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Sammanfattning 

TITEL Värdering av läkemedelsbolag – En kvalitativ studie om hur 

värdering av små läkemedelsbolag går till i praktiken 

FÖRFATTARE Marcus Ekerbring och Martin Johansson 

HANDLEDARE  Øystein Fredriksen 

BAKGRUND Läkemedelsindustrin är en starkt växande bransch som historiskt 

har genererat en hög avkastning på finansmarknaden. 

Läkemedelsutvecklingen är en lång och komplicerad process vilket 

skapar osäkerhet kring hur läkemedelsbolagen ska värderas. 

Osäkerhetsfaktorerna i värderingsprocessen kan leda till att 

analytiker tar genvägar vilket påverkar den slutgiltiga värderingen. 

Hur osäkerheten bemöts och vilka faktorer som faktiskt bygger 

värderingen kan därför vara svår att förstå för investerare. 

 SYFTE Syftet med studien är att beskriva och analysera hur värdering av 

små läkemedelsbolag går till i praktiken. Vidare är syftet att 

analysera hur analytiker bemöter osäkerhetsfaktorerna i branschen, 

om vedertagna fundamentala värderingsmetoder och 

tillvägagångssätt existerar samt i vilken utsträckning dessa är 

förenliga med befintlig teori. 

METOD Denna kvalitativa uppsats tar sin utgångspunkt i en deduktiv ansats. 

En fallstudiedesign har använts för att studera små läkemedelsbolag 

och genom intervjuer med aktieanalytiker har studiens 

frågeställningar besvarats.  

SLUTSATS Små läkemedelsbolag värderas med DCF-modellen där modellen 

tillämpas på olika sätt av analytikerna. Osäkerheten som råder i 

branschen innebär att analytiker måste göra flera avvägningar. I 

praktiken anses många faktorer vara för osäkra eller tidskrävande för 

att inkluderas i värderingen. Teorin tar inte hänsyn till dessa 

aspekter vilken menar på att värderingen ska vara så fullständig som 

möjligt. I praktiken är värderingarna en produkt som ska säljas till 

investerare vilket försvårar för analytikerna att använda komplexa 

och matematiska metoder. Detta innebär att analytikerna måste ta 

hänsyn till den extra tid som ett värderingsbeslut tar i relation till det 

extra mervärde beslutet ger. 

NYCKELORD Värdering, Små läkemedelsbolag, Osäkerhet, Risk, DCF, 

Realoptioner, Aktiemarknadspsykologi 
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Abstract 

TITLE Valuation of small pharmaceutical companies –A qualitative study on 

how valuation of small pharmaceutical companies is done according to 

practice 

AUTHORS Marcus Ekerbring and Martin Johansson 

SUPERVISOR Øystein Fredriksen 

BACKGROUND The Pharmaceutical industry is a fast growing industry which 

historically have generated a high return on financial markets. Drug 

development is a long and complicated process which creates 

uncertainty regarding how pharmaceutical companies should be 

valued. The uncertainty factors in the valuation process can lead 

analysts to opt into shortcuts which have effect on the final valuation. 

How the uncertainty is dealt with and what the valuation actually is 

based on can be difficult for investors to comprehend. 

PURPOSE The purpose of the study is to describe and analyse how valuation of 

small pharmaceutical companies goes into practice. The purpose is also 

to highlight how analysts address the uncertainty factors within the 

industry, if established fundamental valuation methods and approaches 

exist and to what extent they are consistent with existing theory. 

METHOD This qualitative study takes its starting point in a deductive approach. 

A case study design has been used to study small pharmaceutical 

companies. The research questions have been answered using 

interviews with equity analysts. 

CONCLUSION Small pharmaceutical companies are valued with the DCF-model. 

However, there are differences how analysts choose to apply the 

method. The uncertainty within the industry results in analysts being 

forced to use approximations. In practice, many factors are considered 

to unsecure or time consuming to be included in the valuation. The 

theories regarding valuation of small pharmaceutical companies does 

not take this problem in consideration and only focuses on reaching an 

estimate that is as correct as possible. In practice a valuation is a 

product intended to be sold to investors, this prevents analysts from 

using complex and mathematical methods. This means that the 

analysts must take into account the extra time that a valuation decision 

takes and put it in perspective of the value added to valuation. 

KEYWORDS Valuation, Small pharmaceutical companies, Uncertainty, Risk, DCF, 

Real options, Behavioural finance 
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1 Inledning 

I detta avsnitt kommer först läkemedelsbranschen kort introduceras för att sedan övergå 

i var problematiken ligger när små läkemedelsbolag ska värderas. Detta mynnar sedan 

ut i studiens syfte med tillhörande frågeställningar och avgränsning. 

1.1 Bakgrund 

Läkemedelsbranschen i Sverige har en lång och gedigen historia. Sveriges största och tillika 

ett av de äldsta läkemedelsbolagen, Astra, grundades redan år 1913 (Lindgren & Jörnmark, 

2016). Sedan dess har en uppsjö av läkemedelsbolag noterats på de olika börserna i Sverige. 

År 2016 var antalet börsintroduktioner 118 stycken och av dessa var 28 (23,7 procent) av 

bolagen verksamma inom läkemedelsindustrin (Nyemissioner.se, u.å.). Att börsnotera 

bolaget kan vara ett sätt för läkemedelsbolagen att ta in kapital och det är långt ifrån alla 

bolag som har godkända läkemedel. I en rapport av de Feudis och Tärnbro (2015) framgår 

att även riskkapitalbolag (eng: venture capital) har ett stort fokus på läkemedelsbranschen. 

Mellan åren 2012 och 2014 gjorde svenska riskkapitalbolag 26 procent av sina investeringar 

i läkemedelssektorn.  

 

Läkemedelsbranschen som helhet har gått starkt sedan det svenska hälsovårdsindexet 

startade år 2000. Indexet har mellan perioden 3 januari 2000 och 3 januari 2017 stigit med 

120,5 procent vilket kan jämföras med OMXSPI som stigit med 64,4 procent under samma 

period (Dagens industri, 2017). Detta innebär således att bolag inom hälsovårdssektorn 

historiskt har haft en högre avkastning än börsen som helhet.  

 

År 2015 omsatte läkemedelsindustrin globalt 1072 miljarder dollar och den förväntas 2020 

omsätta 1600 miljarder dollar (Statista.com, u.å.). Trots att bolagen i läkemedelsbranschen 

växer kraftigt råder stor osäkerhet kring hur dessa ska värderas (Bogdan & Villiger, 2010). 

En av svårigheterna i att värdera läkemedelsbolag är att de till stor del består av heterogena 

immateriella tillgångar (Russell, 2016). Det vill säga immateriella tillgångar som skiljer sig 

mycket ifrån varandra, vilka sällan får redovisas enligt redovisningsstandarder (Wyatt, 

2008). Damodaran (2006) menar att detta skapar problem för analytiker, som därför 

måste använda sig av alternativa tillvägagångssätt vid värderingar av läkemedelsbolag. Med 

andra ord finns det därav intresse att undersöka branschen och hur bolag inom den 

värderas. 
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Läkemedelsbranschen är föränderlig och forskningsintensiv vilket gör att bolagens 

verksamhet till stor del präglas av patentansökningar. Det dröjer dock flera år från det att 

bolagen ansökt om patent tills dess att substansen når myndighetsgodkännande. Detta 

beror på att läkemedelssubstansen måste genomgå en lång process, med flera olika faser 

och studier innan den når marknaden. Utvecklingen av ett nytt läkemedel tar i genomsnitt 

tolv år (Fass, 2016) och präglas ofta av höga kostnader för forskning och utveckling (FoU) 

vilket leder till förluster för bolagen som i många fall saknar intäkter (Damodaran, 2012). 

Bogdan och Villiger (2010) anser att även om läkemedlet befinner sig i den sista fasen av 

kliniska studier är det högst osäkert, om och när läkemedlet kommer nå marknaden och 

därmed generera intäkter. De menar att dessa problem blir särskilt tydliga för små 

läkemedelsbolag. Osäkerheten i utvecklingsprocessen kan problematisera för analytikerna 

när de ska värdera små läkemedelsbolag. Små läkemedelsbolag kommer i denna studie 

definieras som läkemedelsbolag där det råder stor osäkerhet kring framtida kassaflöden på 

grund av få eller avsaknad av patent. I en tidigare studie av Kumar (2009) framkommer att 

investerare tenderar att hamna i psykologiska fällor i större utsträckning då bolag är 

svårvärderade eller då det råder stor osäkerhet på marknaden.  

1.2 Problematisering 

Damodaran (2012) anser att intäktsstrukturen och osäkerheten kring eventuella positiva 

kassaflöden försvårar möjligheten att tillämpa den klassiska diskonterade 

kassaflödesmodellen (DCF) på läkemedelsbolag. När det kommer till små bolag med nya 

produkter finns det heller ingen historik som kan användas för att approximera potentiell 

framtida tillväxt och vinstmarginaler. Ytterligare osäkerhet uppstår vid värdering av små 

läkemedelsbolag då dessa ofta har negativa resultat och saknar immateriella tillgångar i 

form av patent (Damodaran, 2012). Detta leder till svårigheter för analytikerna när de ska 

göra prognoser över framtida kassaflöden, både till dess storlek och när de inträffar. 

 

Damodaran (2012) menar att när bolag ska värderas enligt den diskonterade 

kassaflödesmodellen bygger värderingen på ett antal antaganden kring bland annat 

bolagets tillväxt. För läkemedelsbolag är detta svårt, dels på grund av att patent i sig kan 

vara svårvärderade och dels osäkerheten kring framtida kassaflöden (Damodaran, 2012). 

Hand (2001) menar i sin studie att läkemedelsbranschens forskningsintensiva prägel 

försvårar en underbyggd och välgrundad värdering. Idag tillåter redovisningsstandarder 

inte att forskning och utveckling hanteras som tillgång. Istället ska forskning redovisas som 

kostnad vilket leder till att balans- och resultaträkning blir snedfördelade över tiden (Hand, 

2001).  
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Många av läkemedelsbolagen är forskningsbolag med negativa resultat som då blir svårare 

att värdera än bolag där det existerar intäkter och resultatet är positivt. Damodaran (2012) 

menar att ledning och styrelse har en tendens att ofta tona ner projektens osäkerhet och 

hävdar att lösningen är närmare i tid än vad den faktiskt kanske är. Han menar vidare att 

avsaknaden av positiva kassaflöden innebär att analytikerna själva måste göra 

uppskattningar om framtida tillväxt. Eftersom små läkemedelsbolag ofta har väldigt många 

år kvar till att deras projekt kan bli godkända och nå marknaden blir analytikernas 

uppskattningar extra svåra för små läkemedelsbolag. Det innebär även att det blir omöjligt 

att använda sig av historisk omsättningstillväxt vid beräkning av framtida kassaflöden. 

 

Vid beräkning av förväntad tillväxt i bolag vars verksamhet till stor del består av 

patentutveckling innebär det att en uppskattning av utvecklingen måste göras, annars 

underskattas bolagets värde (Damodaran, 2012). Att läkemedelsbolag lyckas skapa patent 

på läkemedel är avgörande för deras framgång (Nickisch, Greuel & Bode-Greuel, 2009). 

Dock håller marknaden på att ändras, Hartmann och Hassan (2006) hävdar att 

konkurrensen inom läkemedelsmarknaden ökar i takt med att allt fler patent går ut. När 

patent går ut tillåts konkurrenter till patenthavaren att skapa kostnadseffektiva kopior av 

läkemedlet, så kallade generikaprodukter. Detta är något som blir allt vanligare när 

marknaden växer. De menar att generikaprodukter leder till ytterligare problematik vid 

värdering av läkemedelsbolag då det kan anses svårt att uppskatta hur stor försäljningen av 

ett läkemedel kommer vara efter patentets utgång. 

 

Istället för att använda DCF-modellen kan små läkemedelsbolag värderas med reala 

optioner. Realoptioner bygger på antagandet att framgången i läkemedelsutvecklingens 

olika faser och eventuella patent kan likställas vid finansiella köpoptioner (Villiger & 

Bogdan, 2005). Realoptioner tar hänsyn till ledningens flexibilitet i beslut, vilket inte 

synliggörs i DCF-modellen. Detta resulterar ofta i en högre värdering (Bogdan & Villiger, 

2010). I studien av Hartmann och Hassan (2006) anser dessa att realoptioner är den metod 

som bäst lämpar sig till att värdera läkemedelsbolag i teorin, dock används den inte i stor 

utsträckning i praktiken då den anses svår och ovetenskaplig bland analytiker.  

 

Damodaran (2012) anser att relativvärdering är den enklaste värderingsmetoden att 

tillämpa. Att värdera läkemedelsbolag genom relativvärdering kan dock innebära en viss 

problematik. Beroende på vilka multiplar som studeras vid jämförelsen mellan bolag krävs 

olika antaganden. Svårigheten med att uppskatta tillväxt, utökas i den här 

värderingsmetoden med att behöva hitta bolag med liknande kassaflöden och risk. Kriterier 

som bransch, storlek, geografi och lönsamhet är också exempel som bör beaktas vid en 

relativvärdering. Vilket sjukdomsområde som läkemedlet riktar sig till påverkar 

sannolikheterna att nå marknaden. De stora skillnaderna som finns mellan olika 



 4 

sjukdomsområden gäller inte enbart för läkemedlets utveckling från fas 1 till godkännande, 

utan även sannolikheten att passera respektive fas skiljer sig åt mellan sjukdomsområden 

(Villiger & Bogdan, 2005). Detta innebär att det inte räcker att jämföra bolag inom 

läkemedelssektorn i stort utan sektorn måste brytas ned i delsektorer. Substansen bör även 

vara inom samma utvecklingsfas. Läkemedel riktade mot onkologi är inte direkt jämförbara 

med läkemedel riktade mot respitoriska sjukdomar (Thomas, Burns, Audette, Carroll, Dow-

Hygelund & Hay, 2016). Det resulterar i att det kan vara svårt att hitta jämförbara bolag 

med liknande risk vilket innebär att relativvärdering därmed skulle kunna vara extra svår 

att tillämpa för små läkemedelsbolag. 

 

Små läkemedelsbolag består till stor del av immateriella tillgångar, för vilka det saknas en 

vedertagen praxis för hur dessa ska värderas vilket kan göra värderingen spekulativ 

(Russell, 2016). Eftersom de immateriella tillgångarna kan skilja sig mycket åt från 

varandra anser Damodaran (2006) att analytikerna måste använda subjektiva 

tillvägagångssätt för att inhämta information och flera olika informationskällor. 

Analytikerna kan använda olika metoder och lägga olika stor vikt vid olika faktorer vilket 

kan leda till att tillförlitlighet och jämförbarhet mellan värderingar minskar. Utifrån detta 

skulle det vara intressant att undersöka hur analytiker bemöter värderingsproblematiken, 

marknadens osäkerhet och hur olika approximationer kan underlätta värderingen i den här 

typen av bolag. 

 

Små läkemedelsbolag med substanser i utveckling kan vid informationssläpp få stora 

svängningar i deras aktiekurs. Exempelvis kan lyckade testresultat som publiceras bidra till 

kraftiga kursuppgångar för bolagens aktier (Dagens industri, 2016). Även ur ett 

investerarperspektiv är det vitalt att värdera bolagen korrekt för att undvika förluster och 

identifiera uppgångar. Genom att undersöka vilken fundamental värderingsmetod 

aktieanalytikerna använder och hur de väljer att tackla värderingsproblematiken kommer 

studien kartlägga skillnaderna i teori och praktik. Därmed kommer studien bidra till ökad 

förståelse för hur analytiker i sina värderingar bemöter de osäkerhetsfaktorer som råder för 

små läkemedelsbolag. En fundamental värderingsmetod definieras i denna studien som en 

metod baserad på kassaflöden och resultatmått. I benämningen infattas diskonterad 

kassaflödesvärdering, relativvärdering och realoptionsvärdering. Tidigare studier har i 

huvudsak fokuserat på realoptioner och att denna metod i teorin bäst lämpar sig för att 

värdera läkemedelsbolag. De tidigare studierna har ofta även haft en kvantitativ karaktär på 

hur värdering av läkemedelsbolag ska gå till. Denna studie har istället genom en kvalitativ 

ansats studerat hur små läkemedelsbolag går till i praktiken och skillnaderna som finns 

mellan teori och praktik.  
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1.3 Syfte 

Syftet med studien är att beskriva och analysera hur värdering av små läkemedelsbolag 

går till i praktiken. Vidare är syftet att analysera hur analytiker bemöter 

osäkerhetsfaktorerna i branschen, om vedertagna fundamentala värderingsmetoder och 

tillvägagångssätt existerar samt i vilken utsträckning dessa är förenliga med befintlig 

teori. 

1.4 Frågeställningar 

• Var ligger svårigheten att värdera små läkemedelsbolag enligt analytiker och anser 

de att det är möjligt att göra en träffsäker värdering?  

• Hur tillämpar aktieanalytiker fundamentala värderingsmetoder när de värderar 

små läkemedelsbolag?  

• Skiljer sig aktieanalytikernas tillvägagångssätt sig åt från varandra, och i så fall hur?  

• Skiljer sig teori och praktik ifrån varandra, i så fall hur och varför? 

1.5 Avgränsning 

Denna studie är avgränsad till att studera små läkemedelsbolag med osäkra, icke 

kontinuerliga kassaflöden listade på de svenska börslistorna OMXS Mid- och Small Cap, 

Aktietorget och First North. Detta grundar sig i studiens syfte att undersöka 

värderingsproblematiken i små läkemedelsbolag, där effekten av osäkra kassaflöden kan 

vara större än i de allra största bolagen. Författarna valde att avgränsa sig geografiskt 

genom att endast studera den svenska marknaden där de har en komparativ fördel. De 

största läkemedelsbolagen definieras som bolag med flertalet färdiga produkter och därmed 

kontinuerliga kassaflöden som underlättar värderingen. Då studien har ett 

analytikerperspektiv, där deras metoder och approximationer står i fokus kommer endast 

publika bolag inkluderas. Detta då icke-publika bolag saknar analytiker som följer dem på 

regelbunden basis. Undersökning kommer även att begränsas till att endast undersöka i 

vilken utsträckning fundamentala analyser används vid värdering och hur träffsäkra 

analytikerna anser att dessa analyser är. Detta innebär att metoder som portföljvalsteori 

eller teknisk analys ej behandlas i studien. Anledningen till detta beslut är för att författarna 

vill studera kassaflöden. Studien ämnar inte undersöka matematiska lösningar som är 

hänförliga till den osäkerhet som råder bland små läkemedelsbolag. Betavärdens relevans 

och uppbyggnad eller andra eventuella justerade riskmått som substitut kommer inte 

diskuteras i studien. 
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2 Läkemedelsbranschen 

I detta ämnesspecifika kapitel kommer läkemedelsbranschens och karaktäristiska 

utvecklingsprocess att presenteras. Vidare redogörs det för sannolikheten att passera 

olika faser samt annan information som är viktig för fortsatt läsning. 

2.1 Läkemedelsutveckling 

Innan ett läkemedel kan klassificeras som godkänt måste läkemedlet genomgå en rad olika 

och kostsamma faser (Bogdan & Villiger, 2010). 

 

Preklinisk fas: I läkemedelsutvecklingens första fas arbetar kemister, biologer och 

farmakologer med att utveckla och testa nya substanser. Många substanser ratas redan 

innan de går in i nästa utvecklingsfas. Detta var tidigare en väldigt utdragen process. 

Numera gör datoriserade tekniker det möjligt att studera hundratals molekyler på relativt 

kort tid, vilket förkortat tiden för att identifiera möjliga läkemedelssubstanser (Fass, 2016). 

 

Utvecklingsforskning: Innan en ny substans kan testas på människor måste omfattande 

studier genomföras för att fastslå att substansen är säker och stabil. Forskarna behöver 

även säkerställa substansens effekt och biverkningar samt hur den avlägsnas från kroppen. 

Tusentals varianter av substansen studeras och några få går vidare till djurförsök. 

Djurförsök utgör en viktig del i utvecklingsprocessen och har som syfte att upptäcka 

allvarliga biverkningar som läkemedelssubstansen potentiellt kan ge upphov till. Om 

forskare och läkare kan garantera att substansen är tillräckligt säker för att prövas på 

människor kan läkemedelsbolaget ansöka om tillstånd för detta hos myndigheterna och 

påbörja fas 1-studier. Både djurförsök och test på människor genomförs under 

myndighetskontroll (Fass, 2016). 

 

Passerar läkemedelssubstansen de första två utvecklingsstadierna startar sedan en cirka sju 

år lång och komplex process av kliniska studier (Fass, 2016). 

 

Fas 1: Den fas då läkemedlet för första gången testas på människor. I denna fas är syftet att 

undersöka om försökspersonerna tolererar läkemedlet och om människokroppen reagerar 

på något annat sätt än djurförsöken och annan forskning visat (Fass, 2016). 
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Fas 2: Patienter med den aktuella sjukdomen för vilken läkemedlet är avsedd, får för första 

gången testa läkemedlet. Olika doser prövas för att se hur substansen påverkar sjukdomen, 

symtomen och för att fastställa den dos som ska användas i storskalig prövning (Fass, 

2016). 

 

Fas 3: En storskalig prövning av läkemedlet påbörjas efter lyckade testresultat i Fas 2. 

Läkemedelssubstansen testas i denna fas mot en placebo-kopia eller mot ett läkemedel som 

redan blivit godkänt för det aktuella sjukdomsområdet. Läkemedlen fördelas slumpvis till 

patienterna utan att vare sig patienterna själva eller läkarna vet om de får ett blindtest eller 

får testa den riktiga läkemedelssubstansen. I Fas 3-studierna ingår ibland tusentals 

patienter. En stor testgrupp är viktigt för statistiska analyser. Om läkemedlet verkar 

lovande och patienterna reagerar på ett tillfredsställande sätt genomförs ytterligare tester 

för att verifiera resultaten (Fass, 2016). 

