
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bioteknikbranschens sanna värde 

 
- En jämförelse mellan ett bioteknikföretags sanna aktievärde och 

dess marknadsvärde 
 

 
 

 
 

 
Christina Hsu 

 
Malin Siösteen 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FEKP01     
Examensarbete, magisternivå 
Januari 2008   Handledare Maria Gårdängen 
 
 



 - 2 - 

Sammanfattning 
 
Examensarbetets titel  Bioteknikbranschens sanna värde – En jämförelse mellan ett 

bioteknikföretags sanna aktievärde och dess marknadsvärde 
 
Seminariedatum  18 januari, 2008 

Ämne/kurs  FEKP01 Examensarbete magisternivå i finansiering, 
Företagsekonomi, Avancerad nivå, 15 Högskolepoäng (HP) eller 
ECTS-cr 

Författare    Christina Hsu och Malin Siösteen 

Handledare   Maria Gårdängen 

Fem nyckelord  Aktievärdering, Diskonterat kassaflöde, Scenarioanalys, Effektiva 
marknadshypotesen, Behavioural finance  

Syfte  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur mindre 
bioteknikföretag i Sverige bättre kan spegla sitt sanna aktievärde 
genom att ta reda på huruvida det finns en skillnad mellan ett 
fallföretags sanna aktievärde och marknadens prissättning på 
aktien samt lägga fram förslag på hur detta gap kan minskas. 

Metod  Vi har genomfört en kvalitativ case-studie i kombination med 
kvantitativa inslag och med en deduktiv forskningsansats där vi 
använt oss av intervjuer, årsredovisningar och artiklar för att 
utreda vårt syfte. 

Teoretiska perspektiv  Utgångspunkt har varit den diskonterade kassaflödemodellen med 
tillhörande WACC och CAPM. Utöver detta beskrivs även 
förklarande teorier såsom den effektiva marknadshypotesen och 
behavioural finance. 

Empiri :  Med hjälp av prognostiserade antaganden om fallföretagets framtid 
används den diskonterade kassaflödesmodellen vid beräkning av 
företags- och aktievärdet. Alternativa scenarion kompletterar den 
ursprungliga värderingen. Vidare granskas hur mycket information 
fallföretaget ger ut. 

Slutsatser:  Mot bakgrund av de förutsättningar och antaganden som ges visar 
det sig att det företag vi använde oss av i undersökningen hade ett 
marknadsvärde som låg under dess sanna aktievärde, det var 
således lågt värderat. Analysen visar att detta gap främst beror på 
en informationsasymmetri och att företag i denna situation bör 
släppa mer information än vad som sker idag. 
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Purpose   The aim with this essay is to investigate how a smaller 
biotechnology firm in Sweden better can reflect its true value by 
examine whether there is a difference between a case company’s 
true value and the market value of their stock and impose 
suggestion to how this gap can be decreased. 

Methodology  We have performed a qualitative case study combined with 
quantitative elements and with a deductive approach where we 
have used interviews, annual reports and articles in order to 
investigate our aim with this essay. 

Theoretical perspectives  The starting point has been the discounted cash flow model with 
associated WACC and CAPM. In addition to this we also describe 
explanatory theories as the efficient market hypothesis and 
behavioural finance. 

Empirical foundation   With the help of the forecasted assumptions of the case company’s 
future we use the discounted cash flow model to calculate the firm 
value and the stock value. Alternative scenarios complement the 
original valuation. Furthermore we examine how much 
information the case company gives out. 

Conclusions  Against the background of the conditions and assumptions made in 
the study shows that the company we used in the investigation has 
a market value that lays below its true stock value, thus it is low 
rated. The analysis shows that this gap mainly depends on an 
information asymmetry and that companies in this situation should 
thus release more information than present.  
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1. INLEDNING 

I det inledande avsnittet kommer vi först att ge en kort bakgrund kring bioteknikbranschen. 

Sedan följer en problemdiskussion som mynnar ut i det specifika syftet med vår uppsats. En 

del nödvändiga avgränsningar nämns och vi beskriver den tilltänkta målgruppen. Vi avslutar 

med en disposition över uppsatsens fortsatta upplägg.  

 

1.1 Bakgrund 

Bioteknikbranschen är en intressant och dynamisk industri. Jämför man ett antal 

bioteknikföretag från ett år till ett annat har det ofta skett stora förändringar; företag går i 

konkurs, blir uppköpta, slås samman eller utvecklas från att vara ett litet tvåmannaföretag med 

en hotmail-adress till ett betydligt större och mer lönsamt företag. Ett tecken på branschens 

dynamik är att nästan 75 % av de befintliga företagen har tillkommit under de senaste 15 

åren.1 Bioteknikföretag kan bli otroligt framgångsrika om deras projekt lyckas och produkten 

når marknaden. Dessa företag har oftast en mycket hög kostnad vid framtagande av nya 

produkter men denna dyra kostnad kompenseras i ett senare skede av att 

tillverkningskostnaden blir förhållandevis låg och att man kan sälja en innovativ produkt med 

stor medicinsk nytta till höga priser. Den forskningsintensiva branschen genererar ofta inte 

någon vinst i början och den präglas av stor osäkerhet eftersom företagen många gånger är 

beroende av ett fåtal produkter.2  Befinner sig företaget dessutom i forskningsstadiet finns 

risken att produkten aldrig når marknaden, exempelvis om produkten inte blir godkänd av 

läkemedelsverket vilket kan leda till att stora investeringar går till spillo. 

 

”High risk – high return” Björn Nilsson, Biacore3 

 

Ovanstående speglas i bioteknikaktierna, som är rörliga och riskfyllda, men de har också en 

stor avkastningspotential. En bioteknikaktie kan sjunka med 80 procent om en negativ rapport 

släpps, men den kan ”stiga till skyarna” om en positiv rapport läggs fram och av den 

                                                
1 https://www.ams.se/library/Documents/rapporter/2005/ura05_3.pdf 
2 Frank, 2003, s.325 ff  
3http://www.swedenbio.com/upload/Publications/Reports/Det%20globala%20slaget%20om%20l%C3%A4keme
del%20och%20bioteknik.pdf  
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anledningen rekommenderas ofta att man inte köper en enskild aktie utan sprider sina risker 

genom att köpa en fond med bioteknikaktier.4 

 

Bioteknikbranschen är av stor vikt för Sverige då landet idag, trots sin ringa storlek, är ett av 

världens mest framstående inom bioteknik och idag finns drygt 800 svenska bolag inom 

området. Industrin har vuxit snabbare än någon annan svensk industri under de senaste åren 

med en årlig tillväxttakt på 10 procent mellan åren 1995 och 2003 och den höga tillväxten 

förväntas fortsätta.5 Branschen har vidare en stor utvecklingspotential och sysselsatte 2002 

cirka 47 000 personer; vi kan utgå ifrån att den siffran idag är högre.6 

 

Av ovan nämnda anledningar finns det skäl att argumentera för att bioteknikbranschen är ett 

intressant område att undersöka. Många bioteknikföretag är dessutom listade på små listor 

såsom Small Cap eller mindre listor där de möts av lägre juridiska krav, granskas mindre7 och 

tenderar därför också att ge ut en mindre mängd information än vad som annars är fallet med 

större listor.8 De företag som karaktäriserar den svenska bioteknikbranschen är ofta små 

företag som ger ut mindre information än vad större företag vanligtvis gör vilket ökar 

osäkerheten och sänker aktievärdet. Risken visar sig bland annat i att bioteknikföretag ofta har 

ett högre betavärde än Large Cap-företag och även högre värde än vad företag i liknande 

storleksordning, men verksamma i en annan bransch, har.9  

 

Tidigare studier inom området är inte särskilt omfattande. 1995 genomfördes Kelm en 

undersökning som ämnade se till hur den amerikanske aktiemarknaden reagerade när ny 

information kring forsknings- och utvecklingsprojekt släpptes. Slutsatsen var att investerare 

tenderade till att reagera positivt med högre aktievärde som följd när sådan information 

släpptes.10 En liknande studie genomfördes av Bengtsson et al (2004) som behandlar huruvida 

pressmeddelanden som innehåller positiva resultat påverkar marknadsvärdet på just 

bioteknikföretag. Resultaten från studien var blandade, det visade sig att positiva resultat 

ledde till positiv avkastning, medan så inte var fallet för företag med högt marknadsvärde.11 

 

                                                
4 http://www.aktiespararna.se/artiklar/Reportage/Bioteknik-och-lakemedel---hand-i-hand/ 
5 http://www.swedenbio.com/templates/Page.aspx?id=443  
6 https://www.ams.se/library/Documents/rapporter/2005/ura05_3.pdf  
7 Wilke, B., 2007-05-25 
8 http://www.omxgroup.com/firstnorth/for_marknadsaktorer/reglerochforeskrifter/ 
9 www.finansportalen.se/nyckeltal.htm  
10 Kelm et al., 2005, s.78 ff 
11 Bengtsson et al., 2004, s.2 
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1.2 Problemdiskussion 

Den höga risk som speglar bioteknikbranschen påverkar aktiernas värde och de tenderar att bli 

lågt värderade om man jämför med mindre riskfyllda branscher, detta genom att marknaden 

sätter en ”riskrabatt” på bioteknikföretag. Den information som släpps i form av företags- och 

aktieanalyser i bioteknikbranschen, exempelvis av The Medical Technology Stock Letter, är 

begränsad och dyr, vilket höjer investerarnas osäkerhet kring branschen.12 Den begränsade 

granskningen och mängden information som ges gör att bioteknikföretagens sanna 

aktievärde13 ofta inte kan speglas lika bra och aktien värderas således lägre. Följden blir att 

bioteknikföretag, som ofta är just mindre bolag noterade på små listor, riskerar att förlora 

investeringar och får således tillgång till en lägre andel kapital än vad större företag i mer 

stabila och säkra branscher får. Denna informationsasymmetri kan leda till ett gap mellan det 

aktuella marknadsvärdet och företagets sanna aktievärde vilket kan innebära problem för 

dessa mindre företag då de inte får tillräckligt med likvida medel för att bedriva sin fortsatta 

verksamhet och följaktligen får sämre tillväxtmöjligheter. 

 

Mycket litteratur inom finansieringsområdet inriktar sig på att ge tänkbara anledningar till vad 

som kan ligga bakom en låg värdering av aktier. Till exempel Kahneman och Tversky (1979) 

förklarar hur individer tar beslut i situationer där risk involveras.14 Även Montier (2002) tar 

upp hur individers beteende kan påverka aktievärdet.15 Mot denna syn står forskare som 

stödjer teorin om effektiva marknader som innebär att beslut fattas på rationell grund; se till 

exempel Fama (1965).16  

 

Genom att använda oss av ett fallföretag, som skall tillämpas för att exemplifiera företag inom 

bioteknikbranschen, vill vi undersöka hur ett typiskt bioteknikföretag i Sverige bättre kan 

spegla sitt företags sanna aktievärde. Detta görs genom att se till eventuella skillnader mellan 

ett fallföretags sanna aktievärde och marknadens prissättning på aktien samt föreslå åtgärder 

som kan tillämpas av fallföretaget och av liknande företag i branschen med samma problem, 

för att undkomma ovanstående problematik. När det gäller tidigare forskning kring 

bioteknikföretagens aktieprissättning är denna mycket begränsad och det specifika 

forskningsområde vi ämnar undersöka har vi inte funnit studier inom. 
                                                
12 Yakal, 2007, s.42 
13 Det sanna aktievärdet är företagets sanna värde dividerat med antalet aktier 
14 Kahneman & Tverksy, 1979, s.263 ff 
15 Montier, 2002, s.3 ff 
16 Fama, 1965, s.34 ff 
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Vår problemställning blir mot bakgrund till ovanstående problemdiskussion: 
 
Hur kan ett svenskt bioteknikföretags sanna aktievärde speglas bättre? 
 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur mindre bioteknikföretag i Sverige bättre kan 

spegla sitt sanna aktievärde genom att ta reda på huruvida det finns en skillnad mellan ett 

fallföretags sanna aktievärde och marknadens prissättning på aktien samt lägga fram förslag 

på hur detta gap kan minskas. 

 

1.4 Avgränsningar 

Denna undersökning kommer att ha fokus på bioteknikföretag i Sverige. Detta sker genom en 

case-studie av ett bioteknikföretag som kan anses utgöra en bra exemplifiering för vårt syfte 

eftersom det inte finns utrymme tidsmässigt att undersöka fler företag. Det finns även andra 

faktorer som kan ha inverkan på ett företags värde, till exempel riskkapitalbolagens påverkan. 

Detta är dock något vi inte kommer att ta hänsyn till då tiden inte tillåter det. Vi kommer 

endast att använda oss av kassaflödesbaserade modeller vid beräkning av fallföretagets värde 

eftersom det är etablerade modeller som vanligtvis används vid företagsvärdering och 

genomför ingen regressionsanalys vid beräkning av företagets betavärde. Vidare kommer 

uppsatsen att använda sig av befintliga teorier för att beräkna och förklara ett eventuellt gap; 

alltså kommer ingen ny teori att tas fram.  

 

1.5 Målgrupp  

Uppsatsen är av intresse för akademiker och andra forskare inom Corporate Finance, och även 

inom grenar av finansieringen som exempelvis Behavioural Finance, vilka ämnar undersöka 

vad skillnader mellan ett företags sanna värde och dess marknadsvärde kan bero på. 

Uppsatsen är även av intresse för fallföretaget och andra svenska bioteknikföretag då de 

genom denna uppsats förhoppningsvis får uppslag till hur deras sanna aktievärde bättre kan 

speglas. Vi hoppas även att uppsatsen kan vara till användning för akademiker eller andra 

intresserade som ska göra en företagsvärdering och/eller en aktieanalys.  
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1.6 Disposition 

Uppsatsens fortsatta upplägg kommer att se ut enligt följande: 

   

Metod – Kapitlet tar främst upp de val som gjorts gällande metodologin i uppsatsen. 

Fortsättningsvis tar vi upp de metoder gällande datainsamling som vi använt oss av och vi ser 

även till de metodproblem som kan uppstå i form av eventuell bristande objektivitet, validitet 

samt reliabilitet. 

Teori – Här behandlas de teorier som vi ämnar tillämpa i vår uppsats och vi beskriver även 

alternativa teorier. Vi inleder med en teoribakgrund kring dagens värderingsmodeller och 

belyser sedan de modeller som används inom bioteknikområdet. 

Praktisk metod - Kapitlet redogör för vårt tillvägagångssätt i empirin och de valda teoriernas 

praktiska tillämpning beskrivs. 

Empiri – I detta kapitel tillämpar vi de teorier vi valt att nyttja. Vi diskuterar och motiverar 

de antaganden som ligger till grund för våra beräkningar av fallföretagets värde samt dess 

sanna aktievärde. Vidare genomförs en kompletterande scenarioanalys som låter oss ändra 

förutsättningarna bakom våra tidigare beräkningar vilket resulterar i alternativa företags- och 

aktie. Avslutningsvis granskas hur mycket information fallföretaget ger ut. 

Analys – Vi kommer i detta kapitel tillämpa de teorier vi beskrivit på den empiri vi fått fram 

och analysera resultaten. Vi inleder med en analys av den genomförda DCF-värderingen och 

den kompletterande scenarioanalysen. Avslutningsvis genomförs en aktieanalys.  

Slutsats – Detta avslutande kapitel kommer att ta upp de slutsatser vi kommit fram till och ge 

förslag till vidare forskning. 
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2. METOD 

Detta kapital tar främst upp de val som gjorts gällande metodologin i uppsatsen. Vi tar upp 

de metoder rörande datainsamling som vi har använt oss av och vi ser även till de 

metodproblem som kan uppstå i form av eventuell bristande objektivitet, validitet samt 

reliabilitet. 

 

2.1 Val av ämne 

I ett tidigt skede var vi intresserade av att se hur ett bolag i tillväxtfasen värderas och vad som 

kan påverka aktiepriset i dessa fall. Vi kom i kontakt med ett bioteknikföretag som var 

intresserade av att utgöra ett fallstudieobjekt, varigenom de kunde få mer underlag kring 

huruvida marknadsvärdet på deras företag överensstämmer med det sanna aktievärdet, och om 

en skillnad finns, vad denna då kan ha för grunder.  

 

2.2 Kvalitativ och kvantitativ metod 

Valet av forskningsmetod baseras på den problemformulering vi tagit fram och även 

uppsatsens syfte spelar in. Mot bakgrund av dessa faktorer har vi valt att använda oss av en 

kvalitativ inriktning på uppsatsen, dock i kombination med kvantitativa inslag. I och med att 

vi riktat in oss på ett företag, bygger vår kvalitativa inriktning på en djupare förståelse för 

fallföretaget. Information samlas främst in genom intervjuer där frågorna i förväg inte har 

några givna svarsalternativ, något vi återkommer till senare i kapitlet. 

 

En kvalitativ inriktning innebär inte att kvantitativa metoder inte används, vars avsaknad är 

något som framförs som kritik mot kvalitativ forskning.17 Genom att se till ett fallföretags 

resultaträkningar, balansräkningar samt kassaflöden används generell data för att skapa en 

bild av det företag vi undersöker som skall utgöra en exemplifiering av små, svenska företag i 

bioteknikbranschen utifrån objektiva siffror. Just sådana siffror är exempel på kvantitativ 

information.18 

 
                                                
17 Bryman. & Bell, 2003. s.280 
18 Holme & Solvang, 1997, s.150 ff 
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2.3 Forskningsansats 

Utifrån uppsatsens upplägg anser vi den deduktiva ansatsen vara den mest lämpliga för vår 

undersökning då vi samlar in empiri som sedan skall jämföras med de givna teorierna. Det 

finns dock en nackdel i att använda sig av den deduktiva ansatsen, nämligen att profetior lätt 

kan bli självuppfyllande eftersom man utgår ifrån redan givna teorier vilket kan skapa en 

situation där man som forskare kommer fram till sådana resultat som man redan i förhand 

utgått sig ifrån att finna.19 Som tidigare nämnt pekar mycket på att bioteknikföretag har en 

tendens att vara förhållandevis lågt värderade, vilket gör att det finns en risk att vi har en 

förutfattad syn på vilket resultat vi kommer att uppnå. Vi är medvetna om denna problematik 

och tar hänsyn till det genom att använda oss av välkända värderingsmodeller som ska ge oss 

det värde som speglar ett företags fundamentala värde. 

