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1. BAKGRUND
Den allt större utbredningen av Internet och efterfrågan på tillhörande IT-
tjänster har gjort att kunskapsföretag blivit allt fler och allt större.1 De företag
som arbetar med Internet har tagit börsen med storm och många står i kö för att
komma åt det kapital som finns på aktiemarknaden. Det rör sig nästan
uteslutande om unga snabbväxande bolag som helt specialiserat sig på antingen
rådgivning kring Internet eller informations- eller handelssajter.2

Internetrelaterade företag är mycket högt värderade, alldeles för högt om det
ses utifrån traditionella värderingsmetoder, där man bl a ser till värden i
bolagens balansräkningar, utdelningar till ägarna etc. Vi har studerat
traditionella metoder för att se om dessa är användbara för att värdera en
portal och sedan tittat på olika faktorer som kan tänkas påverka en
portalvärdering. Vi anser att ämnet har mycket stort nyhetsvärde eftersom
någon tidigare undersökning av ämnet inte har gjorts utifrån ett
teoretiskt/akademiskt perspektiv

Internet står vidöppet för alla som vill öppna en webbplats till ringa kostnader.
Men det är både lätt och svårt, billigt och dyrt att ge sig in i den nya branschen
och när marknaden nu börjar bli etablerad är det oerhört dyrt att verkligen bli
den som hörs och syns på Internet.3 Under det senaste året och särskilt under
hösten, har vi kunnat se ordentliga kursuppgångar för företag som Framfab och
Icon Medialab. Uppgången för dessa bolag kan förklaras i att de är börsens
hittills enda bolag helt inriktade på Internet. De traditionella värderings-
metoderna är svåra att tillämpa på dessa företag eftersom de inte gör någon
vinst, inte har någon längre historia och inte har några stora värden i
anläggningstillgångar som skulle motivera deras värdering4. Ändå lyckas dessa
bolag med att få aktörer att handla upp företagens aktier till mycket höga
summor endast p g a att de är Internetbolag. ”Om de sex mest besökta svenska
Internetsajterna skulle vara noterade på börsen skulle investerarna sannolikt
värdera dem till sammanlagt mellan 30 och 80 miljarder kronor, minst” skriver
Sophie Nachemson-Ekwall skribent i Dagens Nyheter ekonomi5. De sajter som
har dessa höga värden är ofta portaler som t ex Passagen. Dessa höga börsvärden
skall ställas i relation till t ex Modo som har ett börsvärde på 24,7 miljarder
kronor, eller SEB med 59,6 miljarder kronor6. Dessa båda bolag har funnits i
många år och har visat vinst under de flesta av dessa år. Vi undrar vilka tjänster
                                                          
1 ”Att redovisa kunskapsföretagets verkliga värde”, Balans, FAR, nr 3/99
2 ”IT – Konsulter, Uppdrivna Internetmakare”, Affärsvärlden, 990929
3 ”Internet passagen och Torget – Statliga lyckokast”, Affärsvärlden, 990203
4 ”Starkaste varumärket vinner”, Dagens Nyheter, 991003
5 Dagens nyheter, 991003
6 www.afv.se, 991206
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eller produkter som motiverar dessa enorma börsvärden. Vi börjar här med en
bakgrundsbeskrivning om portaler.

1.1 Portal – bakgrund
Portal definieras av Morgan Stanley Dean Witter7 som startsidor vilka erbjuder
tillgång till Internet och drar till sig stora och återkommande kundströmmar. De
arbetar genom att erbjuda värdeökande tjänster, t ex söktjänster eller ett
aggregerat innehåll. En portal är alltså en slags inkörsport med en lockande
hemsida som för besökare vidare i cyberrymden. Exempel på portaler är Telias
Passagen och Postens Torget.

[portal]
                              Webbplats tänkt att användas som startplats på
                              webben. Erbjuder ofta gratis e-postadress som
                              man kommer åt via webben, personlig
                              nyhetsbevakning, sökformulär till någon av de
                              populära sökmotorerna, och mycket annat
                              smått och gott. Finansieras oftast med reklam8.

Telias och Postens satsningar på portaler har starkt bidragit till att Sverige idag
ligger längst fram i Europa på Internetområdet9. När Telia 1995 började bygga
upp sin portal Passagen och Posten sin portal Torget var det kontroversiellt.
Ingen visste om eller hur snabbt Internet skulle växa, ingen visste säkert om det
överhuvudtaget skulle gå att tjäna pengar på det. Många såg inte kopplingarna
till Telias och Postens kärnområden och upprördes av att stora summor
investerades på det nya. Att satsningarna sedan dess bara har kostat har givetvis
inte tystat kritikerna. Med facit i hand kan man idag konstatera att satsningarna
framstår som förutseende och lyckade. Internet växer och växer och nu börjar
annonseringen på Internet att öka men har ännu inte slagit igenom som media.
Detsamma gäller för handeln med varor och tjänster på Internet. Passagen och
Torget är störst på den svenska marknaden och har nått en sådan storlek och
etablerat sina varumärken så starkt, att det skulle bli kostsamt för en ny aktör att
konkurrera med dem.10 Däremot talas det mer om mer om nischade, mindre
portaler vilket vi kommer att diskutera i den här rapporten. Vare sig Passagen
                                                          
7 Morgan Stanley Dean Witter, The European Internet Report, juni 1999
8 www.skolverket.se
9 ”Internet passagen och Torget – Statliga lyckokast”, Affärsvärlden, 990203
10 ”Internet passagen och Torget – Statliga lyckokast”, Affärsvärlden, 990203
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eller Torget är noterade på någon börslista, men ändå spekuleras det i vilket
värde dessa skulle få om de vore noterade. Varför är det så viktigt för
marknadens aktörer att hitta ett värde på företag?

1.2 Problemdiskussion
En populär definition av värde är att en tillgång är värd det pris som kan
realiseras på en väl fungerande marknad, d v s vad någon är villig att betala för
den. Värdet är marknadsvärdet per definition, eftersom det är det enda värde
som inte beror av hur en värderare räknar eller vilka inputvärden som används,
utan de facto är vad aktörer är beredda att betala. Om vi skulle använda denna
definition så skulle det inte föreligga ett problem eftersom aktörer på marknaden
gladeligen betalar mycket höga priser för Internetföretagen och alltså skulle
företagen vara värda dessa priser. Men även om vi skulle anse att denna
definition stämde överens med vår åsikt så brukar det dock vara så att aktörer
kan motivera sina värderingar med någon form av information från eller om
företagen som stöder det betalda priset. I många av Internetföretagsfallen så
finns inga av de vanliga grundläggande fakta som används vid motiveringar och
ändå värderas dessa bolag mycket högt. Vi anser därför att det måste finnas
något mer värde än marknadsvärdet i just de här fallen, vilka kan motiveras på
något sätt.

I många fall handlar värdering om att finna ett värde på en tillgång, ofta en aktie,
som är ”korrekt” för att värderaren sedan skall kunna jämföra detta värde med
marknadsvärdet, d v s det pris som en aktör får betala på marknaden för
tillgången. Om aktören lyckas hitta ett företag vars aktier enligt värderaren är
undervärderade köper aktören aktier för att sedan kunna göra en vinst när dessa
aktier förhoppningsvis stiger. Självklart hoppas värderaren också att han eller
hon är ensamma om att ha hittat det ”rätta” värdet eller i vilket fall ha varit först
med den rätta analysen. De senaste åren har det varit kassaflödesmetoden som
ansetts vara den metod som kommer närmast det ”rätta” värdet. Men något
objektivt fastställbart värde existerar inte, utan värdet utgörs alltid av mer eller
mindre intelligenta uppskattningar11. Denna vanliga metod för företagsvärdering
baseras ofta på historisk information om t ex vinstutveckling, utdelningspolitik
osv. Med hjälp av dess försöker värderaren förutsäga hur utvecklingen kommer
att bli i framtiden. Vid värdering av nystartade bolag blir den här typen av
värdering svår att genomföra eftersom historiska fakta saknas. Värderaren måste
alltså utan stöd av historisk utveckling försöka komma fram till en förutsägbar
tillväxttakt hos företagets resultat. I Internetrelaterade företag är denna
                                                          
11 Löfgren & Gomez, Hagström & Sillén, Stockholm, 1985
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tillväxttakt svår att förutsäga på grund av den snabba teknikutvecklingen.12 Men
om företagens aktier skall handlas på marknaden måste de på något sätt få ett
pris, frågan blir då hur högt detta pris skall vara.

Vanligtvis brukar devisen ju högre risk, desto högre avkastningskrav, desto lägre
pris användas för att bedöma prisnivån. Det är nämligen ytterst få investerare
som är beredda att betala ett högt pris för en investering där risken att förlora
hela kapitalet är stor, dessutom vill investerare ha bra betalt för att utsätta sitt
kapital för hög risk och då blir avkastningskravet högt. Ju större osäkerhet om
framtida betalningsströmmar, desto större risk, alltså lägre pris. De här bolagen
som inte har någon historia och en osäker framtid borde vara företag som
klassas som hög riskföretag och följaktligen borde de dras med höga
avkastningskrav och låga värderingar. Ändå värderas de här bolagen som sagt
till flera miljarder kronor. Kassaflödesmetoden t ex, räcker inte till för att
analysera de Internetrelaterade bolagen, beroende på att de värden som ingår i
modellen  inte är anpassade till de här företagens förutsättningar13

Det måste ändå ligga något bakom de höga priser som betalas för dessa bolag.
På vilka grunder byggs dessa värden upp? Aktörerna på marknaden måste för de
här bolagen antingen finna alternativ till de värderingsmodeller som hittills
använts eller försöka hitta de viktigaste värdedrivarna i företagen för att om
möjligt kunna anpassa de ingående variablerna så att de går att använda i
existerande modeller. I den här uppsatsen vill vi diskutera vilka faktorer som
påverkar värdering av Internetportaler och om det går att använda
intäktsbaserade värderingsmodeller för dessa bolag.

1.3 Syfte
Syftet med uppsatsen är att beskriva vilka faktorer som påverkar värderingen av
en Internetportal samt att med hjälp av dessa faktorer försöka värdera  portalen
Funka.nu.

1.4 Avgränsningar
I den här uppsatsen kommer två delproblem behandlas. Det första problemet är
teoretiskt och rör alltså avsaknaden av fullständigt tillämpbara metoder för
värdering av Internetrelaterade bolag. Det andra problemet utgörs av vårt
fallföretag, där vi söker ta fram ett pris utifrån de olika tillvägagångssätt för
portalvärdering som vi presenterar i rapporten. De värderingsmodeller som vi
kommer att ta upp är att anse som alternativ till äldre modeller som bygger på t
                                                          
12 Företagsanalysen: Börsens IT-bolag- datakonsulter, Affärsvärlden, 1996-03-13
13 Traditionella mätmetoder gäller inte längre, Sydsvenska Dagbladet, 1999-09-13
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ex substansvärdering. De nya metoderna för värdering av Internetbolag är dock
inte att se som ett egentligt alternativ till kassaflödesmetoden utan snarare som
ett komplement, där de faktorer som tas fram används som input i
kassaflödesmodellen. De faktorer som åsyftas i uppsatsen är inte
makroekonomiska faktorer som exempelvis ränteläget eller valutasituationen,
utan kvantitativa faktorer såsom portalens intäkter och kostnader och kvalitativa
faktorer som t ex målgrupp och lojalitet. Internetrelaterade bolag kommer i den
här uppsatsen, om inget annat anges, utgöras av företag vilka helt bedriver sin
verksamhet via Internet, antingen som portal eller elektronisk handelsplats.
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2. METOD
När man börjar att undersöka något utgår man oftast från ett problem. Vad vi
vill och kan åstadkomma beror på vilken uppdragsgivare vi har, vad för typ av
sammanhang problemet förekommer i samt hur begränsad vår tidsram är.
Arbetet kan sedan ske utifrån de resurser vi förfogar över så som ekonomi,
utrustning och medarbetare.14 Vi har valt att beskriva värderingsprocessen ur
ett investerarperspektiv, d v s vilket pris borde  företaget ha om man blev
erbjuden att köpa delar av eller hela företaget. Andra möjliga perspektiv hade
varit t ex ett entreprenörs- eller ägarperspektiv, där syftet med en värdering
kanske istället är att sälja bolaget, i vilket fall man söker ett så högt värde som
möjligt. I det här avsnittet presenteras vetenskapssyn, metod och metodkritik.

2.1 Vetenskapssyn
Alla människor har olika perspektiv på tillvaron och i uppsatssammanhang är
det av vikt att beskriva vilket perspektiv uppsatsförfattarna har för att läsaren
skall förstå hur de slutsatser som uppkommit skall tolkas. Verkligheten kan
förmodligen uppfattas på lika många sätt som det finns människor, men det
finns två distinkt skilda perspektiv för hur människor uppfattar verkligheten
enligt Wiedersheim-Paul & Eriksson15. Antingen utgår utredaren från att
verkligheten är objektiv, d v s den ser likadan ut oberoende av vem som
observerar. Eller så uppfattas verkligheten som en social konstruktion. Detta
innebär att verkligheten är något som skapas och uppfattas av människor,
följaktligen beror verkligheten på vem som observerar. I modern samhälls-
vetenskaplig forskning har det blivit vanligare att forskare frånsäger sig den
objektiva roll som eftersträvas inom naturvetenskapen och som aktörer bidrar till
att förändra. På grund av vår bakgrund, med flera år av studier inom
samhällsvetenskapen, ligger det kanske nära till hands att vi i vår uppsats ser på
verkligheten mer som en social konstruktion än en objektiv verklighet. Hur detta
påverkar det resultat som vi kommer att presentera diskuteras mer i kapitel 2.4.

2.1.1 Forskningssyfte

                                                          
14 Dahmström Karin, ”Från datainsamling till rapport”, Studentlitteratur, 1995
15 Wiedersheim-Paul & Eriksson, Liber-Hermod, Malmö, 1993
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Forskning eller utredningar ”skall leda till ny eller förstärkt kunskap”16 Syftet
med forskning anses vanligen vara att beskriva eller förklara något, förutsäga
resultat och/eller föreslå åtgärder17. Molander18 menar att givande av en
förklaring innebär att ge vägledning på något sätt. En bra förklaring skall kunna
leda till att en person förstår eller kan utföra något vilket också är det mål vi satt
upp för vår uppsats.

2.1.2 Forskningsansats

I grunden finns egentligen bara två sätt att se på vetenskaplig metod, antingen
empirisk eller rationell. Med empirisk menas framtagning av fakta, skapande av
begrepp och framställning av hypoteser och teorier och med  rationell avses
uppställningar av hypoteser eller antaganden och deras konsekvenser om
hypotesen eller antagandet antas vara sann och hur väl detta stämmer med
verkligheten. Den första metoden, kallas induktiv metod. Den går ut på att
forskaren gör ett antal enskilda observationer av verkligheten och drar en
slutsats från observationerna. Problemet som denna metod stöter på är att
slutsatsen inte är ”deduktivt giltig”19 Det som Mårtensson & Nilstun anser vara
deduktivt giltigt är något som är en logisk slutledning, under förutsättning att de
antaganden som leder fram till slutsatsen är sanna. Om premisserna är sanna så
kan inte slutsatsen vara falsk20. Så länge observationerna är ändliga till antalet
och samtliga fall av fenomenet inte observerats kan slutsatsen vara fel. Hume
ansåg att en säker väg från enskilda fall till generella utsagor eller ännu inte
observerade fall inte var möjlig och att detta bara var att acceptera21. Det visar
sig alltså vara svårt att bygga ett korrekt antagande med hjälp av induktiv metod
och observationer. Molander menar att det är bättre att använda uppställda
antaganden och pröva dessa än att försöka hitta metoder för att komma fram till
ett säkert antagande. Detta kallas då för hypotetiskt deduktiv metod22. Problemet
med denna metod är att man aldrig strikt kan beskriva sanningen av en teori,
eftersom man bara prövar ett antagande eller en hypotes.

I den här uppsatsen ligger den använda metoden närmast den induktiva skolan. I
undersökningen har vi dels använt litteratur för vår referensram och haft
förkunskaper från vår utbildning, vilket ligger nära ett deduktivt synsätt. Men en
stor del av empirin kommer från intervjuer vilket leder till en induktiv metod.

                                                          
16 Wiedersheim-Paul & Eriksson, Liber-Hermod, Malmö, 1993
17 ibid
18 Molander, Thales, Stockholm, 1988
19 ibid
20 Mårtensson &Nilstun, Stockholm, 1987
21Molander, Thales, Stockholm, 1988
22 ibid
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2.1.3 Fallstudie eller tvärsnitt?