 

Därefter kan ansökan om läkemedelsgodkännande göras till berörda 

läkemedelsmyndigheter. I Sverige sker detta till Läkemedelsverket eller European 

Medicines Agency (EMA) (Läkemedelsverket, 2016), medan ansökan i USA sker till United 

States Food and Drug Administration (FDA) (FDA, 2017). En ansökan kan ibland bestå av 

100 000-tals sidor och innehåller information om produktens effekt, kvalitet och säkerhet 

(Fass, 2016). 

 

Framgången som ett myndighetsgodkännande medför kan vara enorm för 

läkemedelsbolagen. Ett fåtal storslagna succéer kan generera den största delen av ett 

företags vinst (Brealey, Myers & Allen, 2011). Nuvärdet av ett läkemedel som vid 

myndighetsgodkännande blir en storsäljare kan vara fem till tio gånger högre än nuvärdet 

av det genomsnittliga läkemedlet (Brealey, Myers & Allen, 2011). Svårigheten är dock att 

uppskatta hur försäljningen av läkemedlet kommer gå samt att bedöma risken att en 

konkurrent hinner före. Svaret kommer först efter lansering (Brealey, Myers & Allen, 2011). 

 

Chansen att ett läkemedel når myndighetsgodkännande är ungefär en på 10-15 substanser 

som påbörjar Fas 1-studier (Fass, 2016). Figur 1 visar chansen för en läkemedelssubstans 

att passera de olika faserna. 
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Sannolikheten för att läkemedelssubstanser godkänns i samtliga faser varierar dock 

beroende på vilket sjukdomsområde som läkemedlet är avsedd för (se figur 2). Läkemedel 

avsedda för cancer har 5,1 procent chans bli godkänt efter påbörjade Fas 1-studier. Störst 

chans att gå från Fas 1-studier till att bli godkänt är läkemedel avsedda för hematologiska 

sjukdomar, vilka har en sannolikhet på 26,1 procent. I genomsnitt är sannolikheten att nå 

marknaden 9,7 procent (Thomas m.fl., 2016). 

 

Det finns flera olika orsaker till att utvecklingen av ett nytt läkemedel läggs ner (se tabell 1), 

vanligast är det att läkemedlet är ineffektivt eller att det saknas kapital för vidare forskning. 

Kostnaderna för forskning och utveckling av nya läkemedel uppgår ofta till flera miljarder 

kronor (Fass, 2016). För att kunna finansiera sin verksamhet är framförallt små 

Figur 1: Av de substanser som går in i Fas 1 går 63,2 procent vidare till Fas 2. Av 

substanserna som når Fas 2 går 30,7 procent vidare till Fas 3-studier. 58,1 procent 

substanserna i Fas 3 går vidare till den sista godkännande fasen. I den sista 

godkännande fasen lyckas 85,3 procent bli ett godkänt läkemedel (Thomas m.fl., 2016). 

Figur 2: Figuren beskriver hur stor andel av alla substanser som påbörjar fas 1 som slutligen blir godkända 

läkemedel. Läkemedlen är uppdelade efter sjukdomsområde (Thomas m.fl., 2016). 
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läkemedelsbolag beroende av kapital, ofta genom ägarinsättningar vilket innebär att många 

väljer att notera sig på aktiemarknaden. Den långa och genomarbetade 

utvecklingsprocessen gör läkemedelsbranschen till den mest forskningsintensiva branschen 

i världen, där bolagen återinvesterar mer än tio procent av omsättningen (Arnés & Cintra, 

2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Patent 

Ett patentinnehav hindrar konkurrenter att kopiera ett läkemedel. Om läkemedelsbolag 

hade saknat möjligheten att få patent skulle konkurrenter kunna kopiera läkemedlet utan 

att uppbära samma forsknings- och utvecklingsutgifter som den ursprungliga framställaren 

av läkemedlet (Pellas, u.å.). För att ett patent ska beviljas krävs att ett antal krav uppfylls 

vid ansökan (Pellas, u.å.). Enligt patentlagstiftningen är dessa: 

 

”En uppfinning ska för att vara patenterbar uppvisa nyhet, teknisk effekt, och 

uppfinningshöjd, dvs. inte vara närliggande för genomsnittsfackmannen 

på det aktuella teknikområdet.” (Pellas, u.å.). 

 

Patent söker bolagen då de tycker att deras substans uppfyller patentverkets krav. Detta 

innebär att bolagen erhåller patentet många år innan de har en färdig produkt på 

marknaden. Ett patent är normalt giltigt i 20 år efter att läkemedlet blivit godkänt (Patent- 

och registreringsverket, u.å.). Inom läkemedelsbranschen finns dock en möjlighet att 

ansöka om förlängt patent, så kallat tilläggsskydd, i max fem år vilket gör att det maximala 

patentskyddet är giltigt i 25 år (Patent- och registreringsverket, u.å.). Bogdan och Villiger 

(2010) hävdar att patent är den viktigaste värdeskaparen för ett bolag verksamt inom 

läkemedelssektorn. 

 

 

 

 

Tabell 1: Data hämtad från perioden 1987-1992, (DiMasi, 2001). 

Orsaker till att läkemedelsutvecklingen avbryts 

Ekonomi 33,8 % 

Effekt 37,6 % 

Säkerhet 19,6 % 

Övrigt 9,0 % 
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Ett läkemedel som framgångsrikt nått marknaden genererar intäkter så länge som dess 

patent är giltigt (Brealey, Myers & Allen, 2011). Ofta är försäljningen av läkemedlet som 

högst just innan patentet utgår (Kellogg, Charnes & Demirer, 2000). Läkemedlet får säljas 

även efter patentets utgång, men på grund av att konkurrenter ofta producerar generiska 

versioner av läkemedelssubstansen minskar försäljningsvolym och lönsamheten blir lägre 

(Brealey, Myers & Allen, 2011). För mer vanliga och standardiserade läkemedel försvinner 

försäljningen fort efter patent utgång medan minskningen tar längre tid för nischläkemedel 

(Bogdan & Villiger 2010). 
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3 Teoretisk referensram 

Detta avsnitt kommer behandla vad en värdering innebär samt hur osäkerhet och 

psykologiska faktorer kan påverka denna. Vidare presenteras den befintliga teori som 

finns idag kring hur värdering av läkemedelsbolag går till. Avslutningsvis presenteras de 

fundamentala värderingsmetoderna som är utgångspunkt i studien. 

3.1 Värdering 

Damodaran (2002) anser att den första frågan som måste besvaras när ett aktievärde ska 

undersökas är, vad är värde och hur skapas detta. Frågan leder till många olika typer av 

svar. Han anser att de finns dem som anammar ett Bigger fool-perspektiv. Bigger fool 

innebär att det är irrelevant att försöka fastslå ett värde på en investering eller aktie. 

Begreppets innebörd handlar endast om huruvida någon är beredd att betala mer för 

exempelvis en aktie och då kallas en bigger fool. Detta kan leda till kortsiktiga vinster, men 

under ett längre perspektiv är det en farlig investeringsstrategi menar Damodaran. 

Arshanapalli och Nelson (2008) ger Damodaran medhåll och hävdar att bigger fool kan 

bidra till att ekonomiska bubblor skapas när säljare inte längre hittar någon som vill köpa, 

även om de hävdar att bigger fool inte ensamt kan skapa bubblor. Damodaran (2012) 

menar att detta har hänt då priset har ökat utan att produkten i sig förväntas ge någon 

avkastning som motsvarar värdet. Han förespråkar att istället använda sig av en värdering 

för att bedöma huruvida en investering bör genomföras eller ej. Denna investering ska ha 

sin utgångspunkt i vilka kassaflöden som produkten förväntas skapa. Damodaran (2012) 

menar att det varierar hur en investering värderas och i vilken utsträckning värderingen 

påverkas av psykologiska faktorer.  

3.2 Osäkerhet 

Bogdan och Villiger (2010) menar att det vid utveckling av nya läkemedel råder det stor 

osäkerhet huruvida substansen i fråga kommer att leda till något reellt kassaflöde. På 

många sett kan det jämföras med att köpa en lott i hopp om att den kommer ge avkastning, 

vilket kan anses riskfyllt. Människor tenderar dock att undvika risk. Denna psykologiska 

effekt är den samma som försäkringsbolag bygger sin affärsmodell kring (Bogdan & 

Villiger, 2010). Om människor ska utsätta sig för risk menar Bogdan och Villiger (2010) att 

de kräver hög avkastning som incitament. De menar vidare att analytiker ofta använder sig 

av höga diskonteringsfaktorer för att visualisera denna extra avkastning som investerare 

kräver utav sina investeringar. Osäkerheten i läkemedelsbolag öppnar upp för användandet 

av olika typer av genvägar och psykologiska faktorer vid uppskattning huruvida bolaget är 

en bra investering eller ej (Kumar, 2009). 
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3.2.1 Aktiemarknadspsykologi 

Investeringsbeslut är inte alltid objektiva beslut som baseras på rationella grunder. 

Nofsinger (2005) förklarar att historiskt har finansiella teorier utgått ifrån de två 

grundantaganden att investerare är rationella och de kan göra objektiva prognoser om 

framtiden. Han hävdar vidare att detta inte stämmer utan det finns flera ytterligare 

psykologiska faktorer som påverkar besluten. Han anser bland annat att individer ofta har 

en stor övertro på sin egna förmåga och i vilken utsträckning de har kontroll över 

händelseförlopp. Han anser att investerare inte är objektiva vid sina prognoser över 

framtiden utan i många fall tenderar att lägga oproportionerlig vikt på en investerings 

historia. Detta kan visa sig i till exempel en snake-bite-effekt som innebär att investerare 

blir avskräckta efter en dålig investering och undviker liknande investeringar i framtiden. 

Nofsinger (2005) argumenterade även för att ett stort fokus på historiska kurser vid 

prognoser kan medföra att en mean-reverting-mentalitet uppstår. Detta innebär att om en 

aktie historiskt har legat på en högre eller lägre kurs än dagens, kommer investerare 

förvänta sig att kursen återvänder och investera därefter. 

 

Mentala ankare 

Ricciardi (2008) hävdar att mentala ankare innebär att en uppskattning av någonting som 

är ovisst, medför att hjärnan tenderar att luta sig mot tidigare kända referenspunkter för att 

underlätta och rättfärdiga olika slutsatser. Referenspunkterna behöver inte alltid vara 

korrekta menar Hammond, Keeney och Raiffa (1998) i sin studie genom Ricciardi (2008). 

De undersökte effekten av mentala ankare genom att be respondenter svara på två olika 

frågor. Den första frågan var ”Är invånarantalet i Turkiet högre än 35 miljoner?” och den 

andra frågan var ”Vad är din bästa uppskattning av Turkiets invånarantal?”. Svaren på 

fråga två i studien jämfördes med en kontrollgrupp där Hammond, Keeney och Raiffa 

(1998), se Ricciardi (2008), bytt ut fråga ett till ”Är invånarantalen i Turkiet högre en 100 

miljoner?” Studien visade att kontrollgruppen i genomsnitt svarade att Turkiet hade ett 

högre invånarantal än ursprungsgruppen. Hammond, Keeney och Raiffa (1998), se 

Ricciardi (2008) fastslog att de olika testgrupperna hade använt sig av informationen som 

gavs i den första frågan som referenspunkt och gav denne en oproportionerlig vikt vid deras 

uppskattning av invånarantalet, utan belägg för att siffran skulle vara relevant för 

beslutsfattandet. 

 

Bar-Hillel (1973) genom Kahneman och Tversky (1974) beskrev i sin att människor 

tenderar att ha en övertro till att händelser kommer upprepa sig. Bar-Hillel (1973), genom 

Kahneman och Tversky (1974), gav försökspersonerna tre olika alternativ där de skulle 

rangordna vilket av alternativen som de trodde hade störst sannolikhet att inträffa. Det 

första alternativet innebar att dra en röd kula ur en påse med 50 procent röda kulor och 50 
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procent vita kulor. Alternativ två innebar att dra sju röda kulor i rad från en påse med 90 

procent röda kulor. Det tredje alternativet innebar att dra minst en röd kula på sju försök ur 

en påse som innehöll tio procent röda kulor. Studien visade att en signifikant majoritet 

trodde att det var störst sannolikhet att det andra alternativet skulle inträffa, medan minst 

andel trodde att det tredje alternativet skulle inträffa med störst sannolikhet. Detta trots att 

den reella sannolikheten för alternativ två är 48 procent och sannolikheten för alternativ tre 

är 52 procent. Bar-Hillel (1973), genom Kahneman och Tversky (1974), menar att mentala 

ankare i form av en övertro till att händelser kommer upprepa sig leder till en optimism för 

att projekt ska lyckas och att de ska göra det inom sin budget och tidsram. Detsamma gäller 

vid riskbedömning av disjunktiva händelser. Bar-Hillel (1973), genom Kahneman och 

Tversky (1974), menar att en riskbedömning där ett flertal disjunktiva händelser kan 

inträffa tenderar individer att underskatta deras gemensamma påverkan. Trots att endast 

en av dessa hädelser behöver inträffa för att omkullkasta ett projekt. Dessa disjunktiva 

händelser kan gestalta sig som flera olika tester under läkemedelsutveckling. Det kan räcka 

med att endast ett av dessa tester ger ett negativt utslag för att projektet inte kommer 

kunna fortsätta. 

 

Overconfidence 

Overconfidence är ett begrepp inom aktiemarknadspsykologi som syftar på att individer 

har en övertro till sig själv och sin egna förmåga, samtidigt som de underskattar risk 

(Nofsinger, 2005). Detta kan visa sig i prognoser av såväl bolagsledning som hos 

aktieanalytiker då dessa prognostiserar intäkter, kostnader och chansen för ett läkemedel 

att nå marknaden. En annan variant av overconfidence menar Ricciardi (2008) är individer 

som är medvetna om en viss risk men menar att de själva inte berörs den specifika risken 

och tänker ”det händer inte mig”. På finansmarknaden tenderar människor att ha en större 

tilltro till de aktier som de har i sin portfölj, Nofsinger (2005) menar att individerna känner 

en form av kontroll över aktiernas prestation när de är i ens ägo, trots att individerna 

saknar kontroll över detta. Stotz och Nitzsch (2005) förklarar att overconfidence även är ett 

fenomen som kan uppstå hos analytiker vid uppskattning av kassaflöden och riktkurser. De 

förklarar vidare att mellan 60-70 procent av alla analytiker hävdar att deras värderingar är 

träffsäkrare än genomsnittsvärderingen. Overconfidence leder till att individer tolkar 

information fel och överskattar sin förmåga att analysera den. Nofsinger (2005) menar 

vidare att detta kan leda till dåliga investeringsbeslut eller onödigt risktagande.  

 

Nofsinger (2005) anser att människor tenderar att tro att träffsäkerheten i sina prognoser 

ökar ju mer information som behandlas. Ett potentiellt problem för personer som saknar 

expertis inom ett ämne är att de kan ta för lätt på informationens faktiska innebörd och 

fattar beslut på information som de kanske inte förstår fullt ut. Han förklarar att mer 

information kan ge sken av att man har en större kontroll än man faktiskt har. Slutligen 
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menar Nofsinger (2005) att individer har benägenhet att se bra resultat som en produkt 

utav dess egen kompetens och bra analyser, medan dåliga resultat kan härledas till otur. 

 

Tillgänglighetsheuristik 

Kahneman och Tversky beskriver i en studie från 1974 fenomenet tillgänglighetsheuristik. 

De hävdar att tillgänglighetsheuristik uppstår när individer ska göra 

sannolikhetsbedömningar för olika utfall. Vid bedömningen av vad en sannolikhet kommer 

vara utgår ofta individer utifrån den information som är nära tillgänglig för dem. Ofta 

innefattar det tidigare erfarenheter vilket inte är ett representativt urval och leder till 

kognitiv bias. Kahneman och Tversky menar att människor kan använda 

tillgänglighetsheuristik vid uppskattningar av till exempel, att en affärsverksamhet ska 

misslyckas. Vid en uppskattning av sannolikheten börjar individer kartlägga möjliga 

problem en verksamhet kan stöta på. Det finns med stor sannolikhet anledningar till att en 

affärsverksamhet kan misslyckas som individen inte tar med i beräkning, detta leder till en 

underskattning av risken. Kahneman och Tversky (1974) exemplifierar vidare med 

individers uppskattning av sannolikheten för hjärtattack bland medelåldersmän. Vid 

uppskattningen tenderar individer att basera sitt svar på frekvensen av hjärtattacker bland 

vänner, bekanta och sin familj. Resultaten i uppskattningarna skiljer sig då kraftigt åt från 

varandra då urvalen är olika och därav skapas över- och underskattningar. 

3.2.2 Informationsbaserad handel 

Läkemedelsbolag som endast har substanser i utvecklingsfaser saknar ofta kassaflöden 

under långa tidsperioder vilket medför att framtida potentiella kassaflöden behöver 

uppskattas för att kunna genomföra värderingar. Företagsinformation blir därmed den 

drivande kraften i aktiekursen, vilket kan leda till häftiga svängningar och volatila aktier. 

Detta är framförallt märkbart för beslut angående om en substans går vidare till nästa fas 

eller ej (Damodaran, 2012). 

 

Damodaran (2012) anser att information är den drivande faktorn i aktiepriser. I bolag med 

pågående forskning kan det bli lukrativt för investerare att försöka prognostisera 

företagsinformation och forskningens utfall. Genom ett sådant agerande beaktas inte 

huruvida aktien är övervärderad eller ej. Han menar vidare att ett informationsbaserat 

handelsmönster innebär att investeraren kommer köpa aktien om denne prognostiserar att 

positiv information rörande bolaget kommer offentliggöras och därmed bidra till positiv 

kursutveckling. 
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Osäkerheten i ett läkemedels framgång samt i läkemedelsbranschen i stort innebär att det 

är en bransch där underbyggda och välgrundade fundamentala värderingar är svåra att 

göra. Villiger och Bogdan (2005) anser att en bra värderingsmetod är viktig när företag ska 

besluta om bland annat projektutveckling samt när investerare ska fatta rationella beslut. 

När ett läkemedelsbolag ska värderas finns det ingen given standard om vilken metod som 

ska användas utan varierar mellan analytiker. Det öppnar för att frångå dessa 

värderingsmetoder och utgå mer ifrån psykologi samtidigt som investeringar baserade på 

att ny information publiceras kan leda till kraftig volatilitet bland läkemedelsbolagens 

aktier. 

3.3 Diskonterade kassaflödesvärdering (DCF) 

Damodaran (2012) anser att DCF-modellen är den mest grundläggande 

värderingsmetoden. Han menar att analytiker måste ha förståelse för DCF-modellen innan 

andra metoder kan användas eftersom både relativvärdering och realoptionsvärdering 

utgår från det som skapar värde i en DCF. DCF utgår ifrån antaganden om olika 

värdedrivare i den egna verksamheten och hur dessa kommer se ut i framtiden baserat på 

framtida mikroekonomiska- och makroekonomiska trender (Damodaran, 2012). 

Värderingen bygger på prognoser över framtida kassaflöden som sedan diskonteras med en 

lämplig diskonteringsränta (Damodaran, 2012). 

3.3.1 Värdedrivare 

Tillväxt 

Tillväxten är med den takt som bolagets omsättning förväntas växa (Damodaran, 2012). 

Utgångspunkten vid beräkning av tillväxt är den historiska tillväxten. Denna räknas ofta 

om till en medeltillväxt som sedan justeras med hänseende till rådande makrofaktorer 

(Damodaran, 2012). Makrofaktorer kan innefatta ökad efterfrågan i form av globalisering 

eller politisk avreglering på marknaden där aktören finns. När det handlar om små 

läkemedelsbolag är de ofta unga och det finns sällan en representativ historik att använda 

sig av vid prognostisering. Då måste ytterligare approximationer göras för att prognostisera 

tillväxten. 

 

Den maximala försäljning som ett läkemedel kommer att generera under sin livscykel, 

toppförsäljningen, är den omsättning som läkemedlet kommer inbringa till bolaget. Det är 

toppförsäljningsvärdet som används vid värderingen av patentet som är hänförligt till 

läkemedlet (Bogdan & Villiger, 2010). Det är i stort sett omöjligt att i ett tidigt 

utvecklingsskede estimera vad ett läkemedel kommer generera för försäljningsintäkter 

under sin livscykel. I mycket tidiga utvecklingsstadier, speciellt inom cancerforskning, 
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behöver det inte ens vara fastställt vilken cancersjukdom som eventuellt kan behandlas 

med substansen (Bogdan & Villiger, 2010). 

 

För att undvika övervärdering av ett läkemedel kan chansen att läkemedlet blir en stor 

succé exkluderas genom att använda medianförsäljningen av liknande läkemedel på 

marknaden istället för medelförsäljning (Bogdan & Villiger, 2010). Bogdan och Villiger 

(2010) rekommenderar att använda medianen (tabell 2) för läkemedel i den tidiga 

utvecklingsfasen. Vidare menar de att medelförsäljning kan användas om synnerliga skäl 

finns för att läkemedlet kommer att bli en storsäljare. Ett alternativ för att uppskatta 

toppförsäljningen är att använda en top-down- strategi. Denna strategi innebär att 

marknadens storlek uppskattas, samt hur den förväntas växa eller minska under de 

kommande åren. Det är värt att notera att antaganden kring marknadens tillväxt kan få 

stora utslag på läkemedelsbolagens intäkter när dess marknadsandel estimerats.  

 

Längre fram i utvecklingsprocessen är det enklare att få en bättre indikation på läkemedlets 

effektivitet och vilken dosering som kommer behövas. Det skapar möjligheten att jämföra 

läkemedlet med befintliga läkemedel och priset på dessa. Denna strategi kallas bottom-up 

och ger en mer korrekt bild över potentiella försäljningsintäkter (Bogdan & Villiger, 2010). 