 

Vår roll gentemot uppdragsgivaren i skrivandets process kommer vara den som facilitator då 

vi hela tiden kan interagera med fallföretaget och då vår uppgift är att identifiera problem, en 

eventuell skillnad mellan det aktuella aktievärde och dess sanna aktievärde, för att sedan bidra 

med förslag, men inte färdiga lösningar, till hur problematiken kan lösas.20 

 

2.4 Case-studie 

Då vi med hjälp av existerande teorier skall undersöka hur ett svenskt bioteknikföretags sanna 

aktievärde kan speglas bättre ämnar vi utföra en förklarande case-studie med ett fallföretag 

som undersökningsobjekt. Fokus kommer att ligga på att ta reda på vilka teorier som kan 

förklara det eventuella gap som kan finnas mellan det sanna aktievärdet och marknadens 

värde för att sedan kunna applicera det på bioteknikföretag i liknande storleksordning och 

som befinner sig i samma fas som fallföretaget. Viktigt för vår studie är att det hela tiden 

finns ett samband mellan våra teorier och de resultat vi får fram, då teorierna används för att 

förklara våra resultat.21 Mer om hur vi går tillväga framgår i det kommande kapitlet Praktisk 

metod.  

  

                                                
19 Jacobsen, 2002, s.48 
20 Ryan et al., 2002, s.152 
21 Ibid., s.144, 150 
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2.5 Datainsamlingsmetod 

2.5.1 Primärdata 

I vår undersökning kommer vi när det gäller användandet av primärdata framför allt att 

använda oss av intervjuer. Detta kan förmodligen ses som den mest använda metoden när det 

gäller kvalitativa undersökningar, främst med anledning av den naturliga anpassbarheten 

intervjuer medför. Vi anser att den semistrukturerade intervjuformen är den som passar vårt 

syfte bäst, vilket tillåter oss att vara mer flexibla i vår frågeställning.22 För att på ett så bra sätt 

som möjligt kunna säkerställa den information vi får in genom intervjuer är vi alltid två på 

intervjuerna, där båda tar anteckningar. Den första intervjun kommer att hållas med den 

ekonomiansvarige på företaget vi undersöker, detta för att ge oss en grundläggande inblick i 

verksamheten och branschen. En intervju kommer även att hållas med fallföretagets 

styrelseordförande och sedan ytterligare en kompletterande intervju med den 

ekonomiansvarige. Denna andra intervjun skall ge oss en insikt i hur fallföretaget förväntas 

utvecklas under den tidsperiod vi undersöker. 

 

All nödvändig information som krävs för vår undersökning är inte alltid tillgänglig, även om 

offentliga årsredovisningar och information finns på fallföretagets hemsida. Denna 

information får vi genom kontakt med representanter från fallföretaget. Den information som 

de tidigare inte har offentliggjort kommer vi att behandla med försiktighet. Som tidigare 

nämnts kommer även företagets identitet att vara hemligt. Detta är viktigt för både 

fallföretaget och det fortsatta förtroende de har för oss, då detta annars kan utgöra ett problem 

för en case-studie.23 

 

2.5.2 Sekundärdata 

När det gäller införskaffandet av sekundärdata använder vi oss främst av publicerad 

information om företaget vi ämnar undersöka i form av årsredovisningar samt övriga 

rapporter som släppts om företaget och dess produkter. Vidare använder vi oss av litteratur 

med fokus på forskningsartiklar kring värdering av företag samt aktievärdering. Vi använder 

oss även av välkända finansieringsböcker, magisteruppsatser och övriga artiklar.  

 
                                                
22 Bryman & Bell, 2003, s. 341 
23 Ryan et al., 2002, s.159 
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2.6 Metodproblem 

Det är av vikt att ha ett kritiskt förhållningssätt till både de primära samt sekundära källor vi 

valt att använda oss av. Nedan går vi igenom de aspekter som vi beaktar i framtagandet av 

denna uppsats. 

 

2.6.1 Objektivitet 

”There can be no such thing as an ‘objective’ case study.” Ryan et al. 2002 

 

Eftersom forskare inte kan anses vara neutrala och oberoende observatörer finns det alltid risk 

för subjektivitet.24 Objektivitetsproblemet blir särskilt relevant då intervjuer skall genomföras. 

Kvantitativa forskare menar att kvalitativa undersökningar, till exempel i form av intervjuer, 

kan vara för subjektiva. Personen som blir intervjuad kan utifrån sin individuella 

föreställningsram skapa en bild av intervjuns design, vilket skapar otillräckligt objektivitet 

och en så kallad intervjueffekt skapas. 25 Vi försöker därför att ha en så objektiv inställning 

och gemensam föreställningsram som möjligt för att undvika dessa problem och för att 

negativa intervjueffekter inte skall uppstå.  

 

2.6.2 Validitet 

Ett viktigt kriterium som måste uppfyllas för att en undersökning skall vara av någon som 

helst vikt är att man i uppsatsen uppnår fullgod validitet. Vi kan dela upp validiteten i intern 

och extern validitet. När det gäller intern validitet är frågan huruvida resultatet i 

undersökningen är ett resultat av förhållanden mellan variablerna eller enbart ett resultat av 

utformningen av undersökningen.26 Det är här av vikt att de metoder och de data som samlas 

in är relevant för undersökningens ursprungliga problem och syfte. Detta anser vi oss uppfylla 

genom att använda oss av primärdata som kommer från fallföretaget i form av intervjuer. 

Vidare är större delen av våra sekundärdata även dessa släppta av fallföretaget i form av 

årsredovisningar och rapporter. Andra sekundärdata har valts ut i överensstämmelse med den 

givna problemformuleringen och uppsatsens syfte.  

 

                                                
24 Ryan et al., 2002, s.159 
25 Bryman & Bell, 2005, s.344 ff 
26 Ryan et al., 2002, s.122 
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Extern validitet ser till hur generaliserbara resultaten är. I vår undersökning, som utförs som 

en case-studie, söker vi teoretisk generaliserbarhet, då vi vill få en överensstämmelse med 

givna teorier och vår empiri.27 I vårt fall har vi ett specifikt fallföretag som vi undersöker och 

studien är generaliserbar till liknande företag inom bioteknikbranschen i samma 

storleksordning och samma utvecklingsfas som det företag vi undersöker. En av de viktigaste 

faktorerna för vår undersökning här är problemet med tidsvaliditet som beräknar om 

resultaten vi får fram kan tillämpas vid ett senare skede.28 Vår undersökning ämnar som 

bekant att se till huruvida ett fallföretags aktier med utgångspunkt från dagens siffror har ett 

värde som skiljer sig från det sanna aktievärdet och i sådana fall varför. Detta innebär att man 

i framtiden visserligen kan använda de metoder vi använder oss av för att komma fram till 

vårt resultat, under förutsättning att dessa fortfarande anses vara aktuella som 

värderingsmodeller, samt de utgångspunkter och resonemang vi har bakom de antaganden 

som används. Däremot kommer man inte kunna använda de exakta siffror vi applicerat för att 

komma fram till vårt resultat. Alltså kommer ny data vara nödvändig att ta fram. 

 

2.6.3 Reliabilitet 

Reliabilitet tar upp frågan huruvida undersökningens resultat är tillförlitliga eller ej.29 För att 

uppnå hög reliabilitet är det av stor vikt att vi uppnår en så hög objektivitet som möjligt. 

Eftersom en del av vår undersökning baseras på intervjuer finns det risk för subjektivitet, då 

vår information baseras på enskilda personers åsikter. Detta gör att det kan vara svårt att 

uppnå hög reliabilitet, något vi är medvetna om. Vi anser emellertid att våra intervjupersoner 

har ett sådant förhållande till fallföretaget att deras åsikter kan anses vara tillförlitliga, detta då 

det ligger i deras intresse att vi kommer fram till ett sanningsenligt och trovärdigt svar. När 

det gäller våra sekundärdata har vi använt oss av litteratur som rekommenderats av vår 

handledare eller så har den hämtats från vetenskapliga tidskrifter, som ligger i 

artikeldatabasen ELIN, vilka vi anser vara välkända nog. Revisorer har godkänt de 

årsredovisningar vi använder oss av vid värderingen, vilket vi anser vara trovärdiga. 

 

 

                                                
27 Ryan et al., 2002, s.148 f  
28 Ibid., 2002, s.124 
29 Jacobsen 2002 s. 256 
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3. TEORI 

Teorikapitlet innehåller tidigare litteraturstudier och forskning inom området, samt teorier 

som vi anser vara relevanta och tillämpbara i vår uppsats. Vi redogör även för alternativa 

teorier samt kritik mot de valda teorierna. 

 

3.1 Teoribakgrund kring aktievärdering 

3.1.1 Dagens modeller 

Det är av stor vikt att värderingsmodellen som används reflekterar företagets sanna aktievärde 

på ett korrekt sätt. Enligt många är den diskonterade kassaflödesmodellen (DCF) den enda 

giltiga värderingsmodellen. Relativa värderingsmått bör inte användas, detta då dessa mått 

inte säger något om det sanna värdet.30 Det finns dock de forskare som hävdar att ett relativt 

värderingsmått som till exempel multipelvärdering kan ge lika bra värden, om inte bättre, som 

en kassaflödesanalys.31 Detta förutsätter dock att de företag man jämför mellan har samma 

risknivå och framtida kassaflöden, något som inte kan anses sannolikt. Även om DCF-

modellen idag är den mest använda värderingsmetoden, finns det andra metoder som lyfts 

fram som alternativ.32 Dessa är framförallt realoptioner, men även Adjusted Present Value-

modellen (APV-modellen) nämns.  

 

Många menar att marknaden allt mer kommer att använda sig av realoptioner vid värdering.33 

Realoptioner har fördelen att den beaktar den osäkerhet som framtiden innebär, på ett helt 

annat sätt än vad DCF-modellen gör, genom att inkludera flera beslutsmöjligheter både initialt 

och under projektets levnadstid. Det har däremot visat sig att realoptioner lämpar sig bäst för 

projekt som befinner sig i ett tidigt stadium där beslut fortfarande skall tas i framtiden.34 

Således är realoptioner inte lämpligt vid företagsvärdering där företaget passerat detta skede.  

 

                                                
30 Montier, 2002, s.78 
31 Kaplan & Ruback, 2005, s.1059 ff 
32 Rutterford, 2004, s.138, ff 
33 Keuleneer & Verhoog, 2005,s.36 ff  
34 Bogdan & Villiger, 2005, s.425 
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APV-modellen som introducerades av Stewart Myers på 1970-talet anses erbjuda en lösning 

på några av de nackdelar ovanstående modeller betraktas innehålla.35 Till skillnad från DCF, 

där kapitalkostnaden beräknas på både kostnaden för eget kapital samt kostnad för skulder, tar 

APV-modellen endast hänsyn till det förra vid diskontering av företagets kassaflöden. De 

finansiella sidoeffekterna beaktas sedan separat. Detta ger möjligheten att klassificera de 

specifika kassaflöden enligt dess inneboende risk, vilket anses leda till en mer precis och 

korrekt värdering. Man anser dock att modellen föredras vid transaktioner där 

skuldsättningsgraden i ett företag väsentligt påverkas.36 Att det sedan är svårt att avgöra hur 

mycket de finansiella sidoeffekterna är värda leder till att modellen blir svåranvänd.37 

 

3.1.2 Aktievärdering i bioteknikbranschen 

När en aktievärdering skall genomföras är det av vikt att se till vilken bransch det aktuella 

företaget arbetar inom, detta då varje bransch har sina branschspecifika risker och möjligheter 

att beakta. När det gäller bioteknikbranschen finns det svårigheter i att värdera dessa företag 

på grund av den ofta långa och dyra produktutvecklingstiden och framförallt, risken för 

misslyckande. Produkterna måste oftast genomgå långa processer innan ett godkännande kan 

ges, vilket ytterligare ökar osäkerheten då företagen inte kan räkna med att få in pengar på sin 

investering förrän produkten är ute på marknaden. Den mest använda metoden bland 

bioteknikföretag är DCF, men allmän kritik mot att denna metod används i just 

bioteknikbranschen är det faktum att de framtida kassaflödena bär med sig en viss osäkerhet 

gällande när, och om ens, de utfaller. Modellen tar inte heller hänsyn till att det kan finnas 

möjligheter till flexibilitet för företagen, vilket gör att den tenderar att undervärdera 

projekt/företag.38 

 

En alternativ värderingsmetod som anses beakta flexibilitet är användning av realoptioner där 

företag kan ändra förutsättningarna och således få en mer korrekt värdering av sitt företags 

aktier. Detta gör att modellen särskilt lämpar sig för bioteknikföretag då branschen präglas av 

beslutsfattande i etapper.  En kritik mot denna modell är att den tenderar till att generera för 

höga värden, vilket är en direkt följd av att möjligheten till flexibilitet skapar värde. Om det 

visar sig att ett projekt är mycket lönsamt betraktas DCF-modellen vara mer passande än 

                                                
35 Leuhrman, 1997, s.132 ff 
36 Tirtiroglu, 1998, s.298 
37 Keuleneer & Verhoog, 2005, s.21 
38 Ibid.,  s.423 ff 
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realoptioner, då den ökade insikten företaget får inte väger upp den ökade arbetsbördan som 

uppstår.39 

 

3.2 Diskonterade kassaflödemodellen (DCF-modellen) 

DCF-modellen har funnits i över 100 år men det var först på 1980-talet som den började 

användas mer frekvent i och med att miniräknaren, och senare även kalkylblad såsom Lotus 

och Excel, tillkom som behjälpliga verktyg, vilket således underlättade den tidigare mycket 

tidskrävande beräkningen av framtida kassaflöden. Spridningen av DCF-modellen drevs till 

stor del av Noble och Rappaports arbete med att ta fram ett lätthanterligt kalkylprogram vars 

underliggande teori till stor del grundades på Modigliani och Millers tidigare forskning.40  

Idag är DCF-modellen den mest använda och lätthanterliga värderingsmetoden av 

individuella projekt eller företag.41  

 

DCF-modellen är enligt Rappaport ett utmärkt sätt att utvärdera ett företags strategi och se om 

företaget skapar värde för aktieägarna.42 En stor fördel med DCF-modellen är att den kan 

användas på förlustbolag och bolag i stark tillväxt eftersom modellen blickar framåt och 

hanterar företagets långsiktiga tillväxt.43 Modellen är lätt att använda och tillförlitligheten 

anses vara hög i förhållande till andra värderingsmodeller.44 Vidare ger DCF-modellen en 

insikt i var och hur värde skapas i ett företag.45 

 

Vid aktievärdering och värdering av företag används ofta måttet fritt kassaflöde (FCFF) som, 

till skillnad från vinst, inte är justerad för periodiseringar eller redovisningsmässiga regler. 

FCFF är således rensat och består av kassaflöde från rörelseverksamheten samt 

investeringsverksamheten. FCFF visar vad ett företag kan generera till sina aktieägare och 

kreditgivare.46  

 

DCF-modellen är den värderingsmodell som idag generellt föredras men den har, precis som 

de flesta värderingsmodeller, sina begränsningar.  
                                                
39 Keuleneer & Verhoog, 2005, 2005, s.423 ff 
40 Ibid., s.36 ff 
41 Rutterford, 2004, s.138 ff 
42 Rappaport, 1981, s.139 
43 Ramström & Winström, 2002, s.28 
44 Bogdan & Villiger, 2005, s.423 ff 
45 Keuleneer & Verhoog, 2005, s.18 
46 Ibid., s.9 
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”The real question is not whether there is error in your valuation, but how much” Schumann, 

2006, s.4 

 

DCF-modellens beräkningar bygger på historisk data som förlängs in i framtiden vilket gör att 

det finns en osäkerhet kring det framräknade företagsvärdet. Modellen är känslig för 

kortsiktig marknadsvolatilitet och många menar att modellen fungerade bra i den tidigare mer 

stabila värld som vi levde i, men att den har sina brister i dagens mer osäkra och 

svårprognostiserande värld.47 Till exempel kan misstag ske när analytiker prognostiserar 

kassaflöden, tillväxttakt och diskonteringsräntor och studier visar att de två sistnämnda 

parametrarna tenderar att skapa störst snedvridning av ett företags värde.48 Risken finns att 

verksamheten blir över- eller undervärderad beroende på hur framtiden ter sig.  

 

Trots att framtiden är osäker och att det är svårt att prognostisera de framtida fria kassaflödena 

går det att skapa sig en uppfattning av hur ett företag kan komma att utvecklas. När man 

estimerar den framtida utvecklingen baseras det vanligtvis på historiska data i kombination 

med företagets situation och dess förväntade framtida utveckling. ”Insiderinformation” 

behövs ofta för att skapa en så tillförlitlig värdering som möjligt.49 Man bör ha företagets 

strategiska planering i åtanke och även beakta branschens framtida utveckling.50 

 

Det finns ett flertal tekniker som kompletterar, förbättrar och således minskar problematiken 

kring DCF-modellen. Exempelvis kan en scenarioanalys upprättas som tar hänsyn till olika 

framtida händelser och skapar en medvetenhet kring företagets olika värdedrivare.51  

 

Kritiken kring DCF-modellen gör att tanken på att överge modellen ofta kommer på tal, men 

frågan kring vad den ska ersättas med kvarstår. Ingen enstaka metod kan generera ett 

”korrekt” värde eftersom marknadens förutsättningar ändras så snabbt. Den bästa lösningen 

på problemet är därför att använda sig av den grundläggande, välkända och lättanvända DCF-

modellen tillsammans med andra lösningar såsom scenarioanalys.52   

 

                                                
47 Lesser, 2003, s.14 
48 Schumann, 2006, s.4 
49 Keuleneer & Verhoog, 2005, s.18 
50 Copeland et al., 2000, s.210 ff 
51 Bogdan & Villiger, 2005, s. 424 
52 Lesser, 2003, s.14 ff 
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3.3 Tillväxtprognostisering 

Enligt Damodaran (2001) utgår man vanligtvis från en efterfrågedriven prognos, med 

försäljningen som grund eftersom flera prognosvariabler är kopplade till denna, när 

tillväxttakterna ska prognostiseras och det finns flera sätt att bedöma den framtida tillväxten. 