Det finns olika metoder för hur ett ämne kan studeras. Man kan använda sig av
tvärsnittstudie där forskaren söker fånga ett fåtal aspekter men med ett större
antal exempel eller studerade objekt. Man kan också använda sig av en fallstudie
som innebär att forskaren fördjupar sig i ett eller flera fall (praktikfall, case) på
djupet i stället23. Wiedersheim-Paul & Eriksson tar upp fyra
användningsområden för fallstudien24:

•  Som illustration
•  Som hjälpmedel att skapa hypoteser eller antaganden
•  Som metod vid förändringsarbete
•  Som hjälpmedel för att skapa ny teori

Vi har valt att i empirin arbeta med ett fallföretag vilket gör att uppsatsen får en
tydlig fallstudieinriktning. För den här uppsatsen har fallstudien snarast formen
av hjälpmedel för att skapa ny teori. Eftersom det valda problemområdet är så
pass nytt saknas tidigare forskning och fallstudien får en närmast explorativ
karaktär.

2.2 Datainsamlingsmetod
För att ta reda på kunskap av någon annan person kan antingen enkäter skickas
ut till personen i fråga eller så använder man sig av intervjuer. Enkäter tar lång
tid och det finns risk för ett högt svarsbortfall. Den stora fördelen med intervjuer
är att man ställer relativt sett fler och krångligare frågor än vad man hade kunnat
göra vid en postenkät. En stor fördel är också att den intervjuade personen hela
tiden har chans att få svårigheter förklarade under intervjun. Det finns dock en
risk att intervjuaren styr den intervjuade personen genom sk intervjuareffekt.
Det är den mest påtagliga nackdelen med intervjuer som gör sig gällande tex då
intervjuaren i alltför stor utsträckning hjälper den intervjuade personen vid
framförallt oklara attitydfrågor. Intervjuareffekten kan också uppstå genom
intervjuarens ordval och tonfall som kanske är omedvetna för intervjuaren25.

Besöksintervjuer tar oftast långtid att genomföra eftersom man måste förbereda
intervjun genom att boka in möte, informera om intervjun och formulera frågor.
Det är dessutom kostsamt att  genomföra besöksintervjuer för tex resor till

                                                          
23 Wiedersheim-Paul & Eriksson, Liber-Hermod, Malmö, 1993
24 ibid
25 Dahmström Karin, ”Från datainsamling till rapport”, Studentlitteratur, 1995
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respondenten. Då kan man undvika alltför stor spridning geografiskt genom att
göra ett urval av respondenterna inom ett visst koncentrerat geografiskt område.

Enligt Dane26 finns det olika typer av intervjuer den fokuserade och den
ofokuserade  eller ostrukturerad intervjun. Den första varianten definieras som
en intervju där intervjuaren ställer ett antal förutbestämda frågor men är flexibel
med uppföljningsfrågor. Fokuserade intervjuer används då man vill fokusera på
ett visst ämne som den intervjuade personen är specialist på. I det fall är det
viktigt att intervjuaren är väl insatt i ämnet så att uppföljningsfrågor kan ställas.
Den ofokuserade eller ostrukturerade intervjun där intervjuaren
uppmanar/uppmuntrar den intervjuade personen att diskutera ett ämne utifrån
några direktiv kan däremot göra analysen svår. Vi har i största utsträckning valt
fokuserade intervjuer med koncentration på portalvärdering steg för steg. Vi
intervjuade personer som hade olika kunskap och åsikter om ämnet  så att vi på
så sätt kunde få olika infallsvinklar på problemet.

2.2.1 Urval

Intervjuföretagen valdes ut noggrant tillsammans med vårt fallföretag MMT
(Market Makers Technology, se kap 2.7) och på egen hand. Syftet var att
komma i kontakt med personer som kunde ge oss tips om hur en portal värderas.
Två olika grupper av intervjuföretag valdes ut för att få två förhoppningsvis
kompletterande bilder av samma problem. Den första var företag specialiserade
på företagsvärdering, och delvis Internetbolag. Den andra gruppen var
Internetföretag eller företag som driver en portal. De krav vi ställde på
intervjuföretagen var antingen att de skulle besitta stor erfarenhet av
företagsvärdering eller vara väl insatta i Internetbranschen.

2.3 Tillvägagångssätt
Av företaget MMT fick vi i uppdrag att värdera en portal som inte har startats
upp ännu. Vår uppgift blev att försöka sätta ett pris på denna portal som MMT
sedan kommer att använda som utgångspunkt vid diskussioner med framtida
finansiärer. Ämnet är så pass nytt att det inte hunnit utvecklas någon modell
eller metod för att värdera Internetrelaterade bolag, eller i vårt fall portaler. Vårt
tillvägagångssätt blev därför att försöka samla in så mycket information som
möjligt från artiklar och genom fondkommissionärer och företag specialiserade
på Internet. Vårt fallföretag har ett stort externt nätverk som gjorde det möjligt

                                                          
26 Dane F,  Research Methods, Belmont, Wadsworth, 1990



14

för oss att intervjua personer som var specialiserade på antingen värdering  eller
hade någon anknytning till portaler samt dessutom var insatta i portalen Funkas
förutsättningar. Vi hade även kompletterande e-mail korrespondens med de
intervjuade personerna.

Tanken med intervjuerna var att få hjälp med uppbyggnaden av vår förförståelse
eftersom det finns så lite relevant litteratur att studera inom vårt ämne. I de fall
då intervjuföretagen inte kände till portalen Funka innan vi skulle intervjua, så
skickade vi iväg idén till portalen och dennas förutsättningar samt ett
frågeformulär med de frågor som vi sedan ställde. På så sätt var
intervjupersonerna mycket föreberedda vid intervjuerna och hade i många fall
tagit fram skriftliga publikationer om vårt ämne. Intervjuerna var  fokuserade på
portalvärdering och utgångsfrågan var oftast. ” Hur skulle Ni gå tillväga steg för
steg vid en portalvärdering?”. Intervjuerna skedde sedan under bandinspelning
så att vi i största möjliga mån kunde använda oss av den intervjuade personens
svar. I direkt anslutning till varje intervju lyssnade vi sedan igenom banden och
skrev ner intervjun. Om det var några oklarheter i efterhand kontaktade vi de
intervjuade personerna ytterligare en gång för förtydligande.

2.4 Metodkritik
I de fall då forskningsmaterial inte finns att tillgå blir det nödvändigt att använda
annat material för att öka förståelsen för ämnet. Man bör då vara extra
uppmärksam på att författarna till olika publikationer och artiklar samt att de
intervjuade personerna inte alltid är objektiva i sitt utlåtande.

2.4.1 Skriftliga källor

Som redan nämnts har en stor mängd artiklar ur pressen använts. Det är därmed
inte nödvändigtvis oberoende artiklar som ingår i källorna till uppsatsen. I viss
press är det PR-firmor som tar kontakt med tidningarna för att deras klienter, d v
s företagen, skall få uppmärksamhet i media. Det gäller dock inte endast
tidningsartiklar. Även viss annan litteratur är så beskaffad att författaren har
andra mål (om än ej uttalade) med sin publikation. Det faller alltså på oss att
vara medvetna om den risk för försköning eller döljande av fakta i det skriftliga
materialet. Vi har arbetat med materialet med utgångspunkt i de förutsättningar
som presenterats ovan. Det är svårt att försöka göra materialet mer objektivt
utan lösningen i det här fallet har varit att hela tiden hålla problematiken i
huvudet.
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2.4.2 Muntliga källor

Alltid när det handlar om interaktion mellan människor förekommer risken att
det uppstår missförstånd. I synnerhet i intervjusituationen. I och med att
frågorna som ställs ofta rör den intervjuade personens specialkompetens finns
risken att om den intervjuade personen inte vet svaret på en fråga, så kan det
hända att personen improviserar, hittar på eller ljuger eftersom han eller hon inte
vill skylta med sin okunskap. Likadant kan den intervjuade personens svar verka
i egenintresse. Denna typ av felkälla är svår att komma åt så det som
intervjuaren kan göra för att öka trovärdigheten i resultatet är att vara medveten
och uppmärksam på den möjliga felkälla som föreligger.

I det speciella fall som den här uppsatsen handlar om finns det ingen allmänt
accepterad sanning (det skulle vara att Internetbolag i allmänhet är
övervärderade i sådana fall) och då finns risken för att respondenterna är osäkra
på hur de ska svara och istället improviserar. De fondkommissionärer vi har
varit i kontakt med kan ha visst intresse av att skapa volym i handeln med
företag och därför kanske vinklar sina svar. Även de personer som vi intervjuat
på MMT skulle kunna ha en önskan om att vi i uppsatsen skall komma fram till
något särskilt och anpassar därför svaren därefter. Detta går givetvis inte att
kontrollera, men det går att minska osäkerheten i enskilda utsagor genom att
fråga flera oberoende personer samma sak. I det föreliggande fallet har alla
respondenter fått samma eller liknande frågor så att vi skulle kunna jämföra de
olika svaren. Det verkar därför osannolikt att någon av respondenterna
överdrivit eller gett medvetet missvisande svar eftersom respondenternas svar är
alltför överensstämmande. Vad det gäller urvalet av intervjupersoner så har vårt
fallföretag, som vi tidigare nämnt, i viss utsträckning hjälpt till med lämpliga
personer. Det kan ge upphov till ifrågasättande av källornas objektivitet i och
med att de kan ha tidigare kännedom och åsikter om det undersökta projektet.
För att väga upp denna möjliga brist i trovärdighet hos de intervjuade personerna
har vi själva tagit kontakt med några intervjuföretag som inte besitter tidigare
kunskaper om det specifika fallföretaget.

2.5 Validitet och reliabilitet
Ett sätt att definiera validitet presenteras av Wiedersheim-Paul & Eriksson och
innebär ”ett mätinstruments förmåga att mäta det som man avser att det ska
mäta”27. Ett annat krav som ställs på forskarundersökningar är att resultatet skall
ha reliabilitet. Detta innebär att mätinstrumentet skall ge tillförlitliga och stabila

                                                          
27 Wiedersheim-Paul & Eriksson, Liber-Hermod, Malmö, 1993
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utslag28. Det vill säga, om någon annan använt samma tillvägagångssätt, skulle
vederbörande komma fram till samma resultat. I vårt fall innebär
validitetsproblemet att de personer som intervjuats inte skulle kunna ge ett
korrekt svar på de frågor vi ställde. Detta skulle i sådana fall kunna bero på att
den teoretiska definitionen på vilka som kunnat besitta kunskap om ämnet inte
stämde överens med de indikatorer som använts vid urval av lämpliga
respondenter. De personer som utgjort vårt intervjuunderlag kommer från flera
olika företag med flera olika arbetsuppgifter, men är utvalda just på grund av
deras erfarenhet av värderingar överhuvudtaget och/eller deras insikter i
Internetbranschen. Detta gör att vi är övertygade om att ha täckt in den
teoretiska definitionen med det valda mätinstrumentet. Vad beträffar
reliabilitetsbegreppet så är urvalet av intervjupersoner så pass spritt att vi tror att
någon annan med ett liknande, men inte identiskt, urval skulle komma till
samma resultat som den här undersökningen givit.

2.6 Disposition
För att uppnå syftet med den här uppsatsen vill vi starta med att i kapitel 3 ge en
beskrivning av existerande värderingsmetoder som kan tänkas komma till
användning vid portalvärdering. Vidare följer i kapitel 4, en beskrivning av
faktorer som påverkar portalvärdering och vägledning för portalvärdering, dessa
har sitt ursprung i de intervjuer vi genomfört och fungerar  som empiri till vårt
arbete. Orsaken till att vi börjar med att presentera dokumenterade värderings-
metoder är att vi vill försätta läsaren i samma situation som vi var i när vi
började. Den information som vi fått genom våra intervjuer gav oss en insikt i
hur värdering av portaler och liknande Internetbolag, praktiskt sett, går till idag.
Vi har valt att presentera de olika metoderna en efter en för att senare redovisa i
hur stor utsträckning dessa faktorer påverkar portalen Funka. I analysen i kapitel
5 kommer förklaring till varför resultatet ser ut som det gör att behandlas.

2.7 Fallföretagsbeskrivning
Företaget som vi använt som fallföretag existerar idag under arbetsnamnet
Funka.nu. Bolaget har som affärsidé att driva en portal, vars målgrupp är
handikappade i Sverige. Anledningen till att idén uppstod var att det idag finns
hemsidor för varje enskilt handikappförbund, vissa renodlat medicinska
hemsidor samt Hjälpmedelsinstitutets hemsida med länkar till
hjälpmedelstillverkare, men det finns inte någon samlande portal för den här

                                                          
28 ibid
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gruppen med ett mer allmänt innehåll. Det finns i Sverige ca 500 000
handikappade som är medlemmar i något handikappförbund, men dessa utgör
bara en del av alla som har någon form av handikapp. Stefan Johansson på
H@ndikapp.se (se 2.7.1) anser att förbunden organiserar ca 5-15% av de
personer som berörs av ett visst handikapp. Målgruppen blir dock av praktiska
skäl i första hand de handikappade som redan är medlemmar i ett förbund även
om förhoppningen givetvis är att nå de som inte är medlemmar i något förbund.
Man räknar med att bland de 500 000 som vi antar vara rimlig storlek på vår
målgrupp, så är IT-användningen något lägre än i för Sverige i genomsnitt (i
Sverige har ca 50 % som tillgång till Internet29). Uppskattningsvis ligger IT-
användningen på ca 40 %, dvs ca 200 000 handikappade har tillgång till Internet
Anledning till att de handikappade har tillgång till Internet i mindre utsträckning
beror bla på att inkomsterna hos den här gruppen är något lägre än genomsnittet.
Uppskattningsvis kommer ca 25.000 av dessa att bli medlemmar i Funka.nu
under det första året30.

Funka.nu ska fungera som kontaktförmedlare och mötesplats där målgruppen
ska kunna få tillgång till information rörande handikappade på ett och samma
ställe och den handikapprelaterade information ska kunna tillgås snabbt och
billigt. Målet med företaget är att bli en ledande leverantör av information, varor
och tjänster, till målgruppen i första hand i Sverige, men även i Europa. Den
europeiska utvecklingen kommer dock att dröja något, framför allt  beroende på
att många europeiska länder har haft en något långsammare utveckling på IT-
området, varför IT-användandet är lägre i dessa länder och förmodligen ytterst
låg hos målgruppen.

Den primära verksamheten för portalen ska vara:

•  Nyheter
•  Myndighetsbeslut som rör handikappade och lagändringar.
•  E-handel för tex  handikapphjälpmedel
•  Ev reseföretag specialiserat på handikappresor
•  Chat verksamhet

                                                          
29 SIFOinteractive
30 MMT’s uppskattningar
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2.7.1 Bolagens inbördes förhållande31

Organisationen H@ndikapp.se, vilket är en organisation som ska främja
Internetanvändning hos handikappade och har band till de enskilda
handikappförbunden, sökte och erhöll ett startbidrag från allmänna arvsfonden
för att skapa en portal som skulle bidra till ökad Internetverksamhet bland de
handikappade i Sverige. Då bildades portalen som har arbetsnamnet Funka.nu.
Då H@ndikapp.se fann att det erhållna startbidraget inte skulle räcka samt att
organisationen saknade den mycket viktiga tekniska kompetens som krävdes
vände de sig till MMT. MMT är ett företag specialiserat på att utveckla
Internettjänster, affärsidén är att utveckla, sälja och driva IT-tjänster på uppdrag
och i egen regi. Med MMT kom H@ndikapp.se överens om ett samarbete, där
H@ndikapp.se beställer och finansierar vissa av MMT utförda tjänster genom
det mottagna startbidraget. Syftet med samarbetet är att tillföra Funka.nu
ytterligare resurser och kompetens samt att driva Funka.nu utan att
H@ndikapp.se eller dess medlemmar ska behöva bidra med ekonomiskt
driftsstöd. MMT kommer till en början att äga 100% av Funka.nu och dess
dotterbolag till dess att andra intressenter kan köpa in sig i en del av
verksamheten. Att MMT äger företaget beror till stor del på att man inte vill
blanda ihop handikappförbundens uppgifter med ett vinstdrivande företags. De
enskilda förbunden drivs ju helt utan vinstsyfte, vilket skulle kunna leda till
svårigheter eftersom det inte finns någon vana att driva organisationer för att
tjäna pengar. Dock bidrar de olika handikappförbunden med sin unika kunskap
om respektive handikapp så att den information som finns under portalen håller
en hög kvalitet och har ett högt nyhetsvärde för målgruppen.