Bottom-up-strategin innebär enligt Bogdan och Villiger (2010) att uppskattningar måste 

göras kring: 

• Sjukdomens förekomst 

• Antal nya fall per år 

• Hur stor andel som har sjukdomen men saknar symptom 

• Hur stor andel diagnostiseras med sjukdomen  

• Hur stor andel av de diagnostiserade patienterna har tillgång till medicinen eller vill 

ha tillgång till medicinen 

• I vilken utsträckning nya behandlingsmetoder kan förkorta och minska behovet av 

medicinen  

Även marknadsandelen är komplex att beräkna och många faktorer måste beaktas. 

Däribland företagets erfarenhet och etablering på marknaden, läkemedlets effektivitet, 

säkerhet och pris (Bogdan & Villiger, 2010). Maximal försäljning uppkommer inte 

omedelbart då läkemedlet lanserats på marknaden (Bogdan & Villiger, 2010). På mindre, 

omättade marknader kan toppförsäljningen komma inom två-tre år. På större, mer mättade 

marknader uppkommer toppförsäljningen först efter tio år (Bogdan & Villiger, 2010). 
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EBIT-marginal 

Det är inte bara omsättningen som behöver prognostiseras 

utan även rörelsekostnaderna (Damodaran, 2012). Likt 

omsättningen prognostiseras kostnaderna oftast med hänsyn 

till de historiska kostnaderna justerat med rådande 

makrotrender (Damodaran, 2012). Detta kan innebära till 

exempel att effektiviseringsarbete leder till att det krävs färre 

anställda, därav sjunker lönekostnaderna och EBIT-

marginalen ökar. Därefter justeras EBIT-marginalen med 

marginalskattesatsen, t ( eng: tax rate). 

 

 

 

 

 Tabell 2: Tabell över olika sjukdomsområdens medel- och mediantoppförsäljning (Bogdan & Villiger 2010) 

Sjukdomsområde Medelförsäljning (USD) Medianförsäljning (USD) 

Infektionshämmande 385 milj 265 milj 

Hematologi 981 milj 302 milj 

Osteo- och artrologi 127 milj 127 milj 

Onkologi 488 milj 344 milj 

CNS 746 milj 422 milj 

Cerebrovaskulär 466 milj 145 milj 

Gastroenterologi 792 milj 299 milj 

Inflammatoriska 571 milj 349 milj 

Metaboliska 803 milj 371 milj 

Oftalmologi 272 milj 157 milj 

Sveda och värk 693 milj 274 milj 

Pneumologi 646 milj 213 milj 

Dermatologi 98 milj 69 milj 

Urologi 690 milj 685 milj 

Gynekologi  514 milj 386 milj 

Tabell 3: EBIT-marginal 

Omsättning 

(-) Rörelsens kostnader 

(-) Avskrivningar 

= EBIT 

() Skatter 

= EBIT (1-t) 
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Rörelsekapital (RöK) 

RöK är förändringen i bolagets korta fordringar 

subtraherat med förändringen i bolagets korta icke 

räntebärande skulder och likvida medel (Damodaran, 

2012). RöK förklarar hur mycket kapital som binds i 

företagets löpande verksamhet. Ett högre RöK är negativt 

för bolaget och kommer resultera i en lägre aktiekurs 

(Damodaran, 2012). 

 

Nettoinvesteringar 

En hög andel nettoinvesteringar resulterar i en lägre 

aktiekurs då bolaget binder kapital (Damodaran, 

2012). Damodaran menar att ett återkommande 

problem som bör adresseras vid prognostiseringar 

av nettoinvesteringar är att bolag tenderar att 

investera stötvis. För att tackla detta problem menar 

han att analytiker brukar normalisera 

investeringarna och sprida ut dem jämnt över perioden. 

 

Avskrivningar 

Avskrivningar behöver räknas tillbaka in i bolagets värde då avskrivningar har räknats bort 

i både nettoinvesteringar och EBIT-marginal (Damodaran, 2012). Om avskrivningarna inte 

räknas tillbaka i detta stadie leder det till att bolaget undervärderas (Damodaran, 2012). 

 

Tabell 6: Exempel på hur värdedrivare kan påverka kassaflöden vid DCF-värdering. 

 2017 2018 2019 2020 2021 Residual 

Omsättning 5 730 5801 5 888 5 997 6 067 6 068 

KSV (3 348) (3 335) (3 330) (3 397) (3 442) (3 443) 

       

Bruttoresultat 2 382 2 466 2 558 2 600 2 625 2 626 

Operativa kostnader (1 547) (1 567) (1 590) (1 619) (1 638) (1 639) 

       

EBITDA 835 900 968 981 987 987 

Avskrivning (212) (215) (218) (222) (225) (225) 

       

EBIT 622 685 750 759 762 762 

EBIT marginal 10,9 % 11,8 % 12,7 % 12,7 % 12,6 % 12,6 % 

       

Skatt 22 % (137) (151) (165) (167) (168) (168) 

EBIT (1- skatt) 485 534 585 592 594 594 

       

Avskrivning 212 215 218 222 225 225 

Nettoinvestering (232) (235) (239) (243) (246) (225) 

Rörelsekapital (146) (7) (9) (9) (9) (9) 

Fritt kassaflöde 320 507 556 562 564 586 

 Tabell 4: Rörelsekapital 

Utgående korta fordringar 

(-) Ingående korta fordringar 

(-) Utgående korta skulder 

(+) Ingående korta skulder 

(-) Likvida medel 

= RöK 

 Tabell 5: Nettoinvesteringar 

Utgående anläggningstillgångar 

(-) Ingående anläggningstillgångar 

(+) Avskrivningar 

= Nettoinvesteringar 
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3.3.2 Diskontering 

Prognoserna mynnar ut i årliga fria kassaflöden vilket illustreras i Tabell 3. De årliga 

kassaflödena måste därefter nuvärdeberäknas. Valet av diskonteringsränta varierar, men 

oftast används Weighted Average Cost of Capital (WACC) (Damodaran, 2012). 

 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑅𝑒 ∗
𝐸

𝑉
+ 𝑅𝑑 ∗

𝐷

𝑉
∗ (1 − 𝑡) 

Formel 1: WACC 

 

Re är investerarnas avkastningskrav och ska spegla den avkastning de kräver för att vilja 

investera i ett bolag. Damodaran (2012) menar att Re är uppbyggt av olika beståndsdelar. 

En av dessa är betavärdet, som beskriver volatiliteten i aktien. Detta är ett matematiskt 

tillvägagångsätt att bemöta osäkerhet och innebär att vid en högre volatilitet kräver 

investeraren en högre avkastning då investeringen är mer riskfylld. Den riskfria räntan är 

den ränta som en privatperson kan tillgodogöra sig utan återinvesteringsrisk eller 

insolvensrisk. Riskpremien är den avkastning som ska motsvara den generella risken på 

marknaden när investerare investerar i aktier. Utöver detta kan ytterligare avkastningskrav 

uppkomma beroende på vad det är för typ av bolag. Villiger och Bogdan (2005) hävdar att 

läkemedelsbranschen behöver ytterligare avkastningskrav vilket gäller framförallt små 

bolag inom branschen. 

 

Rd är den avkastning som långivarna kräver för att ge ut krediter till bolagen. Damodaran 

(2012) menar att Rd är uppbyggt av den riskfria räntan tillsammans med en insolvensrisk. 

Insolvensrisken ska motsvara risken för att ett bolag inte ska kunna betala tillbaka sina lån 

(Damodaran, 2012). Tillsammans skapar Re och Rd diskonteringsräntan WACC. Villiger och 

Bogdan (2005) menar 20-50 procent diskonteringsränta är rimlig för små läkemedelsbolag 

på grund av osäkerheten som råder för dessa.  

3.3.3 Residualperiod 

Den diskonterade kassaflödesmodellen antar att värdeskaparna stabiliseras och hålls 

konstanta på lång sikt, vilket ger ett årligt slutvärde, terminal value (Damodaran, 2012). 

Denna period kallas för residualperiod och dess värde beräknas enligt 

 

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒 =
𝑆𝑙𝑢𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒

(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑡 

Formel 2: Residualvärde 
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Residualvärdet adderas till de årliga diskonterade kassaflödena. För att fastställa aktiepriset 

subtraheras långa räntebärande skulder från det fria kassaflödet och divideras sedan med 

antalet aktier (Damodaran, 2012). 

 

Tabell 7: Exempel på hur det fria kassaflödet diskonteras och omräknas till aktiekurs 

 2017 2018 2019 2020 2021 Residualperiod 

Fritt kassaflöde 320 507 556 562 564 586 

      15979 

Diskonteringsfaktor 1,05 1,11 1,16 1,22 1,29 1,29 
PV Fritt kasaflöde 305 459 479 459 438 12419 

       
Nuvärde 14557,1      

Nettoskuld (3152)      
Eget kapital 11407,1      

       
Aktier 289      

Aktiekurs 39,48      

 

Detta stämmer dock inte för små läkemedelsbolag. Vid värdering av små läkemedelsbolag 

på lång sikt sker värderingen fram till bolagets patentutgång. Efter att patentet förfaller 

förväntas generikaprodukter konkurrera ut bolaget och överta dess marknadsandel vilket 

leder intäkterna minskar (Brealey, Myers & Allen, 2011). Läkemedel inriktade mot 

vanligare sjukdomar tenderar att förlora marknadsandelar snabbare än vad nischläkemedel 

gör (Bogdan & Villiger, 2010). 

3.3.4 För- och nackdelar med DCF 

Damodaran (2012) anser att den diskonterade kassaflödesmodellen lämpar sig bäst när 

förutsättningarna för bolaget är enkla att prognostisera. Om bolaget skulle omorganisera 

sig, byta inriktning på verksamheten eller på annat sätt påverkas av en förändring kan 

värderingen bli intetsägande. Det uppstår även svårigheter i att prognostisera framtida 

kassaflöden om bolaget gör negativa resultat. Oförutsägbarhet i värdedrivare leder till att 

analytikerna behöver göra osäkra antaganden vilket leder till reliabiliteten och 

jämförbarheten mellan olika värderingar minskar anser Damodaran (2012).  

 

Vidare menare han att innehavda patent kan leda till en missvisande värdering. 

Outnyttjade patent producerar inga kassaflöden. Trots det kan patenten ha ett värde i 

framtiden, då de eventuellt kommer nyttjas och bidra till ett positivt kassaflöde. Genom att 

inte ta hänsyn till dessa undervärderas bolaget. På grund av att läkemedelsbolagens 

framtida kassaflöden är osäkra till sin natur, menar Bogdan och Villiger (2010) att DCF-

modellen måste anpassas för att ta hänsyn till dessa. De menar vidare att sannolikheter kan 

användas för att beräkna potentiella kassaflöden för olika utfall. Detta ger en mer korrekt 

bild av vad det potentiella kassaflödet kommer bli och även om företaget bör överge 
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substansen eller ej. Att utvidga DCF-modellen med beslutsträd kan illustrera de potentiella 

utfallen på ett tydligt sätt (Villiger & Bogdan, 2005). 

3.3.5 Beslutsträd 

Brealey, Myers och Allen (2010) anser att beslutsträd är ett verktyg för att analysera 

kommande projekt och att det illustrerar projektets risk och vad ledningens olika beslut får 

för påverkan på framtida kassaflöden. Keegan (2008) menar att forskningsintensiva 

industrier är typiska branscher för vilka denna modell är applicerbar. Inför varje ny fas 

måste uppskattningar kring läkemedlets förväntade intäkter samt sannolikhet att passera 

kommande faser genomföras (Brealey, Myers & Allen, 2010). Det leder till ett beslut om 

huruvida det är lönsamt att fortsätta utvecklingsfasen eller ej.  

 

Beslutsträdets struktur 

Ett beslutsträd avläses från vänster till höger. Processens olika beslut hamnar då i 

kronologisk ordning, en fördel är att låta varje nod representera en tidsperiod (Keegan, 

2008). 

 

Figur 3: Beslutsträdets struktur. Tiden som ett läkemedel befinner sig i de olika faserna är väldigt 

individuellt och exemplet ovan är endast för att enkelt illustrera. 

 

Vid värdering genom beslutsträd sker beräkningen från höger till vänster och utgår därmed 

från förväntade utfall (Keegan, 2008). Utfallen multipliceras därefter med sin sannolikhet 

att inträffa och diskonteras. Den föregående noden får därmed ett värde. På samma sätt 

fortsätter beräkningar tillbaka till den tidpunkt (nod) där substansen befinner sig idag. Så 

länge som detta värde är positivt finns incitament för att fortsätta utvecklingsprocessen 

(Brealey, Myers & Allen, 2010). Keegan (2008) menar att antalet potentiella utfall inte har 

så stor betydelse. Det viktigaste är att på ett realistiskt och effektivt sätt fånga läkemedlets 

potentiella utfall, utan att det blir komplext. Han anser även att diskonteringsräntan ska 

vara densamma för alla utfall.  
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Exempel 1 - Beslutsträd 

AB Läkemedel är ett litet läkemedelsbolag som nu är i utvecklingsfasen av ett nytt läkemedel 

mot cancer. Läkemedlet har precis blivit godkänt i Fas 1 och förutsättningar finns för att 

påbörja Fas 2. För att genomföra de tvååriga Fas 2-studierna krävs det att AB Läkemedel gör 

en investering på 20 MSEK. Sannolikheten att läkemedlet lyckas i Fas 2 bedöms till 60 procent.  

Ledningen har prognostiserat tre möjliga utfall om läkemedlet blir godkänt och lanserat. 

Utfall 1: Bästa tänkbara scenario. Läkemedlet blir en succé, försäljningsintäkter 900 MSEK. 

Sannolikheten för detta utfall är 25 procent. 

Utfall 2: Det mest troliga utfallet. Läkemedlet når marknaden men blir ett genomsnittligt 

läkemedel, försäljningsintäkter 300 MSEK till en sannolikhet på 50 procent. 

Utfall 3: Sämsta tänkbara utfall. Ej godkänt läkemedel, försäljningsintäkter 0 MSEK, 25 

procent risk. 

 

För att inleda de treåriga Fas 3-studierna krävs ytterligare en investering om 150 MSEK. 

Sannolikheten att läkemedlet får ett myndighetsgodkännande i Fas 3 bedöms till 90 procent. 

Diskonteringsräntan antas vara 20 procent. 

 

Beslutsträdet ovan ska nu studeras från höger till vänster.  

Nettonuvärdet för respektive utfall inför Fas 3 är: 

 

Nettonuvärde utfall 1: = −150 + 0,9 ∗
900

(1,2)3
= 318,75 𝑀𝑆𝐸𝐾 

Nettonuvärde utfall 2: = −150 + 0,9 ∗
300

(1,2)3 = 6,25 𝑀𝑆𝐸𝐾 

Nettonuvärde utfall 3: = −150 + 0,9 ∗
0

(1,2)3 = −150 𝑀𝑆𝐸𝐾 

 

Eftersom utfall 3 har ett negativt nettonuvärde ska inte den investeringen på 150 MSEK göras, 

med andra ord, bolaget avbryter utvecklingen av det nya läkemedlet. 

 

På samma sätt utvärderas läkemedlet i nuvarande stadie för att se om det finns ett värde att 

påbörja Fas 2-studierna. Sannolikheten att klara Fas 2-studierna är 60 procent. 

Sannolikheterna för de olika utfallen visualiseras ovan. 

 

Nettonuvärde: = −20 + 0,6 ∗
0,25∗318,75+0,5∗6,25+0,25∗0

(1,2)2 = 14,5 𝑀𝑆𝐸𝐾 

 

Eftersom läkemedlet har ett positivt nettonuvärde är det lönsamt för AB Läkemedel att påbörja 

Fas 2-studierna.  
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För- och nackdelar med beslutsträd 

Beslutsträd belyser värdet av att kunna avbryta ett projekt i olika stadier av utvecklingen. 

Detta reducerar såväl kostnader som risk. En annan fördel är att processens olika utfall 

åskådliggörs på ett tydligt sätt, speciellt när de finns flertalet positiva utfall. 

Utvecklingsprocessen av läkemedel kännetecknas ofta av begränsad nedsida och med en 

enorm potentiell uppsida, vilket gör beslutsträd till en lämplig metod (Keegan, 2008). 

Villiger och Bogdan (2005) menar dock att den subjektiva bedömningen av olika scenarier 

och dess sannolikheter kan ge en vinklad värdering. 

3.4 Relativvärdering 

En relativvärdering är baserad på multiplar, som till exempel EV/EBITDA, P/S eller P/E, 

för att sedan jämföra dessa över tid eller mellan bolag för att få en riktkurs för aktien. 

Genom jämförelsen kan slutsatsen dras om aktien är över- eller undervärderad 

(Damodaran, 2012). 

 

Relativvärderingens grundsten är att marknaden i helhet är korrekt prissatt. Genom att ta 

stora urval av jämförelsebolag antas relativvärderingen kunna identifiera eventuella 

felprissättningar och korrigera dessa över tiden (Damodaran, 2012). 

3.4.1 Tester vid relativvärdering 

Damodaran (2012) anser att det finns fyra tester som bör genomföras på multiplarna för att 

undvika felaktiga värderingar vid relativvärdering, vilka är definitionstest, beskrivningstest, 

analytiskt test och applikationstest. 

 

Definitionstest 

Damodaran (2012) menar att det är viktigt att definiera och beräkna multiplarna på ett 

konsekvent sätt för att relativvärderingen ska vara tillförlitlig. Bland analytiker finns en 

genomgående enighet över vilka variabler som ska vara i de olika multiplarnas täljare 

respektive nämnare. Han menar vidare att analytikerna är enade om att en P/E-multipel 

har bolagets pris i täljaren och dess vinst i nämnaren. Vad som dock kan skilja analytiker åt 

är hur dessa mått beräknas. Det finns tre metoder när multiplar beräknas: trailing, forward 

och current. 

 

När P/E-multipeln ska beräknas förklarar Damodaran (2012) att det är vanligast att 

använda dagens aktiepris i täljaren medan vinsten i nämnaren kan variera. Current P/E 

utgår från den vinst som uppkom under det senaste räkenskapsåret. Forward P/E använder 

företagets prognostiserade vinst för det kommande räkenskapsåret. Slutligen utgår trailing 

P/E från den vinst som uppkommit de senaste tolv månaderna (Damodaran, 2012). Vid en 
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relativvärdering lämpar det sig inte att blanda olika typer av P/E-multiplar då skillnaderna 

som framkommer kan ha tydliga bakomliggande orsaker. Befinner sig marknaden i en 

starkt uppåtgående trend kommer, allt annat lika, bolagen som forward P/E inhämtats från 

ge höga värden. Av samma anledning kommer de bolag som current P/E inhämtats från ge 

låga värden. Damodaran (2012) anser att detta stör och försvårar processen att fastställa en 

rimlig riktmultipel, vilket är ett extra stort problem för snabbt växande bolag. 

 

Beskrivningstest 

Beskrivningstestet handlar om att undersöka och jämföra bolag. Damodaran (2012) menar 

att multiplar synas i beskrivningstestet för att identifiera fördelningen bland de eventuella 

jämförelsebolagen med huvudsyfte att lokalisera extremvärden och försöka få en överblick 

om vad som kan anses vara ett rimligt multipelvärde. De utvalda bolagen bör ha 

gemensamma karaktärsdrag i form av risk, tillväxt, vinstmarginal samt 

återinvesteringsgrad, men att det även är bra om bolagen är av liknande storlek. 

Damodaran (2012) hävdar vidare Bolag med extremvärden i någon av det fyra 

fundamentala värdedrivare inte är attraktiva att ha med då de ger en missvisande bild av 

riktkursen. 

 

Analytiskt test 

Damodaran (2012) menar att man i det 

analytiska testet väljer ut vilka multiplar 

relativvärderingen ska innefatta. Han anser 

att det vid valet av multiplar är av yttersta 

vikt att täljaren och nämnaren är hänförliga 

till samma enhet, antingen bolagsvärde eller 

aktievärde. Är täljaren hämtad från aktievärdet behöver även nämnaren vara hämtad från 

aktievärdet. Ett exempel på detta är P/E-talet. Detsamma gäller när täljaren och nämnaren 

är hänförliga till företagsvärdet, till exempel EV/EBITDA-multipeln. Han menar att 

skillnader mellan bolags kapitalstrukturer inte felaktigt ska påverka bilden av huruvida en 

aktie uppfattas billig eller dyr i jämförelse med andra aktier. Detta gör EV/EBITDA som en 

lämplig multipel då olika bolags skuldsättning skiljer sig åt. I det analytiska testet bryts 

multiplarna ner i fundamentala värdedrivare och skapar syntetiska multiplar som ska 

förklara skillnaderna i multiplarna (Damodaran, 2002).  

 

 

 

 

 

 

Tabell 8: Exempel på multiplar 

P/E Price/Earnings 

EV/EBITDA Enterprise value/EBITDA 

P/B Price/Book value  
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Applikationstest 

Applikationstestet är det stadiet då det faktiska urvalet av jämförelsebolag sker. Damodaran 

(2012) menar att ett vanligt misstag vid relativvärdering är att endast bolag ur samma 

bransch väljs ut. Att bolagen är i samma bransch är positivt men inget krav. Han menar att 

fokus istället bör vara att identifiera bolag med samma fundamentala värdedrivare i risk, 

tillväxt, återinvesteringsgrad och vinstmarginal. Ifall det finns ett stort utbud av 

jämförelsebara bolag kan analytikern begränsa sig till bolag av liknande storlek. 

3.4.2 För- och nackdelar med relativvärdering 

Damodaran (2012) anser att den största fördelen med relativvärderingen att det är en enkel 

värderingsmetod att tillämpa. Han menar vidare att en värdering av ett bolag med små eller 

negativa intäkter, vilket är utmärkande för små läkemedelsbolag, kan innebära att 

multiplarna blir svårhanterliga. Bogdan och Villiger (2010) menar att enkelheten i 

relativvärdering kan göra det lockande att värdera patent med hjälp av multiplar. De menar 

vidare att det dock är svårt att hitta representativa patent då det råder avsaknad av lagkrav 

hur aktörer värderar patent och övriga immateriella tillgångar. Slutligen kan det bli extra 

svårt att lokalisera bra patent att jämföra sitt egna patent med eftersom patent kan köpas 

och säljas med strategiska syften och priset därmed innehåller premier (Bogdan & Villiger, 

2010). 