Dels kan det göras genom historisk analys som grundas på hur företaget har utvecklats fram 

till värderingstillfället. Detta anses dock inte alltid vara lämpligt då exempelvis små bolag har 

större tillväxtpotential än större bolag och således bör den historiska tillväxten minska när 

företaget växer. Ett annat tillvägagångssätt är att prognostisera utifrån analytikers 

bedömningar vilket kan bli missvisande då de ofta arbetar i egenintresse eftersom analyserna 

genomförs i syfte att generera affärer och blir således överdrivet positiva. Det mest 

användbara sättet att prognostisera är dock enligt Damodaran fundamentalanalys som till 

skillnad från de ovan nämnda tillvägagångssätt tar hänsyn till hur mycket företaget investerar 

för framtida tillväxt. Utgångspunkten tas i företagets investeringsgrad och avkastning på 

investerat kapital där tillväxten blir en funktion av de båda. Fundamentalanalys bör dock inte 

användas av företag vars historiska investeringsströmmar och rörelsekapital varit ojämna 

mellan åren.53 

 

Vidare nämns att även kvalitativa variabler bör beaktas vid prognostisering av tillväxttakter 

där exempelvis ledningen eller företagets ställning på marknaden kan bedömas. Det är även 

viktigt att ta hänsyn till företagets tillväxtstrategi. De kvalitativa variablerna bör dock inte tas 

med i värderingen om de inte kan kvantifieras.54 

 

Ett restvärde beräknas med utgångspunkt från fortlevnadsprincipen som innebär att företaget 

ska fortsätta sin verksamhet i all framtid. Vanligtvis står detta värde för en stor del av 

företagets värde och högteknologiska företag med hög tillväxt tenderar att ha högst andel 

restvärde. Restvärdets eviga tillväxttakt bör länkas till förväntad BNP-utveckling samt 

inflationsförväntningar.55 Att tillväxttakten ska hållas nära landets ekonomiska tillväxttakt 

grundas på att alla företag tillsammans i genomsnitt växer i samma takt som ekonomin. Vissa 

växer något snabbare och vissa långsammare men avvikningen anses ej vara särskilt stor.56    

 

                                                
53 Ramström & Wikström, 2002, s.42 ff 
54 Ibid., s.45 
55 Ibid., s.47 f 
56 Keuleneer & Verhoog, 2005, s.11 
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3.4 Diskonteringsränta 

Vid diskontering av FCFF används en ränta baserad på den alternativkostnad som 

investeringen i företaget innebär. Då FCFF reflekterar hela företagets värde, skall 

diskonteringsräntan inkludera både kostnaden för skulder och eget kapital för att kunna spegla 

företagets genomsnittliga kapitalkostnad.57 Vanligtvis beräknas den genomsnittliga 

kapitalkostnaden med hjälp av Weighted Average Cost of Capital (WACC).58  

 

WACC är en enkel och lättapplicerad modell som används världen över vid 

företagsvärdering. Diskonteringsräntan kan även beräknas med hjälp av Return on Investment 

(ROI) det vill säga företagets avkastningsgrad men den används inte i lika stor utsträckning 

som WACC.59 

 

Idag kompletterar ofta företagen sin framräknade WACC med att titta på liknande företags 

diskonteringsräntor. Man granskar således den industri man befinner sig i och väljer en 

diskonteringsränta efter det.60 

  

Miller och Modigliani tog 1958 fram ett teorem som visade att i en perfekt ekonomi utan 

skatter är ett företags skuldsättningsgrad inte beroende av dess kapitalkostnad. Men då det 

idag finns möjlighet till skatteavdrag på räntekostnader skapas det en snedvridning till 

skuldfinansieringens fördel.61 Vidare, då marknaden inte är perfekt på grund av skatter och 

kostnader vid konkurs, är målsättningen för företag att skapa en ideal kapitalstruktur för att 

således kunna minska sin genomsnittliga kapitalkostnad.62 Detta skapar problem vid 

tillämpning i verkligheten då modellen inte tar hänsyn till de eventuella skuldamorteringar 

som görs. Företag antas hålla en konstant skuldnivå, kapitalstruktur, vilket oftast inte stämmer 

med verkligheten. Modellens brister leder ofta till en övervärdering av företaget.63 Att 

använda samma diskonteringsränta genom åren kan således bli väldigt missvisande.64 Kritiska 

forskare menar att i idealfallet borde företagets kapitalkostnad justeras enligt kapitalstrukturen 

för att kunna spegla den underliggande finansiella risken. En liknande studie pekar på att om 

                                                
57 Plenborg, 2002, s.303 ff 
58 Luehrman, 1997, s.132 ff 
59 Bogdan & Villiger, 2005, s. 423 
60 Ibid., s.423 
61 Miller & Modigliani, 1958, s.261 ff 
62 Keuleneer & Verhoog, 2005, s.4 
63 Adhikari, 2004, s. 48 f 
64 Luehrman, 1997, s.132 ff 
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man bortser från att justera för ändringar i kapitalstrukturen när skuldproportionen förändras 

kommer detta att leda till snedvridna företagsvärden.65 Trots denna kritik är modellen i 

nuläget den mest använda vid beräkning av diskonteringsränta.66  

 

3.4.1 Komponenter i WACC 

Det finns tre olika parametrar i WACC-formeln som måste fastställas för att kunna beräkna en 

genomsnittlig kapitalkostnad: kostnad för lånat kapital, kapitalstrukturen samt kostnad för 

eget kapital.  

 

Kostnaden för lånat kapital utgår från marknadsmässig ränta på lån och låneräntan varierar 

beroende på lånets storlek och ränteläget. Ett företags soliditet samt ”rating” brukar även 

påverka hur hög räntenivån blir. 

 

Kapitalstrukturen antas vara fixerad enligt beräkningarna i WACC vilket ofta inte stämmer i 

verkligheten. Exempelvis kan ett företag med hög lånefinansieringsgrad vilja minska 

storleken på sina lån om de har redovisat stora positiva kassaflöden. Detta skulle påverka 

kapitalstrukturen vilket WACC inte tar hänsyn till. Man ska dock utgå från den befintliga 

kapitalstrukturen om man inte vet huruvida företagets kapitalstruktur kommer att ändras i 

framtiden eller ej.67  

 

3.4.1.1 Kostnaden för eget kapital 

Kostnaden för eget kapital anses vara den svåraste parametern att fastställa vid beräkning av 

ett företags genomsnittliga kapitalkostnad då det egna kapitalet inte ger någon fastställd 

avkastning till investerare. The Capital Asset Pricing Model (CAPM) är den modell som 

används mest frekvent för att ta fram kostnaden för eget kapital. The Arbitrage Pricing Theory 

(APT) och The Small Firm Premium Model (SFP) ses som ett alternativ respektive 

komplement till CAPM.68  

 

 

                                                
65 Plenborg, 2002, s.312 f 
66 Bogdan & Villiger, 2005, s.423 
67 Sveriges Finansanalytikers Förening, 2000, s.20 ff 
68 Keuleneer & Verhoog, 2005, s.11 ff 
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The Arbitrage Pricing Theory (APT) 

APT introducerades av Ross and Roll och ses som en utveckling av den förenklade modellen 

CAPM.69 APT är en multifaktormodell som tar hänsyn till flera underliggande ekonomiska 

faktorer vid fastställande av den systematiska risken. Modellen avgör aktiens känslighet 

gentemot de olika riskfaktorerna för att förklara avkastningen och använder således flera olika 

betakoefficienter. APT kan bevisligen förklara avkastningen bättre än CAPM, men modellen 

är betydligt mer komplex, och många företag har svårt att veta vilka faktorer de är känsliga 

för. APT används av den anledningen sällan för att fastställa kostnaden för eget kapital.70   

 

Small Firm Premium Model (SFP) 

Redan 1981 observerade Blanz och Reinganum att företagets storlek är en viktig faktor när ett 

företags avkastning skall förklaras. Ju mindre ett företag är, desto högre avkastning krävs och 

detta gäller oavsett storlek på betavärde. Reinganum visade att små företag har en 

genomsnittlig avkastning som är 13 % högre än hos stora företag. Det finns flera förklaringar 

till detta och bland annat nämns att små företag har större risk att misslyckas, att det finns 

mindre information tillgänglig och deras aktier tenderar att vara mindre likvida. Kritiker till 

SFP menar dock att anledningen till att modellen ger en högre riskpremie till små företag är 

på grund av felberäkningar och snedvridningar för att överleva. Kothari et al menar att ett 

företags storlek har betydelse men att den inte påverkar avkastningen i lika hög grad som 

SFP-modellen visar. Trots kritiken används, enligt empiriska studier, ofta ett riskpremietillägg 

för små företag.71      

 

3.4.1.2 The Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

CAPM är en enfaktormodell med ett betavärde som mått på den systematiska risken. 

Modellen är enkel att tillämpa och som tidigare nämnt är det den mest använda modellen för 

att fastställa kostnaden för eget kapital. För att, med hjälp av CAPM, beräkna kostnaden för 

eget kapital måste tre parametrar fastställas; riskfria räntan, riskpremien samt företagets 

specifika risk.  

 

                                                
69 Arnott, 2005, s.12 
70 Keuleneer & Verhoog, 2005, s.16 
71 Ibid., s.15 f 
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CAPM har, enligt många kritiker, ett antal nackdelar; den ses bland annat som en förenklad 

modell med orealistiska antaganden.72 Ett flertal framstående forskare ifrågasätter själva 

grunden till CAPM som säger att det finns en positiv korrelation mellan genomsnittlig 

aktieavkastning och marknadens beta.73 Bland annat visar Markowitz att det linjära 

sambandet inte håller och att CAPM både är teoretiskt och empiriskt inkorrekt.74 En av de 

forskare som står bakom CAPM, William T. Sharpe, har själv uttryckt att modellen är redo 

för ”makeover” och påstår sig ha funnit en modell som bättre visar hur portföljer är 

sammansatta och prissatta. Därigenom ifrågasätter han modellens giltighet.75 

 

Vidare tar CAPM inte hänsyn till den inverkan som företagets storlek kan ha på avkastningen 

och enligt empiriska undersökningar tenderar modellen att underskatta riskpremien i mindre 

företag.76  Av anledningar nämnda ovan gällande små företags osäkerhet tillämpar många ett 

riskpremietillägg, Small Firm Premium, vid värdering av mindre bolag.77  

 

Trots problematiken kring CAPM är det den modell som idag används i störst utsträckning 

och den ger en rimlig approximation av kostnaden för eget kapital.78  

 

3.5 Scenarioanalys 

Scenarioanalys ses som ett komplement till värderingsmodeller och den testar olika 

antaganden kring framtida utfall. Genom analysen ifrågasätts de antaganden som gjorts i den 

ursprungliga värderingsmodellen och skapar alternativa scenarion. Det är vanligt att ta med 

subjektiva antaganden på de prognostiserade tillväxttakterna till exempel genom att inkludera 

vad en investerare tror om framtiden. Man kan ha en optimistisk eller pessimistisk synvinkel 

och på detta sätt skapa så kallade ”best case-” och ”worst case-”scenarion för hur framtiden 

kan te sig.79 En scenarioanalys skapar en medvetenhet kring osäkerheten hos vissa 

värdedrivare.80 

 

                                                
72 Fama & French, 2004, s.25 ff 
73 Fama & French, 1992, s.427 
74 Arnott, 2005, s.13 
75 Chernoff, 2006, s.1,42  
76 Öhrlings Pricewaterhouse Coopers, 2007, s.3 
77 Keuleneer & Verhoog, 2005, s.15 
78 Arnott, 2005, s.13 
79 French N., 2006, s.176 ff 
80 Bogdan & Villiger, 2005, s.424 
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Osäkerheten kring DCF-modellens antaganden skiljer sig mellan olika branscher och kan 

variera mellan olika poster i kalkylen. Med hjälp av en känslighetsanalys kan man se vilka 

variabler som har högre riskvärde och som kan påverka nuvärdet mest. Analysen minskar 

känslan av osäkerhet som kan uppstå vid framtidsprognostisering.81  

 

Det finns olika tekniker för att minska problematiken kring DCF-modellen och exempelvis 

nämns The First Chicago Method. Den ses som en variant på den ursprungliga DCF-

värderingen. Metoden skapar olika möjliga scenarion och man tar även hänsyn till 

sannolikheten för att de ska inträffa. Därefter vägs de samman och skapar ett medelvärde. The 

First Chicago Method används ofta av tillväxtföretag.82 

 

3.6 Effektiva marknadshypotesen (EMH) 

Frågan huruvida marknader är effektiva eller inte har fascinerat många under lång tid ända 

sedan Louis Bachelier presenterade idén bakom EMH i en avhandling 1900.83 Även om vissa 

forskare hävdar att så inte är fallet så har teorin fått ett starkt fotfäste och många studier pekar 

på att teorin stämmer.84  

 

Forskare som förespråkar EMH menar att marknader är effektiva vilket innebär att ett företags 

aktievärde till fullo reflekteras av all tillgänglig information.85 Detta betyder att om ny 

information släpps kommer detta genast speglas i aktievärdet. Om EMH stämmer skall det 

inte finnas några möjligheter att använda sig av redan tillgänglig information och få ut en 

överavkastning; det går således inte att ”vinna” över marknaden.  Att marknaden betraktas 

som effektiv innebär dock inte att aktievärden alltid skall vara lika med ett företags sanna 

värde, utan EMH säger att om det finns skillnader mellan dessa två skall skillnaderna 

betraktas som slumpmässiga och således vara opartiska. Chansen, eller risken, att värdet på en 

aktie går upp eller ner är därför lika stor. Det finns tre olika typer av effektivitet att tala om: 

Operationell effektivitet, Allokeringseffektivitet och Priseffektivitet. Det är det senare som 

                                                
81 Ross et al., 2002, s.206 ff 
82 Schumann, 2006, s.4 f 
83 Courtault et al., 2000 s.343 
84 Palepu et al., 2007 s.376 
85 Fama, 1965, s.34 ff 
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EMH är inriktat på och priseffektivitet innebär att risken avgör hur stor avkastningen på en 

aktie skall vara och en avkastning över detta är inte sannolik. 86 

 

Det finns ett värde i att marknader är effektiva. En korrekt prissättning uppmuntrar individer 

till att investera i företag eftersom de då vet att de betalar ett rättvist pris för aktien. Dessutom 

är rätt prissättning ett måste för att ledningen på ett företag skall kunna fatta beslut som 

maximerar aktieägarnas värde genom att den information som släpps om företagets 

verksamhet uppfattas rätt av investerare och således ger en positiv effekt på aktiepriset.87 

 

EMH står dock inte utan kritik; om EMH säger att individer handlar rationellt och tar beslut 

som driver aktievärden mot deras ”sanna” värde säger de teorier som ifrågasätter detta att det 

finns andra faktorer som kan ha inverkan. Till exempel anser tidigare Nobelprisvinnaren i 

ekonomisk vetenskap, Robert Merton, att teorin fortfarande fungerar, trots den kritik den fått 

utstå från främst beteendefinansforskare. Merton påstår dock inte att irrationalitet inte 

existerar hos investerare, men att det finns krafter i den institutionella investeringsvärlden som 

motverkar denna irrationalitet.88 Behavioural finance är en gren av finansieringen som hävdar 

att individer kan ta irrationella beslut till följd av en snedvriden syn, vilket kan skapa 

anomalier, alltså avvikelser från EMH.89 

 

3.7 Behavioural Finance 

Kopplingen mellan ekonomi och psykologi gjordes redan på 1700-talet, där Adam Smiths bok 

The Theory of Moral Sentiments utgjorde ett viktigt verk om hur psykologiska aspekter 

påverkar individers beteende.90 Det var dock först i och med publicerandet av Kahneman och 

Tverskys Prospect theory: Decision Making Under Risk 1979 som utvecklingen av 

Behavioural Finance tog ett stort steg.91 Kahneman92 och Tversky förklarar med sin 

prospektteori hur individer tar beslut i lägen som involverar risk, till exempel finansiella 

situationer, och ifrågasätter därmed det då utbredda användandet av att se till den förväntade 

                                                
86 Arnold, 2005, s.685 ff 
87 Ibid., s.688 
88 Calio, 2005, s.3 
89 Stewart, 2006, s.46 
90 Tajima, 2007, s.578 
91 Journal of Financial Planning, 2004 
92 Kahneman fick 2002 mottaga Nobelpriset i ekonomi med motiveringen: ”För att ha infört insikter från 
psykologisk forskning i ekonomisk vetenskap, särskilt beträffande bedömningar och beslut under osäkerhet”. 
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nyttan.93 Disciplinen bygger på det faktum att människor använder sig av en heuristisk 

metod94 när de skall hantera information där psykologiska beteenden ersätter rationalitet, 

vilket påverkar prissättningen på aktier. Ett urval av de mest relevanta och viktiga faktorerna 

följer nedan. 

 

3.7.1 Överdrivet självförtroende 

“Perhaps the most robust finding in the psychology of judgment is that people 
are overconfident.” DeBondt & Thaler, 2004 
 
En av de faktorer beteendeforskare anser påverka finansiella marknader är det faktum att 

individer tenderar till att ha ett överdrivet förtroende till sin egen förmåga.95 I en studie där de 

medverkande fick svara på några faktafrågor och sedan gradera hur säkra de var på att de 

lämnat rätt svar visade det sig att deltagarna tenderade att överskatta att de hade rätt. Många 

investerare tror sig ha tillräckligt med information för att kunna fatta riktiga beslut och 

drabbas av kognitiv dissonans om de möts av bevis som säger att de har fel. Att individer 

sedan tenderar till att dras till information som bekräftar den egna uppfattningen och ignorerar 

information som säger något annat förstärker denna syn ytterligare.96 Vi fäster helt enkelt 

tyngre vikt vid information som styrker vår befästa syn på saker och ting.97 Studier visar att 

tendensen att ha en överskattad tillit till sin egen förmåga är större hos investerare utan någon 

större erfarenhet.98  

 

Det finns dock vissa forskare som hävdar att ett överdrivet självförtroende istället för att 

minska marknadseffektiviteten tvärtom kan bidra till att göra marknader mer effektiva genom 

att pressa marknadspriser närmare det sanna värdet. Detta sker genom att det överdrivna 

självförtroendet hos investerare gör att dessa, i tron om att de kan göra höga vinster, lägger 

resurser på informationsinsamling. Studiens resultat visar att marknadseffektiviteten generellt 

sett ökar, förutsatt att det överdrivna självförtroendet inte är för högt, tack vare den ökade 

informationen på marknaden. På en marknad med hög grad av överdrivet självförtroende 

                                                
93 Kahneman & Tverksy, 1979, s.263 ff 
94 Heuristik är strategier där tillgänglig information används, med mer eller mindre passande tillämplighet, vid 
problemlösande, till exempel användandet av ”tumregel”. 
95 Ko & Huang, 2007, s.530 
96 Montier, 2002, s.3 f 
97 Stewart, 2006, s.47 
98 Arnold, 2005, s.722 
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fanns dock också möjlighet till förbättrad effektivitet om det fanns en hög grad av insamlad 

privat information jämfört med offentlig information.99 

 

3.7.2 Konservatism 

Konservatism handlar om att en vedertagen uppfattning eller syn på något är mycket svår att 

ändra på. Det går visserligen att ändra på sin perception, men detta sker i sådana fall långsamt, 

vilket skapar en underreaktion när ny information tillkommer.100 Aktiepriset kommer inte att 

stiga förrän fler investerare ändrat sin inställning som är baserad på tidigare information.101 

 

3.7.3 Narrow framing och referensberoende 

Investerare tenderar att ta hänsyn till irrelevant information, i tron att den spelar roll, kanske 

för att den tidigare har spelat roll, till exempel i de fall där man beaktar tidigare höga 

aktievärden när man skall ta fram vilka framtida avkastningar som kan förväntas. Detta leder 

till att individer med aktier som gått ner i värde blir risksökande, medan man blir riskavers 

som investerare med aktier som gett positiv avkastning.102 Detta återkommande relaterande 

till en referenspunkt är en av de delar som kännetecknar Kahneman och Tverskys Prospect 

Theory som nämndes tidigare. Individer vill gärna fästa förväntningar till en viss 

referenspunkt, så kallad anchoring, även om denna inte nödvändigtvis behöver ha någon 

relevans till exempelvis aktievärdet.103 Detta beteende kan påverka aktievärdet.104 

 

Vidare har individer en benägenhet att behandla händelser separat, också benämnd narrow 

framing, utan att se till den bredare kontexten. Detta beteende är relaterat till individers 

villighet att ta risker.105 

                                                
99 Ko & Huang, 2006, s.530  
100 Montier, 2002, s.4 
101 Arnold, 2005, s.723 
102 Stewart, 2006, s.8 
103 Ibid., s.47 
104 Montier, 2002, s.8 
105 van der Saar, 2004, s.437  



 - 30 - 

4. PRAKTISK METOD 
Kapitlet redogör för vårt tillvägagångssätt i empirin och de valda teoriernas praktiska 
tillämpning beskrivs.  
 