Idén är att företaget Funka.nu blir moderbolag med ett antal dotterbolag. Dessa
dotterbolag kommer t ex att innehålla en sorts arbetsförmedling som är inriktad
på att hjälpa handikappade ta tillvara sin kompetens och se till att de får utnyttja
den. En annan verksamhet kommer att handla om att tillhandahålla resor för
handikappade, med resmål som är handikappanpassade, något som kan ha
mycket olika innebörder hos vanliga resebyråer. Anledningen till uppdelningen
är att de olika delarnas aktiviteter skiljer sig så pass mycket att man har funnit
det lämpligt att göra uppdelningen i dotterbolag. Detta underlättar dessutom för
varje bolag att söka externt kapital och samarbetspartners, eftersom de externa
intressenterna kan bidra med kapital och/eller kompetens till det dotterbolag vars
verksamhet berör den externa parten. Dessutom bedöms det som en fördel att de
olika döttrarna drivs med eget resultatansvar. Detta ger också möjlighet till en
framtida eventuell avknoppning av bolagen. Men detta tillvägagångssätt för

                                                          
31 Information från MMT



19

givetvis med ökade kostnader för moderbolaget. Dock har MMT gjort
bedömningen att fördelarna kommer att överväga nackdelarna.

2.7.2 Intäktskällor för bolaget Funka.nu

Man har från MMTs sida gjort en uppskattning vilka intäktskällor portalen kan
tänkas få. Här nedan presenteras några exempel:

•  I annonsposten ingår annonsintäkter från utomstående bolag, t ex
handikapphjälpmedelsföretag som kan ha intresse av att nå den här
målgruppen. Annonser kommer förmodligen att bli den största intäktskällan
för portalen.

•  I stor utsträckning kan man tänka sig att det här rör sig om företag inom
intressesfären t ex handikapphjälpmedelsföretag som är intresserade av den
speciella målgruppen och som vill etablera ett e-handelssamarbete för att
utvidga sitt distributionsnät. Vad det gäller e-handeln finns ett 100-tal stora
hjälpmedelstillverkare i Sverige som antas ha ett intresse av ett samarbete
med Funka.nu i någon form. Ett samarbete med Internetauktionsbolaget
Letsbuyit har redan etablerats. Denna e-handelsform går ut på att flera kunder
går samman för att få ett billigare pris på den vara de vill köpa.
Tillvägagångssättet liknar en sorts omvänd auktion där kunden får anmäla
intresse av att köpa produkten. Säljarna går ut med ett pris för hela partiet
varor och ju fler som vill köpa desto lägre kostnad för köparna. Letsbuyit
kontaktar leverantören och förhandlar om ett pris som gäller under
förutsättning att man får fram X antal köpare. Ofta finns det hos
auktionsföretaget ett större parti av varan, vilket tillåter att priset kan bli lågt.
MMT uppskattar att Funka skulle kunna få in 5% i provision på försäljningen
av e-handel försäljningen på portalen. En grundligare genomgång av
hjälpmedelförsäljningen i Sverige och e-handeln för Funka.nu kommer att
presenteras i analysen.

•  Riktade erbjudanden från utvalda leverantörer till hela eller delar av
målgruppen. Detta är också ett sätt för hjälpmedelstillverkare och
leverantörer att nå ut med sin marknadsföring. Ett exempel kan var att ett
företag vill göra en kampanj riktad mot målgruppen. I sådana fall kan man
tänka sig att företaget betalar för att få utnyttja redaktionellt utrymme eller
betala för att få tillgång till e-postadresser som företaget kan utnyttja till att
göra massutskick.
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•  Avgifter för förbundens administrativa tjänster, webbhotell32, distribution av
meddelanden. Funka kommer att bygga ett webbhotell för de enskilda
förbunden och för att dessa ska kunna utnyttja de faciliteter som finns där så
kommer Funka att ta ut avgifter.

•  Medlemsavgifter för enskilda individer (Club Funka.nu). Tanken bakom
klubben är att det skall finnas erbjudanden till målgruppen vars värde
överstiger den kostnad som medlemmar betalar för medlemskap.
Medlemskapet skulle innebära att bara medlemmar skulle få tillgång till vissa
tjänster på portalen. För att nå dessa tjänster skulle det krävas att
medlemmarna loggar in sig på portalen. MMT räknar med att
medlemsavgiften kommer att vara 100 kronor per år, vilket första året ger
intäkter på 2,5 miljoner kronor.

•  Arbetsmarknadspolitiska åtgärder. I och med att det rör sig om en grupp av
människor som har svårare än andra att komma in på arbetsmarknaden kan
man tänka sig att staten och eller kommuner är intresserade av att samarbeta
med Funka för att hjälpa till att öppna arbetsmarknaden för handikappade. De
som erbjuder jobb får betala för utrymme på portalen (en typ av
annonsering). 33

•  Projektanslag. Eftersom det handlar om en utsatt grupp är det en möjlighet att
Funka kommer att tilldelas bidrag för att genomföra projekt som är ämnade
att stödja den här gruppen människor, t ex från EU eller svenska staten.

 
 De kostnader som kommer att uppstå vid uppbyggnaden av Funka.nu är under
första året kostnader för design och utformning av portalen. Den tekniska
uppbyggnaden blir lite speciellt eftersom det behövs t ex särskilda tekniska
lösningar för att blinda personer skall kunna använda portalen. MMT bedömer
att dess kostnader kommer att uppgå till 3-5 miljoner kronor. De totala
kostnaderna för det första året, vilka förutom uppbyggnad, omfattar redaktion,
drift och underhåll, förväntas uppgå till ca 10 miljoner kronor.
 

 2.7.3 Siffersammanfattning av funka.nu

 
•  Det finns 500 000 handikappade som är medlemmar i något förbund i

Sverige
•  Den primära målgruppen utgörs av de ca 40% av de handikappade som antas

ha tillgång till Internet.

                                                          
32 se ordlista appendix 1
33 Stefan Johansson, Handikapp.se
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•  MMT uppskattar att portalen kan få ca 25 000 medlemmar första året som
betalar 100 kr i medlemsavgift, vilket ger intäkter om 2,5 miljoner.

•  MMT står för alla uppbyggnadskostnader som beräknas bli 3-5 miljoner
•  Totala kostnaderna beräknas bli 10 miljoner för första året.

Vi har i valt att i den här uppsatsen koncentrera vår undersökning och analys på
portalen Funka.nu och inte titta närmare på de sju dotterbolagen
(bankverksamhet, mobilverksamhet etc). Inte heller kommer vi att ta hänsyn till
en eventuell utlandslansering utan koncentrera oss på den svenska marknaden.
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3. Förförståelse
När det gäller Internetrelaterade bolag finns det ett antal olika värdegrundande
begrepp som används av olika aktörer. Vi kommer här att presentera ett urval.

3.1 Ordlista

Banner: En ruta som är placerad någonstans på en hemsida
eller portal, innehållande reklam, annons eller liknande
meddelanden. Om man klickar på bannern förs man
till det annonserande bolagets hemsida eller den sajt
där företaget presenterar den erbjudande man klickat
på mer i detalj. Det finns olika sätt att ta betalt för att
andra företag eller personer skall få göra reklam på
den egna sajten.

Domännamn: Den förkortning som alla Internetadresser slutar på, t
ex .com, .se, .nu eller .org. Vissa motsvarar det land
där sidan finns (.se), andra har en förklarande funktion
som .com vilket betyder att sidan har en kommersiell
inriktning.

E-handel: E-handel innebär att man från en dator kan beställa
och betala för varor och tjänster utan att behöva
uppsöka ett fysiskt försäljningsställe. Leverans av
varor sker vanligen via postförsändelse.

Online: För att kunna ansluta sig till webben (se nedan) och få
tillgång till den information och de tjänster som finns
där, måste datorn som används vara uppkopplad mot
en server.

Offline: Aktiviteter som inte sker via webben utan via andra
kanaler sker offline. T ex leverans av varor beställda
online.

Sajt: En sida på Internet från det engelska uttrycket site som
betyder plats. En sajt kan bestå av fler olika sidor som
kommer upp på skärmen.
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Server: En dator som hanterar stora mängder information och
håller reda på varifrån informationen kommer, vart den
skall ta vägen, skickar och tar emot information.

Sidexponering: Varje gång man klickar sig fram till en sida och sidan
dyker upp på skärmen, så sker en sidexponering. En
sajt innehåller normalt flera sidor, vilket gör att en
besökare under ett besök på en sajt kan vara upphov
till flera sidexponeringar.

Webben: Ett globalt nätverk av datorer som är sammankopplade
med varandra. Nätet möjliggör relativt snabb
kommunikation och uppsökande av hemsidor och
sajter överallt i världen.

Webbhotell: Ett webbhotell tillhandahåller webbservrar och
Internetanslutningar som individer eller företag kan
hyra. Att använda ett webbhotell gör att den går
snabbare och enklare att bygga upp en hemsida.

3.2 Portal
Internets huvudsakliga användningsområde är detsamma runt om i världen.
Främst används mediet för att söka information, surfa och kommunicera genom
e-post och nu börjar även e-handeln att öka. Det ökande antalet
Internetanvändare är det som gjort att e-handeln och även annonseringen på
Internet börjar öka. En Internetsajt som fungerar som startsida till Internet kallas
portal. Portaler fungerar som mötesplatser och marknadsplatser. Som vi tidigare
nämnde arbetar portaler genom att erbjuda värdeökande tjänster. Portalen bör
erbjuda en bra mix av innehåll och tjänster som kan attrahera och hålla kvar sina
besökare. Portalen erbjuder ofta fri e-mail, nyheter, chat verksamhet, e-handel
som vi också tidigare nämnt i fallföretagsbeskrivningen 34.

Exempel på intäkter som kan tänkas på en portal:35

•  Annonser
•  E-handels butik
•  Avgifter för administrativa tjänster

                                                          
34 Portal Players Jockey for position, www.techweb.com
35 MMT
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•  Medlemsavgifter för enskilda individer

Annonsintäkterna står för största delen av intäkterna. När det gäller e-handel så
kan man få intäkter genom varje e-handeltransaktion som genomförs eller
genom en fast avgift som man tar ut för att ett företag får använda portalen för
att annonsering av sin e-handel. Man kan även ta ut en medlemsavgift så att bara
medlemmar får tillgång till portalen genom in-loggning och på så sätt få
intäkter. Det här alternativet gäller dock främst när portalen är så pass känd att
besökaren kan vara villiga att betala för att få besöka den. Avgifter för
administration kan tas ut i de fall då portalen utför tjänster åt ett annat företag.36

Marknadsföringskostnader står för största delen av portalens kostnader37.
Kostnader för att driva en portal innefattar bla lönekostnader till personal som
driver portalen: nyhetsskribenter, webbdesignare, och annan personal.38

3.3 Handel och tjänster på Internet
En tolkning av begreppet ”elektronisk handel ” avser automatisk handel utan
någon manuell inblandning vid själva transaktionen. Denna teknik har funnits
länge och använts av främst större företag för att rationalisera tex order- och
fakturainformation i mer långvariga leverantörsförhållanden. Parterna behöver
då sluta ett grundläggande avtal innan informationen kan börja utbytas.
Tekniken ställer också relativt höga krav på de bägge parternas interna system
och externa kommunikationssätt.39

Intäkter genereras genom att kunder betalar on-line eller off-line40 för varor
beställda på nätet. Kostnaderna för de handlade varorna registreras genom
betalsystem eller verifiering av köp per telefon. Hanteringen och leverans
påverkas av produkternas egenskaper och avgör i stor utsträckning om det går
att uppnå lönsamhet. Företag med egen definierad nisch, som kan tillföra stort
värde genom att leverera produkter med högt informationsinnehåll och som går
att leverera från dörr till dörr kan sannolikt ta bra betalt, övriga kan få svårt med
lönsamheten. Ett sätt att bearbeta en marknad som tidigare hade geografiska
begränsningar. E-handel lämpar sig för Internetspecifika nischföretag som
utnyttjar existerande företags lager och distributionssystem, dvs undviker egna
kapitalkostnader i form av lager och lokaler. E-handel lämpar sig också för
etablerade företag med stor kundbas som kan komplettera sin ordinarie

                                                          
36 MMT
37 ”Tung analyttiker dömer ut Spray”, Resumé, 990916
38 ibid
39 Trade point analys, Project Strategy, 1997
40 se ordlista, Appenix 1
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verksamhet och ge ökad service till både gamla och nya kunder. En tredje
potentiell företags typ för e-handel är mindre företag med avancerade produkter
för en världsmarknad, som annars har svårt att nå ut till potentiella kunder.41 Det
är  viktigt att leveransen av varorna fungerar bra. Det föreligger nämligen ofta
komplikationer hos e-handelföretagen med leveranserna. www.boxman har tex
haft problem med leveranserna eftersom de inte har tillräcklig kompetens inom
det området. De som däremot har lyckats bra med leveranser är postorderföretag
som lanserats på Internet eftersom de till en början är specialiserad på att
leverera. Om e-handeln fungerar smidigt och i första hand är riktade mot
nischade målgrupper så finns det också goda möjligheter att ta bra betalt42.

Som vi nämnt kommer en stor del av portalens intäkter från annonsörerna.
Annonsintäkterna kommer från antingen betalning per exponerig av portalen,
antal klickar på en sk banner eller genom en fast avgift för annonsering. En
banner är en annons på Internet som fungerar som en länk. När någon klickar på
bannern förs hon automatiskt till en annan sida. En fast avgift för annonser tar
man ut för att garantera annonsören ett visst antal exponeringar under
obegränsad tidsperiod. När det gäller en rörlig avgift betalar man för
annonseringen under en begränsad tid tex en månad. Den rörliga avgiften
garanterar inte ett visst antal exponeringar, därför kan det, när portalen är ny och
antal besökare per månad är osäkert, vara lämpligare att ta ut en fast avgift.
Trafikflödet på Internet kan snabbt skifta om det som initialt lockade besökare
tappar i attraktivitet. Med låg trafik kan dock kostnaden för att sälja och
administrera annonser överstiga intäkterna de genererar43. Det råder fortfarande
en liten förvirring över vilka betalningsmodeller som ska gälla för annonsering
på Internet. En del annonsörer vill bara betala när någon klickar på deras
annons, och en del annonsplatsleverantörer vill ha betalt per tidsperiod annonsen
ligger på deras sajt. Betalning per exponering är den vanligaste modellen.
Annonsörerna köper ett visst antal exponeringar och bestämmer själv under
vilken tidsperiod dessa exponeringar ska slås ut. Varje exponering representerar
ett marknadsföringstillfälle och potential till att få in mellan 10 öre och en krona.
Man måste dock ta hänsyn till hur många exponeringar annonsplatsleverantören
har tillgängliga under tidsperioden ifråga44. Man kan också ta ut en fast avgift
för tex 20 000 exponeringar så att annonsören inte påverkas av antal besök på
sidan45. I vissa fall vill annonsören endast betala per klick. Denna modell är i de

                                                          
41 Trade point analys, Project Strategy, 1997
42 ibid
43 ibid
44 Pin point analys, Project Strategy, 1998
45 Rolf Törnström, Correns Torget
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flesta fall mycket opraktiskt eftersom antalet klick styrs av flera olika faktorer så
som  annonsörens erbjudande, bannerns kreativa utformning och placering46.

                                                          
46 Pin point analys, Project Strategy, 1998



27

4. Värdeberäkning
Företagsvärdering är ett begrepp som kan ha olika innebörd beroende på i
vilken situation det används. Varje värdering är unik beroende på vilka faktorer
som bedöms och hur dessa faktorer påverkar företagets värde.
Förutsättningarna skiljer sig också från fall till fall avseende tillgång på
information, ändamål med värderingen och tillgänglig tid för att göra
värderingen.47 I det här avsnittet kommer två vanliga värderingsmetoder,
kassaflödesmodellen och relativvärdering, att beskrivas. Därefter presenteras
andra tillvägagångssätt som kan användas vid portalvärdering.

Företagsvärderingen handlar i vissa fall om att hitta undervärderade företag, vars
värde överstiger dess pris, snarare än att försöka räkna fram substansvärden i
kunskapsföretagen. I andra fall handlar det om att bestämma ett pris inför ett köp
eller en försäljning. Alla värderingsmetoder innehåller antaganden om framtiden
och de flesta moderna metoder för företagsvärdering handlar i stor utsträckning
om att förutsäga företags framtida resultat.48 Metoder som avkastningskrav,
multipelvärdering och andra mätmetoder för att bedöma bolagens utsikter är
ytterst svåra att applicera eftersom det involverar uppskattning av framtiden som
värderaren egentligen bara kan gissa om.49 Det brukar dock vara nödvändigt i de
flesta fall av värdering med någon variant av kassaflödesanalys eftersom denna
metod brukar anses som den metod som ger ett teoretiskt korrekt värde.