 

Enligt Damodaran (2012) kan en relativvärdering bli svår att genomföra då det inte finns 

två bolag som är exakt lika i avseende av risk och tillväxt. Detta kan bli ett extra problem vid 

läkemedelsvärdering då risken kan vara svårbestämd. Som går att utläsa av figur 1 och 2 

skiljer sig sannolikheterna åt för ett godkänt läkemedel beroende på vilken sjukdom 

substansen är ämnad för samt i vilken fas utvecklingsprocessen befinner sig i. Det är vitalt 

att inte bli partisk vid kvantifieringen av risken till en mätbar värdedrivare för att uppehålla 

värderingens reliabilitet (Damodaran, 2012). 

 

Genom att bryta ned och förklara skillnaderna i varför multiplarna bland bolagen skiljer sig 

åt får analytiker en mer överskådlig bild på vad dessa kan bero på (Damodaran, 2012). Har 

ett bolag till exempel ett 𝑃
𝐵⁄ = 8 och ett annat bolag 𝑃

𝐵⁄ = 6 kan en syntetisk multipel 

förklara skillnaden med att till exempel företagets riskbild skiljer sig åt. Ett grundligt 

analytiskt test är vitalt för att analytiker ska kunna besluta vad en rimlig multipel är för det 

undersökta bolaget. Utan att veta vad de underliggande faktorerna är i multiplarna och hur 

de förklarar variationen i de utvalda jämförelsebolagen blir värderingen intetsägande och 

sannolikt felaktig (Damodaran, 2012). 
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3.5 Realoptioner 

Realoptioner grundar sig i teorin kring finansiella optioner. Det innebär att 

utvecklingsfaserna kan jämföras med köp av en köpoption. Hela processen av 

läkemedelsutvecklingen kan därför likställas med en serie av köpoptioner (Keegan, 2008). 

Många av dessa optioner är “utvecklingsoptioner” vilkas värde påverkas av ledningens olika 

investeringsbeslut. Eftersom ledningens beslut blir avgörande för läkemedlets värde 

motiveras ett optionsbaserat tillvägagångssätt genom att värdet enklare kan konkretiseras 

och kvantifieras (Keegan, 2008). Bogdan och Villiger (2010) menar att ledningen förutsätts 

ta rationella beslut utifrån tillgänglig information och att värderingen förlorar sitt syfte om 

ledningen avviker från detta antagande. Med rationella beslut menar Bogdan och Villiger 

(2010) att läkemedelsbolaget kommer fortsätta investera i substansen vid ett positivt 

nuvärde medan ett negativt nuvärde innebär att bolaget kommer överge forskningen. 

3.5.1 Tillvägagångssätt 

En finansiell köpoption innebär rättigheten, men inte skyldigheten att köpa den 

underliggande tillgången till ett förutbestämt lösenpris. Överstiger köpoptionens lösenpris 

den underliggande tillgångens nuvarande marknadspris kommer innehavaren inte utnyttja 

köpoptionen, eftersom det skulle innebära en förlustaffär för innehavaren. Optionen är så 

kallad out of the money. Omvänt är optionen in the money om lösenpriset understiger den 

underliggande tillgångens rådande marknadspris (Keegan, 2008). Översatt till 

läkemedelsutvecklingen innebär in the money att investeringen har ett positivt nuvärde 

(Keegan, 2008).  

3.5.2 Binomialträd 

Binomialträdets utformning är till stor del lik beslutsträdets struktur. Optionens löptid är 

uppdelat i flera tidssteg. Till skillnad mot beslutsträdets utformning har ett binomialträd 

alltid två grenar. Binomialträdsmetoden tar sin utgångspunkt i en riskneutral miljö, där den 

underliggande tillgången endast kan stiga eller sjunka med tiden fram tills optionens 

lösendag. Bogdan och Villiger (2010) menar att projektet kan likställas vid en finansiell 

köpoption, vilket betyder att om projektet förväntas generera ett negativt nuvärde kommer 

projektet avbrytas. De menar att projektets framtida kassaflöde synliggörs i slutnoden och 

att metoden kan tillämpas både för att bedöma enskilda patent och på företaget i sin helhet. 

 

Tillvägagångssätt 

Binomialträdsmodellen är uppbyggd genom att det i varje tidpunkt, nod, finns två 

alternativ, u och d. Antingen förbättras (u) marknaden eller så försämras (d) den. I varje 

nod finns det sannolikheter för vilket av alternativen, u eller d, som kommer att väljas. 

Framöver kommer sannolikheten (eng: probability) att ledningen väljer alternativet u (eng: 
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up) att betecknas med p. Sannolikheten att valet faller på det andra alternativet, d (eng: 

down), betecknas framöver med 1-p. Variablerna u, d och p berörs alla av osäkerheten på 

marknaden och kan beräknas med hjälp av standardavvikelsen, σ (Villiger & Bogdan, 

2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Genom inversen av u kan även d beräknas enligt nedan (Villiger & Bogdan, 2005). 

 

𝑢 = 𝑒𝜎√∆𝑡 

Formel 3: Positivt utfall 

 

𝑑 =
1

𝑢
 

Formel 4: Negativt utfall 

 

Sannolikheten, p, beräknas enligt: 

𝑝 =
1 − 𝑑

𝑢 − 𝑑
 

Formel 5: Sannolikhet 

 

Standardavvikelsen, σ, indikerar hur mycket intäkterna kan variera och värdet beror på hur 

framtida intäkter prognostiseras. Volatiliteten i läkemedel är starkt förknippade med den 

fas läkemedelssubstansen befinner sig. Ju högre volatilitet desto större blir skillnaderna i u 

och d (Villiger & Bogdan, 2005). Forskning och utvecklingsprojekt antas ha en volatilitet 

mellan 20-40 procent menar Villiger och Bogdan (2005), detta trots att enskilda läkemedel 

på marknaden ofta har en volatilitet på mindre än tio procent. De menar vidare att 

Figur 4: Binomialträdets struktur 
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volatiliteten är svår att observera och måste uppskattas med försiktighet, en volatilitet på 

över 50 procent anser de dock vara orealistiskt och ger en förvrängt värde. 

 

Värdet av ett nytt läkemedelsprojekt i en specifik fas kan beräknas genom,  

 

𝑉𝑖 = 𝑀𝑎𝑥[(1 + 𝑟)−∆𝑡 ∗ 𝑝𝑖 ∗ (𝑝𝑉𝑡
𝑢 + (1 − 𝑝)𝑉𝑡

𝑑) + 𝐶𝐹; 0] 

Formel 6: Ett projekts värde i en specifik fas 

 

där 𝑉𝑖  är värdet av projektet i en fas, 𝑝𝑖 är sannolikheten att läkemedlet blir godkänt i fasen. 

𝑝𝑉𝑡
𝑢 respektive (1 − 𝑝)𝑉𝑡

𝑑  är sannolikheten för utfallet blir positivt (u) eller negativt (d) och 

CF är det kassaflöde som fasen ger upphov till (Bogdan & Villiger, 2010). 

 

En del noder kommer ha negativa värden, vilket indikerar att förväntade intäkter inte 

täcker de kostnader som krävs för att påbörja en fas. Alla negativa värden sätts till noll, 

vilket betyder att projektet avbryts (Keegan, 2008).  

3.5.3 För- och nackdelar med realoptioner 

Keegan (2008) redogör för olika typer av realoptioner som baseras på ledningens 

flexibilitet vid beslut, däribland alternativet att skjuta upp, avbryta eller utvidga projektet. 

Den fundamentala idén är att flexibiliteten har ett värde (Keegan 2008). Värdet av 

ledningens flexibilitet synliggörs inte i en DCF-värdering, vilket kan förklara att 

realoptioner ofta returnerar en högre värdering än DCF-modellen (Bogdan & Villiger, 

2010).  

 

För läkemedelsbolag kan realoptioner användas för att motivera stora investeringsprojekt 

som i DCF-värderingen visat sig vara olönsamt. Ett problem med att ledningen själva får 

uppskatta olika scenarier är att de ofta är för optimistiska, även när de ska uppskatta risken 

att misslyckas (Keegan, 2008). 
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3.6 Sammanfattning 

Tabell 9: Sammanfattinng över värderingsmetoder 

 
Fördelar Nackdelar 

DCF 
• Lätt att implementera och 

förstå 

• Standard i alla sektorer 

• Fångar inte osäkerheten på 
marknaden och ledningens 
flexibilitet vid beslut 

• Ej lämplig för riskhantering 

Relativvärdering • Enkel att förstå 
• Lätt att implementera  

• Svår att hitta jämförbara 
bolag 

• Beroende av korrekt 
prissättning 

Realoptioner 

• Fångar osäkerheten på 
marknaden och 
ledningens förmåga att 
agera 

• Lämplig för riskhantering 

• Mer hypotetisk och kräver 
mer data 

• Tekniskt svår 
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4 Metod 

I detta kapitel kommer rapportens undersökningsdesign och tillvägagångssätt att 

presenteras. Författarnas val och tillvägagångssätt beskrivs löpande och avslutningsvis 

kommer studiens metod- och källkritik att diskuteras. 

4.1 Utformning 

Eftersom denna studie ämnade att beskriva och analysera hur värdering av små 

läkemedelsbolag går till i praktiken samt hur analytikerna bemöter osäkerheten i dessa 

bolag, lämpade sig en kvalitativ ansats väl. Bryman och Bell (2013) anser att en kvalitativ 

ansats är ett lämpligt tillvägagångssätt för att beskriva ett fenomen. Vidare ville studien 

besvara hur analytiker bemöter värderingsproblematiken, om vedertagna tillvägagångssätt 

existerade samt hur dessa metoder var förenliga med befintlig teori. Justesen och Mik-

Meyer (2011) hävdar att en kvalitativ ansats används för att skapa förståelse inom ett ämne 

genom att beskriva ett fenomen i sitt sammanhang. Vidare menar Justesen och Mik-Meyer 

(2011) att kvalitativa ansatser gör sig lämpliga då subjektiva sanningar och respondentens 

verklighetsuppfattning är av betydelse. Då studiens syfte var att beskriva ett fenomen bland 

aktieanalytiker och kartlägga deras bild av verkligheten för att därmed öka förståelsen i hur 

små läkemedelsbolag utan kontinuerliga kassaflöden värderas, lämpade sig den kvalitativa 

ansatsen väl för denna studie (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Om studiens syfte istället varit 

att skapa standardiserade variabler för att kunna generalisera värderingen menar Bryman 

och Bell (2013) att en kvantitativ ansats vore mer lämplig. Jacobsen (2002) anser att ett av 

de största problemen med kvantitativa studier ofta är att de kan ge “undersökningen en 

ytlig prägel” (Jacobsen, 2002, s. 147). Kvalitativa studier strävar istället efter att beskriva 

och öka förståelsen inom det studerade ämnet (Bryman & Bell, 2013). Jacobsen (2002) 

menar att en av de kvalitativa studiernas främsta styrkor är att de ofta har en hög intern 

validitet.  

 

Eftersom författarna ville jämföra existerande teori inom ämnet med analytikernas faktiska 

tillvägagångssätt, lämpade sig ett deduktivt angreppssätt för studiens syfte (Bryman & Bell, 

2013). Bryman och Bell (2013) menar att ett deduktivt angreppssätt är den vanligaste 

ansatsen inom samhällsvetenskapen för att jämföra förhållandet mellan teori och praktik. 

Angreppssättets utgångspunkt är teorin, från vilken man ofta formulerar hypoteser som 

testas i praktiken. Omvänt är forskningsresultatet utgångspunkten för teoribildningen i ett 

induktivt angreppssätt (Bryman & Bell, 2013). Jacobsen (2002) menar att kvalitativa 

metoder ofta belyser närhet till intervjuobjekt som en viktig faktor för att skapa förståelse. 
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Detta var viktigt i denna studie för att lyfta fram aktieanalytikernas tolkning av hur en 

värdering ska gå till i praktiken.  

 

Studien genomfördes med fallstudiedesign. Läkemedelsbranschen var i fokus i studien och 

framförallt värdering av små bolag som aktivt bedriver läkemedelsutveckling. Bryman och 

Bell (2013) beskriver en fallstudie som ett studie där ett enda fall studeras detaljerat. Stake 

(1995) menar att fallstudier är särskilt lämpade för att beskriva det enskilda fallets speciella 

karaktär och komplexitet. Då läkemedelsutvecklingen överensstämmer med dessa krav var 

fallstudie en lämplig design för studien. Bryman och Bell (2013) menar att det som 

särskiljer en fallstudie från andra tillvägagångssätt är intresset för att belysa det enskilda 

fallets unika drag.  

 

Bryman och Bell (2013) förklarar att kvalitativa uppsatser ibland får kritik för att brista i 

kvalitetskriterierna, reliabilitet, replikerbarhet och validitet. Inom fallstudieforskning 

uppmärksammas ofta den externa validiteten tillsammans med generaliserbarheten 

(Bryman & Bell, 2013). De menar att kritiken grundar sig i att ett enda fall inte kan 

klassificeras som representativt och därför inte kan tillämpas mer generellt på andra fall. 

Som tidigare nämnts är dock studiens syfte att nå en djup förståelse och inte ytliga 

generaliseringar vilket gör en kvalitativ ansats mer lämplig än en kvantitativ.  

 

En fallstudie är oftast begränsad till att undersöka ett individuellt fall (Stake, 1995). 

Bryman och Bell (2013) menar dock att en fallstudie inte behöver vara begränsad till ett 

enda fall, utan flera fall kan studeras med syftet att jämföra dessa sinsemellan. När 

resultaten ska analyseras bidrar jämförelsen till ökad förståelse, genom att hitta vad som är 

gemensamma respektive särskiljande drag i de olika fallen (Bryman & Bell, 2013). I denna 

studie har intervjuer genomförts med analytiker med inriktning mot läkemedelsbolag och 

en förvaltare av en läkemedelsfond. En del av respondenterna har en traditionell 

ekonomiutbildning, medan övriga har en annan akademisk bakgrund. Genom att de 

enskilda intervjuerna ses som separata fall där respondenternas verklighet och personliga 

tillvägagångsätt skildras blir formen för studien en multipel fallstudie (Bryman & Bell, 

2013). Syftet med valet av en multipel fallstudie blir således att jämföra och analysera de 

enskilda fallen med varandra. 

4.1.1 Urval 

Antalet analytiker med inriktning mot läkemedelsbolag är ytterst begränsat i Sverige. Enligt 

Bryman och Bell (2013) består bekvämlighetsurvalet av de respondenter som finns 

tillgängliga för forskarna. Genom att besöka hemsidor och studera årsredovisningar för 

noterade svenska läkemedelsbolag, maila bolagens ledning där det saknades information 

om vilka analytiker som följde bolagen och med hjälp av databasen Thomson Reuters 
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Eikon, har 35 potentiella analytiker som följer svenska läkemedelsbolag identifierats. 

Analytikerna var spridda över 20 olika investmentbanker och analysfirmor i Sverige, 

Norden och övriga världen. Dessa utgör studiens population. Urvalet i populationen har 

sedan rangordnats utifrån arbetsgivare. Större investmentbanker har prioriterats framför 

mindre analyshus. Affärsvärldens årliga lista över Sveriges främsta aktieanalytiker 

(Söderlind, 2010), respondenternas geografiska placering samt deras akademiska bakgrund 

har begrundats vid val av respondenter. Författarna tog kontakt med de 15 bäst lämpade 

analytikerna utifrån författarnas rangordning samt tids- och monetära begränsningar. 

Samtliga respondenter som valde att inte medverka i studien motiverade detta med 

tidsbrist och mer brådskande arbetsuppgifter. Motiveringen anses rimlig eftersom 

aktieanalytikernas huvudsysslor inte berör deltagande i forskning utan endast tar tid från 

deras mer prioriterade arbetsuppgifter. Ytterligare en möjlig förklaring till att analytiker 

avböjde kan vara att dessa inte har tydliga rutiner i sin värdering och därav kände sig 

osäkra och obekväma med att delta i studien. Detta stärker dock studien då analytiker med 

mindre specifika tillvägagångssätt eventuellt inte fångar upp problematiken med värdering 

av små läkemedelsbolag. 

4.2 Datainsamling 

Kvale och Brinkmann (2014) menar att antalet intervjuer som behövs är beroende av 

studiens syfte. Målet med studien var inte att uppnå statistiskt signifikanta 

generaliseringar, vilket krävt ett större urval. Studien syfte var istället att genom en 

kvalitativ ansats studera och jämföra analytikerna på djupet, vilket inte kräver ett lika stort 

urval. För att få en tydlig bild av hur värderingen av små läkemedelsbolag går till och vilka 

svårigheter som finns med dessa har författarna till denna studie intervjuat några av de 

mest erkända analytikerna i branschen. I takt med antalet genomförda intervjuer steg 

förblev svaren mer och mer likartade och författarna ansåg att en form av mättnad uppnåtts 

när sex intervjuer genomförts. Det kan inte uteslutas att intervjuarnas brist på erfarenhet 

bidragit till upplevd mättnad i svaren. Författarna har dock försökt reducera denna risk 

genom att intervjuguidens frågor kontinuerligt utvärderats av såväl handledare som i en 

pilotstudie för att öka frågornas relevans och begriplighet. Det kan heller inte uteslutas att 

fler intervjuer kunde gett studien ytterligare perspektiv, men studiens omfattning gjorde att 

författarna beslutade att inte beakta detta på grund av att respondenterna tenderade att 

svara likartat. 

 

Intervjuerna har genomförts ansikte mot ansikte med respondenten på dennes arbetsplats i 

fem av sex fall. I det sjätte fallet var intervjun på en restaurang. Ett alternativ till direkta 

intervjuer hade varit telefonintervjuer. Intervjuarna gjorde dock bedömningen att direkta 

intervjuer skulle öka möjligheten till ett bra samtal och minska risken att intervjudeltagarna 
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skulle prata i munnen på varandra och därmed försvåra transkribering och möjligheten att 

ställa följdfrågor. Intervjuernas längd varierade mellan 45-55 minuter. Intervjuerna var av 

semistrukturerad karaktär för att respondenterna själv ska kunna fokusera på vad denne 

anser är viktigt inom värderingen och hur denne försöker lösa problemen med värdering av 

läkemedelsbolag. Då studien har specifika frågeställningar och en röd tråd som behöver 

behandlas lämpade sig inte intervjuer av en ostrukturerad karaktär (Bryman & Bell, 2013). 

Istället är semistrukturerade intervjuer särskilt gångbara i kombination med den kvalitativa 

ansatsen. Intervjuerna spelades in och transkriberades sedan. Fördelen med att spela in 

intervjun är att författarna får med respondenternas svar i sin helhet. Detta ger även 

författarna möjligheten att gå tillbaka i materialet och på så sätt undveks feltolkningar i 

respondenternas svar (Bryman & Bell, 2013). I denna studie närvarade två intervjuare, den 

ene ställde frågor och den andre antecknade. Genom detta såg författarna till att samtliga 

frågor i intervjuguiden berördes, att följdfrågor ställdes och risken minskade att relevant 

information som behövdes för att besvara studiens syfte inte behandlades. Ytterligare en 

fördel med att anteckna under intervjun är att intervjuarna visar respondenten att det 

denne säger är intressant vilket kan få respondenten att öppna sig än mer (Jacobsen, 

2002).  

4.2.1 Förberedelse inför intervju 

Inför intervjuerna utarbetade författarna en intervjuguide med generella frågeområden 

som berördes under intervjuerna. Bryman och Bell (2013) menar att intervjuguiden inte 

bör vara alltför specifik, vilket skulle kunna öka risken att intervjuarna leder 

respondenternas svar åt någon riktning. Detta skulle kunna resultera i att respondenternas 

svar inte återspeglar deras faktiska arbetssätt. Kvale och Brinkman (2014) motsätter sig 

dock detta och menar att ledande frågor kan lämpa sig väl för kvalitativa 

forskningsintervjuer. De anser att ledande frågor kan användas för att testa tillförligheten i 

respondenternas svar och att studiens reliabilitet på så sätt kan öka. Författarna valde att 

konstruera intervjuguiden med huvudfrågor som berörde olika teman, vilka var viktiga för 

att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. Vidare valde författarna att, i 

intervjuguiden, inkludera specifika följdfrågor som ställdes om dessa inte berördes under 

huvudfrågorna och för att styrka intervjuarnas tolkningar. 

 

Kvale och Brinkmann (2014) har utarbetat en lista över vad en skicklig intervjuare är. De 

menar att en intervjuare ska vara insatt på ämnet och ställa tydliga frågor utan utrymme för 

missförstånd. Vidare anser Kvale och Brinkmann (2014) att det är viktigt att intervjuaren är 

flexibel och därmed låter respondenten tala fritt kring ämnen de finner relevanta. Det är 

dock även viktigt att intervjueraren är styrande i diskussionen och leder in respondenten på 

de ämnen som är relevanta för att studiens syfte och frågeställningar ska kunna besvaras. 
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Detta ledde till att de inledande frågorna var de mest övergripande och heltäckande för att 

avsluta hela intervjun med kontrollfrågor och uppsummering. 

 

Intervjuguiden utformades efter att författarna läst in sig på forskningsämnet och rådande 

teorier. Författarna tog även hänsyn till studiens syfte och frågeställningar för att på olika 

sätt beröra dessa och fånga upp osäkerheten i värderingen av läkemedelsbolag. Författarna 

lät sedan deras handledare se över intervjuguiden och komma med synpunkter på dess 

utformning. Därefter utfördes ett pilottest på två medstudenter. Syftet med pilottestet var 

att undersöka att frågorna var ställda på ett sådant vis att de gav svar på det intervjuarna 

hade för avsikt att få svar på och var i enlighet med studiens frågeställningar.  