För att tydligt kunna förklara hur vi har genomfört vår företags- och aktievärdering har vi 
nedan illustrerat empirikapitlets struktur. Därefter förklaras de olika stegen mer ingående. 
 
 
Figur (4.1) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Egen figur 
 
Vi har valt att använda oss av DCF-modellen vid framtagandet av ett företags sanna 

aktievärde eftersom vi anser den vara en välkänd modell som i dagsläget i störst utsträckning 

används vid värderingssituationer. Den är även den modell som bioteknikbranschen använder 

mest frekvent. Modellen är förhållandevis enkel att använda och tillförlitligheten anses vara 

hög.106  

 

Företagsvärdering kan ses som en investeringskalkyl där företaget består av en serie 

investeringar eller en serie av kassaflöden; in- och utbetalningar. Genom att nuvärdesberäkna 

                                                
106 Bogdan & Villiger, 2005, s.423 ff 
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de framtida kassaflödena med hjälp av en diskonteringsränta får man fram företagets värde.107 

Vanligtvis används idag en tvåstegsmodell, som introducerades av Damodaran, vid 

beräknande av företagets nuvärde enligt DCF-metoden. I den första perioden, som är inom 

den givna tidshorisonten, prognostiseras och diskonteras de årliga FCFF. I den andra 

perioden, som är efter den utsatta tidshorisonten, nuvärdesberäknas ett restvärde.108 

 

Steg 1. Fria kassaflöden (FCFF) 

Fritt kassaflöde (FCFF) används mest frekvent vid värdering av företag och vi kommer 

således att använda oss av FCFF i våra beräkningar.109 Nedan definieras komponenterna i 

FCFF: 

 

Formel (4.1) 

 Källa: Keuleneer & Verhoog, 2005, s.36 
 

Steg 2. Framtida FCFF 

DCF-modellen baserar företagsvärderingen på de fria kassaflöden som företaget antas 

generera framöver. Dessa årliga prognoser baseras på företagets historiska utveckling och ofta 

i kombination med dess situation och förväntade framtida utveckling. Den prognostiserade 

årliga tillväxttakten används sedan som underlag för att ta fram framtida FCFF. Vanligtvis 

upprättas en prognos över fem till tio år för företagets framtida fria kassaflöden.110  

 

Steg 3. Diskonteringsränta genom WACC 

För att kunna diskontera framtida FCFF använder vi oss av WACC eftersom modellen 

inkluderar kostnaden för både lånat och eget kapital och således speglar hela företagets värde. 

Formeln ser ut enligt följande:  

 

 

 

                                                
107 Keuleneer & Verhoog, 2005, s.9 
108 Jennergren, 2006, s.1548 ff 
109 Keuleneer & Verhoog, 2005, s.9 
110 Ibid., s.9 ff 

FCFF = Rörelseresultat * (1-skattesats) + Avskrivningar – Investeringar i               

anläggningstillgångar – Förändring i rörelsekapital 
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Ekvation (4.1) 

 

 

Källa: Keuleneer & Verhoog, 2005, s. 9 

 

WACC = vägd genomsnittlig kapitalkostnad 

CE = kostnad för eget kapital 

E/V = andel eget kapital 

CD = kostnad för skulder   

t = skattesats 

D/V = andel räntebärande skulder 

 

Kostnaden för skulder beräknas genom att titta på de räntekostnader företaget betalar. 

Räntekostnaderna påverkas av lånets storlek, ränteläget på marknaden samt företagets 

”rating”. 

 

Kapitalstrukturen antas vara fixerad enligt beräkningarna i WACC, vilket ofta inte stämmer i 

verkligheten. Således bör WACC justeras kontinuerligt när kapitalstrukturen ändras 

 

Den svåraste parametern att fastställa är kostnaden för eget kapital (CE), den förväntade 

avkastningen. Vi har valt att använda oss av CAPM vid beräkning av CE eftersom det är den 

mest frekvent använda modellen och dessutom relativt enkel att tillämpa. Formeln för CAPM, 

CE, ser ut enligt följande: 

 

Ekvation (4.2) 

 

 

Källa: Keuleneer & Verhoog, 2005, s.12 

 

CE = kostnaden för eget kapital 

rf = riskfri ränta 

β = specifik risk 

rm = avkastning på marknadsportföljen 

rm - rf = riskpremie 

 

WACC = CE * E/V + CD * (1-t) * D/V  

CE = rf + β * (r m - r f)  
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Den riskfria räntan utgörs av en riskfri investerings avkastning och man brukar använda 

räntan på räntebärande statspapper såsom en statsskuldväxel eller statobligation. Den riskfria 

räntans tidshorisont bör stämma överens med investeringens, eller företagets, tidshorisont.111  

 

Riskpremien utgörs av skillnaden mellan marknadsportföljens förväntade avkastning och den 

riskfria räntan. Eftersom CAPM tenderar att underskatta riskpremien i mindre företag, 

tillämpas ofta ett storleksrelaterat riskpremietillägg, ett så kallat Small Firm Premium. 

 

Ett företags specifika risk, betavärdet, är risken i förhållande till marknadens risk. För 

noterade företag finns det ofta publicerade betavärden för hela branschen och även för det 

enskilda företaget. Om företaget saknar ett publicerat betavärde bör man ta fram ett betavärde 

från ett så ekvivalent företag som möjligt.112 Ett annat alternativ är att beräkna ett betavärde. 

Beta mäter korrelationen mellan en aktie och marknaden. Vanligtvis används då historiska 

aktiekurser och därefter beräknas korrelationen med hjälp av en regressionsanalys där beta 

definieras som lutningen.113  

 

Steg 4. Diskonterade FCFF, restvärde och företagets nuvärde 

Den första delen i tvåstegsmodellen består av de årligen diskonterade FCFF inom den utsatta 

tidshorisonten. Den andra delen, från tidshorisontens slut, består av ett restvärde som beräknas 

genom att ta fram en evig stabil tillväxttakt.114 När restvärdet beräknats måste det diskonteras 

till ett nuvärde. Restvärdet brukar normalt stå för mer än hälften av företagets totala värde.115 

Tvåstegsmodellen för beräkning av företagets nuvärde beskrivs nedan i ekvation 4.3 samt 4.4. 

 

                                                
111 Nilsson et al., 2002, s. 231 ff 
112 Keuleneer & Verhoog, 2005, s.12 
113 Ramström & Winström, 2002, s. 40 f 
114 Jennergren, 2006, s.1548 ff 
115 Keuleneer & Verhoog, 2005, s.38 
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Ekvation (4.3)   

 

 

 

Källa: Damodaran, 1994, s.148 

 

EV0 = företagets nuvärde inom tidshorisonten 

FCFF = framtida fritt kassaflöde 

t = tidhorisont 

 

Ekvation (4.4) 

 

 

 

Källa: Damodaran, 1994, s.149 

 

Vo= företagets restvärde 

FCFF1 = framtida fritt kassaflöde år t+1 

ga = evig stabil tillväxttakt 

 

Steg 5. Företagets sanna aktievärde 

Genom att subtrahera företagets framräknade nuvärde med det totala antalet aktier får vi fram 

vad aktien, baserat på det underlag och den modell vi använt oss av, borde vara värd. Detta 

kan jämföras med vad aktiemarknaden i dagsläget värderar aktien till och vi ser om aktiens 

sanna värde avviker från dess marknadsvärde.  

 

Steg 6. Scenarioanalys 

Vi kompletterar våra beräkningar med en scenarioanalys eftersom det finns en osäkerhet i vårt 

framräknade värde. Vi genomför först en risk- och känslighetsanalys för att avgöra vilka 

faktorer som kan påverka företaget mest och därefter skapas alternativa scenarion över hur 

företagets nuvärde skulle kunna se ut. Därigenom kan vi se hur mycket det framräknade 

aktievärdet kan fluktuera beroende på hur framtiden ter sig.  
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5. EMPIRI 
I detta kapitel tillämpar vi de modeller vi tar upp i föregående kapitel. Vi diskuterar och 

motiverar kring valet av antaganden som ligger till grund för vår DCF och kommer 

därigenom fram till ett aktievärde för fallföretaget. Värderingen kompletteras med en 

scenarioanalys som låter oss ändra på förutsättningarna bakom våra beräkningar. 

Avslutningsvis utreds hur mycket information som fallföretaget släpper till aktieägarna. 

 

5.1 Tidigare empiriska studier 

Som tidigare nämnt är forskningsbasen kring skillnader mellan bioteknikföretags sanna värde 

och deras marknadsvärde ett tämligen outforskad område. Exempel på tidigare forskning är en 

undersökning över hur information som släpps från bioteknikföretag påverkar deras 

resultat116, vilket är ett närbesläktat forskningsområde. Det finns däremot mycket forskning 

kring vad aktievärdets storlek kan vara beroende av. Mot bakgrund av detta är den empiri vi 

ämnar ta fram unik. 

 

5.2 Bakgrundsinformation 

För att kunna värdera ett företag krävs en ingående förståelse för företagets historiska 

utveckling, aktuella ställning och dess strategiska framtidsplanering. Bakgrundsinformationen 

är viktig för att kunna estimera den framtida utvecklingen på ett tillförlitligt och korrekt sätt 

genom att kunna hitta de värdedrivare ett företag är beroende av. Fallföretagets värdering är 

unik men kan med ny bakgrundsinformation och data genomföras på liknande företag. Det 

resultat och framförallt orsakerna till den eventuella skillnaden mellan det sanna aktievärdet 

och marknadsvärdet kan appliceras på bioteknikföretag som befinner sig i samma fas och i 

liknande storleksordning som det fallföretag vi undersökt.  

 

Det företag vi ämnar undersöka, vilket vi väljer att hålla anonymt, grundades 1994 för att 

utveckla automatiserade mikroskoperingsanalysinstrument inom området hematologi. Bolaget 

har idag mer än 250 kunder och uppskattar att det finns omkring 15 000 laboratorier för sina 

                                                
116 Bengtsson et al., (2004) s.1 ff 
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nuvarande produkter på världsmarknaden. Produkternas fördelar, såsom tidsbesparing och 

kvalitetssäkring, kombinerat med företagets tekniska kompetens förväntas stärka 

marknadspositionen ytterliggare.117  

 

Fallföretaget befinner sig i tillväxtfasen i produktlivscykeln och man kan se en god finansiell 

utveckling vilket förklaras av det ökade intresset för produkterna. Antalet aktieägare uppgick i 

maj 2007 till cirka 650 och de har ett starkt koncentrerat aktieägande.118 Se bilaga 1-4 med 

resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys samt nyckeltal. Alla siffror som anges i 

samtliga bilagor är i tkr. 

 

Företaget blev börsintroducerat på Stockholmsbörsens First North i början av 2007. First 

North är en del av OMX Nordiska Börs och en alternativ marknadsplats för mindre 

tillväxtföretag.119 I mitten av november 2007 ligger aktien på drygt 7 SEK med en spread på 

cirka 0,30 SEK och ett totalt marknadsvärde för bolaget på cirka 170 MSEK.120 För 

utförligare beskrivning av fallföretaget se bilaga 5. 

 

5.3 Framtida FCFF 

En DCF-värdering fordrar att ett företags framtida FCFF prognostiseras. Som grund för att 

bestämma de framtida årliga FCFF tar vi inledningsvis fram det fria kassaflödet för år 2006, 

för att sedan applicera de tillväxttakter vi fastställt mot bakgrund av den tidsperiod vi har valt. 

Tidshorisonten vi räknar med ligger på 5 år eftersom det är den lägsta tid inom den 

rekommenderade tidsramen och en typisk tidshorisont att använda sig.121 Efter denna tid är 

osäkerheten kring den årliga tillväxttakten stor, vilket ofta är fallet för dessa mindre 

bioteknikföretag. Vi tar fram tillväxttakterna baserat på dels historisk data, men även i 

kombination med fallföretagets framtida strategiska planer. Se DCF-beräkning i bilaga 6.   

 

                                                
117 Registreringsdokument 2007 
118 ÅR 2006 
119 www.omxgroup.com/firstnorth/  
120 www.omxgroup.com/firstnorth/kursinformation  
121 Russel, 2007, s.58 
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5.3.1 Årlig tillväxttakt 

Att förutsäga hur den framtida årliga tillväxttakten kommer att se ut är förknippat med stora 

osäkerheter då man inte med säkerhet kan säga vad som i framtiden kommer att påverka 

kassaflödena. För att bedöma dessa tillväxttakter använder vi oss av en kombination av 

historisk analys och en uppskattning på hur framtiden kommer att se ut. Nettoomsättningen är 

då den bästa utgångspunkten för att prognostisera framtiden.. Till nettoomsättningen kopplas 

företagets kostnader, förändringen i rörelsekapital samt materiella anläggningstillgångar som 

även de är de poster som fordrar en tillväxtprognos. Vi har valt att göra årliga prognoser då vi 

på så sätt får en mer korrekt bild som överensstämmer med de antaganden vi gör om 

framtiden. Det är vidare rimligt att antaga att ett företag som har haft en historiskt sett hög 

tillväxt i framtiden kommer att se en minskning av denna tillväxt när företaget växer. Detta är 

i överensstämmelse med den kritik Damodaran för fram angående att historiska siffror inte 

alltid är en bra utgångspunkt att börja från.122 För att få en mer tillförlitlig bild av den framtida 

utvecklingen har vi även tagit hänsyn till den framtida förväntade inflationen, ökningen i 

omsättningen är alltså reell. Då Sveriges Riksbank har fastställt ett inflationsmål, som innebär 

att Konsumentprisindex (KPI) skall hållas på 2 %123, anser vi att inflationen således inte 

kommer att utgöra någon hotbild för den framtida tillväxten.  Se vidare förklaring av 

tillväxttakter i bilaga 7. 

 

5.3.2 Avskrivningar 

När vi tagit fram hur stora avskrivningarna för varje år förväntas bli har vi utgått ifrån den 

information som ges angående fallföretagets planenliga avskrivningar. Företaget skriver av 

sina tillgångar på 5 år för utvecklingsarbeten, instrument och inventarier, samt 3 år för sin 

kunddatabas och datorutrustning. Eftersom en väsentlig del utgörs av det tidigare så har vi 

generellt använt en 5-årig avskrivningstid på de materiella tillgångarna samt de nya 

investeringarna i posten. För bioteknikföretag i samma fas finns det anledning att tro att även 

dessa använder sig av denna avskrivningstakt eftersom en väsentlig del av de materiella 

anläggningstillgångarna kan förväntas utgöras av utvecklingsarbeten, instrument och 

inventarier. Vilka avskrivningstider som skall användas är vidare fastställt i regelverk såsom 

FAR. 

 

                                                
122 Ramström & Wikström, 2002, s.43 
123 http://www.riksbank.se/templates/SectionStart.aspx?id=8716  
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5.3.3 Evig stabil tillväxttakt, g 

Från och med år 2012 tillåts, enligt tvåstegsmodellen, kassaflödet inte längre variera årligen 

utan en evig stabil tillväxttakt nyttjas med vilken ett företag väntas fortsätta växa i 

oändligheten enligt fortlevnadsprinciper, även kallad going concern. Dessa tillväxttakter är 

betydligt lägre än de årliga tillväxttakterna eftersom de förväntas gälla för evigt och ett 

företags livstid är begränsad. Här är det relevant att ta hänsyn till de förväntningar som finns 

gällande BNP-tillväxt och inflationsnivå i framtiden. Vår tillväxttakt är reell och tar därför 

hänsyn till dessa faktorer, efter argumentation i stycket om tillväxttakter ovan. Med en 

inflationstakt på högst 2 % och en BNP-tillväxt på 2 %, som utgör ett snitt av BNP-

utvecklingen åren 2002-2006 kommer vi således fram till en evig tillväxttakt på 4 %. Sveriges 

BNP-tillväxt har ökat de senaste åren, och förväntas fortsätta göra det124, vilket gör att den 

eviga tillväxttakten har utrymme att öka något vid framtida värderingar av företag. Se 

förklaring av de eviga tillväxttakterna i bilaga 7.  

 

5.4 Diskonteringsränta 

Vi beräknar diskonteringsräntan med hjälp av WACC och måste således fastställa tre 

parametrar; kostnad för lånat kapital, kapitalstrukturen samt kostnaden för eget kapital. 

Genom att titta på historisk data kan vi beräkna en genomsnittlig WACC för de senaste fem 

åren. Vi kommer att utgå från denna WACC med utgångspunkt från att parametrar såsom 

kapitalstrukturen och andel räntebärande skulder förväntas vara oförändrade framöver.125 Man 

bör utgå från en historisk WACC om osäkerheten är stor kring parametrarnas framtida utfall, 

vilket ofta är fallet för mindre bioteknikföretag.126 

 

Vanligtvis brukar företag jämföra sin WACC med vad liknande företag och branschen 

tenderar att använda. Stora bioteknikföretag brukar använda en WACC på mellan 8 % till  

10 %.127 Uppsatsens fallföretag kan inte klassas som ett stort bioteknikföretag, men risknivån 

kan trots det liknas vid dessa företags nivåer, eftersom det inte är fullt så forskningsbaserat 

som generella bioteknikföretag brukar vara. Dessutom har fallföretaget ett stort antal patent i 

sin produktportfölj som således sänker risknivån.       

                                                
124 http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Ekonomi/Tillvaxt/BNP/  
125 Intervju med Företagets ekonomichef, 2007-12-19 
126 Sveriges Finansanalytikers Förening, 2000, s.20 ff 
127 Bogdan & Villiger, 2005, s.423 
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Kostnaden för eget kapital är den svåraste parametern att fastställa och den mest använda 

modellen är CAPM som beskrivs i nästkommande stycke. 