4.1 Kassaflödesmetoden DCF

Kassaflödesmetoden innebär i ett första steg en företagsanalys, vilken innefattar
såväl en analys av företagets omvärld som en analys av produktutbudet och en
finansiell analys. Därefter görs en  bedömning av de framtida kassaflöden som
företaget kan tänkas generera i framtiden50, vilka diskonteras med ett lämpligt
avkastningskrav. Kassaflödesmodellen är en modell för företagsvärdering som i
princip fungerar som en investeringskalkyl. En investering idag förväntas ge
avkastning i framtiden. Denna avkastning diskonteras med investerarens
avkastningskrav för att ge ett nuvärde på den totala avkastningen.

Modellen bygger på grundtanken att en krona idag är värd mer än en krona i
morgon, dvs att  konsumtion värderas högre idag än konsumtion imorgon eller
om ett år eller ännu senare. Detta beror på att en krona idag kan investeras och
                                                          
47 ”Företagsvärdering”, Öhrlings Coopers & Lybrand, Kunskapsbiblioteket, Stockholm, 1993
48 ”Lönsamma risker”, Affärsvärlden, 991027
49 ”Traditionella mätmetoder gäller inte längre”, Sydsvenska dagbladet, 990913
50 Öhrlings Coopers & Lybrand, Kunskapsbiblioteket, Stockholm, 1993
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generera avkastning med en gång51. För att avstå från konsumtion idag för att
kunna konsumera senare kräver investerare en ersättning. Denna ersättning
ligger sedan till grund för den sk diskonteringsfaktorn. Med hjälp av denna
diskonteras, räknas tillbaka, förväntade framtida värden till ett så kallat nuvärde.
Det värde som modellen alltså tar fram är ett nuvärde av framtida kassaflöden.

Copeland med kollegor förespråkar en variant av modellen som han kallar ”The
entity DCF model”52. Enligt författaren är det den modell som ger mest
rättvisande resultat då det gäller värdering av företag med flera olika
rörelsegrenar och icke-finansiella företag. Denna variant värderar företaget som
värdet på företagets operativa verksamhet minus värdet på skulderna. Värdet på
den operativa delen av företaget är lika med det diskonterade värdet av framtida
fria kassaflöden. Denna definition av värdet anses göra kassaflödesmodellen till
den modell som ger det mest korrekta värdet.

Kassaflödesmetoden fokuserar på det flöde av pengar som företaget genererar
till sig själv. På svenska kallas kassaflöden internt tillförda medel. Dessa
kassaflöden skall sedan täcka dels framtida investeringar som garanterar ett
fortsatt flöde, dels utdelningar till aktieägarna och lånegivarna. För att göra en
värdering enligt kassaflödesmetoden uppskattas alltså först de kassaflöden som
företaget förmodligen kommer att generera i framtiden. Det handlar i stor
utsträckning om att uppskatta vad företagets produktionskapital i form av t ex
maskiner kommer att prestera under ett antal år framöver. I Internetrelaterade
bolag finns det ofta inga eller ytterst få tillverkande maskiner, istället består
produktionskapitalet av intellektuellt kapital. Det intellektuella kapitalet består
av personalens kompetens och kunskaper och blir i dessa företag avgörande vid
värdering av framtida intjäningsförmåga och risk. Den framtida
intjäningsförmågan och risken påverkas bla av i vilken utsträckning företaget
kan behålla medarbetare, attrahera nya, motivera dem, underlätta och
effektivisera deras arbete53.
Börsnoterade bolag är redan värderade i och med att de har ett pris som aktierna
handlas till. Kassaflödesmodellen är byggd för att värdera onoterade företag.
Vissa beståndsdelar kan dock skilja sig mellan noterade och onoterade bolag, t
ex kassan, vilken är en finansiell tillgång som inte ingår i kassaflödena, men
som förmodligen ingår i marknadspriset på ett noterat bolag.

De fria kassaflödena eller de internt tillförda medlen beräknas54:

                                                          
51 Brealey & Myers, 1996, McGraw-Hill companies
52 Copeland et al, 1994, John Wiley & Sons, Inc
53 ”Analys av kunskapsföretag”, Balans, FAR, nr 6-7 1999
54 Hallgren, Ö, Finansiell planering, Studentlitteratur
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   Rörelseresultatet före bokslutsdispositioner och skatt
+ Avskrivningar som belastat detta resultat
+/- Realisationsvinst/-förlust på sålda anläggningstillgångar
- Skatt (sk EBIT55- skatt, alltså inte företagsskatten)
+/- Uttag från/insättning på spärrkonto för investerings- och liknande
     fonder
+/- Förändring av rörelsekapital
+/- Nettoinvestering i anläggningstillgångar

     Fritt kassaflöde

Copeland & Weston poängterar att de fria kassaflödena, under antagandet att
företagen pågår i evighet, är lika med rörelseresultatet efter skatt om företaget
inte hade några skulder alls56. Modellen innehåller inga finansieringsfaktorer
som räntekostnader eller utdelningar eftersom dessa ingår i den diskonterings-
faktor som används vid värdeberäkningen. De fria kassaflödena anses inte vara
beroende av företagets finansiella struktur, d v s proportionerna mellan skulder
och eget kapital. Dock bör man betänka att denna struktur påverkar företagets
värde genom diskonteringsräntan, vilken bl a kan utgöras av den vägda
genomsnittliga kapitalkostnaden, weighted average cost of capital, WACC.

Diskonteringsräntan utgör nästa steg i nuvärdesberäkningen. Det som är viktigt
med den diskonteringsfaktor som tas fram, är att den speglar den risk som
investeringen eller projektet innebär. Risken innebär osäkerhet om framtida
avkastning när det gäller investeringar57. Diskonteringsfaktorn skall även spegla
det avkastningskrav som investerare har för att ge upp konsumtion idag.
Kapitalkostnaden utgör en viktad ersättning för alla sorters kapital, både skulder
och eget kapital. Detta gör att WACC på ett korrekt sätt speglar de fria
kapitalflödena som representerar det kapital som är tillgängligt för alla
kapitalgivare58. Kostnaden för det lånade kapitalet bör vara marknadsvärderad,
dvs den ränta som skall användas i WACC skall motsvara den låneränta som
företaget kan låna till idag. För att få fram kostnaden för det egna kapitalet kan
CAPM användas, men den är främst tillämplig på börsföretag. CAPM skrivs
som r= rf+β(rm-rf), där r är avkastningskravet, rf är den riskfria räntan, rm är
marknadens avkastningskrav och β visar hur mycket en aktie samvarierar med
hela marknaden, eller, annorlunda uttryckt, hur stor risk aktien innebär. Det är

                                                          
55 ”Earnings Before Interest and Taxes”
56 Copeland & Weston, 1988, Addiso-Wesley Publishing Company
57 Sahlman & Scherlis, Harvard Business School, 1987
58 Copeland et al, 1994, John Wiley & Sons, Inc
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inte bara räntorna som skall vara marknadsvärderade utan även skulderna och
det egna kapitalet.

WACC beräknas59:

WACC = rs(1-t)* S/T+  re* E/T

Där rs = den ersättning långivare kräver (marknadsvärderade)
t =  bolagsskatten i det aktuella landet
S = bolagets skulder (marknadsvärderade)
T =bolagets totala tillgångar (marknadsvärderade)
re = den ersättning aktieägare kräver (marknadsvärderade)
E = bolagets egna kapital (marknadsvärderade)

Bolagsskatten måste räknas bort från skuldkostnaden eftersom räntekostnader
minskar skatten.

Det finns ytterligare ett sätt att uppskatta avkastningskravet och det är att utgå
från den riskfria räntan rf, d v s räntan på ett av staten emitterat statspapper, t ex
en statsskuldväxel. Beräkningen kan då göras på följande sätt: r = rf +
riskpremie. Vilken ränta som skall användas beror lite på vad som skall
värderas. Om tillgången är likvid, d v s att den är lätt att omsätta till pengar om
ägaren så önskar, bör den kortaste räntan användas. I Sverige motsvaras denna
av 3-månadersräntan. Om investeringen däremot t ex kommer att vara kvar i en
portfölj under en längre tid så skall den längsta räntan användas, vilket i Sverige
motsvaras av den 10-åriga räntan. Inflationen bör vara med i beräkningen av
avkastningskravet eftersom inflationen kan urholka den avkastning som
projektet ger. Inflationen kan vara en egen post i beräkningen av r, detta gäller
då den korta räntan används. I de fall då investeringen inte anses vara likvid och
den långa räntan används ingår inflationen i den långa räntan eftersom denna
speglar inflationsförväntningarna på lång sikt. Riskpremien, vilken motsvaras av
β(rm-rf) i CAPM, får uppskattas till varje enskilt nytt projekt. Detta sätt kan
tänkas vara lämpligt då det är svårt att uppskatta WACC, exempelvis då det
handlar om nystartade bolag.

En svårighet som måste hanteras inom modellen är det faktum att företag
förväntas fortsätta med sin verksamhet i all evighet60. Copeland et al ger två
alternativ: Antingen förutsäger värderaren vad som kommer att hända i hundra
år framöver och bryr sig inte om vad som kommer efter, eftersom det
                                                          
59 Brealey & Myers,1996, McGraw-Hill companies
60Copeland et al, 1994, John Wiley & Sons, Inc
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diskonterade värdet kommer att bli försvinnande litet efter hundra år. Det är
uppenbart att denna metod blir synnerligen svårtillämpad eftersom det är i
princip omöjligt att förutsäga hur stora kassaflöden som kommer att genereras
om 100 år. Eller så delar man upp problemet i två delar genom att dela upp
beräkningen i två tidsperioder. En beräkning koncentreras till en explicit
prognosperiod och den andra hanterar tiden efter den explicita prognosperioden,
vilket kallas fortsättningsvärdet (även residualvärdet, vilket kommer att
användas i fortsättningen). Den explicita (kortare) prognosperioden bör
innehålla mer detaljerade uppskattningar om framtida kassaflöden än
residualvärdet61. Hur lång den explicita perioden skall vara ändras för varje
projekt. Ofta sätts den explicita prognosperioden till det antal år som det tar
innan tillväxten i företaget har stabiliserats.62 Den här modellen innebär att
nuvärdet blir väldigt känsligt för residualvärdet, vilket utgör den största delen av
värdet. När residualvärdet beräknas, räknas den tillväxttakt, g (growth),  som
antas kommer att vara långsiktigt hållbar, bort från diskonteringsräntan.
Nuvärdet blir alltså summan av de diskonterade kassaflödena under
prognosperioden plus residualvärdet. Residualvärdet beskriver tillväxten efter
prognosperioden diskonterat.

För att beräkna nuvärdet av kassaflödena används följande modell63:

          PV= (Σ CF1   + ……. CFexpl     ) + (1/(1+r)expl * (Cf expl+1/r-g))
                      (1+r)              (1+r)expl

där
-    PV är nuvärdet
-    CF är kassaflöde
- r är diskonteringsräntan
- g är tillväxttakten
- expl är den explicita prognosperioden

En nackdel med DCF är att den helt och hållet är beroende av vilka värden som
sätts in i modellen. Den egentliga värderingen kan sägas vara processen i vilken
värderaren kommer fram till inputvärdena. Det är ofta mycket svårt att säga
någonting säkert om framtida kassaflöden eftersom det finns väldigt många
variabler som påverkar och ger helt olika scenarion. DCF modellen skulle kunna
ses som ett sätt att testa om de underliggande antagandena ger ett någorlunda

                                                          
61 ibid
62 Brealey & Myers, 1996, McGraw-Hill companies
63 ibid
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resonabelt resultat. Ofta framkommer ett antal variabler som fungerar som
nyckelvariabler i värderingen.

Som det framgår av framställningen ovan är det tydligt att värderingar av unga
bolag utan ekonomisk eller annan historia ställer till med en del problem. Det
blir svårt att uppskatta de framtida kassaflödena, d v s de intäkter och kostnader
som bolaget kommer att ha och framtagandet av diskonteringsfaktorn blir mer
beroende av riskfaktorer än marknadens uppfattning om vad skulder och eget
kapital skall kosta. Copeland påpekar själv att det är mycket svårt att värdera
Internetföretag som befinner sig på projektstadiet. Istället förespråkar han att
man i dessa fall använder en sorts optionsteori för att kunna värdera
flexibiliteten i dessa bolag64.

Det föreligger dock ett antal svårigheter med den modellen. Den bygger på att
sannolikheter uppskattas för olika möjliga scenarion och utfall och sedan
värderas som om varje utfall utgjorde en option, d v s hur mycket är tillgången
värd om ett visst händelseförlopp utspelas. Svårigheterna består i att uppskatta
sannolikheterna, samt att uppskatta de möjliga scenariona. Modellen begränsas
av att antalet scenarion oftast är väldigt många och att den blir ytterst förenklad
om inte alla möjliga utfall tas med. Då värderare stöter på situationer där alla
dessa problem blir för stora kan istället s k relativvärdering användas, vilket
innebär att värderaren jämför värderingsobjektet med ett liknande bolag.

4.2 Relativ värdering
Vid en relativ värdering (jämförande värdering, även multipelvärdering) grundas
beräkningen av ett företags värde på marknadens bedömning av jämförbara
företag. Copeland t ex, anser att då det inte finns ett marknadspris på företaget
får värderaren använda jämförelsebolag och diskussioner med analysobjektets
företagsledning65. Den här metoden skiljer sig alltså från kassaflödesmetoden på
det sätt att här uppskattas inte framtida kassaflöden på samma sätt. Värderaren
utgår istället ifrån att eftersom företag rör sig inom samma sfär så kommer de att
möta ungefär samma förutsättningar och därför bör det gå att analysera ett
företag med utgångspunkt i ett annat.

Som vid kassaflödesvärdering krävs det vid en relativvärdering att man har gjort
en genomarbetad företagsanalys som kan ligga till grund för bedömningen av
det företag som skall värderas, för att denna metod ska vara gällande. Vidare ska
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de företag som ingår i jämförelsen karakteriseras av liknande förutsättningar
som det företag som skall värderas avseende: marknad och produkter, bransch
och verksamhet, lönsamhetsutveckling, tillväxt och finansiell ställning.
Utgångspunkten för värderingen bygger i detta fall på företagsspecifika
variabler i branschen. Då det i praktiken inte går att finna helt jämförbara företag
kan justeringar göras för olika förutsättningar66.

Ett av de största problemen som kan uppstå med relativ värdering, är att ett av
de underliggande antagandena är att resten av sektorn är korrekt värderad.
Eftersom värderaren jämför sitt objekt med på marknaden redan värderade
företag, utgår han eller hon ifrån att det inte begåtts några fel i värderingen av
dessa bolag67. Ett företag som med relativ värdering förefaller undervärderat när
resten av branschen är övervärderad behöver alltså inte alls vara den utmärkta
placering som den verkade från början. Ett annat sätt att se problemet med
övervärderade branscher, är att marknaden alltid sätter rätt pris i och med att om
någon är beredd att betala en summa för en tillgång så är tillgången värd denna
summa. Vid detta synsätt är relativvärdering betydligt mer användbar och det är
förmodligen detta antagande som analytiker utgår ifrån då de använder denna
form av värdering.

4.2.1 Jämförelseföretagen

Damodaran68 anser att det vid jämförelseanalys inte är antalet liknande bolag
som är den enda väsentliga faktorn. Det finns ytterligare tre dimensioner som
bör tas med i beräkningarna, varav den första är likheten i rörelsen. Bara för att
två företag ingår i samma sektor betyder det inte att de säljer produkter som är
riktade till samma kunder. Den andra dimensionen är hur mycket information
det finns om jämförelseföretagen och dessas stabilitet. Damodaran använder
som exempel bilbranschen och Internetbranschen69. I den första branschen är
den tillgängliga informationen mycket mer omfattande trots att det finns färre
bilföretag än Internetföretag. Damodarans tredje dimension rör i hur stor
utsträckning jämförelseföretagen befinner sig i olika stadier i sina livscykler. För
att kunna göra den mest korrekta värderingen menar Damodaran att
jämförelsebolagen bör befinna sig över hela spektret, från hög tillväxt till
stabilitet. Om samtliga jämförelseföretag befinner sig i ett högt tillväxtstadium
finns det relativt lite information som kan användas för att uppskatta när i
livscykeln den höga tillväxten sjunker och börjar närma sig stabilitet.
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Om det inte finns jämförbara bolag, t ex om företaget har hittat en outnyttjad
nisch, kan värderaren använda sig av närliggande branscher. Om Amazon, en
bokhandel på Internet, används som exempel skulle man kunna värdera
företaget med hjälp av nyckeltal för andra e-handelsföretag. Men det är inte
säkert att Amazon på lång sikt kommer att ha de betavärden och marginaler som
Internethandlare uppvisar. I stället är det nog så att på sikt, när bolaget har nått
en större mognad, så kommer jämförelsevärdena snarare närma sig de värden
som andra bokhandlare uppvisar, snarare än andra e-handlare. Det är alltså fråga
om att finna den egentliga bransch som företaget är aktiv inom.