 

I samband med pilottestet kontrollerades även inspelningsenheten för att garantera att 

mikrofon och ljudupptagning var tillfredställande. Kvale och Brinkmann (2014) förklarar 

slutligen vikten av att intervjuarna är etiskt medvetna och vikten av att förmedla att 

respondentens svar kommer behandlas konfidentiellt. 

4.3 Analys av empiri 

Datamaterialet har analyserats i tre omgångar. I mångt och mycket handlar analysarbetet 

om att reducera datamaterialet (Jacobsen, 2002). Det första steget är att datamaterialet 

beskrivs så detaljerat som möjligt. Detta har genomförts genom att samtliga inspelningar 

har transkriberats och anteckningarna har skrivits rent. I nästa steg av analysen delades det 

transkriberade datamaterialet upp genom att författarna kommenterade och kodade 

användbart material samt utelämnade överflödig data. Kodningen utfördes genom att 

datamaterialet delades in utefter vilken fråga som besvarades. Varje respondent fick 

därefter en bokstav och deras svar kategoriserades under respektive frågeställning. Genom 

detta steg fick författarna en överblick över materialet och skapade förutsättningar för att 

därefter kunna förmedla resultatet vidare. Det sista och mest omfattande steget i analysen 

är tolkning av datamaterialet (Jacobsen, 2002). I detta steg letade författarna efter 

respondenternas svar på frågeställningarna och orsakerna till deras tillvägagångssätt. Syftet 

var att hitta gemensamma mönster eller skillnader över hur respondenterna behandlar 

värderingsproblem (Jacobsen, 2002). 
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4.4 Etiska aspekter 

Studien har förhållit sig till de fyra forskningsetiska kriterierna som är framtagna av 

vetenskapsrådet (2002). Kriterierna är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, vilka författarna har följt under samtliga 

intervjuer.  

 

Respondenterna informerades inför deras medverkan om studiens syfte och hur materialet 

skulle användas, på så sätt uppfylldes informationskravet. Innan intervjun frågade 

författarna om respondenterna accepterade att intervjun spelades in. Respondenterna 

informerades även om att deras deltagande var frivilligt och närhelst fick avbrytas, vilket 

innebar att även samtyckeskravet infriades. För att konfidentialitetskravet skulle bli 

uppfyllt behandlades respondenternas svar i förtroende. Respondenterna har 

anonymiserats genom pseudonym för att deras medverkan inte skulle kunna 

sammankopplas med studien. Slutligen har även nyttjandekravet tillfredsställts då 

information som inhämtades om enskilda personer endast användes i forskningssyfte. 

4.5 Metodkritik 

Vid bedömningen av forskning ska framförallt tre begrepp, reliabilitet, replikerbarhet och 

validitet beaktas (Bryman och Bell, 2013). 

4.5.1 Reliabilitet 

Reliabiliteten avser i vilken utsträckning som studiens intervjuer kan återupprepas och 

uppnå samma resultat. Kriteriet innefattar även om studiens resultat beror på tillfälligheter 

och slumpmässiga händelser (Bryman och Bell, 2013). Kvale och Brinkmann (2014) menar 

att ledande frågor i många fall kan leda till en ökad reliabilitet snarare än att minska den. 

De menar vidare att ledande frågor kan användas för att kontrollera att intervjuarens 

tolkningar samt testa trovärdigheten i respondenternas svar. Intervjuguiden har som 

nämnts tidigare bestått av huvudfrågor med olika teman som intervjuerna ska beröra. 

Intervjuguiden har även innehållit formulerade följdfrågor om respondenterna inte skulle 

beröra dessa ämnen i huvudfrågorna, denna intervjuguide har inte ändrats mellan 

intervjuerna. Intervjuguiden har hjälpt intervjuarna att bibehålla en röd tråd i intervjun 

samtidigt som de fått svar på kärnfrågorna kring värdering av läkemedelsbolag. Empirin 

har analyserats gemensamt av båda författarna utifrån samma ramverk för att undvika 

olikheter i tolkningen av informationen. Detta bidrog till en ökad reliabilitet i studien. 
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4.5.2 Replikerbarhet 

Replikerbarhet påminner om reliabilitet. Replikerbarhet handlar om att forskare ibland vill 

upprepa en undersökning. Det kan bero på att de misstänker att studiens resultat inte 

stämmer och att dessa skulle bli annorlunda om de genomfördes på nytt. För att det ska gå 

att replikera studien måste den ursprungliga studiens tillvägagångssätt vara så pass 

utförligt att det är möjligt att replikera undersökningen (Bryman & Bell, 2013). Detta är 

något författarna försökte uppfylla genom en tydlig dokumentation av studiens metod. 

Intervjuguiden bifogades, som bilaga, för att visa transparens och för att bidra till ökad 

replikerbarhet 

4.5.3 Validitet 

Det tredje kriteriet är validitet. Bryman och Bell (2013) menar att validitet på flera sätt kan 

anses vara det viktigaste kriteriet av dem alla. Begreppets innebörd är i vilken grad som 

studiens resultat är svar på studiens forskningsfrågor. Respondenterna i denna studie har 

gett svar på hur värdering av små läkemedelsbolag går till i praktiken. För att kunna dra 

slutsatser från intervjuerna krävdes det därför att respondenterna var kunniga inom ämnet 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Respondenterna i studien har alla en gedigen bakgrund och 

erfarenhet inom värdering av läkemedelsbolag. Utöver detta har samtliga erfarenhet av att 

arbeta på större välrenommerade investmentbanker och följer aktivt läkemedelsbolag. 

Validitet förekommer i flera olika slag. Intern validitet berör frågor huruvida studiens 

slutsatser är trovärdiga eller inte (Bryman & Bell, 2013). Den externa validiteten handlar 

om i vilken utsträckning som studiens slutsatser kan appliceras på andra sammanhang än 

studien (Bryman & Bell, 2013). För att stärka studiens validitet använde sig författarna av 

tidigare nämnt pilottest. Pilottestet innebar att författarna fick bekräftelse om att frågorna 

var ställda på ett enkelt och begripligt sätt, vilket gav författarna svar på de frågor de 

önskade få besvarade. 

 

Alternativa kvalitetskriterier 

Bryman och Bell (2013) förklarar att flera forskare avvisar dessa bedömningskriterier för 

kvalitativa studier och menar att dessa lämpar sig bättre för kvantitativa studier. Guba och 

Lincoln (1994) är två av dessa. De föreslår att kvalitativa undersökningar istället ska 

bedömas genom trovärdighet och äkthet. Trovärdighet i sin tur delas upp i fyra 

underkriterier, tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering, vilka alla har en 

motsvarighet i den traditionella bedömningen av forskningskvalitet (Bryman & Bell, 2013). 

Tillförlitligheten motsvarar intern validitet och innebär således att forskning genomförs 

enligt de regler som finns samt att respondenterna i studien får en möjlighet att bekräfta att 

forskarna tolkat verkligheten på rätt sätt. Överförbarhet motsvarar extern validitet och är 

ofta svår att uppnå i kvalitativa studier (Bryman & Bell, 2013). Överförbarhet grundar sig i 

vilken utsträckning som studiens resultat kan användas för andra situationer. Guba och 
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Lincoln (1994) menar att den kvalitativa forskningens motsvarighet till reliabilitet är 

pålitlighet. Kriteriet bedöms utifrån studiens redogörelse av forskningsprocessens moment, 

samt i vilken utsträckning som slutsatserna är korrekta (Bryman & Bell, 2013). 

Konfirmering innebär att forskarna agerat i god tro och inte låtit sig påverkas av personliga 

värderingar eller att den teoretiska inriktningen påverkat studiens utförande och dess 

slutsatser. Guba och Lincolns (1994) andra kriterium, äkthet, innebär att undersökningen 

ska ge en rättvis bild. Analytikernas åsikter och olika uppfattningar ska spegla den grupp 

som studeras. 

4.5.4 Källkritik 

Vid bedömningen av studiens källor har utgångspunkten varit den arbetsgång som Skärvad 

och Lundahl (2016) beskriver. De menar att källorna ska vara objektiva, opartiska och att 

beaktande ska göras kring hur källorna valts ut. 

 

Studiens primärkällor har valts ut efter dess kompetens och därefter har beaktning tagits 

angående deras bakgrund och nuvarande arbetsgivare. Valet har gjorts för att uppnå en 

bred spridning men samtidigt kan det inte garanteras att respondenterna inte har talats vid 

inför intervjuerna. Intervjuerna anses inte beröra känsliga uppgifter för respondenten och 

att denne därför skulle vinkla sina svar ses inte sannolikt eftersom deras personliga vinning 

av detta är svår att se. Eftersom intervjuerna inte behandlade ämnen som skulle kunna ses 

som företagshemligheter, så som specifika värderingsverktyg eller dokument anses det inte 

heller särskilt troligt att respondenterna skulle undanhålla information. 

 

Som sekundärkällor har framförallt litteratur publicerad av forskare och artiklar i 

vetenskapliga tidskrifter använts. Dessa har kompletterats med elektroniska källor. 

Litteraturen är skriven av ansedda forskare inom finansvetenskapen och anses ha hög 

trovärdighet. Valet av elektroniska källor har i stort sett uteslutande varit uppslagsverk, 

affärspress och branschorganisationer som valts kritiskt och med försiktighet för att ha hög 

trovärdighet. Majoriteten av studiens elektroniska källor är utgivna av statliga myndigheter 

eller riktade mot statliga myndigheter, skolor och företag. Övrig information är sådan som 

är objektiv och saknar vinklingar, till exempel börsindex och sammanställningar över 

börsintroduktioner. Då författarna inte var insatta i vilka aktieanalytiker som följer 

läkemedelsbolag användes affärsvärldens årliga lista över bästa aktieanalytiker som 

komplement vid val av respondenter. En av respondenterna, i studien benämnd som RF, 

arbetar idag inte primärt med små läkemedelsbolag. Denne har dock god kunskap kring 

hur dessa bolag ska värderas och bidrar därmed till studiens syfte. 
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5 Empiri och analys 

Detta kapitel inleds med en kort presentation av studiens respondenter. Därefter 

redovisas empirin och analysen kopplad till studiens frågeställningar. Presentation av 

respondenter 

 

Respondent A (RA): Respondenten har en kandidatexamen i medicinteknik och en 

magisterexamen i ekonomi. Respondenten har jobbat inom finansbranschen sedan 1998, 

majoriteten av åren med att analysera hälsovårdsbolag.  

 

Respondent B (RB): Respondenten har två års studier inom bioteknik och en 

kandidatexamen inom företagsekonomi. Respondenten har sedan 2009 jobbat med 

aktieanalys.  

 

Respondent C (RC): Studerat juridik och ekonomi i Uppsala, Stockholm och London. 

Respondenten har erfarenhet av att jobba med hälsovårdssektorn sedan 2006.  

 

Respondent D (RD): Har en magisterexamen i biologi och tvååriga företagsekonomistudier 

som även kompletterats med kurser i farmakologi. Respondenten har arbetat med 

värdering av läkemedelsbolag i 20 år, varav det senaste året som förvaltare av en 

läkemedelsfond.  

 

Respondent E (RE): Utbildad civilekonom. Började arbeta inom läkemedelsindustrin i sex 

år och har därefter arbetat som analytiker i 17 år samt som förvaltare i tre år.  

 

Respondent F (RF): Utbildad civilekonom. Respondenten arbetade först vid ett stort 

internationellt läkemedelsföretag och har därefter arbetat som analytiker i 20 år. 

5.1 Vilken värderingsmetod tillämpas i praktiken?  

Trots att tidigare studier, i form av Russell (2016), menar att det inte finns någon 

vedertagen praxis när det gäller värdering av immateriella tillgångar och att Hartmann och 

Hassan (2006) förespråkar att realoptioner är den bäst lämpade värderingsmetoden för 

läkemedelsbolag anser respondenterna att DCF-modellen är den bästa metoden för att 

värdera små läkemedelsbolag. DCF-modellen är den metod som alla respondenter förutom 

RF i huvudsak utgår ifrån. “Det är en DCF-modell, eller varianter utav den” berättar RE. 

För ett projekt under bestämd tid kan det däremot bli aktuellt att göra en NPV, 

nuvärdesberäkning av framtida kassaflöden (eng: Net present value) menar RA. RA 
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utvecklar att det är allmänt känt att försäljningen minskar markant efter patentutgång i 

bolag som endast har ett projekt. ”Det är ju egentligen som att värdera en gruva, det finns 

bara en viss mängd att mjölka ur” säger RA. Att värdera ett större bolag med en 

kontinuerlig forskningsportfölj, där det fortlöpande kommer ut produkter, öppnar upp för 

möjligheten för relativvärdering anser RA. För små nischade bolagen, som bara har ett eller 

ett par projekt, anser RA slutligen att det kanske är mer konservativt att titta på en NPV 

under en mer specifik tidsperiod som kanske är 15-20 år. Därefter anses projektet inte 

generera något värde. Flera respondenter menar att förväntande kassaflöden riskjusteras 

med hjälp av sannolikheter att nå marknaden, beroende på vilken fas bolagets substans 

befinner sig i.  

 

Litteratur av bland annat Bogdan och Villiger (2010) samt Keegan (2008) framhåller 

fördelarna med att kombinera DCF-modellen med beslutsträd, där olika utfall visualiseras. 

Detta är något som analytikerna själva inte förespråkar. Detta skulle kunna ses som att 

sannolikheterna för att nå olika utfall blir hypotetiska. I en perfekt teoretisk värld, som 

Bogdan och Villiger (2010) beskriver, är sannolikheterna för olika utfall kända. 

Respondenterna anser att dessa sannolikheter i realiteten kan bli osäkra och utfallen 

hypotetiska. Dessutom innebär olika utfall ytterligare sannolikhetsjusteringar, vilket bidrar 

till komplexitet i modellen. Analytikernas värderingar är en produkt som säljs in till 

investerare, vilket innebär att värderingen måste vara tydlig och konkret. Investerarna är 

intresserade av vilket utfall analytikerna tror är mest sannolikt och ytterligare 

sannolikhetsjusteringar kan då försvåra marknadsföringen av värderingen. 

 

RE tycker att DCF-modellen fungerar bra men att den bättre förklarar värdet i bolag med 

lite bredare portföljer. Ett bolag med endast ett projekt mot en indikation försvårar 

möjligheten att ge en bra bild av bolagets värde, menar RE. RC håller med om att DCF-

modellen lämpar sig väl för kända projekt och tycker att en fördel med modellen är att den 

är transparent samt att inputvariablerna lätt kan justeras om projektet exempelvis skulle bli 

försenat. Enkelheten i DCF-modellen är viktig när aktievärderingen presenteras för 

investerare.  

 

RD, som är den enda förvaltaren i studien, har ett annat tillvägagångssätt numera. När RD 

tog över rollen som förvaltare var ambitionen initialt att ha en modell för varje enskilt 

bolag, men det visade sig omöjligt. Som förvaltare är universumet närmare 500 bolag och 

därmed betydligt större än den bas, på 10-15 bolag, som en analytiker har. För RD har detta 

inneburit att ”värderingsmodellerna har blivit mycket mindre sofistikerade och [RD] har 

tvingats att luta sig lite mer mot säljsidans befintliga modeller”. I sin tidigare roll som 

analytiker varierade värderingsmodellen beroende på vilken typ av bolag som skulle 

värderas. RD hävdar dock att det oftast var en DCF-modell som riskjusterades för varje 
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projekt som användes. RD är ende respondenten som tidigare använt sig av realoptioner. 

Denne ställer sig dock tveksam till att det rörde sig om en optionsmodell, utan tyckte 

snarare att det var en modifierad optionsmodell som liknade en riskjusterad 

kassaflödesmodell. En realoptionsmodell är en svår värderingsmetod med många 

inputvariabler som lätt skapar komplexitet, ”ju fler inputs, desto större källa till fel” säger 

RD. Även om den tidigare forskningen menar att optionsmodeller beaktar ledningens 

valmöjligheter och synliggör värdet av att avbryta projekt vilket kan ge en mer korrekt 

värdering av projekten anser respondenterna att denna metod inte är applicerbar i 

praktiken.  

 

I teorin är all information och de variabler som inkluderas i modellerna ofta kända. Enligt 

samtliga analytiker finns konkreta sannolikheter för hur stor chansen är att en substans når 

marknaden och förväntande intäkter samt kostnader är kända. I praktiken är det dock inte 

så elementärt utan det råder stor osäkerhet kring dessa variabler. För att värdera ett 

läkemedelsbolag krävs det att mycket information inhämtas, som inte bara härrör det egna 

bolaget och egna substansen, utan nuvarande och potentiella framtida konkurrenter måste 

också beaktas. Den inhämtade informationen måste sammanställas, analyseras och 

uppskattas för att skapa antaganden för projekts potentiella utfall.  

 

Respondenterna anser att realoptioner är en för komplex metod att använda och att de inte 

har tillräckligt med kunskap för att använda metoden. Metoden kräver flera antaganden 

som i många fall är väldigt svåra att uppskatta samtidigt som metoden är mer 

svåröverskådlig i jämförelse med den enklare DCF-modellen. Respondenterna anser att de 

komplexa antaganden ger upphov till många potentiella felkällor i värderingen, vilket gör 

att den inte blir praktiskt applicerbar. 

 

”Den krassa verkligheten är att, om saker och ting blir för komplexa, 

 blir de inte tillämpbara.” (RD, 2017) 

 

RF går mot strömmen genom att vara den enda respondenten som uteslutande använder 

sig utav relativvärdering, detta baseras på att RF i stort sätt endast tittar på större bolag. RF 

har dock insikt i värdering av små läkemedelsbolag och medgav att en DCF-modell är att 

föredra för dessa. Flertalet respondenter menar att relativvärdering skulle kunna tillämpas 

som komplement till DCF-modellen då bolagen är större och har stabila kassaflöden. 

Relativvärderingsmetoden får dock kritik och flera respondenter menar att den största 

svårigheten i relativvärderingen bland små läkemedelsbolag är att hitta jämförbara bolag. 

RE menar att det inte finns några bra multiplar att använda sig utav. RD är dock ännu mer 

kritisk till metoden. Efter att denne bevittnat ett par börskrascher har RD dragit slutsatsen 

att det är i slutfasen av en börsuppgång som alla använder relativvärdering och att ”den 
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[relativvärdering] säger ingenting om hela gruppen är felvärderad”. RE menar att 

relativvärdering endast är tillämpbar i de fall då man är säker på att jämförelsegruppen är 

korrekt värderad, vilket är väldigt sällan. RD avslutar, ”jag tycker det finns flera brister med 

en approach som bygger på relativvärdering”. 

 

Relativvärderingsmetoden är enkel och används ofta i samband med presentationer och 

investeringsträffar. En förklaring till detta skulle kunna vara att investerare är okunniga om 

vad som driver värdet i multiplarna. Teorin bakom att använda relativvärdering för små 

läkemedelsbolag är väldigt begränsad jämtemot DCF och realoptioner. Trots metodens 

lättförståeliga natur håller analytikerna med om att små läkemedelsbolag inte är optimala 

att värdera genom relativmetoden. Små läkemedelsbolag skiljer sig mycket ifrån varandra 

och många saknar intäkter. Detta gör att många multiplar ej går att använda. Att större 

läkemedelsbolag kan värderas genom relativvärdering beror på att dessa har en 

kontinuerlig forskningsportfölj och en verksamhet som mer påminner om 

kassaflödesdrivna bolag. Vilket innebär att det inte råder samma karaktäristiska osäkerhet 

kring framtida kassaflöden som bland de små läkemedelsbolagen. Detta innebär att fler 

bolag kan användas som jämförelsebolag. Analytikernas urvalskriterier skiljer från de fyra 

värdedrivarna, risk, vinstmarginal, återinvesteringsgrad och tillväxt som Damodaran 

(2012) lyfter fram i teorin. Analytikerna framhäver bolagsstorlek och marknad som 

essentiella kriterier, men nämner även bland annat skuldsättningsgrad, liknande projekt 

och avskrivningsregler. Detta kan förklaras i att små läkemedelsbolag ofta saknar 

vinstmarginal, återinvesteringsgrad och tillväxt vilket gör de oanvändbara för en 

relativvärdering. Det kan även kopplas till analytikernas motvilja att använda endast en 

relativvärdering som värderingsmetod bland små läkemedelsbolag utan argumentera för 

dess applicerbarhet i branscher med större stabilare bolag. 

 

Att välja den metod som man har bäst kunskap kring, snarare än den som kanske är 

komplex men som skulle kunna ge en mer träffsäker värdering kan härledas till Simon 

(1955). Han menar i sin studie om rationella beslut, att individer överväger mervärdet ett 

alternativ ger gentemot uppoffringen som alternativet kostar. I detta sammanhang innebär 

kostnad den extra tid och pengar som ytterligare informationssamlande kräver. 

Förklaringen till att analytikerna väljer den något simplare DCF-modellen skulle således 

kunna bero på att respondenterna tycker att DCF-modellen är tillräckligt bra. Vilket 

innebär att de resurser som krävs för att uppskatta modellens variabler inte överstiger 

mervärdet som modellen ger upphov till i värderingen.  
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Aktieanalytikers syfte med värderingar kan också vara en avgörande faktor till valet av 

värderingsmetod. Analytikerna menar att de gör sina värderingar ur ett 

aktieinvesteringsperspektiv. Detta innebär att syftet med deras värderingar är att sälja 

produkten till investerare. I samband med presentationer måste analytikerna kunna 

förklara och argumentera för sina antaganden på ett sätt som investerare förstår och 

accepterar. Därav kan realoptioner bli svårt ur ett marknadsföringssyfte. 

 

Aktieanalytikerna förespråkar istället användandet av DCF-modellen med samma 

argument som ovan. Syftet med deras värderingar är att sälja in produkten till investerarna. 

Modellen är lätt att justera om något av antagandena behöver ändras, exempelvis om någon 

ny information om substansen offentliggörs. Modellen är transparent och lätt att förklara 

för investerare. 