 

5.4.1 CAPM 

För att kunna beräkna kostnaden för eget kapital med CAPM måste vi fastställa ett antal 

parametrar; riskfri ränta, betavärde, riskpremie samt riskpremietillägg.  

 

Den riskfria räntan  

Eftersom vi har valt en tidshorisont på 5 år använder vi oss av en femårig statsobligation med 

förfallodatum 2012. Den aktuella räntan är 4,29 %.128   

 

Betavärde 

Då fallföretaget, precis som liknande, små företag, saknar ett publicerat betavärde kommer vi 

att jämföra med bioteknikföretag med publicerade betavärden. Merparten av de företag som vi 

jämför med är noterade på Small Cap och betydligt större än det företag vi studerar. Av den 

anledningen bör de betavärden vi jämför mellan att höjas något eftersom den specifika risken 

vanligtvis är större ju mindre företaget är. Det företag vi undersöker är ett bioteknik-

/medicinteknikföretag vilket gör att betavärde för läkemedelsföretag och forskningsbaserade 

företag tenderar till att vara för höga. Vi gör alltså en avvägning mellan företagens storlek, 

börsvärdet samt dess specifika områdesinriktning.  

 

Tabell (5.1)  

Företag Specifikt område Börsvärde Betavärde 

Medivir Läkemedel 1162 1,15 

Vitrolife Bioteknik/Medicinteknik 603 Mkr 1,17 

BioGaia Bioteknik 539 Mkr 1,41 

Aerocrine Bioteknik/Medicinteknik 713 Mkr 1,50 

Fallföretaget Bioteknik/Medicinteknik 167 Mkr 1,8 

Diamyd Läkemedel 645 Mkr 1,8 

BioInvent Bioteknik, forskningsbaserat 968,5 Mkr 2,08 

Artimplant Bioteknik/Biomaterial 211,5 Mkr 2,92 

KaroBio Läkemedel 567 Mkr 2,36 

Källa: www.finansportalen.se/nyckeltal.htm  

                                                
128 https://www.riksgalden.se/templates/Secure/InterestsResultsPage____16130.aspx  
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Aerocrine är ett typiskt bioteknikföretag om man ser till dess verksamhetsområde.129 Dock är 

det företaget relativt stort varför betavärdet för undersökningsföretaget bör höjas något. 

Företaget Artimplant är mer likt om man ser till börsvärdet men det är betydligt mer 

forskningsbaserat än klassiska bioteknikföretag varför betavärdet bör vara lägre.130 Efter att 

ha granskat samtliga företag anser vi att ett betavärde på 1,8 är rimligt för fallföretaget och 

även för liknande mindre bioteknikföretag.  

 

Riskpremien 

För att finna marknadens riskpremie utgår vi från en undersökning gjord av Öhrlings 

PricewaterhouseCoopers (PWC). De har sedan 1997 utfört årliga oberoende bedömningar av 

marknadsriskpremien på den svenska aktiemarknaden. Den senaste studien utfördes i april 

2007 vilken vi anser ger en aktuell och bra grund att basera vår bedömning av riskpremien på. 

PWC använder en tioårig statsobligation som riskfri ränta och får då en marknadsriskpremie 

för 2007 med ett medelvärde på 4,3 %.131 

 

Riskpremietillägg 

Enligt empiriska undersökningar tenderar CAPM att underskatta nivån på riskpremien i 

företag med marknadsvärden under cirka fem miljarder kronor. Mot bakgrund av detta 

tillämpar vi därför ett Small Firm Premium. I januari 2007 använde företag med ett börsvärde 

på runt 100 Mkr ett riskpremietillägg på 3,7 %.132 Efter den senaste tidens oro på börsen 

menar många att riskpremien bör höjas.133 Av den anledningen samt mot bakgrund av PWCs 

framtagna riskpremietillägg för januari 2007 tillämpar vi ett riskpremietillägg på 4 %.  

 

CAPM ger oss en kostnad för eget kapital på 19,23 % vilket vi anser rimligt för dessa 

bioteknikföretag mot bakgrund av ovanstående resonemang och framtagning av aktuella 

parametrar i CAPM. Se beräkning av CAPM i bilaga 8.  

 

                                                
129 www.aerocrine.se  
130 www.artimplant.com/about-us/   
131http://www.pwc.com/extweb/pwcpublications.nsf/docid/052DFBD486ED0414802572CA0025B807/$file/risk    
prem_07.pdf  
132 Ibid.  
133 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=681465 
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5.4.2 Beräkning av kapitalkostnad 

Efter att ha fastställt samtliga parametrar i WACC-formeln får vi fram ett genomsnittligt 

historiskt värde på 9,90 %. Mot bakgrund av ovanstående resonemang och vad som gäller i 

bioteknikföretag anser vi att den kapitalkostnad vi beräknat är rimlig för det företag vi 

undersöker samt liknande företag i den storleksordningen. Se beräkning av WACC i bilaga 8.  

 

5.4.3 WACC efter utsatt tidshorisont 

Företag i bioteknikbranschen är utsatta för diverse risker och i det fallföretag vi undersöker 

finns till exempel en hög grad av beroende till sin distributör och risken finns att detta 

samarbetsavtal sägs upp i framtiden. En annan stor risk för många företag i 

bioteknikbranschen är att nya konkurrenter etablerar sig på marknaden. Dessa risker ökar med 

tiden i och med att osäkerheten kring hur framtiden kommer te sig ökar. Av den anledningen 

tillämpar vi en betydligt högre WACC efter den utsatta tidshorisonten. Efter genomförd 

riskanalys ansåg vi att den eviga diskonteringsräntan borde vara nästan dubbelt så hög mot 

innan och vi använder därför en WACC på 15 % som ett rimligt antagande.134 

 

5.5 Beräkning av företagsvärde 

Genom att nuvärdesberäkna de årliga framtida FCFF inom tidshorisonten och summera dessa 

når vi det värde som den första delen av tvåstegsmodellen består av.  

 

Det restvärde som beräknas har sin grund i de eviga tillväxttakterna. Genom att använda 

FCFF för året efter den utsatta tidshorisonten och sedan diskontera detta värde med en evig 

diskonteringsränta når vi ett restvärde som utgör den andra delen av tvåstegsmodellen. Vi kan 

se att det här uppstår en skillnad mellan den eviga tillväxttakten på 4 % vi använder oss av 

och tillväxten sista året i prognosperioden. Copeland anser att sådana skillnader borde 

undvikas då de leder till värderingsproblem135. Detta är dock nödvändigt då det inte är 

lämpligt, eller ens rimligt, att antaga en sådan hög tillväxttakt som tidshorisontens sista år.  

Det restvärde vi får fram är nästan dubbelt så stort som summan av de nuvärdesberäknade 

                                                
134 Intervju med Företagets styrelseordförande, 2007-12-18 
135 Ramström & Wikström, 2002, s.55 
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kassaflödena, vilket ofta är fallet. En undersökning har visat att restvärdet utgör störst del av 

företagsvärdet när det handlar om högteknologiska företag med hög tillväxt.136 

 

Genom att, enligt Damodarans tvåstegsmodellen, summera de diskonterade kassaflödena samt 

restvärdet erhålls ett företagsvärde. Företagsvärdet dividerat med antalet utestående aktier i 

företaget ger det sanna aktievärdet. Fallföretagets värdering resulterar i ett företagsvärde på 

241,1 miljoner kronor och det sanna aktievärdet blir 10,10 kronor per aktie. 

 

5.6 Scenarioanalys 

Vår ursprungliga DCF-värdering kompletteras med en scenarioanalys, enligt The First 

Chicago Method, som ifrågasätter de tidigare utförda antaganden. Vi inleder med en 

riskanalys för att se vad fallföretaget, och liknande företag, är mest känsligt för och därefter 

skapar vi två alternativa scenarion; ett best case- och ett worst case-scenario. Vi tar även 

hänsyn till hur stor sannolikheten är att de ska inträffa och får därigenom fram ett nytt 

företags- och aktievärde.  

 

5.6.1 Riskanalys    

En investering i ett bioteknikföretag är förenad med hög risk. Ett flertal riskfaktorer påverkar 

företagens ställning och framtida resultatutveckling. Vi beskriver de risker som 

undersökningsföretaget, i samförstånd med oss, anser sig vara mest exponerade för. Dessa 

riskfaktorer överensstämmer väl med liknande bioteknikföretags risker. De största 

riskfaktorerna är distributörer, leverantörer, konkurrenter samt finansiella risker. Se 

fallföretagets riskanalys i bilaga 9.    

 

Distributörer 

Mindre bioteknikföretag använder sig ofta av distributörer för att nå slutkunden. Detta 

eftersom de inte har den kunskap eller de resurser som krävs. Dessutom är produkterna många 

gånger komplement eller en del av en helhetslösning vilket gör det svårt för företagen att på 

egen hand sälja in produkterna. Flertalet av de svenska bioteknikföretagen söker sig till den 

globala marknaden och då är behovet av distributörer som känner till den utländska 

                                                
136 Ramström & Wikström, 2002, s.47 
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marknaden stor. Anledningen till att företagen vill nå den större globala marknaden är att den 

dyra utvecklingskostnaden ska kompenseras av den lägre styckkostnaden och de måste därför 

sälja ett stort antal produkter.137 

 

Leverantörer 

Eftersom bioteknikföretagens produkter är högteknologiska krävs ofta underleverantörer av 

avancerade delkomponenter. Det fordras hög precision på dessa komponenter och de är ofta 

anpassade till en specifik produkt vilket skapar ett ansenligt beroendeförhållande till 

underleverantören. Det är inte ovanligt med ett flertal underleverantörer vars komponenter ska 

appliceras i en enda produkt och detta gör att eventuella avbrott i leveransen kan få stora 

negativa påföljder då produkten inte kan brukas innan samtliga komponenter är på plats.138  

      

Konkurrenter 

Det finns en risk att nya konkurrenter etablerar sig på marknaden och erbjuder bättre 

lösningar. Risken finns att patenten inte erbjuder tillräckligt skydd mot konkurrenter eller att 

tvister angående intrång inleds av eller mot företagen. Mindre bioteknikföretag är ofta 

beroende av några få produkter. Produkterna är dessutom högteknologiska med lång 

utvecklingstid bakom sig och det tar således lång tid innan produkterna blir en lönsam affär. 

Hotet från nya konkurrenter kan således väsentligt påverka företagens framtid. Att skapa en 

ny produkt för att leva upp till konkurrenternas nivå är dessutom dyrt, resurskrävande och 

riskfyllt. 139  

 

Finansiella risker 

Det tar ofta lång tid innan bioteknikföretag visar positiva resultat och det krävs dyra initiala 

investeringar vilket gör behovet av kapital stort.140 Forskningen är dyr och det tar lång tid 

innan slutprodukten kan nå marknaden vilket kräver tålmodiga och riskbenägna investerare. 

De svenska bioteknikföretagens största problem är just kapitalförsörjningen enligt en 

undersökning gjord av Arbetsmarknadsstyrelsen. Investerarna ställer stora krav inför en 

kreditgivning framförallt vad gäller de små, nystartade bioteknikföretagen. Den vanligaste 

                                                
137 https://www.ams.se/library/Documents/rapporter/2005/ura05_3.pdf 
138 Ibid.  
139 Ibid . 
140 Ett bioteknikföretags kostnader från start till kommersialisering uppskattas till cirka 100 miljoner 
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finansieringsformen är riskkapital och bioteknikföretagen försöker ofta attrahera utländska 

investerare då den svenska kapitalmarknaden ses som begränsad.141 

 

Bioteknikbranschens konjunkturkänslighet bedöms vara mycket låg eftersom frågor rörande 

hälsa och miljö alltid har hög aktualitet och dessutom stöds branschen av kunskap och kapital 

från offentliga forskningsorganisationer. Bioteknikbranschen har stor potential att växa och i 

en enkät gjord av Arbetsmarknadsstyrelsen angav 70 % av de svenska bioteknikföretagen att 

omsättningen hade ökat, 40 % av företagen redovisade en ökning på minst 20 %, och den 

kraftiga tillväxten väntas fortsätta i minst lika hög grad men att det finns en överhängande risk 

att den begränsas av tillgången på kapital. Det finns en otillräcklig tillgång av riskkapital, 

något som i synnerhet anges av de mindre bioteknikföretagen.142  

 

5.6.2 Alternativa scenarion 

Vi kommer att använda oss av en pessimistisk respektive optimistisk syn för att på detta sätt 

skapa två alternativa prestationsscenarion.  

 

Best case-scenario 

Med en optimistisk syn på framtiden antar vi att relationen till den globala distributören 

förbättras, samt fortsätter att gälla under lång tid framöver. Distributören expanderar på både 

befintliga och nya marknadsområden vilket således ökar fallföretagets omsättning. Den 

framtida relationen till underleverantörerna är god och leveranserna är problemfria. Inga nya 

konkurrenter hotar företaget vi undersöker och den finansiella risken är låg. Se nya 

antaganden i bilaga 10 och beräkning av best case-scenario i bilaga 11.  

 

Worst case-scenario 

Med en pessimistisk syn på framtiden antar vi att avtalen med den befintliga distributören 

sägs upp och således måste fallföretaget på egen hand sköta relationen gentemot slutkunden. 

Detta är väldigt resurskrävande och risken finns även att de förlorar kunder eftersom ett flertal 

av dessa använder fallföretagets produkter i kombination med andra produkter som 

distributören tidigare sålde som en helhetslösning. Eftersom distributören står för en så 

väsentlig del av fallföretagets totala omsättning skulle en eventuell uppsägning påverka i stor 

                                                
141 https://www.ams.se/library/Documents/rapporter/2005/ura05_3.pdf 
142 Ibid.  
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omfattning.  Man bör dock erinra sig om att intäkterna per såld produkt höjs något i och med 

att mellanhanden avskaffas, vilket leder till högre marginaler. 

 

Förutom problem med distributörerna sägs avtalen med ett flertal viktiga underleverantörer 

upp. Detta får till följd att undersökningsföretaget måste hitta nya tillverkare vilket ses som 

svårt i och med att komponenterna är avancerade, högteknologiska och i många fall 

individuellt anpassade till produkterna. Tillverkningskostnaden antas av den anledningen stiga 

och dessutom uppstår avbrott i produktionen vilket ger merkostnader och påverkar 

omsättningen negativt.  

 

Den största risken för bioteknikföretag är förmodligen att nya konkurrenter äntrar marknaden 

vilket leder till minskad försäljning som kan påverka dessa företag negativt och till och med 

försätta dem i konkurs. Eftersom produkterna är så pass högteknologiska är det svårt, 

tidskrävande och dyrt att skapa nya produkter för att leva upp till konkurrenternas nivå. Se 

nya antaganden i bilaga 12 och beräkning av worst case-scenario i bilaga 13.  

 

Företagets värde efter alternativa scenarion 

Vi ser sannolikheterna för att de respektive utfallen ska inträffa som lika stora143 och får 

därefter ett nytt värde på det undersökta företaget. Företagsvärdet blir nu istället 220 miljoner 

kronor  och det sanna aktievärdet hamnar på 9,2 kronor, vilket kan jämföras med den 

ursprungliga DCF-värderingen, där vi erhöll ett något högre företagsvärde. 

 

5.7 Utgivande av information 

Ser man till hur mycket information som krävs av företag noterade på mindre listor, i detta 

fall First North, krävs inte mer information än utgivande av årsredovisning och 

halvårsrapporter. Enligt regelverket finns utrymme för att även publicera kvartalsrapporter 

vilket är frivilligt 144, men det är något som det företag vi undersöker har valt att göra de 

senaste åren, alltså redan innan noteringen på First North. Däremot har det funnits luckor 

under ett par av åren där kvartalsrapporter saknas för vissa perioder.145  

 

                                                
143 Arnold, 2005, s.685 ff 
144  http://www.omxgroup.com/digitalAssets/38657_First_North_Rulebook_June_2007.pdf  
145 Fallföretagets hemsida 
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Enligt First Norths regler, som med största säkerhet överensstämmer med liknande mindre 

listor, nämns det att företag måste publicera beslut som tas om dessa beslut kan påverka priset 

på företagets finansiella instrument. Emellertid finns utrymme att kringgå detta då företaget 

inte krävs på sådan information om det skulle innebära att dess kommersiella intressen skulle 

skadas, vilket kan anses stämma då bioteknikbranschen är mycket forskningsintensiv. 146 

 

Reglerna föreskriver också att pressmeddelanden skall släppas så fort som möjligt då någon 

ny händelse blir känd för företaget. Vårt fallföretag har 2005 och 2006 släppt regelbunden 

information om verksamheten, till exempel nämns framtida satsningar i Japan, men sett i 

förhållande med företag på större listor granskas inte den information som släpps i lika stor 

omfattning, om ens alls. En stor del av de pressmeddelanden som släppts handlar dessutom 

om sådant som regelverket kräver, såsom förändring i styrelsen eller utgivandet av 

årsredovisningar eller halvårsrapporter.147,148 

                                                
146 http://www.omxgroup.com/digitalAssets/38657_First_North_Rulebook_June_2007.pdf 
147 Fallföretagets hemsida 
148 http://www.omxgroup.com/digitalAssets/38657_First_North_Rulebook_June_2007.pdf 
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6. ANALYS 
I kapitlet kommer vi att analysera de resultat vi tog fram i den empiriska undersökningen och 

vi inleder med en analys av den genomförda DCF-värderingen och därefter utvärderas den 

kompletterande scenarioanalysen. Avslutningsvis genomför vi en aktieanalys där vi 

undersöker de bakomliggande faktorerna kring aktievärdet.    

 

6.1 Företagsvärde och det sanna aktievärdet 

Det är av stor vikt att den värderingsmodell som används reflekterar ett företags värde och 

dess sanna aktievärde på ett tillförlitligt och korrekt sätt. För att detta ska vara möjligt måste 

först och främst den bäst lämpade värderingsmodellen appliceras på det valda företaget. De 

faktorer som blir avgörande är framförallt vilken bransch samt vilken fas i livscykeln 

företaget befinner sig i. När det gäller bioteknikbranschen finns det svårigheter i att värdera 

dessa företag på grund av den höga graden av osäkerhet. Den mest använda 

värderingsmodellen inom området är idag DCF vars stora fördel är att den kan appliceras på 

förlustbolag vilket ofta är fallet inom bioteknikbranschen där det kan ta många år innan 

företagen genererar vinst. Av den anledningen anses DCF-modellen vara den mest lämpade 

för bioteknikföretag, inte minst för de företag som är i en relativt tidig fas i produktlivscykeln 

och vi har således använt den värderingsmodell som bäst kan reflektera det valda 

fallföretagets företagsvärde och sanna aktievärde.   