Resultatet kommer i många fall att vara negativt under ett antal år för nystartade
företag, men vartefter marginalerna förbättras kommer även resultatet att göra
det. En viktig del av värderingen av företag med negativa resultat och kort eller
ingen historia blir därför tillväxttakten för intäkterna. Då det för ett nybildat
bolag är svårt att uppskatta tillväxten i intäkterna är det lämpligt att se till
tillväxttakten hos hela branschen70. Det är nämligen mycket lättare för ett
företag att hålla hög tillväxttakt om hela branschen gör det. Det enklaste sättet är
att ta det noterade bolagets marknadsvärde och dividera det med det bokförda
värdet. Den multipel som fås fram används då för att uppskatta marknadsvärdet
på det onoterade företaget, genom att multiplicera detta företags bokförda värde
med multipeln.

I enlighet med Copeland et al’s Entity DCF modell menar Damodaran att två
prognosperioder bör användas. Det är i denna del av ekvationen som huvuddelen
av företagets värde ligger71. Ett annat sätt att uttrycka detta är att definiera
företagets värde som: Företagets värde = Värdet på befintliga tillgångar + värdet
av tillväxtpotential. På detta sätt blir det än mer tydligt att värdet hos ett
nystartat bolag ligger i framtiden eftersom värdet på tillgångarna i ett nystartat
företag naturligt nog ofta är mycket låga. Detta är särskilt påtagligt för bolag
med mycket hög andel intellektuellt kapital, där strukturen med låga värden på
tillgångar och kassaflöden för den närmaste perioden och höga residualvärden
till stor del avgör hur värderingen kommer att se ut. För dessa bolag avgörs
nuvärdet nästan helt och hållet av hur, om alls, värderaren kan uppskatta
framtiden.

Vanliga utgångspunkter vid jämförelser med marknadsnoterade företag är72:

•  Vinstmultipel
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•  Direktavkastning
•  Nettotillgångar

En ofta använd vinstmultipel är det s k P/e-talet, där P/e står för Price per
Earnings. Här jämför man aktiens pris med vinsten per aktie (earnings per
share). Man jämför då hur dyr en aktie är i förhållande till vad den ger
innehavaren. Finns inget positivt resultat, vilket det sällan finns i de nystartade
Internetbolagen, kan pris/försäljning, Price/sales användas. I avsaknad av vinster
så ligger nämligen beviset för att företaget är värt något i de intäkter som
företaget genererar73.

P/s talet uttrycker alltså relationen mellan en akties pris och företagets
försäljning, d v s fungerar som en försäljningsmultipel eller, enligt David
Batstone, som total marknadsandel dividerad med de senaste 12 månadernas
intäkter. Malcolm Fitch74 menar att detta mått är ett bra sätt att värdera
Internetrelaterade bolag. Dessutom innebär användandet av P/s-talet att
värderaren undviker en hel del av det gissningsarbete som uppstår när han eller
hon skall uppskatta framtida vinster, det är oftast lättare att ha en uppfattning om
de framtida intäkterna.  En orsak till att P/s talet är så viktigt vid värdering är att
försäljningen visar de genuina transaktioner företaget har. Utgångspunkten är
nämligen att företag kommer att förlora pengar under de första åren, eftersom
det under uppstartningsperioden uppstår mycket höga kostnader för uppbyggnad
av organisation och teknik samt höga marknadsföringskostnader för att kunna
dra till sig kunder. Därför ser man hellre till hur intäkterna kommer att
utvecklas. Om intäkterna stiger mycket antas att marginalerna kommer att
förbättras och följaktligen vinster börja genereras. Fördelen med P/s- talet är att
det går att använda på alla noterade företag. De flesta företag har intäkter och
inget företag har negativa intäkter75.

Vad gäller portaler så anser Dawn Simon76 att det bästa är att se till den trafik
som portalen har. Om trafiken växer fortare än försäljningen så befinner sig
företaget fortfarande i utvecklingsstadiet och bör därför ha ett högt P/s-tal. Detta
gäller givetvis enbart portaler som har e-handel, det är nämligen ingen
självklarhet att denna tjänst finns på alla portaler. Om situationen är den
omvända, med en försäljning som ökar fortare än trafiken så är bolaget inne i en
mognadsfas och bör därför ha ett lägre P/s-tal. Det bör dock påpekas att även
P/s-talet i ensamt majestät kan bidra till väldigt felaktiga värderingar. Det är
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nämligen fullt möjligt att ett företag i början har mycket hög kundtillströmning
och försäljningstal utan att ha några utsikter att bli lönsamma. Det kan t ex
tänkas vara så att ett företag för att locka till sig mycket trafik, lägger ut
erbjudanden om mycket låga priser på varor eller tjänster, priser som ligger
under företagets kostnader. Detta kommer givetvis att ge mycket höga
omsättningstal och höga försäljningssiffror men företaget kommer förmodligen
snart att vara konkursmässigt. Låt oss illustrera med ett exempel. Antag att ett
företag bjuder ut nya högprestanda datorer för 2 000 kronor styck. Detta
kommer givetvis att locka många besökare och köpare. Företaget kommer att
uppvisa fantastiska trafiksiffror och höga omsättningssiffror, men datorer är lite
dyrare än så och kan inte företaget komma på ett sätt att höja priserna eller ta in
andra produkter med höga marginaler för att kompensera för förlustaffärerna på
datorerna så kommer inte företaget att bli långlivat.

Dock är P/s-talet endast lämpligt för jämförelse mellan börsnoterade företag.
Eftersom det inte finns något marknadspris på onoterade bolag blir denna
multipel svår att applicera. Möjligen går det att uppskatta hur mycket ett bolag
skulle vara värt, om det vore noterat, förutsatt att värderaren tar hänsyn till hur
många aktier som finns i företagen, förutom alla andra variabler som skall
stämma, enligt vad som sagts ovan.
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5. Portal värdering i praktiken
Internet har gjort att nya metoder för värdering växt fram. När det gäller
portalvärdering har vi förstått att det handlar om uppskattningar och inga
100% rättvisande siffror. Eftersom ämnet är så pass nytt så är det egentligen
ingen som vet hur man värderar en portal utan allting handlar om
uppskattningar som bygger på olika antagande77. I det här avsnittet redovisar vi
den empiri som vi samlat in bla via intervjuer och som sedan kan användas till
värdering av portalen Funka.

5.1 Hur värderas en Internet portal?

Det är svårt att förklara dagens värdering av de nya Internetbolagen eftersom de
kanske idag inte gör några vinster. Om ett företag inte tjänar pengar måste det ta
reda på hur och varför det en gång kan komma att vända. Ett bolag kanske har
höga fasta kostnader och spenderar stora summor på marknadsföring som efter
en tid, kommer att bidra till vinster för företaget. En värderingsmodell blir aldrig
något annat än en modell och blir aldrig bättre än de antaganden som den bygger
på. Analytiker brukar utgå från antalet kunder vid värdering och sedan försöka
räkna ut det potentiella värdet av den kundbasen. Man måste dock vara
uppmärksam på skillnaden mellan ”besökare” och ”kunder”. Ofta är kunderna
bara 10% av besökarna på en e-handel portal. Om ett bolag spenderar mer
pengar på att locka till sig nya kunder än vad företaget kommer att få tillbaka i
intäkter det närmaste året, så ska man se upp78. I artikeln ”Analytiker oense om
MTG’s portal” diskuterar analytiker kring hur en portal kan värderas. Det
diskuterar kring värdering utifrån hur många medlemmar portalen väntas få eller
hur man kan försöka beräkna framtida vinster. Med första alternativet värderas
varje abonnent och sedan multiplicerar den siffran med antal besök vilket också
är den vanligaste metoden för analysföretag och banker att använda sig av vid
värdering av portaler79. Telias portal Passagen skulle värderas enligt samma
metod så skulle den vara värd runt 13 miljarder och postens portal Torget 9
miljarder.
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5.2 Stora portaler
Analysföretaget Forrester uppskattar att det kommer att finnas plats för ungefär
17 stora portaler i Europa80. Vi har valt ut några utav dessa stora portaler för att
visa hur högt de stora portalerna är värderade och presenterar här nedan
värderingar gjorda av dessa. Informationen är hämtat från en publikation gjord
av Internetbolaget Business 2.0:81

Portal Pris Marknadsvärde i $ P/s tal Antal
sidexponeringar

Unika besökare
per månad

Värde per
besökare i $

Excite 26,5 1,348,532,000 15,12 1,043,929,657 16,216,767  83

Netscape 22,3 2,200,933,852 3,97 1,129,968,118 15,790,768 139

Yahoo 90,4 8,472,467,165 73,21 3,806,848,681 23,956,436 354

Man har här multiplicerat värdet per besökare med antalet unika besökare och på
så sätt fått fram ett marknadsvärde. Dessa portaler är mycket högt värderade
vilket grundare sig i tillväxtpotentialen och deras utbud av tjänster, vilket i sin
tur bidrar till de höga antalet besökare82. Många portaldrivare säger att
lokalisering strategin är mycket viktigt liksom att portalens innehåll är a och o
för att dra till sig besökare.83 Men för att kunna bli en stor portal bör
verksamhetens startas  upp nationellt först och sedan vid ett lyckat koncept, även
erbjuda utländska besökare portalens tjänster84.

Det har riktats kritik till dessa stora portaler för att de av vissa anses ha fel
affärsidé. Att samla en bred målgrupp på ett ställe är ointressant säger Evan
Neufeld, vice vd för Jupiter communication Europa och säger att man idag
måste nischa sig för att attrahera målgrupper som är intressanta för e-handlare
och annonsörer85. Joe Sawyer, analytiker på analysföretaget Forrester Research
säger att det finns för lite pengar och för många portaler. Han menar att de flesta
europeiska portaler måste tänka om eller lägga ned86. Han menar att värdet hos
en portal som har en bred målgrupp kommer att vara lägre eftersom användarna
kommer att lära sig hitta direkt till de sidor som intresserar dem utan att ta
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omvägen via portaler som inte har särskild inriktning. Det är istället de smala
portalerna med särskild inriktning som kommer att erbjuda ett mervärde för
besökaren och därför också värderas högt av marknaden87.

De stora portalerna har hela världens Internetanvändare som målgrupp. Sverige
har trots allt en relativt liten marknad i jämförelse med tex USA som kan nöja
sig med 5000 lojala besökare det första året för att de har en enorm potentiell
marknad att expandera på. I Sverige kanske 5000 lojala besökare är maximalt
vad man kan förvänta sig för en viss portal eftersom marknaden inte är så stor.
Det kan alltså vara svårt att använda sig av jämförande värdering mellan svenska
och amerikanska portaler.

5.3 Ernst & Youngs kvalitativa metod 88

Det finns en stor osäkerhet för de nya Internetbolagen. Några företag kommer
att bli vinnare och några kommer att förlora. Om några år kommer man
antagligen att kunna se vilka Internetföretag som tjänar bra med pengar och
vilka som misslyckats men som det är nu är de flesta Internetrelaterade bolag
högt värderade89. Nedan presenteras information från en studie gjord av David
Batstone90 .

Det finns som sagt ingen modell som ger en rättvisande värdering av portaler
men istället kan man titta på vilka faktorer som påverkar portalvärdering. För E-
handelsbolag rekommenderar David Batstone91 att fokusera på vad det kostar att
få kunder till sin verksamhet samt att beräkna marginaler. För t ex portalföretag
så kan man titta på hur Internettrafiken och annons- omsättningen ökar på
portalen. För att ett företag ska kunna tjäna pengar krävs det att de kan sälja för
mer än vad det kostar att producera produkten. Skillnaden mellan dessa två
variabler är marginalen, företagets huvudsakliga värdedrivare92. En förklaring
till det har att göra med att dessa företag levererar information av något slag till
en väldigt låg kostnad. Kostnaderna blir också lägre och lägre för varje år tack
vare informationsteknikens utveckling. Ett Internetbolag som förfogar över en
stor del av marknaden kommer alltså att kunna generera mycket intäkter utan
direkt ökning av kostnaderna93. Orsaken till att Internet bolagen sedan
övervärderas med traditionella värderingsmodeller är dess tillväxtpotential.
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Tillväxtpotentialen för portaler beror till stor del på trafikmassan. Nedan
presenteras faktorer som bidrar till ökad trafik på portalen, att Internetanvändare
och företag spenderar mer tid och pengar uppkopplade94och vad som investerare
ser:

•  Snabb tillväxt på Internet relaterade bolagen
•  Pågående förbättringar i teknologin som gör Internet lättare att använda.
•  En innovationsström med nya tjänster på Internet
•  En fortsatt förbättring av existerande tjänster

I en värld där det finns många Internetanvändare finns det en enorm fördel av att
vara först ut på marknaden med sin tjänst95. Människor skapar nämligen vanor
och när de en gång börjat använda en tjänst så krävs det en hel del för att de ska
byta till en annan tjänst. Ju fler användare en portal eller sajt har desto fler
människor pratar om företagets tjänster och på så sett sprids information.
Marknadsledaren har även  störst chans att kunna rekrytera den bästa
kompetensen. Att vara marknadsledare innebär även att många vill köpa tjänster
genom det ledande förtaget. När en ny tjänst lanseras på Internet väljs ofta en
stor portal som tex Yahoo som samarbetspartner eftersom Yahoo har många
besökare som kan länka sig vidare. Om marknadsledaren är tillräckligt stor kan
det hindra konkurrenter att ge sig in i samma verksamhet eftersom det blir så
svårt att överta marknadsdelar då. En annan påverkande faktor vid värdering är
förtroendet för företagets ledning som är viktigt för att attrahera investerare.
Smarta ledare är inte bara framgångsrika idag utan kommer också att anpassa
sina företag för morgondagens problem och möjligheter. För många investerare
är det enda sättet att vinna förtroende för en ledning att titta på ledarskapet över
tiden.

5.4 Corren - det kvantitativa exemplet
Rolf Törnström ansvarar för Correns96 portal, en nischad portal med ungefär
samma storlek som Funka kommer att ha97. Correns portal innehåller en
nyhetstjänst och en marknadsplats för målgruppen. Målgruppen är 200 000
personer (personer som är intresserade av östgötska nyheter). Av dessa har 65-
75% tillgång till Internet och en uppskattning av antalet besökare per dag på
portalen ligger runt 10.000. Portalen har drivits i tre år, startades upp 1996 och
omsätter ca 3 milj kronor. Man räknar med att den kommer ge vinst from nästa
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år. Portalen värderas, trots tidigare förluster, till någonstans mellan 25-101milj
kronor. Rolf Törnström säger att ”Värdet beror på förfining av information och
potentiell användnings möjlighet”98 Han menar att nyheterna och den andra
informationen som portalen har att erbjuda är välbearbetad vilket gör den
tillgänglig för besökarna. I grunden så handlar portalvärderingen om
uppskattningar av de unika besökarens värde vilket har gjorts till 1000-4000 kr
för Correns portal. Dessa uppskattningar bygger på portalvärderingar som gjorts
tidigare. Den unika besökarens värde grundare sig på uppskattningar av
besökarens köpkraft, köpmönster och utbudet för den enskilda besökaren.

Correns Torget har tre ”banners” från tre olika annonsörer. Varje annonsör får
betala 30 öre varje gång en besökare kommer in på portalen. Det ger 30 öre * 3
dvs nästan 1 kr för varje besök på portalen. Med deras runt 10 000 besökare per
dag innebär det minst 0,9 kr * 10 000 * 365 dagar

 =3 285 000 kr i intäkter per år vilket ungefär stämmer överens med den totala
omsättningen av Correns portal som ligger på 3 miljoner.

Värdet av en unik besökare 1000-4000 kr
Antal besökare per dag       10 000

5.5 Intelligence uppskattningar
Intellegence är ett Internetstrategi bolag. VD Pierre Siri är en utav grundarna av
portalen Passagen. Enligt Pierre Siri finns tre faktorer som påverkar värdet på
portaler:

- varumärke
- målgruppen
- lojalitet

Varumärkets betydelse för värdet på tjänsten är stort. Aktörerna, vilka sätter
marknadens priser är mycket känsliga för namn, tjänstens användbarhet för den
målgrupp den riktar sig till osv. Ett starkt varumärke drar även till sig mycket
trafik vilket leder till ökade intäkter för tjänsten och följaktligen ger ett högt
värde. Pierre Siri betonade vikten av att portaler inte bör heta .nu utan istället .se
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eller .com. ”.Nu ” kännetecknas antingen av oseriösa hemsidor eller av olika
företag som lägger upp hemsidor bara för kampanjer. Han kritiserade även
namnet Funka för att vara av för allmän karaktär och för att inte vara
internationellt gångbart.