5.2 Vilka svårigheter finns och hur kringgås dessa? 

5.2.1 Uppskattning av intäkter 

Russell (2016) diskuterar att en av svårigheterna med värdering av läkemedelsbolag är att 

bolagens tillgångar är väldigt heterogena. Detta problem lyfter även analytikerna fram som 

en av de största svårigheterna. Men trots att tillvägagångssättet är svårt överensstämmer 

analytikernas förfarande till stor del med vad den befintliga teorin på ämnet beskriver. I det 

tidiga utvecklingsstadiet eller för läkemedel på nya marknader är problemet tydligast. För 

att bemöta problematiken menar både teorin och analytikerna att det finns två olika 

strategier för hur intäkterna ska uppskattas, bottom-up- och top-down-strategin. Studiens 

respondenter uppger att de primärt använder sig av bottom-up-strategin. Samtliga 

respondenter är överens om att det krävs att bolagens olika produkter och patentprocesser 

undersöks och analyseras individuellt för att fastställa värdet på ett forskande 

läkemedelsbolag. Innan den förväntade försäljningen kan börja prognostiseras måste 

sjukdomens förekomst kartläggas. Hur stort behovet av läkemedlet är och vilka 

konkurrerande läkemedel som förväntas finnas på marknaden måste också approximeras. 

Om det förväntas finnas någon konkurrent överhuvudtaget. Att ta reda på hur många 

individer som lider av en sjukdom är en enkel process enligt respondenterna. Det finns 

generellt sätt god dokumentation angående hur många individer som lider av olika typer av 

sjukdomar. Framförallt bland de vanliga folkhälsosjukdomarna. Men det finns sjukdomar 

som är okända eller dåligt diagnostiserade. Hur stor andel av de individer som har 

sjukdomarna som är diagnostiserade kan bli avgörande när populationen ska uppskattas. 

”Om 10 procent av de som har sjukdomen är diagnostiserade eller om det är 80 procent” får 

stor påverkan när populationens storlek uppskattas menar RD. RD berättar vidare att det 

är viktigt att prognostisera var man tror marknaden kommer att vara i framtiden. Samtliga 
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respondenter anser att det innefattar att undersöka vilka nya läkemedel som potentiellt 

kommer lanseras under perioden. Det gör att analytiker behöver ha uppsikt på betydligt fler 

bolag än endast bolag som de följer. RD menar att den största problematiken kan vara att 

uppskatta hur lång tid det tar innan läkemedlet når en stabil försäljning eftersom det tar 

flera år att få ut produkter på marknaden. 

 

När förväntad försäljning för en potentiell produkt ska uppskattas anser samtliga 

respondenter att de två huvudfrågorna som måste besvaras är, hur stor marknadsandel kan 

produkten förvänta sig ta och vilket pris bolaget kan ta. 

 

Vilken marknadsandel som ett läkemedel kan ta beror på flera olika faktorer menar 

respondenterna. Är det ett nytt läkemedel på en ny marknad kommer läkemedlet till största 

sannolikhet att ta hela marknaden. Finns det redan befintliga läkemedel på marknaden 

behöver dessa jämföras mot substansen som bolaget planerar att lansera. Därefter anser 

respondenterna att det behöver fastställas hur detta läkemedel skiljer sig ifrån redan 

existerande läkemedel. RE anser att det är viktigt att ha bra data ifrån de kliniska studierna 

angående faktorer som behandlingstid och bieffekter. Även det pris som bolaget kan ta för 

läkemedlet måste sättas i relation till konkurrensen på marknaden. Är bieffekterna mindre 

och behandlingstiden kortare än redan existerande läkemedel ökar chansen att bolaget ska 

ta en större marknadsandel samt möjligheten att sätta ett högre pris. RA berättar att ”nya 

mediciner som inte är avsedda att vara me-too brukar kunna få en premie till gamla 

mediciner”. Me-too innebär att det är ett liknande substans till någon redan existerande 

läkemedel. Me-too skiljer sig från generikaprodukter då generikaprodukter är exakta kopior 

uppbyggda på samma substans. Är det ett läkemedel helt utan konkurrenter kan bolag ta 

nästan vilket pris som hävdar RB. RA uppger att tillverkningskostnaderna är väldigt låga 

när ett läkemedel blivit godkänt. Detta leder ofta till väldigt höga EBIT-marginaler. 

 

Analytikerna menar att man måste skaffa sig en uppfattning om den specifika substansen 

och vad det är som särskiljer den mot konkurrenter. För att kunna göra en gedigen 

uppskattning måste därför även bolagets konkurrenter och deras substanser studeras. Det 

leder till att analytikerna riskerar att utsättas för mentala ankare som Ricciardi (2008) 

diskuterar i sin studie. I detta sammanhang skulle det kunna leda till att analytikerna lägger 

för stor vikt vid konkurrenternas försäljningssiffror och bolagsledningens egna 

beräkningar. Samtidigt kanske detta är det bästa som analytikerna kan utgå ifrån. Det går 

dock inte att utesluta risken att det konkurrerande läkemedlet som studeras varit en succé 

eller fiasko och att förväntningarna på det analyserande läkemedlet blir därefter. Det finns 

en överhängande risk för att valet av konkurrenter som studeras blir väldigt avgörande för 

värderingen. Är konkurrenterna framgångsrika läkemedelsutvecklare är det lätt att 

analytikerna underskattar risken. 
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Vilka projekt som inkluderas i värderingen beror till stor del på storleken på bolaget anser 

respondenterna. ”När det gäller mindre läkemedelsbolag, har man en tendens att plocka 

med mycket tidigare [projekt] för de har oftast inte så mycket annat att välja på” säger RE. 

Respondenterna tenderar att fokusera på framförallt fas 3-projekt och eventuellt några fas 

2. RA säger att ”Prekliniska försök är inte värt något idag, nästan inte fas 1-projekt heller”. 

Respondenterna är eniga om att osäkerheten är väldigt stor i just små läkemedelsbolag. RA 

beskriver bolag utan färdiga produkter som ”rena förhoppningsbolag” där bolagen är flera 

år ifrån att tjäna sin första krona. Flera respondenter menar att det finns begränsat värde i 

prekliniska- och fas 1-projekt. Detta medför att flera respondenter inte tar med tidiga 

projekt i värderingen, vilket beror på att kostnaderna inte sannolikhetsjusteras och då ger 

projekten negativa värden. Oftast vill man ha någon form av klinisk data innan projekten 

inkluderas i värderingen. Ibland händer det dock att det finns särskilda projekt som 

analytikerna anser är extra intressanta och då kan inkluderas för att belysa projektet. Dessa 

projekts faktiska värde blir dock väldigt litet efter sannolikhetsjusteringarna. 

 

Att analytikerna endast tar med projekt längre fram i utvecklingsstadiet, då det finns mer 

information om läkemedlet och dess dosering kan förklaras med Simons (1995) studie. 

Detta är en genväg som innebär att analytikerna frångår ett projekts verkliga värde 

eftersom vissa projekt i bolagen inte innefattas i värderingen. Beslutet skulle kunna baseras 

på att projektet ligger väldigt tidigt, där det fortfarande finns en stor osäkerhet om och när 

projektet kan finnas till försäljning på marknaden. I likhet med Simon (1995) resultat 

menar analytikerna att det blir svårt att uppskatta intäkter och kostnader när det är lång tid 

kvar till potentiell lansering. Tiden och de resurser som denna uppskattning tar för 

analytikerna ligger inte i paritet med den värdeförändring som en inkludering av projektet 

skulle kunna ge. I en perfekt värld hade alla projekt inkluderats, men på grund av den 

konkurrens som finns på marknaden och att mycket handlar om vara snabb samtidigt som 

de råder stor osäkerhet kring projekt i tidigare faser väljer analytiker att exkludera dessa ur 

värderingen 

 

Ingen av de tillfrågade respondenterna uppger att de använder sig av beslutsträd för att 

summera olika typer av potentiella utfall. Däremot anser några att olika utfall kan jämföras 

i en känslighetsanalys. RD instämmer och menar att det redan skett en 

sannolikhetsjustering i värderingen och det inte tillför något att göra ytterligare en 

sannolikhetsjustering. RB beskriver att det inte finns något behov att justera med olika 

utfall. RB upplever att utfallet för små läkemedelsbolag ofta är binärt, ”antingen kommer 

alla bli jätterika och tjäna hundra gånger pengarna eller så kommer inte bolaget finnas 

kvar”. Analytikernas val att inte behandla flera potentiella utfall grundar sig i deras syfte, 

att sälja in sina värderingar till investerare. Det blir svårare ur marknadsföringsperspektiv 

att motivera en värdering bestående av flera potentiella utfall, som både kan vara positiva 
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och negativa, än en värdering där man endast har ett utfall. Att uppskatta hur 

försäljningskurvan ser ut när en produkt väl når marknaden är en svårighet som några av 

respondenterna säger att investerare enkelt förbiser. Analytikernas uppskattning kring när 

bolaget kommer maximera sin försäljning skiljer sig åt från teorin. Bogdan och Villiger 

(2010) anser att toppförsäljningen kan komma efter ett par år på små, omättade marknader 

och först efter tio år på större, mer mättade marknader. Analytikerna menar att 

försäljningen borde vara som störst precis innan patentens utgång.  

 

De flesta respondenterna anser att det kan vara väldigt svårt för ett litet läkemedelsbolag att 

frammana en säljarkår och på så sätt få ut sin produkt på marknaden. RA tar upp att detta 

är ett skede då många bolag tror att de redan är i hamn med sin produkt. Istället kan det 

resultera i en konkurs. Detta är en problematik som ofta är förbisedd i teorin, vilket innebär 

att risken kan underskattas. Tidigare finansiell forskning på läkemedelsbolag har fokuserat 

på sannolikheter för substanser fram till godkännande fasen. Detta innebär att 

organisatoriska och marknadsföringsmässiga problem som kan uppstå, speciellt i små 

bolag inte har studerats. Om små bolag värderas av oerfarna analytiker är detta en 

problematik som enkelt förbises. När ett läkemedel når marknaden ökar risken för den 

form av mentala ankare som Kahneman och Tversky (1974) diskuterar. Eftersom att 

analytikerna varit exponerade med positiv information under längre tid och det finns en 

optimism att detta positiva informationsflöde ska fortsätta, kan det innebära att analytiker 

underskattar risken.  

5.2.2 Uppskattning av kostnader 

Analytikerna anser inte att uppskattning av kostnader för utveckling av läkemedlet är ett 

stort problem, inte heller litteraturen behandlar uppskattning av kostnader som ett stort 

problem. RC menar att kostnaderna för att utveckla substanser ofta är ganska konkreta och 

”ingafflade” genom formaliserade processer av läkemedelsverket. Respondenterna menar 

att kostnaderna beräknas med hjälp av företagets egna uppskattningar och att 

respondenterna då får stämma av hur bolagens framtida planer ser ut och hur de själva valt 

att räkna på kostnaderna. Ofta är de operativa kostnaderna kända, liksom kostnaderna för 

att ha ett projekt i fas 1, 2 och 3. Därefter studeras ofta andra bolag, vad kostade det när ett 

liknande bolag gick igenom en mognadsfas till att ha en produkt på marknaden. RD menar 

att man därefter kan jämföra bolaget med en jämförelsegrupp på 10-20 bolag och göra en 

bedömning om detta är ett genomsnittligt bolag, eller bättre än jämförelsegruppen och 

därav bedöma rimligheten sina antaganden.  
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Kostnadsuppskattningen kan precis som vid uppskattning av intäkter innebära att problem 

uppstår vid kontakt med bolagsledningen. Det är viktigt att ställa sig kritisk till deras 

beräkningar och göra bedömningar kring hur rimliga deras antaganden är. Mentala ankare 

kan lätt göra sig påminda genom att analytikerna går för mycket på ledningens ord. Därför 

blir det viktigt att själv försöka göra en uppskattning hur lång tid det kan antas ta att bland 

annat rekrytera patienter. Sjukdomens art påverkar hur lätt eller svårt det är att rekrytera 

patienter. Vissa sjukdomar är mer känsliga, vilket kan göra det svårare och dyrare att 

rekrytera försökspersoner, menar RB.  

 

Det är också lätt att fastna i fällan tillgänglighetsheuristik och inte vara tillräckligt kritisk i 

sin bedömning kring hur bolaget beräknat kostnaderna. Analytikerna säger att det ofta blir 

dyrare än vad bolaget faktiskt budgeterat, vilket är viktigt att ha med sig när värderingen 

ska göras. Det är svårt att förutspå alla tänkbara kostnader som ett projekt medför. 

Sannolikheten att underskatta risken och att utvecklingsprocessen är längre än beräknat är 

också stor menar analytikerna. Eftersom utvecklingstiden är svår att uppskatta och 

kostnaderna är starkt förknippade med tiden kan kostnadsuppskattning skilja sig från det 

verkliga utfallet. 

 

”Normalt sett tar det dubbelt så lång tid och kostar  

dubbelt så mycket som ledningen säger” (RB, 2017) 

 

För att utvärdera ledningens prognoser och beräkningar menar analytikerna att man måste 

kolla på liknande projekt. Om ett bolag som ska utveckla en substans och sälja den på 

marknaden analyseras, kan man kolla på liknande bolag och hur stora kostnader dessa haft 

för den processen. Vill bolaget sälja produkten själva, måste även kostnader för att upprätta 

en hel säljkår i bolaget beaktas. Risken är dock även här att man hamnar i den psykologiska 

fällan med mentala ankare och utgår i för hög utsträckning från vad bolaget säger själva och 

vad liknande bolag haft för kostnader. Det projekt som ska analyseras är en specifik 

produkt och analytikerna måste göra en bedömning kring hur denna substans är bättre 

eller sämre än konkurrenterna.  

 

För de kliniska faserna finns det en infrastrukturkostnad, genom att bolagen öppnar center 

där de utför sina patientstudier. Dessa center är väldigt dyra och kostnaderna per patient 

blir väldigt beroende på hur många patienter som respektive center kan ta in. Kostnaderna 

brukar ofta bli dyrare än vad man ursprungligen förväntar sig, menar flera analytiker. RE 

förklarar att det i kliniska studier inte är ovanligt att industrisnittet är 50 000 $ per patient 

vilket är en bra utgångspunkt, men att det varierar beroende på sjukdomsområde.  
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RE och RA delar inte upp kostnaderna efter sannolikheter att nå olika faser utan anser att 

kostnaderna kommer finnas oavsett om projektet når marknaden eller inte. Detta innebär 

att samtliga kostnader hänförbara till projekten i värderingen inkluderas till 100 procent. 

Detta tillvägagångssätt skiljer sig mot Bogdan och Villiger (2010), vilka menar att 

kostnaderna bör sannolikhetsjusteras. Analytikerna menar att de genom åren sett att 

kostnaderna existerar oavsett om substansen når marknaden eller inte. Detta skulle även 

kunna motivera valet att inte använda realoptioner, där både intäkter och kostnader 

sannolikhetsjusteras. DCF-modellen skapar en valfrihet i vilka faktorer som ska 

riskjusteras, vilket realoptioner saknar.  

5.2.3 Riskjustering 

Sannolikheten att ett läkemedlet når marknaden har stor inverkan vid värderingen och är 

en viktig komponent. Hur respondenterna väljer att riskjustera ett projekt varierar. RC 

menar att det viktiga är att inte använda både en hög diskonteringsränta och en hög 

riskfaktor, i form av sannolikheten att nå marknaden. Flera respondenter tycker det är 

lättare att argumentera för en något lägre diskonteringsränta och istället riskjustera 

intäkterna med en lägre sannolikhet att nå marknaden. Det råder enighet bland 

analytikerna att utgå från industridata för sannolikheten att nå marknaden. Om en 

värdering ska avvika från industridata krävs stor kunskap om inte bara värderingsteknik 

och läkemedelsbranschen utan även kemi, biologi och farmakologi. Eftersom det råder stor 

osäkerhet och en ”korrekt” sannolikhet är svår att fastslå finns det risk att falla i 

psykologiska fällor. Det finns bra industridata för sannolikheten att olika typer av 

substanser ska gå vidare genom olika faser, beroende på vilket sjukdomsområde som 

substansen är avsedd för. Michael Hay publicerade en studie i den vetenskapliga tidskriften 

Nature 2014. RE lyfter fram Hays studie som bra industridata med sannolikheter för mer 

individuella indikationer, vilken kan vara en bra studie att utgå från. RE menar att fördelen 

med Hays studie framför till exempel Joseph DiMasis liknande studie är att Hays studie är 

betydligt större och omfattar både små och medelstora bolag, medan DiMasi i huvudsak 

bara tittar på big pharma. Studier likt dessa fungerar som utgångspunkt vid 

sannolikhetsjusteringar.  

 

Kahneman och Tversky (1974) menar att Bar-Hillel (1973) diskuterar mentala ankare i form 

av att människor har en övertro till att händelser återupprepas. Mentala ankare kan då 

innebära att en oerfaren aktieanalytiker överskattar sannolikheten i sin värdering om en 

studie har visat positiva resultat med god data, under flera tester i rad. Detsamma gäller vid 

tester som har gett sämre resultat, då kan sannolikheten att nå marknaden underskattas. 

Det är även viktigt att använda industridata som korrekt speglar verkligheten. När 

analytikerna tittar på liknande substanser som producerat fenomenala resultat finns det en 

risk att sannolikheten överskattas. Detta kan ses som ett överhängande problem vid 
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mentala ankare och användning av tidigare kända referenspunkter som Ricciardi (2008) 

diskuterar. För att undvika detta krävs analysering av huruvida jämförelsesubstanserna och 

bolagen särskiljer sig från den studerade substansen. Samtidigt kan industridata vara att 

föredra vid uppskattning av sannolikheter då alternativet att själv uppskatta möjliga risker 

kan vara betydligt svårare. 

 

Det är inte bara sjukdomsområdet som läkemedlet riktar sig till som påverkar 

sannolikheterna, utan även vad det rör sig om för typ av substans. RE uppger att han 

brukar justera upp sannolikheterna för biologiska läkemedel och ned sannolikheten för 

småmolekylära läkemedel. Detta då denne anser att biologiska läkemedel ofta har större 

sannolikhet att nå marknaden. Under fas 3 kan det även finnas Companion diagnostic, en 

indikator för hur patienten reagerar på en specifik medicinsk behandling, att komplettera 

studien med. RE förklarar att detta kan få ”sannolikheterna att i princip fördubblas”. 

Mängden data som forskningen ger upphov till påverkar även den möjligheterna att frångå 

genomsnittet. RC och RD förklarar att olika preparat som befinner sig i samma fas kan ha 

olika mycket data som underlag från tidigare faser. Vidare säger de att ett preparat med 

mer underlag underlättar beslutet att justera upp eller ner sannolikheten. RC och RD säger 

båda att den historiska sannolikheten för fas 3-projekt att lyckas har varit mellan 60-70 

procent. Hays (2014) studie säger att sannolikheten för att en genomsnittlig fas 1 studie ska 

nå marknaden är cirka tio procent. RD anser att den siffran är för hög och hävdar att 

sannolikheten snarare har varit 3-5 procent. Några av respondenterna brukar även justera 

sannolikheten att lyckas efter bolagets storlek. RA hävdar att bland de större bolagen finns 

det en rutin att genomgå forskning och utveckling, vilket gör att dessa bolagen oftare lyckas 

med att få sina produkter att nå marknaden.  

 

Enligt aktiemarknadspsykologi kan risker enkelt under- eller överskattas genom 

tillgänglighetsheuristik. Eftersom läkemedelsutveckling är en komplicerad process där 

mycket kunskap inom andra ämnen än finans krävs, kan det vara svårt för oerfarna 

analytiker att ta hänsyn till bland annat eventuella patentintrång, konkurrerande produkter 

och bieffekter. Även uppskattningen av sannolikheter för olika risker kan påverkas av 

kognitiv bias. Sannolikheterna för olika risker kan upplevas större om dessa förekommit 

mer frekvent under en närliggande tid. Detta kan leda till en överskattning av risken. Detta 

är olika felkällor som skapas vid användandet av kognitiva genvägar vid osäkra 

förhållanden. Analytiker behöver därav tillämpa ett noggrant tillvägagångsätt vid 

uppskattning av sannolikheter vid forskning av läkemedel för att kringgå dessa. Detta 

genom att vara inlästa läkemedelsområdet och substansens effekt. 
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RF är dock skeptisk till sannolikhetsjusteringar och menar att oförutsägbarhet bland 

bolagsledningar försvårar arbetet med att använda sig av industridata.  

 

”Du kan ha en bolagsledning som är väldigt riskbenägen och kör fram saker 

 till myndigheter som förmodligen kommer säga nej […] eller så kan du ha 

bolagsledningar som är tvärtom”. (RF, 2017) 

 

Det nuvarande makroekonomiska läget i världen gör det svårt att använda sig utav de 

teoretiska modellerna vid uträkning av diskonteringsräntor, menar RA. De låga 

marknadsräntorna, som leder till låga diskonteringsräntor gör det svårt för analytiker att 

motivera dessa för investerare. Om en investerare vill ha ”8-10 procent avkastning på Alfa 

Laval, då ska man väl åtminstone ha 15 procent kanske för ett forskningsbolag, oavsett vad 

[Stefan] Ingves gör med sin styrränta” säger RA. RB anser att ”värdeboosten” ligger i 

sannolikhetsjusteringen och att åtta eller tio procent diskonteringsränta inte ger så stort 

utslag i slutändan. Eftersom analytikerna i slutfasen gör en riskjustering på allt, menar RA 

att det är fel att justera upp även diskonteringsfaktorn. Generellt sätt väljer analytikerna en 

diskonteringsfaktor mellan 8-15 procent beroende på storlek och projekt. RE har gjort 

enkelt för sig och använder tio procent diskonteringsränta för alla bolag, med motiveringen 

”det är runt, jämnt och bra”. Detta innebär att denne enbart gör sin riskjustering i 

sannolikheten för substansen når marknaden. RE menar att ”i realiteten kommer en 

investerare inte säga att nu har räntan gått ner, så nu ska jag ha 4,5 procent 

avkastningskrav”. RE menar att det viktigaste är att vara tydlig med vilka inputs som 

används i modellerna. ”Det kanske mer handlar om vikten att förstå vad som kommer ut ur 

en värderingsmodell snarare än det faktiska resultatet”, avslutar RD. 