     

6.1.1 DCF-värdering 

DCF-modellens beräkningar bygger på ett flertal antaganden och misstag sker främst när 

tillväxttakter och diskonteringsräntor skall prognostiseras. Risken finns att företag blir över- 

eller undervärderade beroende på vad som händer i framtiden. Eftersom framtiden är 

oförutsägbar kan vår genomförda företagsvärdering aldrig bli helt ”på kronan” korrekt men 

det går att skapa en rimlig uppfattning om företagets värde, vilket i vårt fall anses tillräckligt.  

 

De antaganden som finns i DCF-värderingen har baserats på historisk data, i kombination 

med företagets aktuella ställning och dess förväntade framtida utveckling som fås från 

företagets strategiska framtidsplanering. Viktig insiderinformation har varit nödvändig för att 
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genomföra en så korrekt värdering som möjligt. Vår framtagning av tillväxttakter och 

diskonteringsräntor har således genomförts på ett grundligt sätt, varför det framräknade 

företagsvärdet och det sanna aktievärdet kan anses tillförlitligt och det skapar en tillräckligt 

god bild för sitt syfte; att se om det i dagsläget finns en skillnad mellan det sanna aktievärdet 

och marknadens aktieprissättning.  

 

En viktig faktor att belysa i DCF-värderingen är restvärdet, vars storlek påverkar 

företagsvärdet i stor omfattning. Det finns anledning av vara aktsam framförallt i de fall 

företagen använder sig av en låg WACC eftersom restvärdet då får större genomslag på 

företagsvärdet. För företag i bioteknikbranschen är dock diskonteringsräntan förhållandevis 

hög på grund av den höga osäkerheten branschen medför, således kommer vi undan den 

problematiken.  

  

Vår modell, se bilaga 6, visar att det främst är nettoomsättningen och kostnaderna som är de 

värdedrivare som till störst del påverkar företags- och aktievärdet detta eftersom 

rörelseresultat är betydligt större än bruttoinvesteringen. Vi ser även i vår undersökning att det 

framräknade restvärdet nästan är dubbelt så stort som nuvärdet av de summerade kassaflödena 

vilket är en vanlig företeelse, inte minst i företag som är i en tidig fas i livscykeln och som 

kan förväntas bedriva sin verksamhet i många år framöver. Bioteknikföretag i tidig fas börjar 

ofta inte generera någon vinst, eller genererar åtminstone låga vinstsiffror, under värderingens 

första år vilket tydligt kan utläsas för fallföretagets rörelseresultat samt storleken på de 

diskonterade fria kassaflödena och restvärdet.  

 

Efter genomförd DCF-beräkning får vi ett företags- och aktievärde på fallföretaget som är 

högre än marknadens värdering vilket inte är ett förvånande resultat, mot bakgrund av den 

information som ges kring bioteknikbranschen och mindre bolag listade på First North. Vi 

kan förutsätta att detta är fallet för just dessa företag och det sanna aktievärdet speglas alltså 

inte fullt ut. Längre fram i kapitlet kommer en vidare analys kring detta.   

 
Värderingsmodellen är beroende av att företags strategiska planering slår väl ut då modellens 

antaganden ofta delvis grundas på detta. Om förutsättningarna ändras, med exempelvis nya 

konkurrenter som äntrar marknaden, och de strategiska framtidsplanerna således ej går att 

uppfylla kan ett företags värde drastiskt ändras. Det finns alltså en osäkerhet i DCF-
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värderingens resultat och för att minska denna kan modellen kompletteras med en 

scenarioanalys som tar hänsyn till olika framtida utfall.  

6.1.2 Scenarioanalys 

Nedan redovisas de resultat som efter genomförd riskanalys och nya antaganden erhölls för 

fallföretaget. 

 
Tabell (6.1) 
 
 Worst case Best case Nytt värde DCF-värde Marknadsvärde 

Företagsvärde -722 Mkr 1162 Mkr 220 Mkr 241 Mkr 174 Mkr 

Aktievärde -30,3 kr 48,7 kr 9,2 kr 10,1 kr 7,3 kr 

Källa: Egen 

 

Om vi jämför med den ursprungliga DCF-värderingen ser vi i tabell 6.1 att fallföretagets 

värde blir något lägre efter genomförd scenarioanalys. Osäkerheten kring ett bioteknikföretags 

värde kan alltså variera beroende på vad som sker i framtiden. Om worst case-scenariot 

inträffar kan ett bioteknikföretag gå i konkurs och investerarens kapital går förlorat. Om 

istället best case-scenariot inträffar kan aktiens värde öka kraftigt och om vi ser på 

fallföretagets data skulle aktien kunna stiga med så mycket som 600 %. Jämför vi med vad 

marknaden i dagsläget värderar fallföretagets aktie till ser vi tydligt att detta värde understiger 

både den ursprungliga DCF-värderingen och den kompletterande scenarioanalysens värden. 

Vi kan efter genomförd scenarioanalys konstatera att det resultat som uppnåddes i DCF-

värderingen fortfarande stämmer; att mindre bioteknikbolags aktievärde ofta inte speglas fullt 

ut och resultaten från vår empiri stödjer således vår teori. 

 
 

6.2 Aktieanalys 

Enligt våra beräkningar borde det undersökta företagets sanna aktievärde vara runt 10,1 

kronor per aktie, vilket ligger väsentligt över det aktievärde de i dagsläget har på 

marknaden.149 Detta innebär att om våra antaganden håller är aktierna lägre värderade av 

marknaden i jämförelse med det sanna aktievärdet. För att skapa oss en bild av hur skillnaden 

mellan vårt framräknade värde och marknadsvärdet har kunnat uppstå måste vi se till hur den 

                                                
149 Aktievärde 7,30 kronor per aktie den 4 januari 2008 
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information vi tagit del av reflekteras i våra antaganden som ligger till grund för vår 

värdering. Dessa antaganden är nettoomsättningen samt kostnadernas tillväxttakt samt hur 

fallföretagets rörelsekapital och materiella anläggningstillgångar förändras över åren. Nedan 

skall vi analysera vad som kan ligga bakom den låga värderingen av fallföretagets aktier. 

 

6.2.1 Otillräcklig information 

Inledningsvis är det viktigt att poängtera att fallföretaget sedan en kort tid tillbaka är noterat 

på First North, vilket även kan vara fallet för liknande bioteknikföretag, och det kan därför 

vara intressant att se vilka motiv som kan ligga till grund för denna notering. Det skäl som ses 

som en huvudsaklig anledning till en notering är ett behov av kapital, men det innebär också 

att företag blir mer synliga då deras utveckling ständigt följs och analyseras i olika media.150  

 

Utgivning av information såsom års- och/eller delårsrapporter är ett av de villkor som ställs 

vid notering. Viktigt är här att betona det faktum att det inte krävs lika mycket av de företag 

som är noterade på First North som vid de större listorna såsom Large Cap när det gäller hur 

mycket information som måste publiceras, utan informationsutgivning nämns i regelverket, 

men det är lätt att kringgå detta. Detta leder till att företag noterade vid First North, och 

mindre listor i allmänhet, inte blir genomlysta på samma sätt som företag på större, vilket gör 

att marknaden ofta enbart får ta del av den information som är nödvändig. Även om notering 

på en lista innebär större genomlysning som nämnt ovan, är detta inte riktigt fallet på mindre 

listor, då företag på dessa listor inte granskas i lika hög utsträckning som företag noterade på 

större listor. De behöver inte heller utstå samma granskning från oberoende media som större 

börsnoterade bolag utsätts för. Detta sammantaget innebär att det sanna aktievärdet på dessa 

företag, såsom mindre bioteknikföretag, inte speglas fullt ut på grund av den bristfälliga 

information som ges. Denna bristande mängden information ökar osäkerheten hos potentiella 

investerare och leder till lägre värde på aktien.  

 

Ser man till effektiva marknadshypotesen utgår denna teori ifrån att ett företags värde 

reflekteras av all tillgänglig information, men för att denna skall stämma innebär det till 

exempel för det företag vi undersöker att eventuella köpare och andra berörda tolkar 

fallföretaget utifrån för lite information vilket ger ett lägre aktievärde än vad som annars 

                                                
150http://www.omxgroup.com/nordicexchange/forbolagochemittenter/noteringscenter/varforenborsnotering/Goin
g_public/  
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skulle ha varit fallet. Det underlag vi använt i våra beräkningar bygger på en sammanställning 

av historisk sekundärdata tidigare släppta av fallföretaget samt primärdata i form av direkta 

intervjuer med representanter för fallföretaget. Denna kombination gör att vi har kunnat få en 

större insyn i hur den framtida verksamheten, utifrån vissa förutsättningar, kan se ut. 

Marknaden är alltså effektiv, men det sanna aktievärdet hade kunnat speglas bättre om mer 

information hade kunnat reflekteras i aktievärdet.  

 

Vidare visar vår empiri på svarta siffror för fallföretaget framöver, vilka är framtagna med 

utgångspunkt från att de strategier och planer som fallföretaget har för framtiden slår väl 

igenom. Företaget har dock haft negativa historisk data, vilket är fallet för många företag i 

liknande situation, som kan ha bildat en viss konservatism hos potentiella köpare då de 

innehar en viss uppfattning om företaget och dess historiska prestation och utgår ifrån att en 

liknande utveckling kommer att ske i framtiden. Teorin om individers överdrivna 

självförtroende kan dessutom innebära att investerare tenderar till att ignorera information 

som säger något annat än den vedertagna synen på till exempel bioteknikbranschen.  

 

Ovanstående sammantaget visar att det finns ett behov för företag som det vi undersökte och 

liknande företag inom bioteknikbranschen att låta publicera information i större utsträckning 

än vad som sker i dagsläget, då den information som idag ges ut inte tillåter en tolkning som 

fullt ut reflekterar företagens sanna potential och aktievärde. Företag som har problem med ett 

gap mellan deras sanna aktievärde och marknadens värdering måste kommunicera bättre med 

marknaden genom att öka den ekonomiska information om framtiden och delge om 

exempelvis stora order som läggs då sådan information attraherar köpare. I fallet med det 

företag vi undersöker planeras bland annat stora satsningar framöver i Japan och Kina och här 

finns det mycket utrymme för att släppa mer information kring dessa satsningar, vilket även 

gäller för andra företag som har liknande satsningar på gång i framtiden. 

 

6.2.2 Osäkerhet i branschen 

Som inledningsvis nämnt i uppsatsen uppvisar bioteknikbranschen en stor osäkerhet, just på 

grund av bland annat de faktorer som nämns i ovanstående stycke. Man skall dock inte 

glömma att det finns andra faktorer som kan spela in, som leder till att investerare undviker 

bioteknikaktier, eller vissa aktier över huvud taget, nämligen osäkerheten i branschen i sig. 

Branschen är mycket forskningsintensiv och produkter inom branschen har mycket höga 
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framtagningskostnader, både när det gäller kapital och tid. Det finns även ofta ett stort 

beroende av ett fåtal produkter och att dessa produkter godkänns av berörda instanser. Det 

gäller alltså för investerare att vara tålmodiga. Investerare kan vidare ankra sina förväntningar 

för ett företags prestation i hur branschen förväntas gå, vilket påverkar aktievärdet, i detta fall 

med en så osäker bransch som bioteknikbranschen, negativt. Detta i kombination med att 

marknader är effektiva och således bara reflekterar den information som finns tillgänglig i 

värdet på aktien gör att investerare använder sig av heuristik och avhåller sig från branschen. 

  

6.2.3 Notering vid First North - För låg likviditet i aktien 

En ytterligare aspekt som bör nämnas som indirekt handlar om för lite information handlar 

om ägarstrukturen och likviditeten. Ser man till det företag vi undersöker har de idag ett 

mycket koncentrerat ägande med en relativt fast aktieägarstruktur, vilket ofta är fallet med 

bioteknikföretag i samma storleksordning och fas som det fallföretag vi analyserat, vilket 

beror på att de har svårt att attrahera andra investerare än främst riskkapitalbolag vilka i sin 

tur kan attrahera andra investerare som annars hade undvikit branschen. En mer utförlig 

debatt tas inte upp här med hänsyn till de avgränsningar uppsatsen har och istället borde det 

inom detta område finnas möjlighet till vidare forskning.  

 

Få ägare i kombination med notering på en mindre lista som First North leder till att 

likviditeten i aktien förblir förhållandevis låg. Anledningen till detta beror främst på att 

osäkerheten kring mindre företag och listor är större, vilket gör att det blir mer riskfyllt att 

handla med aktier på First North relativt större börser. Särskilt i dåliga ekonomiska tider finns 

det då mindre rum för investeringar på denna börs då aktiehandlare tenderar till att istället 

dras mot investeringar som känns säkrare. För att garantera en viss likviditet i aktien använder 

sig till exempel företaget vi undersökt sig av Remium, en ”market maker”, som skall 

säkerställa en så låg spread mellan köp- och säljkurs som möjligt, på max 4 %. Market 

makern har sedan avtalets ingående vid fallföretagets notering på First North agerat på ett sätt 

som kan tolkas som om de aktivt trycker ner aktiekursen. Exempel på detta är vid ett tillfälle 

då köp- respektive säljkurs låg på 8.10 respektive 8.90 då Remium säljer för 8.10.151 Det kan 

således vara av intresse att bättre informera investerare om market makerns roll i detta och hur 

deras handlande görs med hänsyn till aktiens likviditet.  

                                                
151 http://www.aktietips.com  
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7. SLUTSATS 

I detta avslutande kapitel kommer vi att redogöra för de slutsatser vi kommit fram till mot 

bakgrund av den teori och empiri vi tagit fram Vi kommer vidare att ge förslag till vidare 

forskning  

 

Vår uppsats har som syfte att se om det finns ett gap mellan bioteknikföretagens sanna 

aktievärde och marknadens prissättning på deras aktier och om så är fallet, hur kan 

bioteknikföretag i Sverige bättre spegla sitt sanna aktievärde?  

 

Denna undersökning har visat att det undersökta bioteknikföretaget tenderar att ha ett 

marknadsvärde som ligger under det sanna aktievärdet, vilket understöds av vad som tidigare 

sagts om bioteknikbranschen och mindre företag. Det finns dock en osäkerhet i 

värderingsmodellens framtagna resultat då de bakomliggande antagandena kan påverkas av 

hur framtiden faller ut. Genom att använda sig av en scenarioanalys tar man hänsyn till denna 

problematik. Vår genomförda scenarioanalys visar att om ett företags strategiska planering ej 

faller väl ut kan det i stor omfattning påverka företagets värde. DCF-värderingen kan således 

behöva uppdateras med tiden om företagets förutsättningar förändras. 

 

För mindre bioteknikföretag är kapitalförsörjningen en oerhört viktig fråga och det gap som vi 

påvisat innebär att dessa företag riskerar att få en begränsad tillgång till kapital. Detta ses som 

ett stort problem framförallt för mindre, nystartade bioteknikföretag vars överlevnad till stor 

del styrs av en fungerande kapitaltillgång. Bioteknikbranschen har bevisligen stor potential att 

växa, men risken är överhängande att denna tillväxt begränsas av tillgången på kapital. Då 

bioteknikbranschen är en av Sveriges mest framstående industrier kan en begränsad 

tillväxtmöjlighet hämma den svenska ekonomin och även den tekniska utvecklingen i landet. 

Risken finns även att de svenska bioteknikföretagen blir uppköpta av utländska investerare för 

att överleva vilket ytterliggare påverkar den svenska välfärden.  

 

Mot bakgrund av den teori som nämns är det rimligt att antaga att detta gap mellan 

marknadsvärdet och det sanna aktievärdet beror på en informationsasymmetri som existerar 

till följd av den bristande informationsutgivning som finns i bioteknikbranschen och då även 

från företagens sida. Företag noterade på mindre listor, såsom First North krävs inte på lika 
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mycket information som på de större listorna. Detta leder till en ökad risk för investerare som 

söker sig bort från bioteknikföretag med lite informationsutgivning. Mot bakgrund att 

marknader är effektiva speglas marknadsvärdet av den information som finns tillgänglig, men 

denna information är inte tillräcklig för att reflektera ett bioteknikföretags sanna potential och 

värde. Detta sammantaget ger anledning för dessa företag att se över hur mycket information 

de släpper om sin verksamhet då främst rörande ekonomin i framtida projekt och satsningar. 

Bioteknikföretagen bör generellt sett utöka sin utgivning av information än vad som är fallet 

idag för att säkra sin kapitalförsörjning och sina framtida tillväxtmöjligheter. För att detta 

skall ha någon effekt krävs vidare att informationen som släpps även granskas i en bredare 

krets. 

 

Vi kan se att det de senaste åren har startats många ny bioteknikföretag och branschen växer 

hela tiden. Denna utveckling innebär att ”striden” om att attrahera investerare och kapital 

kommer att öka ytterligare i en värld med begränsade resurser. En rättvis värdering av 

företagen blir i ett sådant klimat avgörande för att investerare tydligt skall se ett företags 

sanna, framtida potential. 

 

7.1 Förslag till vidare forskning  

Det som tagits upp i denna uppsats ger inte på något sätt en heltäckande bild av 

bioteknikbranschen och det kan därför vara lämpligt att lämna några synpunkter på vad som 

kan ge en bredare bild i framtida studier. Vi har i denna uppsats koncentrerat oss på ett 

fallföretag som vi anser vara representativt för liknande företag i samma bransch och 

storleksordning. Det kan därför vara av intresse att se till om företag verksamma i samma 

bransch men som är betydligt större och noterade på en större lista har samma problematik 

som den som beskrivs i uppsatsen och om inte, vad det kan ha för grunder. Man kan även öka 

tillförlitligheten i vår studie genom att använda ännu ett fallföretag för att försäkra att samma 

problematik även finns här. 

 

Ett annat intressant område som kan utforskas är huruvida det råder skillnader mellan de 

svenska och utländska bioteknikföretagens aktieprissättning och vad det i sådana fall kan bero 

på.   
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I uppsatsen har vi använt oss av DCF-modellen samt scenarioanalys vid framtagandet av det 

sanna aktievärdet. Modellerna har som teorikapitlet framhäver en del brister och många 

gånger argumenterar forskare istället för användningen av realoptioner. Intressant hade då 

kunnat vara att använda sig av realoptioner som komplement till den ursprungliga värderingen 

och se om värdet i hög grad skiljer sig från DCF-modellens värde. 

 

En annan särprägel bioteknikbranschen har är en relativt fast aktieägarstruktur. Inom området 

för Corporate Governance kan det då vara av intresse att se hur detta påverkar 

bioteknikföretagens sanna aktievärde till exempel genom minskad likviditet. En sådan studie 

skulle kunna kompletteras med att se till just informationsutgivandet inom 

bioteknikbranschen i kombination med en viss aktieägarstruktur för en snävare 

forskningsbild. 