Den potentiella målgruppen uppskattas. Resonemanget går som följer: Om en
tjänst t ex vänder sig till hela den amerikanska befolkningen så finns ett stort
antal möjliga besökare och användare av tjänsten. Många besökare betyder stora
annonsintäkter och e-handelsintäkter och därför också ett högt värde. Men som
tidigare nämnts är det inte satsning på breda portaler som kommer att ha
framgång utan det är de nischade portalerna som kommer att ha större möjlighet
att attrahera målgrupper och annonsörer bland annat pga att besökarna då oftare
blir lojala99. Anders Jonsan vd för Nocom100, anser också att kravet på kvalitet
bara uppfylls om man begränsar eller nischar sin portal .

Lojaliteten för tjänsten beror till stor del på innehållet. För att besökarna skall
återkomma till portalen måste innehållet på portalen ge besökaren ett mervärde.
När det återkommer till tjänsten, blir lojala, så kommer annons och e-
handelsintäkter att öka. Alltså, desto större verksamhet (nyhetsinformation,
handel etc) portalen har desto större chans till lojala besökare finns. Lojala
besökare är de som besöker portalen minst en gång i månaden.

Dessa tre faktorer; varumärke, lojalitet och, målgrupp, är enligt Pierre Siri
relativt lätta att mäta. Pierre Siris uppskattningar om Funkas målgrupp är
följande:

Potentiell målgrupp (handikappade och anhöriga) 600 000  (Siris uppskattning)
Tillgång till Internet 40% 240 000 (Källa h@ndikapp.se)
Kan tänkas använda Funka 150 000 (Uppskattning av Siri)
Lojala, unika besökare efter 3 år  70 000 (se ovan)

Att göra en värdering av intäktsströmmar i framtiden är mycket svårt. Enligt
Pierre Siri används tidigare gjorda portalvärderingar som utgångspunkt när man
                                                          
99 ”Portaler som satsar på en bred publik har fel affärsidé”, Vision, 991013
100 ”Varför tror du inte på portaler?”, Computer Sweden, 990903
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ska  uppskatta olika siffror och i det här fallet utifrån portalen Passagens
medlemmars värde Passagens medlemmar uppskattas vara värda 1000 kr per
unik besökare. Värdet 1000 kr grundar sig på andra jmf portalvärderingar som vi
återkommer och diskutera kring i kap 5.3. Eftersom trafikmassan ser annorlunda
ut på Passagen än vad den kommer göra på Funka så uppskattar Pierre Siri att
hälften av dessa 1000 kr skulle kunna vara ett rimligt värde på Funkas unika
besökare.

70 000*500=35 000 000

Den här värderingsmetoden känner vi igen från uträkningarna av stora portaler
tidigare i kapitlet. Och enligt de här uppskattningarna skulle alltså Funka vara
värde 35 Milj efter tre år. Pierre Siri understryker dock att 35 Milj kr är en hög
värdering.

En unik medlems värde  500 kr
Lojala besökare efter 3 år 70 000
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6. ANALYS
Som vi beskrev i föregående kapitel så finns det olika tillvägagångssätt för
portalvärdering men ingen direkt gemenensam metod. Vi vill i det här kapitlet
beskriva hur Funka.nu kan värderas med hjälp av de olika tillvägagångssätten.
Vi försöker även ge en förklaring till varför de olika faktorerna påverkar som
det gör. Avsnittet avslutas med Funkas starka och svaga sidor.

6.1 Ernst & Youngs kvalitativa faktorer och Funka
Vad beträffar hur kunderna erhåller information om Funka och dess funktion
finns det en stor fördel med att vända sig till en nischad målgruppen.
Förmodligen blir det inte alltför svårt att nå ut till målgruppen och inte alltför
kostsamt heller. Dels har handikappförbunden regelbundna möten där
information om portalen kan ges och så finns det gott om branschtidningar
direkt riktade till målgruppen där Funka.nu kan marknadsföras. Man kan också
tänka sig att handikappade är en målgrupp som träffas regelbundet och på så sätt
tipsar varandra om portalen så att information om portalen sprids fort.

Eftersom Funka är först ut med en portal till handikappade så innebär det många
fördelar. Som vi beskrev i tidigare kapitel så skapar människor vanor och när de
väl börjat använda en tjänst så krävs det oftast mycket lockbete till den nya
tjänsten för att de skall byta till den. Om  tex en konkurrent till Funka skulle
dyka upp efter en tid krävs det stor insats från konkurrenten för att kunna överta
marknadsdelar. Man räknar med att Funka ska bli den naturliga informations-
förmedlaren till handikappade när det gäller nyheter och lagändringar. En
svårighet för konkurrenter skulle också kunna vara att få samma avtal med
myndigheter om samma nyhetsförmedling som Funka kommer att ha. Vi tror
därför inte att Funka, i alla fall till en början, kommer att drabbas av några
konkurrerande portaler riktade till handikappade. Funka kan tänkas bli
marknadsledare när det gäller portaler för handikappade men för att räknas som
marknadsledare bör en större målgrupp täckas som i det här fallet skulle kunna
vara ”marknadsledare bland alla Internetportaler” som Yahoo är ett exempel på.
Vi vill betona vikten av företagets ledning som en påverkande faktor av
portalens värde. MMT’s ledning svarar för att företaget sitter på kompetens och
att de kan klara av att bygga en portal.

I Ernst & Youngs kvalitativa metod är marginalen som företagen har på sina
produkter viktig för värdering av portaler. I Funkas fall är det svårt att uttala sig
eftersom vi inte vet vilka produkter, om några överhuvudtaget, som kommer att
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säljas. Ett generellt antagande som kan göras är att om Funka kommer att ha e-
handel på portalen så kommer marginalerna att vara beroende av hur många
besökare portalen har eftersom handeln delvis är beroende av hur många som
besöker en portal. Det kan vara så att låga marginaler accepteras i början på
vissa produkter för att locka kunder. Marginalerna ökar också i takt med att
trafiken till portalen ökar tack vare annonsintäkterna osv.

6.2 Funka och Correns portal
Eftersom Correns portal har en speciell, nischad målgrupp och kommer att ligga
i någorlunda samma storleksklass som Funka så kan Correns siffror användas
för en ungefärlig värderingen av Funka. Correns portal har dessutom varit
verksam i 3 år och börjar nu att gå med vinst. Därför tror vi att det kommer ta ca
3 år för Funka innan de böjar generera vinster vilket också stämmer överens
med MMT’s uppskattningar. Vidare antar vi att även Funka kommer att ha ca 7
st anställda om 3 år för att driva portalen. Dessa sju kommer att bestå av
nyhetsskribenter, webbdesignare mfl. Det som skiljer portalerna åt är att Funka
har en betydligt större potentiell målgrupp i Sverige. Om vi håller oss till Stefan
Johanssons101 uppskattning så har Funka runt 500 000 personer i målgruppen102

men man räknar inte med samma Internet användande bland dessa som i
Correns fall. Corren uppskattar sin målgrupp till 200 000 personer inom vilken
65-75% har tillgång till Internet dvs en potential målgrupp på ca 140 000
Correns målgrupp har alltså i större utsträckning tillgång till Internet än
genomsnitts svensken. Enligt Stefan Johannson på H@ndikapp.se så har de
handikappade i mindre utsträckning än svensken i allmänhet, tillgång till
Internet och därav antagande om 40% Internetanvändare i den potentiella
målgruppen 103 vilket ger en målgrupp på 500 000 * 0,4 dvs 200 000. Det är
sannolikt att det i båda fallen rör sig om en målgrupp som har ett speciellt
intresse för respektive portal varför vi bedömer att antalet besökare bör kunna
vara jämförbart trots att uppskattningen om Funkas målgrupp skiljer sig från
antalet i Correns målgrupp. Men vi tror att 40% av de handikappade skulle ha
tillgång till Internet är lite överskattat med tanke på att  det i Sverige är ca 50 %
som har tillgång till Internet104. Många handikappade jobbar heller inte och det
är genom jobbet som många svenskar har tillgång till Internet. Även det faktum
att de handikappade har lägre disponibel inkomst borde gör att 40% verkar väl
tilltaget

                                                          
101 Stefan Johansson, H@andikapp.se
102 ibid
103 ibid
104 SIFOinteractive
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Vilket värde den unika besökaren har grundare sig på uppskattningar av
besökarens köpkraft, köpmönster och utbudet för en enskilda besökaren. När det
gäller handikappade så kommer utbudet av handikapphjälpmedel att finnas på
Funka.nu men frågan är hur ofta de handikappade köper nya handikapp-
hjälpmedel exempelvis en rullstol? Man skulle kanske även kunna tänka sig ett
utbud av handikapphjälpmedel som man köper oftare (Se vidare diskussion
under ”Funkas e-handel” kap 5.4). Följaktligen får antaganden göras om hur
många som kan tänkas besöka respektive portal regelbundet, vi använde oss av
Pierre Siris105 uppskattningar. Vad det gäller intäkterna från annonseringen har
Corren redan bevisat att det går att få in 90 öre per exponering. Det är troligt att
de som annonserar är villiga att betala för att få tillgång till en klart definierad
målgrupp. Internet är ett relativt nytt medium och effekterna av annonsering på
Internet är än så länge outredda. Det kan t ex tänkas att annonsering på allmänna
portaler sjunker eftersom man inte vet vem det är man når genom dessa portaler.
Motsatt effekt skulle då uppstå på portaler inriktade på en smal målgrupp.
Corren har 10.000 besök per dag till sin portal. Om vi ska använda oss av
Correns ”rörliga metod” för annonsintäkter på portalen, med en uppskattning av
1000 antal besök per dag (år 1) så kommer annonsintäkterna det första året att
vara:

1000 * 0,9 * 360 = 324 000 kr

MMT’s uppskattade intäkterna till 3 Milj kr totalt det första året för Funka men
där ingår även intäkter från medlemsavgifter på 2,5 Milj kr. Vi tror inte att
Funka kommer att ha så många som 10.000 besökare per dag efter 3 år som
Corren har. Största anledningen till det är att Corren trots allt är ett känt
varumärke sen tidigare hos målgruppen. Besökstillväxten är också beroende av
hur stor Internetanvändningen är hos målgruppen och hur denna utvecklas. Det
är även möjligt att portalen i början kommer att ha något färre besökare än vad
som är antaget i beräkningen, men vi kommer att utgå från dessa siffror när vi
beräknar Funkas värde med hjälp av kassaflödesmetoden.

6.3 Kommentar till Intelligence uppskattningar
De 35 Milj som Funka.nu värderades till av Intelligence bör man se som ett högt
värde. Anledningen till det är att man då utgått från att portalen verkligen slår
igenom och att den kommer att fånga in en stor del av målgruppen. Man tror att
240 000106 personer av målgruppen har tillgång till Internet och av dessa skulle

                                                          
105 Pierre Siri, Intelligence
106 se kap 4.4
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alltså så många som 150 000 besökare Funka.nu någon gång under år 3 och
70.000 besöka portalen regelbundet. Pierre Siri gjorde dessa uppskattningar
utifrån vår information och trodde att de unika besökarna skulle ha ett värde av
500 kr. Att värdet inte är detsamma som Passagens besökare, 1000 kr har att
göra med att Passagens trafikmassa ser annorlunda ut. Att Passagen värderas till
1000 kr grundare sig på tidigare värderade portaler såsom tex Yahoo, men det
bör påpekas att USA har en enormt mycket större marknad än Sverige så det är
inte konstigt om Yahoo värderas dubbelt så högt som Passagen (se Stora portaler
kap 4.2). Det är alltså lite väl optimistiskt att jämföra en amerikansk och en
svensk portal utan att ta hänsyn till marknadens storlek. Enligt Rolf Törnström
på Correns torg så beror portalmedlemmarnas värde på, som vi tidigare
beskrivit, av målgruppens köpkraft, konsumtionsmönster och utbudet av tjänster
för den enskilda besökaren. Passagens målgrupp har högre disponibel inkomst
och erbjuder också ett väl utvecklat utbud av tjänster. Man kan inte ta för givet
att så många som 70.000 personer regelbundet kommer att besöka hemsidan.
Det kommer säkert att finnas Internetanvändare i målgruppen som redan är
lojala användare till en annan portal och inte finner behov av en portal speciellt
riktade till handikappade. Men möjligheten att 70.000 blir lojala besökare, eller
kanske till och mer flera, kvarstår dock eftersom Funka trots allt tillhandahåller
ett stort utbud av tjänster vilket starkt bidrar till ökad lojalitet hos kunderna.

En faktor som Intelligence ansåg påverka en portals värde var varumärket.
Funka.nu är inget etablerat varumärke och det kommer antagligen ta några år
innan målgruppen känner till portalen så pass väl att varumärket skulle kunna
bidra till ett ökat värde. Vad beträffar adressen .nu så var Pierre Siri mycket
skeptisk med hänsyn till hans erfarenhet av .nu adresser, en .se adress är nog
därför att föredra för Funka. Vi återkommer till den här diskussionen senare i
slutsatsen.

6.4 Funkas e-handel
Grundtanken med att ha e-handel på portalen är att Funka.nu skall fungera som
ett ”skyltfönster” för hjälpmedelstillverkare och distributörer. Funka.nu ska i
stället för e-handel i egen regi, tjäna pengar på samarbetsavtal med hjälpmedels-
tillverkarna och distributörerna genom att besökarna kan länka sig vidare från
portalen och på detta sätt kan Funka.nu ta betalt av företagen varje gång som en
besökare tar sig via Funka.nu till en tillverkare eller distributör och genomför ett
köp. Det kommer alltså att handla om en sorts mäkleri där Funka.nu leder
konsumenten till säljaren och som ger Funka.nu  betalt av säljaren för den här
tjänsten. Man väljer att sälja sina varor på en nischad portal för att man hoppas



48

att nå precis de konsumenter som annars handlar av en lokal handlare.
Tillverkare och distributörer av handikapphjälpmedel eller andra produkter vill
knappast exponeras mot besökare som inte har något intresse av produkterna,
även om exponeringen är stor, som t ex på Passagen. Det viktiga är att nå ut till
rätt personer, därför borde tillverkare och distributörer se en stor fördel i att
använda en nischad portal. Som vi nämnde i företagsbeskrivningen kommer det
även att finnas dotterbolag som kommer att specialisera sig på olika
specialtjänster för handikappade. En viktig aspekt att tänka på vid uppbyggnad
av en e-handelsfunktion är att logistik och leveranser fungerar. En smidig
leverans borgar för att kunderna återkommer och skapar därför lojalitet.

Dock är det så att i Sverige distribueras fria eller starkt subventionerade hjälp-
medel från hjälpmedelscentralerna till de som behöver. Det betyder att i stort
sett alla hjälpmedel som köps i Sverige köps av landsting, kommuner eller
privata sjukhem. De hjälpmedel som säljs till privatpersoner utgör, enligt ett av
handikappföretagen,107 en ”försvinnande liten” del av den totala omsättningen.
De fall då handikappade köper hjälpmedel privat är om de önskar en annan
version av ett hjälpmedel som de annars skulle få från hjälpmedelscentralen
(annan design et c). Därför tror vi inte att försäljningen av hjälpmedel via
Funka.nu kommer att vara särskilt stor. Däremot är det troligt att samarbetet
med Letsbuyit kan leda till en viss handel, men kommer nog i sådana fall främst
att röra sig om tillbehör till hjälpmedel, eller andra produkter som inte riktar sig
specifikt till målgruppen. Det finns en marknad för tillbehör och produkter som
inte direkt räknas till hjälpmedel, men denna marknad har vi tyvärr ingen
statistik över. Vi tror inte att det rör sig om någon speciellt stor omsättning att
tjäna pengar på genom e-handel, vilket också framgår av kassaflödesanalysen
där vi inte har räknat med några intäkter för e-handeln. Detta gör det än mer
tydligt att den stora intäktskällan för Funka.nu inte kommer att vara e-handeln
utan annonseringen, vilket utförligare diskuteras i kassaflödesanalysen.

6.5 P/s talet
Ett sätt att värdera portaler som vi diskuterat är att använda P/s-talet I fallet
Funka är dock inte detta sätt möjligt att använda sig av eftersom bolaget inte är
börsnoterat och således inte har ett aktiepris. Vi ställer oss lite osäkra till Funkas
e-handel och räknar inte med någon försäljning för Funkas del vilket är en annan
anledning till att vi inte kan använda oss av P/s-talet för att räkna ut Funkas
värde.