 

Enligt teorin ska WACC användas som diskonteringsfaktor där den justeras med ytterligare 

avkastningskrav för att visualisera läkemedelsbranschens osäkerhet. Villiger och Bogdan 

(2005) menar att diskonteringsfaktorn i små läkemedelsbolag bör vara mellan 20-50 

procent. Anledningen till att detta inte är något som används av analytiker går att koppla 

tillbaka till tidigare diskussion (avsnitt 5.1) där värderingen är en produkt som ska 

marknadsföras och säljas. Värderingen bör vara enkel att förstå och alla variabler ska vara 

byggda på tydliga argument och ställningstagande. Analytikerna anser att det bli tydligare 

och mer korrekt genom att använda sannolikhetsjusteringar som huvudriskjustering. 

Diskonteringsräntan sätts ofta till en fast siffra mellan 8-15 procent för samtliga små 

läkemedelsbolag. Diskonteringsräntan är då kraftigt lägre än vad teorin förespråkar. Detta 

kan leda till att marknadsrisken underskattas om analytikerna inte justerar sina 

sannolikheter korrekt. Genom att justera diskonteringsräntan skapas ytterligare en variabel 

som analytiker måste ta hänsyn till och kvantifiera separat. Detta skulle kunna tolkas som 
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att komplexiteten i värderingen ökar och den blir mindre transparant eller svårare att 

förstå. 

5.2.4 Hoten 

Risken med patentintrång anser analytikerna är svårbedömd då flera variabler måste 

beaktas. Däribland patenttyp och läkemedlets kommersiella framgång. Ofta är detta ett 

problem som inte bemöts förrän hotet realiseras. Detta kan leda till att kassaflöden 

värderas säkrare än vad de är i realiteten. Flera respondenter menar att patent är 

svårhanterliga och ofta får analytiker förlita sig på bolagets patentstrategi och att de patent 

som ges ut, ges ut på korrekta grunder. RD redogör för att det finns olika typer av patent. 

Substanspatent, tillverkningspatent, processpatent och användarpatent. Substanspatenten 

skyddar den unika substansen och är det starkaste skyddet och därmed väldigt svårt för 

andra bolag att göra intrång i. En del bolag utgår från befintliga produkter och modifierar 

dessa. RD menar att dessa bolag ibland kan få ett slutresultat som är ännu mer attraktivt än 

de befintliga produkterna som finns på marknaden. Patent- och registreringsverkets roll 

måste då beaktas. Deras syfte är att avgöra hur stor uppfinningshöjd det är i produkten. 

Detta innebär att de modifierade substanserna kommer ha tunnare patentskydd än vad 

originalsubstansen har. 

 

RF menar att läkemedlets värde försvinner direkt efter att patentet går ut och att det finns 

flera exempel på detta. När det kommer till produkter med ett relativt långt patentskydd 

kvar, 12-15 år, brukar RE oftast sätta noll som residualvärde. Med andra ord väljer RE att 

bara värdera perioden fram till dess att patentet går ut och ser allt värde efter patentets 

utgång ”som en fri uppsida för en investerare”. Förutom patentets art varierar även hoten 

från generikabolag beroende på vilken produkttyp patentet rör. Generellt sätt är små 

tablettläkemedel enkla att tillverka och RD menar att det i USA finns en grundregel att 

bolaget ett år efter patentutgång förlorat 90 procent av försäljningen, medan försäljningen 

minskar något långsammare i Europa. RA menar att det inte är ovanligt att tappa 70 

procent av försäljningen ett år efter patentutgång. RF berättar också att bolagen med 

originalläkemedlet klarat av konkurrensen från generikaprodukter bättre än förväntat i 

många fall, genom att exempelvis ha den billigaste produktionen själva. RF menar att 

aktiemarknaden är pessimistisk, och för lättkopierade tabletter förväntar sig marknaden att 

bolaget tappar sina marknadsandelar inom tre månader RF uppskattar dock att det inte 

alltid behöver vara sant, utan runt 25 procent lyckas behålla marknadsandelar längre än så.  

 

När patentet upphör försvinner allt skydd och konkurrenter kan kopiera läkemedlet. 

Samtliga analytiker är överens, som tidigare nämnt, om att lättkopierade tabletter tappar i 

stort sett hela sin försäljning vid patentutgång. Detta skulle kunna gå att koppla till höga 

EBIT-marginaler som attraherar generikabolag. Enligt RA är dock receptfria läkemedel ett 
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undantag som särskiljer sig från övriga läkemedel. Detta kan bero på att receptfria 

läkemedel likt Treo och Alvedon kan ses som konsumtionsvaror. För konsumtionsvaror är 

varumärke väldigt viktigt, vilket minskar prisets påverkan vid köpbeslut. ”Man köper sin 

Alvedon, oavsett om det är patenterat eller inte”, man känner en trygghet med vissa 

specifika produkter. 

 

”Jag tror det vore nästintill helt omöjligt att lansera Alvedon i Tyskland under 

varumärket Alvedon. Det finns, men under annat namn. Man är så van vid sina 

lokala varumärken.” (RA, 2017) 

 

För receptbelagda produkter är pris och effekt de enda konkurrensverktygen efter sin 

patentutgång. Detta gör att de enklare kan konkurreras ut. 

 

RD förklarar även att mer komplexa produkter, så som biologiska läkemedel, historiskt sett 

har saknat generikaprodukter. Trots det förklarar RF, som arbetat på ett stort 

läkemedelsbolag, att bolagen själva räknar med att det kommer komma biosimilarer, det 

vill säga inga exakta kopior utan snarlika produkter, på deras största produkter. RD 

berättar att de första biologiska läkemedlen kommer tappa sina patent under de kommande 

åren och att det är ovisst hur bolagen väljer att bemöta de biosimilar-produkterna som 

kommer lanseras. I USA finns nästan ingen erfarenhet av detta alls och beroende på vem 

man talar kan man förvänta sig att försäljningen minskar med allt mellan 10 och 90 

procent. Exakt hur stort försäljningstappet får framtiden utvisa. 

 

RE brukar inte justera för risken att bolag kan råka ut för patentintrång initialt, utan menar 

att detta problem får hanteras om och när det inträffar. RE anser att ”det finns egentligen 

ingen risk för patentintrång förrän substansen kommit till marknaden, då du visat det här 

är kommersiellt intressant”. RC menar att risken för att generikabolagen eliminerar värdet i 

ett patent lång tid innan dess utgång är liten för de större bolagen. RC utvecklar att det i de 

fall där de råder osäkerhet kring patentets styrka finns utrymme för att komma överens 

med generikabolagen. Bolagen kan avtala om att generikabolagen får förtur att släppa sin 

generikaprodukt exempelvis ett halvår innan patentets utgång, om generikabolaget väljer 

att inte utmana patentet. RB anser att en patentutgång inte behöver innebära att ett 

generikabolag rusar in på marknaden. 

 

”Visst om det är ett extremt lyckosamt och lönsamt preparat […] då kanske 

 det kan ske. […] men ofta beror det på mer, marknadsaccess, olika typer 

 av säljkanaler, vad konkurrenten tycker är lönt så att säga” (RB, 2017) 
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Eftersom det råder stor osäkerhet kring hoten från generikabolag samtidigt som patent kan 

vara ett komplicerat instrument att förstå går det praktiska ställningstagandet att koppla till 

mervärde för värderingen kontra tid och nedlagda resurser, vilket Simon (1955) diskuterar i 

sin studie. Det hade varit mycket tidskrävande att beräkna sannolikheterna för 

patentintrång samtidigt som de ofta är låga och därav påverkar värderingen lite. För att ett 

patent ska vara attraktivt att utmana krävs det även att läkemedlet ska vara väldigt lönsamt. 

Detta är något som är osäkert fram tills produkten lanserats på marknaden och därav ökar 

osäkerheten och komplexiteten i uppskattningen. Att då helt utelämna risken förrän den 

inträffar eller är överhängande kan med hänsyn av denna osäkerhet simplifiera värderingen 

för investerare samtidigt som möjligheten för felestimering är så stor att värderingens 

mervärde ej ökar. 

 

En del bolag arbetar delvis eller uteslutande med generikaprodukter. Stora generikabolag 

kan ha som affärsidé att utmana patent genom olika strategier och därmed komma in på 

marknaden med en liknande produkt innan patentet gått ut. Generikabolagen kan till 

exempel hävda att patenten givits ut på felaktiga grunder eller att de inte alls gör intrång på 

patenten. RD menar att det är väldigt svårt att som utomstående lekman sätta sig in i 

samtliga scenarier, grundprincipen blir därför:  

 

”Har man ett substanspatent så är det väldigt starkt. Det är väldigt sällan det går att 

komma runt, men ju längre ut, i form av sidopatent du har, desto större risk att någon 

kommer. Åtminstone om det blir en stor kommersiell produkt.” (RD, 2017)  

 

Samtliga respondenter menar att hoten varierar beroende på om det rör sig om 

receptbelagda eller receptfria läkemedel. Historiskt sett har receptfria läkemedel haft en 

längre livstid än dyra receptbelagda läkemedel. Detta är dock en sanning med modifikation 

eftersom många receptbelagda läkemedel i slutet av sin livscykel blir receptfria, vilket även 

leder till att prisbilden blir en annan än vad den var från början, förklarar RD.  

 

Vad försäkringsbolagen i USA anser om läkemedlet samt om det hamnar på landstingets 

listor och därmed omfattas högkostnadsskydd har stor betydelse för försäljning av 

produkten. RF menar att marknaden för icke receptbelagda läkemedel domineras av 

generikaprodukter. I USA vill man skapa en effektiv marknad för generikaprodukter, 

genom ett regelverk, vilket innebär att myndigheterna tillåter generikabolag att ansöka om 

att lansera sin produkt bara ett par år efter det patenterade läkemedlets kommersiella 

lansering och därmed utmana den befintliga produkten, berättar RF. Detta bidrar till 

ytterligare osäkerhet på marknaden, vilket analytikerna bör ta hänsyn till i sin värdering. 

Beaktas inte denna osäkerhet underskattas risken och bolagets värde överskattas. Om hotet 

att generikabolag går in på marknaden innan patentutgång ska uppskattas råder det risk för 
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att värderingen drabbas av mentala ankare. Hotet är svårt att estimera utan att 

uppskattningen baseras på tidigare liknande fall. Ett felaktigt icke representativt urval 

skulle kunna göra att analytikern gör ställningstaganden utifrån en felaktig bild och 

värderingen baseras på en för hög eller för låg risk. 

 

Bland respondenterna råder en oenighet kring hur försäljningen av svårkopierade 

läkemedel kommer se ut efter patentutgång. Detta skulle kunna härledas till den 

genomgående osäkerheten som finns bland läkemedelsbolag. Ofta bland små 

läkemedelsbolag är det många år till patentutgång, detta gör att det är svårt att förutse hur 

marknaden och produktutbudet kommer vara vid patentets utgång. Samtidigt kommer 

förväntad försäljning diskonteras kraftigt under åren vilken minskar det faktiska värde som 

ingår i värderingen som uppkommer efter patent utgång. Detta skulle kunna rättfärdiga 

analytikernas ställningstagande att ej inkludera intäkter efter patentutgång. Skäl som 

tidigare berörts, att analytikerna inte ser den extra nedlagda tid och de resurser bidrar inte 

med tillräcklig nytta kan vara argument för detta, vilket stödjs av tidigare nämnd studie av 

Simon (1955). Samtidigt finns det bolag som är väldigt duktiga på att skydda sig från hot av 

generikaprodukter och fortsätter generera intäkter flera år efter utgånget patent. Detta är 

vanligare bland injicerbara läkemedel då dessa är svårare att kopiera. Genom antagandet 

att all försäljning försvinner efter patentutgång skulle i dessa fall innebära en 

underskattning av företagsvärdet. Det skulle finnas risk för stora förluster om investerare 

tog ett beslut att korta aktien baserad på antagandet. Huruvida en estimering av 

residualvärde bör göras eller ej kan argumenteras bero på kvarvarande tid till patentutgång. 

Ju närmare patentutgång desto mindre osäkerhet råder vid uppskattningen. Detta försvårar 

standardiserade förhållningssätt och varje situation bör således undersökas individuellt.  

5.2.5 Bolagsledning, tid och praxis 

Bolagsledning 

Bolagsledningens kompetens är något som kan visualiseras genom sannolikheten att nå 

marknaden. En duktigare och mer erfaren bolagsledning kan legitimera att frångå 

genomsnittssannolikheten och ange en något högre sannolikhet. Vilka personer som är 

involverade i bolaget kan få betydelse för värderingen, åtminstone indirekt menar flera 

respondenter. Framförallt ledningen har betydelse för ett projekt. Historiskt har RD sett att 

ledningen får större betydelse ju mindre bolagen är.  

 

”Bra ledningspersoner kan göra ett hyggligt bra resultat med dåliga tillgångar, medan 

dålig management kan förstöra riktigt bra tillgångar” (RD, 2017) 

 

 



 57 

Beroende på vad bolaget har för strategi, får ledningens bakgrund olika stor betydelse. RF 

anser att styrelsen blir viktigare för mindre bolag, som kanske ska börsnoteras än för stora 

etablerade bolag. Om bolaget har som mål att bli uppköpta menar flera respondenter att de 

tittar på om ledningen tidigare har erfarenhet av att sälja bolag. Har bolagsledningen 

tidigare varit med i liknande start-ups som lyckats vet denne vad det innebär vilket kan öka 

sannolikheten att lyckas, menar RB. 

 

Justeringar av sannolikheter är dock väldigt subjektiva utan standardiserade kvantifierbara 

tillvägagångssätt. Detta ökar vikten av transparens i värderingen ännu mer för att de ska bli 

jämförbara mellan varandra. Enligt analytikerna är tolkning av bolagsledningars 

kompetens och att objektivt tolka deras uttalanden ett mindre problem och inte ett av de 

primära inom värdering av läkemedelsbolag. Det viktigaste redskapet för att bemöta 

frågorna är erfarenhet. Genom erfarenhet och en frekvent kommunikation med 

bolagsledningar kan man lära sig att tolka information och vad som kan anses korrekt och 

vad som inte kan det. Även här är det dock viktigt att man är medveten om psykologiska 

faktorer. Historiska framgångar och lyckade studier är ingen garanti för framtiden. Det är 

lätt att påverkas av mentala ankare i form av en förväntan att de positiva resultaten 

kommer fortsätta. Detta kan leda till överskattningar av sannolikheten att nå marknaden 

och leda till en övervärdering av bolaget. 

 

I kontakt med bolagsledningen menar samtliga att de måste veta sin roll som analytiker och 

förhålla sig distanserat till ledningens ord eftersom deras intresse i mångt o mycket handlar 

om att sälja in bolaget. Bolagsledning skulle även kunna drabbas av overconfidence 

omedvetet där de har en övertro till sig själva och den egna substansen. RC förklarar att 

detta är något som inte är säreget för branschen utan gäller generellt i alla branscher. 

 

”Alla tycker att ens eget barn är vackrast. I realiteten så ser det inte riktigt ut så. 

Det är ju många gånger som de blir väldigt sura när man inte tycker att det här är 

det bästa sen sliced bread”. (RE, 2017) 

 

Då analytikerna pratar med bolagsledning måste de förhålla sig kritiskt till den information 

som ges. Respondenterna menar att man ofta stämmer av med ledningen hur de gjort sina 

uppskattningar och beräknat intäkter och kostnader, vilket därmed ökar risk för både 

mentala ankare och tillgänglighetsheuristik. Ibland kan analytikerna validera ledningens 

uppgifter genom att stämma av hur andra bolag ser på vissa specifika svårigheter eller 

begränsningar, för att få en mer nyanserad bild. Eftersom läkemedelsutvecklingen är en 

komplex process att sätta sig in i för oerfarna investerare kan det innebära att de litar mer 

på ledningens ord än vad de faktiskt borde. Branschen präglas dock i hög utsträckning av 

analytiker med en annan utbildning än en traditionell ekonomutbildning, som till exempel 
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farmakologi. Detta skulle kunna minska risken för att analytikerna hamnar i 

tillgänglighetsheuristiksfällan, genom att förstå processen och de svårigheter som 

läkemedelsbolagen står för i de olika faserna, till exempel risken för patentintrång och 

förseningar i framställningen. 

 

Utvecklingstid 

Uppskattning av tiden för att utveckla ett läkemedel är även den karaktäriserad av 

osäkerhet och där många antagande måste göras och många uppskattningar baseras på 

tidigare uppskattningar. Även vilket sjukdomsområde som substansen utvecklas för blir 

avgörande för utvecklingstiden. Respondenterna är eniga om hur tillvägagångssättet går till 

för att uppskatta tiden innan en substans kan nå marknaden. Analytikerna bygger en 

värdering, där man delvis får förlita sig på bolagens information. Informationen rör hur 

stor studien är, hur långt bolaget kommit med att rekrytera patienter och om det är svårt att 

rekrytera patienter. Denna information kompletteras med hur det sett ut i liknande studier. 

RB uppger att det är olika svårt att rekrytera patienter beroende på vilken indikation som 

läkemedlet riktar sig mot. RB exemplifierar och säger att det kan vara väldigt svårt att 

rekrytera gravida kvinnor och få dem att vara med i en studie om havandeskapsförgiftning. 

Att rekrytera patienter till cancerstudier är betydligt enklare menar RB. Analytikerna får 

göra en bedömning huruvida bolagens uppskattningar är rimliga när det kommer till 

patientrekrytering, bearbetning av data och när resultaten kan offentliggöras. Risken för 

förseningar kan öka om det är en komplicerad framställning eller om ytterligare 

finansiering behövs. FDA kan behöva upp till ett år på sig att behandla ansökan. ”Man får 

helt enkelt kolla i kalendern” säger RA. RD menar att investerare ofta underskattar 

tidsaspekten och antalet nyemissioner som krävs för att ta något till marknaden. 

Investerare kan finna sig i situationer som, ”den [substansen] ska ju vara på marknaden år 

tre. Här är vi 13 år senare och den har fortfarande inte nått marknaden”. RB sammanfattar 

att man ofta underskattar kostnaderna och underskattar hur lång tid det kommer då. 

”Normalt sett tar det dubbelt så lång tid och kostar dubbelt så mycket som de [ledningen] 

säger”. Anledningen till att det ofta sker underskattningar av tiden att nå marknaden skulle 

kunna kopplas till tillgänglighetsheuristik. Att uppskatta alla möjliga hinder forskningen 

kan stöta på kan vara svårt och därav kan potentiella hinder missas i uppskattningen, vilket 

innebär att risken underskattas. Det skulle också kunna bero på att analytikerna blir 

påverkade av optimistiska uppskattningar av ledningen, då det ofta kan vara väldigt 

komplicerade processer.  
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Praxis 

Aktievärderingar blir väldigt subjektiva eftersom det ofta handlar om att analytiker behöver 

göra rimlighetsbedömningar då små läkemedelsbolag är väldigt osäkra och ofta saknar 

positiva kassaflöden under många år. Att samtliga analytiker är ense om att små bolag bör 

värderas med en DCF-modell underlättar dock jämförbarheten och transparensen mellan 

värderingarna samtidigt som de subjektiva bedömningar analytikerna har gjort visualiseras 

bättre. Analytikerna är även överens om att det skiljer sig åt hur de väljer att använda 

verktygen och vad de väljer att stoppa i dem. RA säger att ”värdering är mer en konstform 

än en vetenskap”. Flera respondenter menar att det är viktigt att göra någon form av 

rimlighetsuppskattning där respondenternas antaganden verklighetsförankras. 

Respondenterna uppger att det är viktigt att hela tiden beakta vad det är som gör att aktien 

antingen ska röra sig uppåt eller nedåt. Känslighetsanalys är något som också är vanligt 

förekommande bland respondenterna.  

 

Analytikerna är ense om att problemen med värdering av läkemedelsbolag är starkt 

kopplade till den osäkerhet som finns på marknaden vilket resulterar i att en värdering av 

läkemedelsbolag skiljer sig kraftigt mot mer kassaflödesdrivna bolag, så som tillverkande 

bolag. Praxis för samtliga analytiker är att värderingen ska vara tydlig och enkel att bryta 

ner för att undersöka dess beståndsdelar och argument. Detta har sin utgångspunkt i att 

aktievärdering är en produkt som ska säljas. Investerare vill tydligt kunna förstå och 

analysera värderingen. En försäljningsaspekt är ingenting teori kring värdering av små 

läkemedelsbolag tar hänsyn till vilket kan förklara varför dessa skiljer sig åt. 

5.3 Är läkemedelsvärderingar träffsäkra? 

Är det möjligt att göra träffsäkra värderingar av läkemedelsbolag? Damodaran (2012) anser 

att det första som måste diskuteras är begreppet värde och hur detta skapas. Analytikerna 

anser att alla värderingar är svåra, men att värdering av läkemedelsbolag innefattar extra 

problematik. Damodaran (2012) menar att bigger fool-perspektivet innebär att det är 

irrelevant att fastslå ett värde på en investering eller aktie och att allt istället handlar om 

huruvida det finns en köpare eller inte. Då värderingens syfte är att bedöma om en 

investering är lönsam eller inte och att det kan finnas psykologiska faktorer som påverkar 

investeringsbeslutet. Analytikerna menar att syftet med värderingen kan variera och att 

värdet därmed är subjektivt beroende på den egna intentionen. De ger även litteraturen 

medhåll och menar att det är mycket psykologi som kan påverka värderingen.  