 

Intressant vore vidare att se hur de aktieägare, exempelvis riskkapitalister, som investerar i 

bioteknikföretag påverkar aktieprissättningen. Riskkapitalbolag är vanligtvis aktiva ägare som 

kan dra till sig andra investerare som förlitar sig på riskkapitalbolagens kompetens. Den stora 

frågan kan då vara vad som händer med aktievärdet när dessa aktiva ägare drar sig ur, vilket 

de vanligtvis gör efter ett antal år. 
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Bilaga 1 Resultaträkning 
 

Resultaträkning 2002-2006 i TSEK    
År 2002 2003 2004 2005 2006 
Nettoomsättning 13669 14974 29843 39017 54777 
Kostnad sålda varor -8762 -10077 -19338 -19390 -22764 
Bruttoresultat 4907  4897 10505 19627 32013 
Försäljningskostnader -20918 -13301 -11432 -13556 -13352 
Administrationskostnader -12278 -10512 -11274 -10795 -12705 
FoU-kostnader -20792 -16094 -14305 -11470 -15081 
Övriga rörelseintäkter 0 -3722 0 0 133 
Övriga rörelsekostnader -352 -626 -91 -295 -333 
Aktiverade utvecklingsutgifter 0 0 0 0 719 
Summa rörelsens kostnader -54340  -44255 -37102 -36116 -40619 
Rörelseresultat -49433  -39358 -26597 -16489 -8606 
Resultat från finansiella poster      
Finansiella intäkter 1799 304 1920 163 354 
Finansiella kostnader -1425 -1093 -216 -407 -530 
Resultat efter finansiella poster -49059  -40147 -24893 -16733 -8782 
Skatt på årets resultat -49 309 0 0 0 

Årets resultat -49108 -39838 -24893 -16733 -8782 
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Bilaga 2a Balansräkning 
 

Balansräkning 2002-2006      
År 2002 2003 2004 2005 2006 

Tillgångar      
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 1266 0 
Anläggningstillgångar      
Immateriella anläggningstillgångar      
Balanserade utgifter för utv.arbeten 11332 8409 4645 881 1280 
Övriga immateriella tillgångar 5060 0 0 0 0 
Summa immateriella anläggningstillgångar 16392  8409 4645 881 1280 
Materiella anläggningstillgångar      
Inventarier 3956 3827 2398 1302 1373 
Summa materiella anläggningstillgångar 3956  3827 2398 1302 1373 
Finansiella anläggningstillgångar      
Andelar i koncernföretag 0 0 0 0 0 
Summa finansiella anläggningstillgångar 0  0 0 0 0 
Summa anläggningstillgångar 20348  12236 7043 2183 2653 
Omsättningstillgångar      
Varulager      
Färdigvaror och handelsvaror 7253 6410 6482 12432 7423 
Förskott till leverantör 858 567 2276 1021 0 
Summa varulager 8111  6977 8758 13453 7423 
Kortfristiga fodringar      
Kundfodringar 3655 4520 6426 9101 11355 
Övriga fodringar 743 696 2714 1863 2337 
Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter 1591 1033 1018 786 809 
Summa kortfristiga fodringar 5989  6249 10158 11750 14501 
Likvida medel 39239 5068 19157 17588 16752 
Summa omsättningstillgångar 53339  18294 38073 42791 38676 

Summa tillgångar 73687 30530 45116 46240 41329 
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Bilaga 2b Balansräkning 
 

Balansräkning 2002-2006      
År 2002 2003 2004 2005 2006 

Eget kapital och skulder      
Eget kapital      
Aktiekapital 2026 2026 3023 3537 3577 
Ej registrerat aktiekapital 0 0 0 40 0 
Övrigt tillskjutet kapital 0 0 0 0 23331 
Reserver 2207 2207 2207 2207 466 
Ansamlad förlust 0 0 0 0 -9641 
Överkursfond 96145 57141 47785 41977 0 
Summa bundet eget kapital 100378  61374 53015 47761 17733 
Ansamlad förlust      
Balanserat resultat -2606 -13467 -9974 -4467 0 
Årets resultat -49108 -39838 -24893 -16733 0 
Summa ansamlad förlust -51714  -53305 -34867 -21200 0 
Summa eget kapital 48664  8069 18148 26561 17733 
Avsättningar 394 440 1020 1240 1280 
Långfristiga skulder      
Skulder till kreditinstitut 13790 13389 10000 0 1280 
Summa långfristiga skulder 13790  13389 10000 0 1280 
Kortfristiga skulder      
Skulder till kreditinstitut 916 1485 6897 8793 7158 
Leverantörsskulder 3363 2048 4021 3147 7761 
Skatteskulder 49 0 0 0 0 
Övriga skulder 480 417 378 409 1870 
Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter 6031 4682 4652 6090 5527 
Summa kortfristiga skulder 10839  8632 15948 18439 23596 

Summa eget kapital o skulder 73687 30530 45116 46240 41329 
Ställda säkerheter 1080 550 8045 10553 8398 
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Bilaga 3 Kassaflödesanalys 
Historiska kassaflöden 2002-2006    
År 2002 2003 2004 2005 2006 

Den löpande verksamheten      
Rörelseresultat -49433 -39358 -26597 -16489 -8605 
Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet      
Avskrivningar av anläggningstillgångar 6697 6850 5330 5406 1713 
Nedskrivning av varulager 600 1189 1200 1440 0 
Nedskrivning goodwill 0 2533 0 0 -719 
Icke kassaflödespåverkade kursförändringar 0 0 0 -212 199 
Förändring i periodisering av kostnader 882 -824 572 1761 -2785 
Betald skatt -342 309 -263 -6 0 
Erhållna finansiella intäkter 1763 891 348 163 322 
Erlagd ränta -1284 -668 -57 -507 -530 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -41117  -29078 -19467 -8444 -10405 
före förändringar i rörelsekapital      
      
Förändring i rörelsekapital      
+/- varulager -542 724 -2981 -6135 6030 
+/- kundfodringar 1461 -865 -1915 -2649 -2254 
+/- övriga rörelsefodringar 856 -581 -2990 851 -474 
+/- leverantörsskulder -2525 -1308 1978 -880 4614 
+/- övriga rörelseskulder 425 -115 789 389 3439 
Summa förändringar i rörelsekapital -325 -2145 -5119 -8424 11355 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -41442 -31223 -24586 -16868 950 
      
Investeringsverksamheten      

Balansering av utvecklingskostnader -1003 -600 0 0 0 
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 723 756 0 493 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -2190 -2745 -114 -133 -1809 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -3193 -2622 642 -133 -1316 
      
Finansieringsverksamheten      

Nyemissioner 16892 0 33228 24000 1266 
Payment from nyemission 2001 received 2002 22301 0 -600 0 0 
Kapitalanskaffningskostnad -219 0 689 -632 0 
Utdelningar 0 0 0 0 0 
Upptagna lån 669 661 4745 4048 0 
Återbetalda lån -5362 -916 -1425 -12152 -1635 
Nedskriva lån 0 0 1414 100 0 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 34281 -255 38051 15364 -369 
      
      
Förändring likvida medel -10354  -34100 14107 -1637 -735 
Kursdifferens i likvida medel -61 -71 -18 68 -101 
Likvida medel vid årets början 49654 39239 5068 19157 17588 
Likvida medel vid årets slut 39239 5068 19157 17588 16752 
      
Årets kassaflöde -10415 -34171 14089 -1569 -836 
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Bilaga 4 Nyckeltal 
 

Nyckeltal 2002-2006      
År 2002 2003 2004 2005 2006 
Eget kapital (TSEK) 48664 8069 18148 26561 17735 
Sysselsatt kapital (TSEK) 63369 22944 35045 35354 24892 
Skulder till kreditinstitut (TSEK) 14705 14874 16897 8793 7158 
Nettoinvesteringar (TSEK) 3005 2418 -642 -133 1316 
Nettoskuldsättningsgrad (ggr) -0,50 1,22 -0,68 -0,33 -0,54 
Soliditet (%) 66% 26% 40% 57% 43% 
Andel riskbärande kapital (%) 66% 26% 40% 57% 43% 
Antal anställda, genomsnitt 45 38 31 32 34 
Antal anställda vid periodens utgång 46 37 30 32 37 
      
Data per aktie      
Nettoresultat före o efter utspädning (SEK) -3,76 -2,95 -1,31 -0,81 -0,37 
Eget kapital före utspädning (SEK) 3,61 0,6 0,95 1,29 0,74 
Eget kapital efter utspädning (SEK) 6,04 2,09 1,84 1,29 0,74 
Genomsnittligt antal aktier före utsp. 13057 13505 19043 20578 23852 
Genomsnittligt antal aktier efter utsp. 14713 14225 19643 20578 23852 
Antal aktier vid peridens slut före utsp. 13505 13505 20151 23579 23852 
Antal aktier vid periodens slut efter utsp. 15184 14225 20751 23579 23852 
      

Aktieägarstruktur 2002-2006 (andel i procent)     
Aktieägare      
H&B Capital 16,9% 16,9% 18,4% 17,1% 17,1% 
Stiftelsen Industrifonden 4,0% 4,0% 7,7% 15,0% 15,0% 
Christer Fåhreus 13,5% 13,5% 9,1% 8,6% 10,5% 
Metallica Förvaltnings AB 10,3% 10,3% 7,4% 7,3% 7,3% 
Life Equity Sweden AB 6,7% 6,7% 7,3% 6,8% 6,8% 
Företagskapital Kompanjonfonden KB 11,7% 11,7% 7,8% 6,6% 6,6% 
SIF 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 5,0% 
3IU Griup Plc 0,0% 0,0% 5,0% 4,2% 4,2% 
Övriga 36,9% 36,9% 37,3% 29,4% 27,5% 
Totalt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Bilaga 5 Företagets historik 
 
Bioteknikföretaget, som vi väljer att hålla anonymt, grundades 1994 för att utveckla 
automatiserade mikroskoperingsanalysinstrument inom området hematologi. Instrumenten 
består av en hårdvaruplattform men innehåller även en mjukvara för kommunikation och 
analys. De första patentansökningarna lämnas in under 1998 och det första systemet för 
blodcellsanalys lanserades i Europa år 2000. På senare tid har Företaget lyckats etablera sig 
som en ledande aktör med en stark marknadsposition inom området systemlösningar i 
hematologi.152 
 
Bolaget har idag mer än 250 kunder som främst består av sjukhuslaboratorier och 
kommersiella laboratorier i Europa och USA. I Norden och Kanada ansvarar Företaget för 
marknadsföring och direktförsäljning. I övriga Europa, USA och Asien distribuerar de sina 
produkter med hjälp av en global partner inom laboratorieutrustning.153 Samarbetet med 
distributören har utvecklats väl och under 2006 stod distributören för drygt 80 procent av 
Företagets totala omsättning.154 I början av 2007 förnyades partnersavtalet med tre år och 
distributören fick samtidigt exklusiva rättigheter att sälja produkterna på flera marknader.155   
 
Värdet på instrumentmarknaden för hematologi växer med cirka 2,8 procent årligen och 
förväntas uppgå till runt 1,6 miljarder USD år 2010. Företaget uppskattar att det finns 
omkring 15 000 laboratorier för sina nuvarande produkter på världsmarknaden. Det totala 
värdet på Bolagets potentiella marknad uppskattas till minst 5 miljarder SEK och de ser stora 
möjligheter att öka sina marknadsandelar i de länder där distribution etablerats.156 De första 
kunderna i Sverige har redan uppgraderat sina instrument till Bolagets senaste version vilket 
tydligt visar kundernas belåtenhet med produkterna.157 En svaghet är dock att marknaden kan 
ses som omogen och det tar tid att få konservativa laboratoriechefer att ändra rutinerna. Att 
Företagets instrument kostar runt en miljon kronor bidrar även till att acceptansen på 
marknaden är ganska långsam.158     
 
Laboratoriemarknaden kännetecknas av ett ökat kostnadstryck med krav på effektivisering 
samt tidsbesparing. Automatiserad mikroskopering är både effektivt och tidsbesparande, upp 
till 50 procent tidsbesparing kan uppnås, varför intresset för produkterna förväntas stiga 
betydligt de kommande åren.159 Enligt Högskoleverket kommer även bristen på 
biomedicinska analytiker öka betydligt framöver vilket gör behovet av automatiserad, istället 
för manuell, laboratorieutrustning ännu större.160 Företagets automatiserade teknik kan spara 
sjukvården mycket pengar; de uppskattar att en besparing på cirka 500 miljoner dollar kan 
göras om alla laboratorier använder deras teknik.161  
 
Företaget är idag relativt ensamt på marknaden och Företagets VD tror att de har ett rejält 
försprång framför nykomlingar.162 Idag konkurrerar Bolaget främst med manuell 

                                                
152 ÅR 2006 
153 Ibid 
154 Registreringsdokument 2007 
155 http://www.avanza.se/aza/press/press.jsp?article=24860  
156 Registreringsdokument 2007 
157 Intervju med Företagets ekonomichef 2007-12-19  
158 http://www.avanza.se/aza/press/press.jsp?article=24860  
159 Registreringsdokument 2007 
160 http://www.hsv.se/download/18.539a949110f3d5914ec800081073/0606R.pdf  
161 http://www.avanza.se/aza/press/press.jsp?article=24860  
162 Ibid 
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mikroskopering och med sin unika kompetens kring avancerad analys i hematologi skapas en 
barriär för den som vill in på deras segment. Framförallt bygger de konkurrensbarriärer 
genom sina olika typer av mjukvaror, exempelvis finns den unika möjligheten att arbeta i 
nätverk inom och mellan sjukhus. Företaget har idag totalt 22 patent i sin portfölj. Det 
tidigaste patentet går ut 2016 och det senaste 2024.163 Produkternas fördelar, såsom 
tidsbesparing och kvalitetssäkring, kombinerat med Företagets tekniska kompetens förväntas 
stärka marknadspositionen ytterliggare.       
 
Bolaget befinner sig i tillväxtfasen i produktlivscykeln och man kan se en god finansiell 
utveckling vilket förklaras av det ökade intresset för produkterna. I jämförelse med året innan 
ökade nettoomsättningen med: 31 procent under 2005, 40 procent 2006 och hela 85 procent 
under första kvartalet på 2007 jämfört med första kvartalet 2006.164 Årets resultat i 
resultaträkningen har hittills varit negativa men en tydlig utveckling gör att styrelsens och 
företagsledningens uppfattning är att Bolaget kommer visa positivt rörelseresultat under 2007 
och framåt.165 Vi kan se att bolaget i princip är skuldfritt. Företagets höga bruttomarginaler på 
runt 60 procent begränsar idag möjligheterna till riktigt höga rörelsemarginaler. Företagets 
kassaflöden har, precis som årets resultat, varit negativa.  
 
Sedan Bolaget grundandes har det skett en split 1000:1, 3 fondemissioner och totalt 15 
nyemissioner. Årsstämman 2007 har bemyndigat styrelsen att intill tiden för nästa årsstämma 
fatta beslut om nyemission om högst 3 miljoner aktier. Detta skulle innebära en utspädning av 
aktiekapitalet på högst 11,2 procent.166 Under 2007 skedde inga nyemissioner och det 
planeras inte heller några nyemissioner för 2008.167 
 
Det nominella aktiekapitalet i Företaget uppgick per den 31 december 2006 till 3,577 Tkr 
fördelat på nästan 24 miljoner aktier om 15 öre vardera. Antalet aktieägare uppgick i maj 
2007 till cirka 650 och de har ett starkt koncentrerat aktieägande.168 Aktiekapitalet samt 
aktievärdet har varierat de senaste fem åren och antalet aktier har ökat i och med de 
genomförda nyemissionerna.  
 
Företaget blev börsintroducerat på Stockholmsbörsens First North i början av 2007. First 
North är en del av OMX Nordiska Börs och en alternativ marknadsplats för mindre 
tillväxtföretag.169 Syftet med introduktionen är, enligt företagets VD, att öka kunskapen och 
uppmärksamheten kring företaget samt erbjuda aktieägarna en marknadsplats anpassad till 
företagets förutsättningar och behov. Anslutningen förväntas öka intresset för företaget hos 
både investerare, kunder och allmänheten.170 Tidigare handlades aktien på Alternativa 
aktiemarknaden och av den anledningen sattes ingen introduktionskurs vid noteringen på 
First North.171 Genomsnittspriset vid noteringen var nästan 15 SEK och därefter har 
aktiekursen sjunkit. Årshögsta är 16,50 SEK och årslägsta är 5,60 SEK. I mitten av november 
2007 ligger aktien på drygt 7 SEK med en spread på cirka 0,30 SEK och ett totalt 
marknadsvärde för bolaget på cirka 170 MSEK.172    

                                                
163 Registreringsdokument 2007 
164 ÅR 2005-2006, kvartalsrapport 2006-2007 
165 Intervju med Företagets ekonomichef, 2007-11-20 
166 Registreringsdokument 2007 
167 Intervju med Företagets ekonomichef, 2007-12-19 
168 Registreringsdokument 2007 
169 www.omxgroup.com/firstnorth/  
170 Registreringsdokument 2007 
171 Intervju med Företagets ekonomichef, 2007-11-20 
172 www.omxgroup.com/firstnorth/kursinformation  



Bilaga 6 DCF-värdering 
Framtida fritt kassaflöde 2007-2012      
År 2006 2007e 2008e 2009e 2010e 2011e 2012e 
Nettoomsättning 54777 73949 76167 102826 135730 162876 169391 
Årlig förändring i procent  35,0% 3,0% 35,0% 32,0% 20,0% 4,0% 
Kostnad sålda varor -22764 -22764 -11610 -12771 -14048 -15452 -15916 
Årlig förändring i procent  0,0% 2,0% 10,0% 10,0% 10,0% 3,0% 
Rörelsens kostnader -40619 -51025 -53317 -71978 -95011 -114013 -118574 
Årlig förändring i procent  25,6% 4,5% 35,0% 32,0% 20,0% 4,0% 
Avskrivningar -1713 -1297 -1127 -1968 -2890 -3398 -2979 
EBIT -10319 -1137 10114 16109 23781 30012 31922 
Skatter 0 0 0 0 0 0 0 
NOPAT -10319 -1137 10114 16109 23781 30012 31922 
Avskrivningar 1713 1297 1127 1968 2890 3398 2979 
Rörelseresultat -8606 160 11241 18077 26671 33410 34901 
        
Förändring i rörelsekapital 11355 3834 444 5332 6581 5429 1303 
Årlig förändring i procent  20,0% 20,0% 20,0% 17,0% 16,0% 15,0% 
Förändring i materiella anläggningstillg. -1316 3834 444 5332 6581 5429 1303 
Årlig förändring i procent  20,0% 20,0% 20,0% 17,0% 16,0% 15,0% 
Bruttoinvestering 10039 7669 888 10664 13162 10859 2606 
        
Rörelsekapital 15080 18914 19358 24690 31271 36700 38003 
Anläggningstillgångar (netto) 2653 5190 4507 7871 11561 13592 11916 
        
FCFF värdering        
Rörelseresultat  160 11241 18077 26671 33410 34901 
Bruttoinvestering  7669 888 10664 13162 10859 2606 
FCFF   7829 12128 28741 39833 44269 37508 
PV(FCFF)  7124 10041 21651 27304 27611  
Summa PV(FCFF) 93731,07       
Restvärde 147414,31   Antaganden     
Företagsvärde 241145,38   Skattesats 0,28  
Antalet aktier 23857,00   WACC 9,90%  
Aktievärde 10,11   Avskrivning (år) 5  



Bilaga 7 Tillväxttakter 
 
 
En undersökning visar att den framtida marknadsutvecklingen kommer att breddas mer för 
bioteknikföretagen i Sverige. Av de företagen som tillfrågades planerade 38 % av satsa på nya 
marknader och 44 % på nya marknadssegment.173 Detta stämmer överens med vad det 
fallföretag vi undersöker planerar för framtiden, med framtida satsningar i till exempel Japan. 
 