                                                          
107 Handikapphjälpmedels företag som ville vara anonymt
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6.6 Kassaflödesberäkning av Funka
Här följer en applicering av kassaflödesmodellen på vårt fallföretag Funka.nu.
Först kommer vi att presentera det resultat som framkommit i och med
beräkningen och sedan följer en diskussion om de antaganden som är gjorda och
deras sannolikhet. Antagandena kommer i största möjliga mån från våra
respondenter, som tidigare presenterats. Det kan dock vara på sin plats att
förklara varför vi överhuvudtaget har använt kassaflödesmetoden, när vi redan i
inledningen konstaterat att metoden inte fungerar så bra vid värdeberäkningar av
Internetrelaterade företag. Men som vi sett så visar det sig att de metoder som
praktiker använder, knappast håller för en kritisk teoretisk granskning, eftersom
värderingen i stor utsträckning bygger på fingertoppskänsla. Det gör däremot
inte kassflödesmetoden, som vi redan påpekat anses vara teoretiskt korrekt.
Senare i detta kapitel kommer vi att jämföra resultatet från kassaflödes-
beräkningen med Intelligences uppskattning för att diskutera de eventuella
skillnader som uppstår.

5.6.1 Resultat av kassaflödesberäkningen

Beräkningen gäller år 1, d v s det värde som företaget har nu. När vi har
beräknat residualvärdet har vi använt en långvarig hållbar tillväxt på 10 % (se
appendix 1). Värdet på bolaget kommer att vara lika med det diskonterade
kassaflödet eftersom företaget i utgångsläget inte har några skulder. MMT, som
äger 100 %, står för alla kostnader tills vidare. Just beroende på att företaget inte
har några skulder kommer det kassaflöde som används att vara lika med
rörelseresultatet efter skatt108. Det är sannolikt att företaget så småningom
kommer att ha skulder men det är i dagsläget svårt att förutsäga hur den
finansiella strukturen kommer att se ut för Funka.nu, alltså utgår vi ifrån dagens
situation.

Resultatet av beräkningen visar att Funka.nu skulle, under de antaganden som
presenteras i följande delar, värderas till (beräkningen redovisas i appendix 1): -
1 969 478 kronor.

Värdet i den här uträkningen är att se som värdet för en investerare. Resultatet
av beräkningen innebär att en investerares satsade kapital skulle ha ett negativt
värde. Varför blir värdet negativt? Det är bara att konstatera att med den
kombination av intäkts- och kostnadsstruktur, risknivå och tillväxt som Funka
har så har investeringen ett negativt nuvärde. Det är även möjligt att se resultatet
                                                          
108 se kapitel 3.1 Kassaflödesmetoden
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snarare som ett räknemässigt problem. Eftersom det första årets underskott är så
pass stort så kommer det behövas många års överskott för att täcka det initiala
underskottet. På grund av den höga diskonteringsräntan, så kommer nuvärdena
för efterföljande år bli relativt små och detta gäller även för residualvärdet. När
den explicita perioden är lång så blir det kassaflöde som används i
fortsättningsvärdet mycket litet och räcker inte till för att täcka in de negativa,
tidiga kassaflödena. Det finns olika sätt att undvika att en sådan här situation
uppstår. Ett sätt är att använda en lång explicit prognosperiod som tillåter att de
första negativa kassaflödena täcks. Detta innebär svårigheter med att uppskatta
intäkter och kostnader i detalj långt fram i tiden. Ett annat är att använda en så
pass låg diskonteringsränta så att de värden som följer efter de negativa åren blir
relativt höga och därför, även med en kort explicit prognosperiod, täcker upp
den tidiga förlusten. Med detta sätt frånser värderaren i från den risk som
bolaget egentligen borde vara behäftat med.

Resultatet av beräkningen visar att kassaflödesmodellen kanske inte alltid visar
det ”rätta” värdet. I och med att utvecklingen är så snabb som den är och ingen
vet riktigt vilken verklighet som de här bolagen kommer att befinna sig i om
några år lämnar kassaflödesmodellen alltför mycket att önska i fråga om
exakthet för att den skall vara ett tillförlitligt verktyg vid värdering av
Internetrelaterade företag. Den största boven i dramat vad de gäller
kassaflödesmetodens ”korrekthet” är att man måste uppskatta framtiden i
kvantitativa mått. Det är alltid svårt att göra dessa uppskattningar och om en
variabel uppskattas fel så får det stor genomslagskraft på det slutliga värdet.
Som vi kommer att visa är valet av diskonteringsfaktor en mycket viktig del av
beräkningarna och påverkar i stor utsträckning hur stort värdet blir. En
genomgång av de variabler som ingår i modellen visar att det inte på något sätt
är ett absolut värde som räknats fram.

6.6.2 Antaganden om intäkter och kostnader

Som vi tidigare sett är antalet besökare på en portal en av de viktigaste
anledningarna till att det uppstår intäkter. Följaktligen började vi kassaflödes-
beräkningen med att uppskatta antalet besökare. Med utgångspunkt i hur många
besökare Corren har efter tre år, antar vi att portalen under första året kommer
att ha 1000 besökare per dag. Vi antar att detta antal stiger med 100 % under de
första tre åren. Därefter antar vi att besökarantalet kommer att öka med 30 % för
att efter år 7 vara konstant runt 11 000 besökare per dag. Av dessa besökare
antas 25 000 att bli medlemmar under första året. 109  Under de år som följer
                                                          
109 MMT



51

antar vi en tillväxt i medlemsbasen med 50 % per år fram till år 5 då tillväxten
mattas av och stabiliseras på 10 % per år. Problemet med att anta att
medlemsantalet efter fem år kommer att öka med tio procent per år är att efter en
tid kommer alla inom målgruppen att vara medlemmar. Detta är inte särskilt
troligt. Därför har vi antagit att efter 7 år så kommer medlemsantalet vara
konstant på drygt 150 000 personer. Det är sannolikt att Internetanvändningen
kommer att öka inom målgruppen och därför tror vi att det är möjligt att ha så
många medlemmar efter en så pass lång tidsperiod. Bakom detta ligger
antagandet att under de första fem åren så kommer antalet besökare som blir
medlemmar att vara högt därför att portalen då har ett stort nyhetsvärde. Efter
fem år antar vi dock att de flesta som är intresserade av medlemskap redan har
registrerat sig och även om antalet besökare på portalen forsätter att öka i
ytterligare några år så är det sannolikt att medlemsrekryteringen kommer att
utvecklas i en något långsammare takt.

Uppskattningen av hur gruppen av medlemmar kommer att öka är en mycket
osäker siffra. Det finns, som tidigare nämnts, faktorer som talar för att många
inom målgruppen skulle anse det värdefullt att bli medlemmar samtidigt som vi
tror att det fortfarande råder ett visst motstånd mot att lämna ut personliga
uppgifter på nätet. Antalet medlemmar är dessutom givetvis mycket beroende av
det utbud som Funka.nu har, d v s vad som kommer att ingå i erbjudandena och
vilket mervärde som detta kan skapa för de som väljer att bli medlemmar.
Dessutom är det möjligt att utvecklingen i medlemsbasen istället för att
utvecklas starkt de första åren, möter ett visst motstånd under den inledande
perioden, för att, när varumärket stärkts och antalet besökare blivit relativt stort,
ta fart och öka. I sådana fall skulle värdet på företaget förändras i och med att
kassaflödena skulle bli lägre under de första åren och följaktligen skulle värdet
för den explicita prognosperioden bli ännu mer negativt. Eftersom
diskonteringsräntan (se nedan) är så pass hög kommer nuvärdena av
kassaflödena att vara små, även om kassaflödena kommer att vara relativt högre.

Det visade sig att när vi prövade olika antal besökare per dag och olika antal
medlemmar per år så framgår det att antalet medlemmar har större inverkan på
värdet än antalet besökare. Anledningen till det är att medlemmarna genererar
mer pengar än besökarna. För Funka är det följaktligen viktigare att bygga upp
en stor medlemsbas, än att försöka skapa största möjliga antal besök per dag, ur
ett intäktsperspektiv.

När portalen byggt upp en besöksbas med ett relativt stort antal besökare på
portalen uppstår det anledning för olika företag att försöka nå dessa genom
annonser på portalen. Till att börja med kommer Funka att ta ut en fast avgift
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från sina annonsörer för att dessa inte skall påverkas av antal besök. För att
kunna sätta detta fasta pris kommer dock Correns rörliga prismodell att
användas. Det innebär som redan nämnts ca 90 öre per sidexponering. Det
betyder alltså att portalen kommer att ha intäkter från annonseringen med 90 öre
per besökare. Det förutsätts dock att prisnivån ligger kvar på denna nivå under
beräkningsperioden. Över huvudtaget är det svårt att uppskatta på vilka nivåer
intäkter och kostnader kommer att ligga på eftersom man inte vet något om vilka
priser som kommer att gälla. Det är t ex inte alls omöjligt att priserna för
bannerannonsering går ner.

Kassaflöden består dock inte endast av intäkter utan värderaren måste även
uppskatta de kostnader som företaget kommer att ha. MMT uppskattar
kostnaderna under år 1 till ca 10 miljoner. I denna summa ingår kostnader för
uppbyggnad, drift, marknadsföring och redaktion. Kostnaderna under följande år
kommer att sjunka och vi uppskattar att de stabiliseras runt 6 miljoner kronor
per år och dessa kostnader kommer att inkludera drift, underhåll och redaktion.
Priser på utrustning och Internetkompetens är också faktorer som inte går att
förutsäga, vilket följaktligen ytterligare höjer osäkerheten i beräkningarna.110

Eftersom MMT har erfarenhet av hur mycket det kostar att bygga och underhålla
portaler och hemsidor är uppskattningen om hur stora kostnaderna kommer att
vara under år 1 förmodligen en god uppskattning om vad portalen verkligen
kommer att kosta. Däremot möter man samma problem här som man gör i
uppskattningen av intäkterna, nämligen att det är väldigt svårt att veta exakt. Om
tre till fem miljoner av det första årets kostnader härrör från uppbyggnad bör
alltså fem till sju miljoner röra drift och personal. Vi har antagit i enlighet med
Ernst & Youngs kvalitativa metod att kostnaderna kommer att sjunka under den
explicita prognosperioden eftersom de initiala kostnaderna för uppbyggnaden
försvinner. Det är dock svårt att förutsäga något om den kostnadsutveckling vad
gäller prisnivå för viss kompetens et c. Det är förmodligen så att kostnaderna
sedan kommer att stiga allt eftersom antalet besökare ökar. Det ställer t ex högre
krav på den tekniska utrustningens prestanda om besöksvolymen ökar, vilket gör
att behov av nyinvesteringar uppstår som kommer att förändra kassaflödena
under det eller de år som investeringen eller investeringarna görs.

6.6.3 Diskonteringsränta

Nästa steg i beräkningen är att komma fram till en lämplig diskonteringsränta.
Den diskonteringsränta som använts är 50 %. För att få fram vilken riskpremie

                                                          
110 Ernst & Youngs kvalitativa metod
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som använts har vi använt r = rf + riskpremie. Inflationen är idag 0,8 %111, men
eftersom vi anser att Funka bör behandlas som en långsiktig investering, så
använder vi den långa räntan som riskfri ränta och anser därmed att inflationen
ingår i denna ränta. Räntan på en 10-årig statsobligation är 6,55112 och
riskpremien blir följaktligen drygt 43 %. Sahlman & Scherlis113 menar att
riskkapitalister använder en diskonteringsfaktor på mellan 35-80 %, beroende på
var i livscykeln företaget befinner sig. Enligt flera av våra respondenter bör
Funka.nu och andra, liknande bolag, ha en hög riskpremie och vår val av
diskonteringsfaktor gav en riskpremie på 43 %. I den riskpremie som använts
ingår ett antal olika risker. I grunden ingår börsrisken, d v s den risk som är en
framräknad historisk riskpremie hos börsnoterade bolag. Dessutom finns den så
kallade småbolagsrisken. Den utgår från att små bolag, löper större risk att
hamna i svårigheter än stora företag med större finansiella (och andra) resurser.
Till denna risk skall dessutom adderas en risk för att det här handlar om ett
Internetbolag. Att Internet räknas som en risk beror på att tekniken är relativt ny
och ingen vet hur utvecklingen kommer att gestalta sig eller vilken teknik som
kommer att användas i framtiden. Det är ju ingen omöjlighet att nya
uppfinningar eller teknologier gör Internet obsolet om några år. Som vi såg
tidigare gav en diskonteringsfaktor på 50 % ett ganska lågt värde. I stor
utsträckning beror detta på diskonteringsfaktorn. Detta är nämligen en av de
variabler som har störst genomslagskraft på värdet.

Om vi istället valt en diskonteringsfaktor på exempelvis 25 % hade värdet blivit
mycket högre, närmare bestämt nästan 4,9 miljoner. Men i det här fallet är det
inte motiverat med en så låg diskonteringsfaktor eftersom det trots allt ligger
relativt många riskfaktorer i ett nystartat Internetrelaterat bolag.
Avkastningskravet på bolag i Internetbranschen är ofta hög eftersom risken
anses mycket hög. Om vissa riskkapitalister kräver ända upp till 80 % i
diskonteringsränta är kanske 50 % inte ens tillräckligt högt. Den information
som vi funnit ger inte heller mycket vägledning eftersom vi funnit
rekommenderade diskonteringsfaktorer från 25 upp till 80 %. Det beror helt på
vilken risk man uppskattar att projektet har. Eftersom Funka.nu befinner sig i
uppstartningsstadiet skulle det vara motiverat med en hög riskpremie. Däremot
borde risken hos ett bolag vars målgrupp är mindre definierad och mer svårnådd
vara mycket högre. Andra bedömningsgrunder för just Funkas risk kan t ex vara
att det kommer att vara relativt lätt att nå målgruppen och att det därför
förmodligen inte kommer att krävas någon enorm marknadsföringsbudget. På
grund av detta skulle en lägre diskonteringsränta kunna användas. Riskpremien

                                                          
111 www.riksbank.se, 991128
112 www.afv.se, 991218
113 Sahlman & Scherlis, Harvard Business School, 1989
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kan också sänkas med ett starkt varumärke, eftersom ett starkt varumärke borgar
för många lojala besökare. I Funkas fall är dock varumärket ännu inte etablerat
och därför har vi inte sänkt diskonteringsräntan med hänsyn till varumärkets
styrka.

En annan del som är mycket svår att bedöma är det värderade företagets ledning.
En del använder uttrycket hellre en A-ledning och en B-idé än en B-ledning med
en A-idé. Vi har inte närmare utvecklat denna punkt, men bedömer att den
erfarenhet som MMT har när det gäller Internet, gör att Funkas riskpremie kan
sänkas något ytterligare. Men det är fortfarande ett företag vars verksamhet är
utsatt för ett flertal olika riskvariabler och inte endast börsrisken. Detta gör att vi
anser en så pass hög diskonteringsränta som 50 % som tillräckligt hög för att
kalkylen inte skall bli en glädjekalkyl. Med tanke på att Internet är ett så pass
nytt fenomen som växer snabbt har vi använt en ganska hög tillväxtfaktor. Det
beror på att vi anser det troligt att Internet kommer att fortsätta växa relativt
snabbt under en lång tid framöver och därför anser vi att 10 % är en trolig
utvecklingstakt. Dels växer nämligen Internetanvändningen hos genomsnitts-
svensken och dels satsas det statliga pengar på att öka Internetanvändningen hos
Funkas målgrupp.

För att illustrera hur stor skillnad diskonteringsräntan kan göra så har vi gjort om
beräkningarna med flera olika diskonteringsräntor och olika tillväxtfaktorer. Vi
har jämfört värdena med 25, 30, 40, 50 och 60 % diskonteringsränta och även
förändrat tillväxtfaktorn till 5% och 7% och jämfört utfallet  med vår
ursprungliga beräkning med 10 %. I den händelse den avviker från 10 %
kommer den förmodligen att vara lägre. Låt oss se vad som händer med värdet
under dessa olika förutsättningar.