Fallföretaget har historiskt haft en tillväxttakt på i snitt 32 % och från 2005 till 2006 utvisades 
en tillväxt på närmare 40,4 %. Detta föranleder till att antaga en något lägre tillväxt för år 
2007 och i kombination med vad den information fallföretaget tillhandahåller antar vi en 
tillväxt på 35 % för 2007. När det gäller nästkommande år tror fallföretagets ekonomichef att 
detta kommer bli ett mellanår, vilket innebär en avstannad utveckling där fokus istället 
kommer att ligga på de investeringar och interna förändringar som pågår. Siffrorna bör därför 
överensstämma med dem för 2007, vilket är anledningen till att sätta en särskilt låg 
tillväxtutveckling för 2008. Till exempel kommer det 2008 att genomföras omfattande 
investeringar såväl geografiskt som produktmässigt i storleksordningen 20-25 miljoner. Detta 
leder till högre tillväxttakter för 2009 och 2010 på 35 % respektive 32 %. Tillväxten förväntas 
vara god även 2011 med en utvecklingstakt på 20 %, vilket även är i överensstämmelse med 
de utsikter fallföretaget har för sin nettoomsättning. 
 
Kostnader 
Företagets historiska kostnader har präglats av högre kostnader tidigare år som sedan 
successivt minskat. Vi antar dock att en ökad nettoomsättning innebär en viss kostnadsökning, 
då både kostnaden för sålda varor (KSV) och rörelsens kostnader påverkas av 
nettoomsättningens utveckling.  
 
Rörelsens kostnader 
2008 aktiverar fallföretaget vissa utvecklingskostnader för utvecklingsprojekt, vilket leder till 
en ökning av kostnaderna under det året samtidigt som kostnaderna för personal ökar i och 
med en förväntad ökad personalstyrka på 10-12 personer. Det bolag vi undersöker har 
rörelsekostnader som historiskt sett har uppgått till cirka 75 % av nettoomsättningen. Dock, 
med hänsyn till de kostnadsbesparande åtgärder fallföretaget planerar med stora 
effektiviseringar som följd, finns utrymme att sänka rörelsekostnadernas storlek till 70 % av 
nettoomsättningen. Den genomsnittliga kostnadsökningen när det gäller rörelsens kostnader 
blir således cirka 20 % varje år.  
 
Kostnad sålda varor 
En undersökning har dessutom visat att förändringar kan förväntas för många 
bioteknikföretag i Sverige när det gäller produktion där närmare 50 % avsåg att effektivisera 
sin produktion.174 Således måste, parallellt med rörelsekostnadsförändringen, beaktas att 
fallföretagets betydande investeringar under 2008 kommer att halvera 
tillverkningskostnaderna för vissa instrument och annan mjukvara. Detta föranleder till att 
betydande förändringar för fallföretagets KSV kommer att ske, från och med 2008 kommer 
KSV att halveras. Detta påverkar även den framtida kostnadsutvecklingen för 2009, 2010 och 
2011; den ökar inte till samma grad som nettoomsättningsutvecklingen.  
                                                
173 https://www.ams.se/library/Documents/rapporter/2005/ura05_3.pdf 
174 Ibid.  
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Investeringar (förändring) i rörelsekapital respektive materiella anläggningstillgångar 
Alla investeringar i rörelsekapitalet sker i förhållande till hur förändringen i nettoomsättning 
ser ut, detta sker genom att multiplicera investeringstakten med förändringen. Även här görs 
en prognos för varje år över hur mycket investeringarna förväntas öka. När vi ser till historisk 
data över hur det företag vi undersöker har investerat i både materiella anläggningstillgångar 
såväl som omsättningstillgångar har de fluktuerat mycket och det är således svårt att hitta ett 
mönster i hur utvecklingen har sett ut. Vi baserar därför våra beräkningar gällande 
återinvesteringsgrad på de antaganden företaget har för framtiden. Företaget är i en intensiv 
tillväxtfas och räknar med att genomföra stora investeringar varje år under den tidshorisont vi 
ser till, detta då de hela tiden vill utvecklas för att kunna behålla sina komparativa fördelar 
gentemot konkurrenter, vilket även gäller för liknande bioteknikföretag i samma fas. Just det 
företag vi undersöker planerar att årligen investera 20 % av nettoomsättningen. Med hänsyn 
tagen till de osäkerheter som finns så sätter vi investeringsgraden till 20 % för 2007, 2008 och 
2009 för att sedan sänka den något.  
 
Evig stabil tillväxttakt, g 
Även om fallföretaget historiskt har haft höga tillväxtsiffror är det inte rimligt att anta att de 
kommer att stanna på dessa nivåer i evighet, särskilt inte då framtiden innebär risker och 
osäkerhet i form av patent som går ut samt ökad konkurrens. Hänsyn måste även tas till 
inflationsförväntningar och BNP-utveckling i framtiden. Vi anser därför, med en 
inflationstakt på högst 2 % och en BNP-tillväxt på 2 %, vilket utgör ett snitt på BNP-
utveckling 2002-2006175, att en evig stabil tillväxttakt på 4 % kan anses rimlig.  Noteras bör 
att även KSV och rörelsens kostnader förväntas öka med en evig takt på 3 % respektive 4 % 
för att kunna sättas i relation till ökning i nettoomsättningen. 
 

                                                
175 http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Ekonomi/Tillvaxt/BNP/  
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Bilaga 8 Historisk WACC 
 

Historisk WACC 2002-2006    
      

CAPM      
Riskfri ränta 4,29%     
Betavärde 1,8     
Marknadens riskpremie 4,3%     
Riskpremietillägg 4,0%     
Riskpremie 8,3%     
Kostnad för eget kapital 19,23%     
      
      

WACC      
År 2002 2003 2004 2005 2006 
Skulder 24629 22021 25948 18439 24876 
Andel skulder 0,3396 0,7357 0,5977 0,4256 0,5709 
Räntekostnader -1284 -668 -57 -507 -530 
Kostnad för skulder 0,0521 0,0303 0,0022 0,0275 0,0213 
Skatt 28% 28% 28% 28% 28% 
Eget kapital 48664 8069 18148 26561 17733 
Totalt kapital 73687 30530 45116 46240 41329 
Andel eget kapital 0,6604 0,2643 0,4023 0,5744 0,4291 
Kostnad för eget kapital 19,23% 19,23% 19,23% 19,23% 19,23% 
WACC 13,97% 6,69% 7,83% 11,89% 9,13% 
      
Genomsnittlig WACC 9,90%     

 
 
Eftersom fallföretaget i princip är skuldfritt är kostnaden för lånat kapital lågt och förväntas 
vara så även framöver. Den låga andelen skulder har varit möjligt genom alla de nyemissioner 
som fallföretaget genomfört de senaste åren. Kapitalstrukturen har varierat genom åren och 
om man tittar på det historiska genomsnittet så är andelen skulder cirka 53 procent och 
andelen eget kapital 47 procent. Normalt ska WACC justeras när kapitalstrukturen förändras. 
I vårt fall antas dock kapitalstrukturen vara fixerad framöver eftersom de väntade 
inbetalningsöverskotten återinvesteras i fallföretaget och behovet av framtida nyemissioner 
ses som minimalt.176 Detta bör även vara utgångspunkten vid framtagandet av WACC för 
liknande bioteknikföretag, om inget annat rimligen kan antas. 

                                                
176 Intervju med Företagets ekonomichef, 2007-12-19 



 - 72 - 

Bilaga 9 Riskanalys 
 
Distributörer 
Fallföretagets strategi är att etablera strategiska allianser med globala aktörer inom medicinsk 
teknik och detta sker i alla länder förutom i Norden och i Kanada. Förra året stod deras 
globala distributör för hela 83 procent av företagets omsättning. Beroendet av en 
framgångsrik distributör är således stort, vilket ofta är fallet för bioteknikföretag, och ett 
eventuellt uppsägande av samarbetet skulle få negativ inverkan på deras omsättning. Det finns 
ingen garanti för att distributören vill teckna nya avtal med dessa företag i framtiden och 
beroenderisken ses som en stor riskfaktor.177 
 
Leverantörer 
Fallföretagets taktik är att ingå strategiskt partnerskap gällande tillverkningen av produkterna 
och de är således beroende av ett antal underleverantörer av nyckelkomponenter. Fallföretaget 
har skapat långvariga samarbeten och avtal med de viktigaste underleverantörerna för att 
garantera framtida försörjning men avtalen kan sägas upp och det finns ingen garanti för att 
leverantörerna därefter tecknar nya avtal. Ett avbrott eller försening i leveranserna kan inverka 
negativt på företagets omsättning.178 
 
Konkurrenter 
Det finns alltid en risk att nya konkurrenter etablerar sig på marknaden och erbjuder bättre 
lösningar än de bioteknikföretag som idag finns; detta trots att det företag vi undersöker idag 
har en stor och bred patentportfölj. Risken finns att patenten inte erbjuder tillräckligt skydd 
mot konkurrenter eller att tvister angående intrång inleds av eller mot företagen.  Patent- och 
varumärkesskydd söks kontinuerligt för de produkter bioteknikföretag i likhet med 
undersökningsobjektet, utvecklar men det finns ingen garanti att patentansökningarna blir 
godkända.179 Eftersom Företagets produkter är högteknologiska och har en lång utvecklingstid 
bakom sig kan hotet från nya konkurrenter väsentligt påverka Företagets framtid.      
 
Finansiella risker 
För många företag med internationell verksamhet är ofta omkostnader till stor del i svenska 
kronor medan intäkter och produktionskostnaderna är fastlagda i utländsk valuta, främst USD 
och EUR i fallet för fallföretaget, vilket ökar valutaexponeringen. Fallföretaget anser idag att 
de har tillräckligt med finansiella resurser för den befintliga verksamheten men i framtiden 
kan de få ett större behov av likvida medel för att möjliggöra expansion och för detta finns 
ingen garanti, vilket är ett av de största problemen för bioteknikföretag. Fallföretagets 
uppfattning är att det inte föreligger några större kreditrisker eftersom kunderna är etablerade 
företag och distributörerna har god soliditet.180 
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180 ÅR 2006 
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Bilaga 10 Best case-scenarioantaganden 
 
Antagandet att distributören expanderar gör att vi kan förutsätta en högre tillväxttakt på 
nettoomsättningen. Eftersom vi i den ursprungliga DCF-värderingen redan räknar med en 
relativt hög nettoomsättningstillväxt kan vi med en optimistisk syn som mest öka 
tillväxttakten med ytterliggare 20 % årligen och den eviga tillväxttakten höjs med 2 %. 
Eftersom vi säljer fler produkter och relationen till underleverantören är god kan vi sänka 
styckkostnaden något och kostnad för sålda varor kan förväntas minska med 5 % årligen i 
förhållande till den ursprungliga beräkningen och med en evig tillväxttakt på endast 2 %. 
Fallföretagets effektivitet är hög och rörelsens kostnader antas sjunka med 25 % i förhållande 
till de ursprungliga antagandena. Rörelsens kostnader är trots sänkt tillväxttakt högre än den 
ursprungliga DCF-värderingen vilket är rimligt med tanke på den höjda nettoomsättningen 
och att en stor del av rörelsens kostnader är fasta. Best case-scenariot skulle med ovanstående 
resonemang generera ett nytt företagsvärde på 1162 Mkr och ett aktievärde på 48,7 kr vilket 
är betydligt högre än det tidigare framtagna aktievärdet på drygt 10 kr.  
 
 



Bilaga 11 Best case-scenarioberäkningar 
Best case scenario        
År 2006 2007e 2008e 2009e 2010e 2011e 2012e 
Nettoomsättning 54777 84904 104432 161870 246043 344460 365127 
Årlig förändring i procent  55,0% 23,0% 55,0% 52,0% 40,0% 6,0% 
Kostnad sålda varor -22764 -21626 -10489 -11013 -11564 -12142 -12385 
Årlig förändring i procent  -5,0% -3,0% 5,0% 5,0% 5,0% 2,0% 
Rörelsens kostnader -40619 -43938 -54827 -84982 -129172 -180841 -191692 
Årlig förändring i procent  8,2% 24,8% 55,0% 52,0% 40,0% 6,0% 
Avskrivningar -1713 -1736 -2170 -4033 -6594 -9211 -8196 
EBIT -10319 17605 36947 61842 98713 142265 152855 
Skatter 0 0 0 0 0 0 0 
NOPAT -10319 17605 36947 61842 98713 142265 152855 
Avskrivningar 1713 1736 2170 4033 6594 9211 8196 
Rörelseresultat -8606 19341 39117 65875 105307 151477 161051 
Förändring i rörelsekapital 11355 6025 3906 11488 16834 19683 4134 
Årlig förändring i procent  20,0% 20,0% 20,0% 17,0% 16,0% 15,0% 
Förändring i materiella anläggningstillg. -1316 6025 3906 11488 16834 19683 4134 
Årlig förändring i procent  20,0% 20,0% 20,0% 17,0% 16,0% 15,0% 
Bruttoinvestering 10039  12051 7811 22975 33669 39367 8267 
Rörelsekapital 15080 21105 25011 36499 53333 73017 77150 
Anläggningstillgångar (netto) 2653 6943 8679 16133 26374 36846 32784 
FCFF värdering        
Rörelseresultat  19341 39117 65875 105307 151477 161051 
Bruttoinvestering  12051 7811 22975 33669 39367 8267 
FCFF   31392 46928 88851 138976 190844 169318 
PV(FCFF)  28563 38853 66934 95262 119029  
Summa PV(FCFF) 348641,72       
Restvärde 813342,82  Antaganden     
Företagsvärde 1161984,54  Skattesats  0,28   
Antalet aktier 23857,00  WACC  9,90%   
Aktievärde 48,71  Avskrivning (år)  5   
   Nettoomsättning  20% evig: 2% 
   KSV -5% evig: -1% 
   Rörelsens kostnader -25%   



Bilaga 12 Worst case-scenarioantaganden 
 
Nämnda risker och antaganden gör att vi kan förutsätta en betydligt lägre tillväxttakt på 
nettoomsättningen och även högre kostnader. Eftersom den ursprungliga DCF-värderingen 
räknar med en relativt hög nettoomsättningstillväxt byggd på fallföretagets strategiska 
planering och positiva framtidstro kan denna tillväxt sänkas betydligt med en pessimistisk 
syn. Både det stora beroendet till distributören och hot om nya konkurrenter gör att den 
ursprungliga nettotillväxthastigheten kan sänkas med hela 50 % årligen och den eviga 
tillväxttakten sänks med 5 %. Problem med leverans från underleverantörerna gör att kostnad 
för sålda varor kan höjas med hela 25 % och med en dubbelt så hög evig tillväxttakt på 6 %. 
Rörelsens kostnader är främst fasta kostnader och sänks inte utan hålls konstant vilket är 
rimligt med tanke på den minskade nettoomsättningen. Worst case-scenariot skulle således 
generera ett nytt företagsvärde på minus 722 Mkr och ett aktievärde på minus 30,3 kr. Det 
är inte rimligt att anta ett negativt aktievärde men eftersom vi ska räkna med sannolikheter 
och nå ett medelvärde från de respektive scenarierna kan vi anta negativa värden.  
 



 

Bilaga 13 Worst case-scenarioberäkningar 
Worst case scenario        
År 2006 2007e 2008e 2009e 2010e 2011e 2012e 
År  0 1 2 3 4 5 6 
Nettoomsättning 54777 46560 24677 20975 17200 12040 11920 
Årlig förändring i procent  -15,0% -47,0% -15,0% -18,0% -30,0% -1,0% 
Kostnad sålda varor -22764 -28455 -18069 -24393 -32931 -44456 -47124 
Årlig förändring i procent  25,0% 27,0% 35,0% 35,0% 35,0% 6,0% 
Rörelsens kostnader -40619 -51025 -53317 -71978 -95011 -114013 -118574 
Årlig förändring i procent  25,6% 4,5% 35,0% 32,0% 20,0% 4,0% 
Avskrivningar -1713 -202 714 719 726 787 635 
EBIT -10319 -33121 -45995 -74677 -110016 -145642 -153143 
Skatter 0 0 0 0 0 0 0 
NOPAT -10319 -33121 -45995 -74677 -110016 -145642 -153143 
Avskrivningar 1713 202 -714 -719 -726 -787 -635 
Rörelseresultat -8606  -32919 -46709 -75396 -110742 -146430 -153778 
Förändring i rörelsekapital 11355 -1643 -4377 -740 -755 -1032 -24 
Årlig förändring i procent  20,0% 20,0% 20,0% 17,0% 16,0% 15,0% 
Förändring i materiella anläggningstillg. -1316 -1643 -4377 -740 -755 -1032 -24 
Årlig förändring i procent  20,0% 20,0% 20,0% 17,0% 16,0% 15,0% 
Bruttoinvestering 10039  -3286 -8753 -1480 -1510 -2064 -48 
Rörelsekapital 15080 13437 9060 8320 7565 6533 6509 
Anläggningstillgångar (netto) 2653 808 -2855 -2876 -2905 -3150 -2539 
FCFF värdering        
Rörelseresultat  -32919 -46709 -75396 -110742 -146430 -153778 
Bruttoinvestering  -3286 -8753 -1480 -1510 -2064 -48 
FCFF   -36206 -55462 -76876 -112252 -148494 -153826 
PV(FCFF)  -32944 -45919 -57913 -76944 -92616  
Summa PV(FCFF) -306335,13       
Restvärde -415645,74  Antaganden     
Företagsvärde -721980,87  Skattesats  0,28   
Antalet aktier 23857,00  WACC  9,90%   
Aktievärde -30,26  Avskrivning (år)  5   
   Nettoomsättning  -50% evig: -5% 
   KSV 25% evig: 3% 
 