Tillväxtfaktor 5 % 7 % 10 %
Diskonteringsränta
25 % 4 771 072 4 813 230 4 897 547
30 % 2 291 906 2 303 865 2 326 289
40 % -545 288 -543 986 -541708
50 % -1 969 976 -1 969791 -1 969 478
60% -2 705 352 -2 705 320 -2 705 267

Som vi ser blir det stora skillnader. Det förklaras av det faktum som
konstaterades redan i den här uppsatsens inledning: Ju lägre risk, desto lägre
avkastningskrav, desto högre pris. Om en värderare skulle använda en ännu
lägre diskonteringsränta hade värdet naturligtvis blivit ännu högre, men en dylik
värdering hade inte varit särskilt vettig, på grund av de risker som vi redan
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konstaterat finns i ett dylikt projekt. En sådan värdering är snarare gjord av
någon som vill få in bolaget på börsen och försöka tjäna pengar på att andra tror
på att matematiska beräkningar automatiskt är korrekta. Det kan tänkas att
många investerare och/eller småsparare väldigt gärna vill tro på höga
värderingar för att man inbillar sig att det finns snabba pengar att tjäna. En
annan aspekt är att företag behöver skaffa kapital och genom att räkna med låg
risk och hög tillväxt försöker man locka till sig placerare. Utan att veta vad
företaget gör och utan att göra någon analys av företagets omvärld och/eller
produkter så är risken stor att investerare låter sig luras av höga värderingar som
lovar hög avkastning på satsat kapital utan att investeraren riskerar sina pengar.
Jämförelsen visar hur viktigt det är att välja diskonteringsfaktor med omsorg.

Det är viktigt att minnas att även om vi inte diskuterat detta i uppsatsen så är
diskonteringsfaktorn beroende av ett antal olika yttre omständigheter som t ex
ränteförändringar. Avkastningskravet bygger som sagt på den riskfria räntan och
inflationen och om riskpremien är oförändrad och det inträffar förändringar i
antingen räntan eller inflationen så kommer avkastningskravet att ändras. Även
förhoppningar om hur mycket företaget kommer att växa påverkar värdet, dock
inte i lika stor utsträckning. Som framgår av tabellen ovan så blir det större
skillnad med de olika tillväxtfaktorerna då diskonteringsfaktorn är lägre. Detta
beror på att nämnaren i residualvärdet relativt ändras mycket mer vid
förändringar i tillväxtfaktorn än vid en högre diskonteringsfaktor.

6.7 Intelligences värdering mot kassaflödes-
           metoden

Vilket är då det rätta värdet? Praktiker skulle nog säga att det är Intelligence-
värderingen som är den som ligger närmast den värdering som marknaden skulle
göra, men för akademiker så är det alltför många okända variabler som utan
motivering används i värderingen, t ex de 500 kronor som besökare värderas till
och som bygger på hur mycket Passagens besökare värderas till. Värdet som
framkom med hjälp av kassaflödesmetoden skiljer sig markant från den
värdering som Intelligence genomförde. Vad kan detta tänkas bero på? Bland
annat på att Intelligences värdering gjordes med utgångspunkt i varje besökares
värde för portalen i stället för de intäkter och kostnader som portalen kommer att
ha i framtiden. Utgångspunkterna för värderingarna är alltså helt olika. Dock bör
det noteras att medlemsvärderingen som Intellligences värdering helt bygger på,
är en av variablerna som ingår i kassaflödesmetoden, nämligen vid beräkning av
hur mycket annonsintäkter som portalen kommer att ha. Kom dock ihåg att man
på Intelligence uppskattade värdet vid den tidpunkt då Funka.nu hade 70 000
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besökare per månad. Enligt vår beräkning uppnår Funka.nu detta någon gång
under år 3, vilket skulle stämma överens med Intelligences uppskattning. Dock
ger Intelligences värdering ett värde på 35 miljoner, kassaflödesmetoden, med
en diskonteringsränta på 50 %, ger ett negativt värde. Om utgångspunkten är att
marknaden skulle sätta ett pris ungefär i storleksordningen 35 miljoner är det
intressant att fråga sig varför kassaflödesmetoden ger ett så pass mycket lägre
värde. Kassaflödesmetoden ger ett nuvärde, vilket inkluderar de första årens
underskott, medan Intelligences värdering gäller om tre år, då kassaflödena är
positiva. Om en kassaflödesberäkning skulle genomföras om tre år skulle värdet
bli väsentligt högre. En annan anledning är att med Intelligences metod tas ingen
uttalad hänsyn till riskens storlek som finns i ett sådant här bolag, utan den är
snarare underförstådd. En ytterligare anledning är givetvis att
kassaflödesmetoden är så pass känslig för de värden som används i modellen.
Som vi redan visat kan en låg diskonteringsränta, höga förhoppningar om
tillväxten eller höga uppskattningar om de framtida kassaflödena ge mycket
höga värden, vilket gör att en värderare kan få fram i princip vilket värde som
helst med rätt inputvärden. Modellen är beroende av de värden som används.

6.8 Starka sidor hos Funka.nu
Ett flertal faktorer talar för att portalen skulle kunna lyckas. En av de främsta är
målgruppen. Det har hittills saknats en plats på Internet som är till för alla med
någon form av handikapp och som dessutom erbjuder ett brett sortiment av
tjänster och produkter. Portalen är tänkt att erbjuda ett stort utbud av olika
tjänster såsom nyhetstjänst, chat verksamhet, e-handel och olika länkar till
handikappförbund. MMT innehar tillräcklig kompetens och erfarenhet av att
bygga upp och driva Internet portaler och tillsammans med H@ndikapp.se, som
har stor kunskap om målgruppens önskningar och behov, skulle lanseringen
kunna genomföras på ett bra sätt. Tjänster som erbjuds på portalen kommer att
ha en mycket stor inverkan på målgruppen, t ex nyheterna om lagförslag, e-post
och chat verksamhet, vilka kan ha en direkt effekt på människors liv och
levnadsstandard. Vi tror att sannolikheten är stor för att innehållet på portalen
kommer att uppskattas av målgruppen. Tjänsterna skapar troligtvis ett högt
mervärde för målgruppen som följaktligen kommer de att bli lojala besökare på
portalen eftersom de vet att informationen de söker finns där.

Marknadsföringen för portalen kommer antagligen att vara förhållandevis billig
och lätt att genomföra. Målgruppen är relativt enkel att nå ut till eftersom de
man i första hand riktar sig till är de som redan är medlemmar i något
handikappförbund. Genom olika kanaler kommer informationen om portalen att
spridas, t ex genom att Funka.nu finns med på eller nämns vid årsmöten, att
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portalen omskrivs i medlemstidningar och branschtidningar etc. Vad beträffar
annonsörer så har MMT stora förhoppningar om att handikapphjälp-
medelsföretagen ska stå för annonseringen på portalen. Det finns många företag
som tillverkar hjälpmedel och som kan tänkas vara villiga att betala för att
kunna nå ut till människor med olika handikapp genom  annonsering på
portalen. Det gäller dock att dessa företag vill och kan  satsa en tillräckligt stor
summa pengar på denna annonsering, så att det räcker för att finansiera
portalens verksamhet, eftersom portalens i särklass största intäktspost kommer
från annonser. Det finns nackdelar med annonseringen som beskrivs under
”svaga sidor”.

Som det har framgått av den tidigare argumenteringen är en av de viktigaste
faktorerna för att lyckas med en Internetsatsning att vara den första aktören på
en marknad eller med en idé. För Funkas del innebär det att bygga upp en portal
för handikappade och att göra det innan någon annan gör det.

6.9 Svaga sidor hos Funka.nu

Det som är osäkert är däremot storleken på portalen. För att en portal ska vara
lönsam krävs en relativ stor målgrupp i absoluta tal och eftersom vi valt att bara
diskutera Funka.nu utifrån en begränsad del av den svenska marknaden så
framstår portalen som liten och svår att tjäna mycket pengar på. Om målgruppen
dessutom har en något lägre disponibel inkomst än genomsnittet, vilket är fallet
med den här gruppen, kan det tänkas att värdet minskar ytterligare. Dock finns
det ju en möjlighet att gå utanför Sveriges gränser och därmed undvika
begränsningen som målgruppens storlek innebär. MMT räknar med att Funkas
tjänster ska kunna användas av handikappade runt om i Europa så snart
omständigheterna tillåter.

Den insamlade empirin tycks peka på att annonsörer och e-handelsintresserade
bolag söker sig till smala portaler för att försöka nå sin målgrupp så effektivt
som möjligt. Trots att MMT har bra kunskap om hur Internetverksamhet och e-
handel fungerar begränsas tyvärr potentialen av att handikapphjälpmedel i första
hand distribueras starkt subventionerade till landstingen alltså är
privatkonsumtionen liten. Att privat personer skulle köpa osubventionerade
handikapphjälpmedel via e-handel är följaktligen föga troligt. Vi anser att
handikapptillbehör såsom t ex handikappanpassade redskap skulle vara bättre
lämpade för Funkas e-handel. Skulle utvecklingen dock gå mot att
privatkonsumtionen ökar jämfört med inköpen via landstinget genom att det på
något sätt blir lättare för konsumenten att handla via e-handel och behålla
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subventionerna, så finns det så klart många fördelar med att ha e-handel till en
nischad målgrupp som handikappade.

En annan osäkerhet som skulle kunna  föreligga är om tjänsterna portalen
erbjuder inte direkt är riktade till målgruppen så att målgruppen lika gärna
använder sig av andra portaler. Förhoppningsvis kommer Funkas tjänster vara
tillräckligt fokuserade på målgruppen att det problemet inte kommer att påverka
antalet besök i så stor utsträckning, men risken finns. Vidare kan man tänka
svårigheter i att finna finansiärer. MMT äger Funka.nu 100% till en början men
sen så är det tänkt att externa intressenter ska kunna gå in som ägare. Det gäller
att hitta finansiärerna som tror på portalens koncept och på så sätt är villiga att
satsa pengar. Eftersom annonser på Internet inte har slagit igenom som
markandsföringskanal ännu så är det optimistiskt att räkna med annonsintäkter
som den starkaste inkomstkällan. För att få annonsörer måste Funka först kunna
visa att de har ett stort antal besökare på portalen. Det är också anledningen till
att det i Funkas fall blir aktuellt med en fast avgift för annonsering så att
annonsörerna inte behöver bli påverkade av hur många exponeringar som
portalen får den första tiden.
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7. SLUTSATS
Vi har valt att i det här slutliga avsnittet plocka fram de faktorer som vi anser
har störst påverkan på en portals värde. Dessa faktorer blir också viktiga när
man bygger upp en portal för att den ska kunna få ett högt värde. Vi kommer
vidare att kort kommentera värderingen av Funka AB och slutligen ge några
normativa slutsatser för Funka.nu.

Figur 7.1
I den här figuren beskrivs hur olika faktorerna påverkar varandra för att till slut
påverka värdet på en portal.

Vi tror att portalens framtida vinster till stor del påverkar värdet på en portal.
Om man inte ska utgå från jämförande värdering vid en portalvärdering så
kommer för eller senare kassaflödesmetoden att användas. I kassaflödesmetoden
måste framtida vinster uppskattas och för att kunna uppskatta dessa måste
portalens framtida intäkter och kostnader vara någorlunda kända. Kostnaderna
kommer under uppbyggnadsperioden att vara höga men att sedan driva en portal
är förhållandevis billigt så vinstens storlek kommer till större del bero på
intäkternas storlek. Intäkter består, som vi förstått, till stor del av annonsintäkter
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Besökarna
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Målgrupp

Lojalitet
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och i vissa fall av e-handelsintäkter. Vidare så är annonsintäkterna och e-
handelsintäkterna beroende av portalens besökare. Annonsintäkterna kräver
många besökare och e-handeln köpstarka konsumenter. För att få många
besökare måste tjänsterna på portalen verkligen rikta sig till målgruppen och e-
handeln måste erbjuda varor som kunderna är beredda att spendera pengar på.
Det är portalens tjänster som kan göra att målgruppen sen blir lojala besökare
till portalen. Det är viktigt att innehållet på portalen är varierande och att
tjänsterna skapar värde för kunden. Vi tror att man har större chans att skapa
lojalitet om man har en nischad målgrupp eftersom portalen då tillvaratar
besökarens intresse och besökaren då verkligen har ett behov av just den
enskilda portalen. Alltså, faktorerna påverkar varandra och i sin tur värdet på
portalen. Generellt är det väldigt svårt att uppskatta framtida vinster för portaler.
Det är en marknad som håller på att växa och ingen vet riktig hur den kommer
att se ut om några år. Tillväxttakten för Internet och Internetanvändandet samt
konjunkturen är några orsaker till varför det är svårt att uppskatta de framtida
vinsterna.

En viktig sak som man bör tänka på när man startar upp Internetrelaterade bolag
är att det bara kommer vara ett visst antal företag som verkligen kommer att
lyckas vilket begränsar möjligheterna. Just nu är bolagen övervärderade därför
att man inte vet vilket utav dessa Internetrelaterade bolag som kommer att
lyckas. Om några år kommer de visa sig vilka av dem som verkligen blivit stora,
de mindre Internetrelaterade bolagen kommer då att slås ut och inte vara mycket
värda.

Den andra delen av vår frågeställning gällde att sätta ett pris på vårt fallföretag
Funka.nu. Efter att ha studerat olika metoder och beskrivit tänkbara faktorer som
påverkar värdering av portalen gjorde vi egna beräkningar och fick fram ett antal
möjliga värden. Dessa värden ska dock tas med en stor nypa salt. Vi kan
konstatera att det än så länge inte finns någon metod för hur man värderar
Internetportaler och  våra beräkningar är endast försök  till att få fram ett pris.
Det värde som vi skulle kunna tillskriva portalen beror på vilket
tillvägagångssätt vi använder vid värderingen. Enligt kassaflödesmetoden är
Funka.nu i dagsläget värd –1,9 och 35 miljoner kronor om vi utgår från
Intelligence uppskattningar som gäller för år 3. Båda dessa värden är väsentligt
lägre än börsnoterade Internetbolag. Det beror på att det föreligger stora
osäkerheter om portalens potential. Det är viktigt att påpeka att de förslag på
värden vi här presenterar enbart gäller moderbolaget Funka AB och inte
inberäknar något av dotterbolagen. Vi har heller inte räknat med möjligheten att
använda konceptet med hänsyn till Europa lanseringen av Funka AB. Med en
sådan utvidgning av verksamheten skulle man kunna nå en betydligt större
målgrupp och därmed väsentligt öka antalet besökare samt slutligen värdet på
portalen.
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Några vikiga rekommendationer som vi vill ge till MMT om Funka AB rör
främst e-handeln, marknadsföringen och namnet på portalen. Vad det gäller e-
handeln tror vi att man måste försöka hitta andra företag som skulle vilja sälja
produkter genom Funka än bara handikapphjälpmedelsföretagen. Vi spår att
Internetanvändandet kommer att öka i målgruppen under de närmsta åren och då
är det vikigt att de nya Internetanvändarna får information om portalen Funka.
Därför bör Funka marknadsföras så mycket som möjligt och under en lång
period. Vi tror att det finns ett intresse av portalen hos målgruppen och att den
kommer att ha genomslagskraft bland de handikappade i Sverige men frågan är
om målgruppen är stor nog att göra portalen lönsam. Slutligen vill vi också
rekommendera en .se adress och ett namn på portalen som är ett mer
internationellt gångbart namn.
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APPENDIX 1: Beräkning

Kassaflödes- år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6
beräkning

Besökare per dag 1000 2000 4 000 5200 6760 8788
Medlemmar per år 25 000 37500 56250 84375 126562,5 139218,75

Annonsintäkter 324000 648000 1296000 1684800 2190240 2847312
Medlemsavgifter 2500000 3750000 5625000 8437500 12656250 13921875

Summa intäkter 2824000 4398000 6921000 10122300 14846490 16769187

Summa kostnader 10000000 6000000 6000000 6000000 6000000 6000000

Kassaflöden -7176000 -1602000 921000 4122300 8846490 10769187

Skatt 644700 2885610 6192543 7538430,9

Nuvärde kassaflöden -4784000 -712000 191022,2222 569997,037 815478,9136 661810,1202

Kassaflödes- år 7 år 8 år 9 år 10 år 11
beräkning

Besökare per dag 11424,4 11424,4 11424,4 11424,4 11424,4
Medlemmar per år 153140,625 153141 153140,625 153140,625 153140,625

Annonsintäkter 3701505,6 3701506 3701505,6 3701505,6 3701505,6
Medlemsavgifter 15314062,5 1,5E+07 15314062,5 15314062,5 15314062,5

Summa intäkter 19015568,1 1,9E+07 19015568,1 19015568,1 19015568,1

Summa kostnader 6000000 6000000 6000000 6000000 6000000

Kassaflöden 13015568,1 1,3E+07 13015568,1 13015568,1 13015568,1

Skatt 9110897,67 9110898 9110897,67 9110897,67 9110897,67

Nuvärde kassaflöden 533239,5527 355493 236995,3568 157996,905 105331,2697

Kassaflöde explicit
prognosperiod 10 år -1973966,858

Kassaflöde fort-
sättningsperiod 4488,672954
Totalt värde -1969478,185