 

Att prognostisera bolagens verkliga utfall är svårt och respondenterna konstaterar ovilligt 

att läkemedelsvärderingar förmodligen inte är speciellt träffsäkra. RB säger att ”när man 

räknar de här DCF-erna så är det enda man vet är att man har fel”, vilket flera andra 
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respondenter håller med om. RC säger att alla värderingar är svåra, men att 

läkemedelsbolagen i vissa fall kan vara extra svårvärderade och då speciellt produkter 

avsedda för nya marknader. RA menar att analytikerna förmodligen tenderar att vara 

överoptimistiska i sina värderingar. RF håller med och uppskattar att en kraftig majoritet 

av alla amerikanska aktier har en köprekommendation.  

 

Vad är det då som gör att analytiker väljer att ändå fortsätta använda sina 

värderingsmodeller? Även om analytikerna är medvetna om problemen, anser de ändå att 

metoderna robusta. Man skulle kunna skönja en form av overconfidence bland 

analytikerna. Trots bristerna och de felaktigheter som modellerna genererar väljer 

analytikerna att stå fast vid sina modeller och därmed inte använda realoptioner som bland 

annat Hartmann och Hassan (2006) rekommenderar. Analytikerna hävdar att ju mer data 

som existerar desto lättare blir det för analytikerna att frångå snittet och göra mindre 

osäkra estimat över sannolikheterna att läkemedlet når marknaden. Dock menar Nofsinger 

(2005) att det finns en risk att man lägger för stort vikt vid ett stort informationsutbud och 

man tror att ju mer information som finns tillgänglig desto säkrare blir man på sin 

värdering. Detta kan betyda att det blir svårare för analytikerna att förkasta sin värdering 

och inse ens fel. 

 

Värderingarna bygger på antaganden baserade på information som är offentlig just nu. 

Imorgon kan ny information komma och då finns nya förutsättningar. RB väljer att inte 

fokusera allt för mycket på det som finns långt bort utan har istället en kort tidshorisont. 

Kommer bolaget presentera någon data den närmsta tiden? I så fall får man göra en 

uppskattning om hur den kommer se ut. RF menar att värderingarna ger en kortsiktig bild 

av bolaget och att det är mycket psykologi som påverkar dessa, ”engelsmännen är alltid 

negativa på franska aktier” avslutar RF.  

 

Ett par analytiker talar även om att värderingar förmodligen är överoptimistiska. Vad skulle 

detta kunna bero på? En möjlig förklaring är återigen de psykologiska faktorerna mentala 

ankare och tillgänglighetsheuristik. Analytiker har frekvent kontakt med de bolag som de 

värderar och bolagsledningens syfte är att sälja in sin produkt. Det kan innebära att 

analytikerna, trots att de försöker hålla sig a och neutrala, kan påverkas av ledningens 

positivitet mer än de borde. Detta är en risk inom all värdering, men i värderingar av 

läkemedelsbolag skulle denna risk kunna vara ännu mer påtaglig på grund av den något 

högre komplexitet som råder i läkemedelsutveckling.  

 

Zhang (2006) menar att analytiker kan påverkas av psykologiska faktorer för att 

kompensera för osäkerhet. Han menar att en större osäkerhet på marknaden innebär att 

träffsäkerheten analytikernas prognoser minskar. Detta kan ta sig uttryck i att när 
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information blir komplex väljer analytiker den försiktiga vägen och underskattar värdet av 

ny information i sina prognoser. Innebörden blir att positiv information underskattas och 

värderingen blir för låg, omvänt samband gäller för negativ information. Därmed kan det 

vara svårt för någon utan erfarenhet inom olika typer av farmakologi, kemi eller biologi att 

förstå utvecklingsprocessen och de risker som finns helt och hållet, vilket kan leda till 

felvärderingar.  

 

RE menar att värderingarna ger en förväntansbild, där risken sätts i relation till uppsidan,  

 

”Beroende på vad som händer kan du säga att du kommer antingen ha jättefel eller bara 

fel. I slutändan är det aldrig så att något lyckas till 30 procent, oftast är det mer binärt. 

Misslyckas bolaget blir värdet oftast noll, men lyckas bolaget går aktiekursen väldigt 

mycket högre än analytikernas riktkurs”. (RE, 2017) 

 

Flera respondenter menar att små läkemedelsbolags aktier har en hög volatilitet, vilket de 

anser är rättfärdigt. Detta beror till stor del på den informationsdrivna handeln som 

existerar och dess binära natur när värdeökning sker i samband med positiva 

forskningsresultat.  

 

”Går ett bolag från 10 till 20 procent sannolikhet [att lyckas] på grund av ny data, blir ju 

värdeökningen mer än 100 procent eftersom kostnaderna är oförändrade”. (RE, 2017) 

 

RC menar att det på mindre listor kan urskönjas en större riskaptit, vilket gör det upplagt 

för stora svängningar på dessa aktier i samband med ny information. Flera respondenter 

tycker att bolag kan ha olika grad av seriositet i sina informationssläpp vilket kan bidra till 

dessa stora svängningar. Bolag kan förstora digniteten av ett resultat med syfte att till 

exempel ”pumpa upp kursen” säger RD. RF säger att man måste ställa sig frågan ”skulle de 

[bolaget] uttrycka sig så i den riktiga världen, alltså inte i aktiesammanhang”. Samtidigt är 

respondenterna överens, det kan absolut vara berättigat med kraftiga svängningar i 

bolagens aktiekurs eftersom resultaten i studierna får väldigt stort utslag i sannolikheten 

för läkemedlet att nå marknaden.  

 

Eftersom varje genombrott i utveckling av läkemedel ger en betydligt högre sannolikhet att 

substanserna når marknaden och därmed inbringar intäkter kan kraftiga svängningar vara 

berättigade. Branschen som helhet är speciell och stora nyheter om projekt som påverkar 

aktiekurser kommer sällan. Detta innebär att aktiekursen är oförändrad under långa 

perioder i brist på ny information om bolaget eller projekten. Bolagen kan ha kommit med 

mindre nyheter över tid, vilken analytiker förstår och tar till sig i deras värderingar, men för 

marknaden i stort kan denna information vara svårtolkad, varför marknadens reaktion på 
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aktiekursen kanske blir minimal. När då en betydelsefull nyhet når marknaden, till exempel 

att substansen blivit godkänd i fas 3, kan marknaden reagera kraftigare än den kanske 

borde på nyheten. Man skulle kunna se en kraftig reaktion på marknaden som en 

ackumulerad reaktion, där en mer rationell reaktion kanske hade varit att aktiekursen 

påverkats i mindre etapper över tid som informationen släppts.  

 

Analytikerna menar att seriositeten i bolagens informationssläpp kan skilja sig åt mellan 

bolag, vilket kan grunda sig i flera olika anledningar. Seriositeten i 

informationsrapporteringen kan bli ett problem när analytikerna ska göra sina värderingar. 

Vissa ledningar skulle kunna ha som strategi att förstärka betydelsen av vissa resultat för 

att stärka aktiekursen och därefter sälja av aktier i syfte att tjäna snabba pengar. Att 

bedöma seriositeten i informationssläpp och ledningar blir därför vitalt för analytikerna. Då 

informationssläppen kan spegla subjektiva intressen hos bolaget skulle det kunna leda till 

en osäkerhet på marknaden och i analytikernas värderingar. Risken att analytiker råkar ut 

för mentala ankare efter kontakt med företagsledningar skulle kunna vara överhängande. 

Det här skulle kunna innebära att analytikerna påverkas i sina olika uppskattning. Detta är 

inte ett problem som är unikt för läkemedelsbranschen utan alla branscher präglas utav att 

analytikerna måste ha ett kritiskt förhållningssätt. Däremot kan detta problem blir extra 

betydelsefullt i läkemedelsbranschen på grund av dess komplexitet. Bolaget kan vara 

övertygade om att deras produkt kommer nå marknaden inom 24 månader vilket skulle 

kunna bli en referenspunkt när analytikerna själva uppskattar när produkten kommer 

lanseras. Detta skulle kunna leda till att analytikerna undermedvetet underskattar risken i 

produkten och bolaget kan få en högre värdering. För att motverka risken att påverkas av 

mentala ankare är det viktigt att förstå sin och ledningens roll. Ett kritiskt förhållningssätt 

mot bolagsledningen och håller en ständig uppsikt på den marknad som produkten är 

avsedd för. Ytterligare ett sätt som minimerar risken att analytikerna påverkas av bolagens 

positivitet är att diskutera substanserna med experter på området för att höra deras 

objektiva bedömning kring substansen. Detta är kanske främst en lösning för oerfarna 

analytiker.  

 

Respondenterna menar att alla bolag har sina utmaningar, i cykliska bolag är det viktigt att 

förstå var i cykeln man är och hur värdering sker vid olika tidpunkter i cykeln. För icke-

cykliska bolag är det andra faktorer som gör det svårt, sannolikheten att nå marknaden till 

exempel. En viktig distinktion är syftet bakom värderingen menar RE. Man kan göra 

värderingar av väldigt många olika anledningar. Som analytiker gör RE värderingen som en 

aktieinvestering, exempelvis kan en corporate finance-firma ha ett annat syfte och ett big 

pharma ett tredje perspektiv.  
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För att förstå utmaningarna i branscher är det viktigt att ha förståelse för andra ämnen än 

finans. Majoriteten av studiens respondenter har inte enbart en traditionell 

ekonomutbildning, utan många har även utbildning inom farmakologi, biologi eller 

bioteknik, vilket kan innebära att de i högre utsträckning får förståelse för hur produkterna 

och läkemedlets sannolikhet att nå marknaden. Den ämnesspecifika kunskapen om 

läkemedel är vital för att analytikerna ska minska risken för tillgänglighetsheuristik och 

därmed lägga för stor vikt vid den tillgängliga informationen istället för att bedöma dess 

egentliga relevans. Detta minskar risken att de medvetet eller undermedvetet påverkas i 

sina värderingar. 

5.4 Avslutande reflektioner 

Både teori och empiri visar att det finns en tydlig problematik kring värdering av 

läkemedelsbolag på grund av osäkerhet. Kumar (2009) diskuterar i sin studie att vid ökad 

osäkerhet tenderar risken för investerare att hamna i psykologiska fällor att öka. Detta 

resonemang skulle möjligtvis även kunna kopplas på analytikerna, som gör sina värdering 

ur aktieinvesteringsperspektiv. Osäkerheten leder till att värderingarna inte är särskilt 

träffsäkra på lång sikt eftersom utveckling av nya läkemedel präglas av många binära 

händelser. På lång sikt kommer ett läkemedel antingen nå eller inte nå marknaden. 

Eftersom värderingen bygger på sannolikheter att nå marknaden innebär det att 

värderingen därför aldrig fullt ut kan spegla det reella utfallet. Detta är också en förklaring 

till att analytikerna inte använder sig utav flera potentiella utfall utan gör en prognos på det 

mest troliga utfallet, trots att tidigare forskning förespråkar flera utfall.  

 

Värderingarna speglar all den information som finns tillgänglig vid värderingstidpunkten. 

Flera respondenter menar att den osäkra karaktären i läkemedelsvärderingarna gör att 

analytikernas värderingar ger en kortsiktig bild av företaget. Den kortsiktiga bilden kan 

snabbt förändras i takt med nya informationssläpp och forskningsresultat. Komplexiteten i 

läkemedelsbranschen kan göra att marknaden inte tar till sig den nya informationen på 

samma sätt som i andra branscher och att nya genombrott i utvecklingen leder till 

ackumulerade kursrörelser. Branschens osäkerhet öppnar, likt Kumars (2009) studie, upp 

för användandet av olika typer av psykologiska genvägar när man ska konkretisera och 

kvantifiera ner osäkerheten i variabler som kan appliceras på värderingsmodellerna. 

 

Osäkerheten är störst vid uppskattning av intäkter, både enligt teorin och studiens 

respondenter. Uppskattningen är subjektiv, svår och resurskrävande. Att prognostisera 

bolagens olika faktorer, så som framtida intäkter, kostnader och tid till lansering medför att 

analytikerna ofta tittar på befintliga och kommande potentiella konkurrenter eller pratar 

med bolagets ledning. Eftersom analytikerna tittar på dels liknande bolag och dels pratar 
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med bolaget i fråga, finns en risk för att de påverkas av den psykologiska faktorn mentala 

ankare som Ricciardi (2008) diskuterar. Denna psykologiska fälla kan även göra sig 

påmind då sannolikheten att nå marknaden skall uppskattas, dock finns det bra 

industridata att utgå från för analytikerna. Industridatan kan dock justeras överoptimistiskt 

genom att om mycket positiv information angående ett läkemedel publicerats och kan leda 

till att analytikern antar den positiva informationen kommer fortsätta. 

 

Ofta underskattas tiden det tar för en substans att nå marknaden och kostnaden för att ta 

den dit. Detta beror på att de svårigheter som bolag stöter på under utvecklings- och 

lanseringsprocess av läkemedel ofta underskattas och att det är enklare att bemöta dessa 

problem i teorin än i praktiken. Det går att koppla till Kahneman och Tverskys (1974) studie 

om tillgänglighetsheuristik där man utgår ifrån tidigare kända potentiella risker vid sina 

beräkningar. Det är lätt att analytikerna förbiser vilka de faktiska kostnaderna är och den 

problematik som små läkemedelsbolag kan stöta på under utvecklingsprocessen då 

läkemedelsutveckling skiljer sig åt mellan substanser. Detta är framförallt tydligt om 

bolaget själva vill ta produkten till marknaden, då man övergår från att vara ett renodlat 

forskningsbolag till att behöva tillverka produkten samt införskaffa en säljkår. Att 

uppskatta risker och problem rörande produktion, marknadsföring och försäljning kan bli 

svårt för analytikerna eftersom bolagets organisation kan ha en begränsad kunskap och 

erfarenhet. Detta leder till att små läkemedelsbolag kan stöta på problem som mer 

etablerade bolag undviker. Problematiken för små läkemedelsbolag som uppstår efter att 

ett läkemedel blivit godkänt behandlas begränsat i den existerande teorin men är något som 

flera respondenter tycker är viktigt.  

 

Bolagsledningens syfte då de talar med analytiker är att sälja in bolaget. Respondenterna 

menar att bolagsledningen ibland tycker att sina produkter är bättre och mer lovande än de 

faktiskt är, vilket innebär att bolagsledningen överskattar sina produkter. Detta kan ske 

medvetet för att höja aktiekursen eller omedvetet i form av overconfidence. Ricciardi 

(2008) menar att overconfidence kan innebära att bolagsledningen anser att deras bolag 

eller produkter är bättre än konkurrenternas, utan att det faktiskt behöver vara så. Detta 

kan vara svårt för analytiker att tolka denna information och göra en objektiv bedömning. 

Enligt Stotz och Nitzsch (2005) skulle detta kunna leda till att analytikernas riktkurser är 

influerade av overconfidence. Detta skulle framförallt kunna vara en risk som oerfarna 

analytiker råkar ut för genom att missbedöma sin förmåga att tolka och analysera relevant 

information. Det här kan leda till att viktig information feltolkas och att det därmed finns 

brister i värderingen. 
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Simon (1955) lyfter i sin studie om rationella beslut fram att individer överväger mervärdet 

ett alternativ ger kontra uppoffringen som alternativet kostar. Detta kan kopplas på 

analytikernas tillvägagångssätt att använda DCF-modellen istället för realoptioner. Den 

potentiella extra nytta som realoptioner ger upphov till står inte i paritet till de extra 

resurser och uppoffringar som analytikerna måste göra. Den begränsade kunskapen kring 

realoptioner gör modellen till ett sämre alternativ på marknaden, även om modellens värde 

skulle kunna vara mer tillförlitligt än DCF-modellens. Det resulterar alltså i en dissonans 

mellan det teoretiska och det praktiska. Det teoretiska syftet är att komma så nära det 

faktiska aktievärdet som möjligt och beaktar inte att analytikernas antaganden och val 

behöver motiveras för investerare. Att stor del av teorin förespråkar en metod och att 

analytikerna i praktiken använder en annan beror således på transparensen i DCF-

modellen och att modellens olika variabler är enkla att justera när förutsättningar på 

marknaden förändras. I en perfekt värld har analytiker oändligt med resurser, detta saknas 

i verkligheten. Analytikerna måste därför göra avvägningar om hur mycket resurser de är 

villiga att spendera för att skaffa mervärde i värderingen. Analytikerna anser inte heller att 

metoden efterfrågas av investerare och därav finns inget incitament för dem att i dagsläget 

skaffa sig djupare kunskap om modellen. Damodaran (2002) stödjer analytikernas beslut 

att ibland bortse från vissa värderingsfaktorer. Han menar att då det råder en stor 

osäkerhet i vissa variabler kan det bästa beslutet i praktiken vara att exkludera dessa 

variabler ur värderingen.  

 

Osäkerheten som analytiker genom mer eller mindre framgångsrika tillvägagångssätt 

försöker kringgå genom sina approximationer påverkar i nästa steg investerarna. Det är 

investerare som är konsumenter av analytikernas slutgiltiga värderingar och ska använda 

dessa för att fatta informerade investeringsbeslut. Om osäkerheten bland små 

läkemedelsbolag inte behandlas korrekt kan detta innebära dåliga värderingar som i sin tur 

kan leda till att investerare fattar beslut på felaktiga grunder. Investerare kan då i större 

utsträckning köpa förloraraktier och sälja vinnaraktier, vilket skulle kunna leda till 

irritation bland investerare. En möjlig effekt av att investerare gör dåliga aktieaffärer är 

aversion till att investera i läkemedelsbranschen, vilket skulle kunna kopplas till Nofsinger 

(2005) och dennes resonemang kring snake-bite-effekt. En snake-bite-effekt eller en 

upplevd högre risk i läkemedelsbranschen skulle på lång sikt kunna att leda till att 

investerare undviker läkemedelsbolag. Påföljden kan då bli att läkemedelsbolagen får svårt 

att attrahera investerare och därmed kan tillflödet av kapital från aktiemarknaden minska. 

För att undvika denna risk skulle det även kunna ligga i läkemedelsbolagens intresse att 

värderingarna blir tillförlitliga. 
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Avkastningen i läkemedelsbranschen har historiskt varit bättre än på svenska marknaden 

som helhet. Detta i kombination med att analytikerna upplever att värderingar av små 

läkemedelsbolag ofta är överoptimistiska kan leda till att investerare upplever 

läkemedelsbranschen som en säkrare investeringen än vad den faktiskt är. Investerare 

skulle kunna hamna i ett bigger fool-perspektiv och förvänta sig att aktieutvecklingen 

kommer fortsätta att vara god och att branschen kommer slå OMXSPI även i 

fortsättningen. Investeringar på felaktiga grunder skulle därmed kunna leda till en 

felprissatt och ineffektiv marknad då inte all tillgänglig och relevant information speglas i 

aktiepriset.  

 

Genom att skapa en större kunskap bland både analytiker och investerare om små 

läkemedelsbolag och hur värde skapas i dessa bolag skulle en effektivare kapitalmarknad 

kunna uppstå. Detta skulle innebära att kapital effektivare fördelas till framgångsrika små 

läkemedelsbolag samtidigt som investerare i större utsträckning kan skapa avkastning. 

Villiger och Bogdan (2006) förklarar att realoptioner bättre kan förklara värdet av små 

läkemedelsbolag än en DCF-värdering till priset av en mer komplex värdering. De förklarar 

dock att så fort marknaden får större kunskap och förståelse om metoden kommer mer 

precisa och korrekta uppskattningar av bolagsvärdet kunna göras med realoptioner. 
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6 Slutsats och vidare forskning 

I detta avslutande kapitel kommer studiens slutsats och förslag på vidare forskning inom 

ämnet att presenteras.  

6.1 Slutsats 

Syftet med studien är att beskriva och analysera hur värdering av små läkemedelsbolag 

går till i praktiken. Vidare är syftet att analysera hur analytiker bemöter 

osäkerhetsfaktorerna i branschen, om vedertagna fundamentala värderingsmetoder och 

tillvägagångssätt existerar samt i vilken utsträckning dessa är förenliga med befintlig 

teori. 

 

Svårigheten att värdera små läkemedelsbolag beror på produkternas komplexitet samt den 

långa utvecklingstiden med avsaknad av positiva kassaflöden och flertalet binära händelser 

som läkemedlen måste passera innan produktlansering. Analytikerna anser att det är 

väldigt svårt att göra en träffsäker värdering och att de flesta värderingarna i slutändan inte 

speglar det verkliga utfallet. Ofta tenderar analytikerna att vara överoptimistiska och göra 

för höga värderingar. 

 

Analytikerna är överens, i praktiken tillämpas DCF-modellen på små läkemedelsbolag. 

Realoptioner är för komplicerade och efterfrågas varken av analytiker eller investerare på 

grund av att det råder stor okunskap om modellen. Detta innebär att den extra nyttan som 

modellen kan generera, inte överstiger den extra uppoffring som analytikerna måste göra 

för att applicera modellen, vilket innebär att det saknas incitament för analytikerna att 

ändra värderingsmetod. Relativvärdering kan användas som rimlighetsbedömning, men 

metoden är svår att applicera för små läkemedelsbolag eftersom dessa oftast saknar 

intäkter och lämpliga multiplar. 

 

Samtliga respondenter är eniga om att en DCF-modell är att föredra för små 

läkemedelsbolag. Det som skiljer värderingarna åt är hur respondenterna använder 

modellen. Det vill säga hur analytiker väljer att prognostisera modellens variabler och 

riskjustera projekt. Värdering av små läkemedelsbolag karaktäriseras av subjektiva 

tolkningar och analyser av liknande situationer i andra bolag.  

 

Det teoretiska tillvägagångsättet för att värdera små läkemedelsbolag har många likheter 

med hur analytiker gör i praktiken. Dock finns det flera skillnader. Teorin tar hänsyn till 

samtliga forskningsprojekt medan analytikerna i praktiken ofta exkluderar projekt som 
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befinner sig innan fas 2 då osäkerheten anses för stor för att en rimlig uppskattning ska 

kunna göras. Teorin är begränsad i riskerna att omvandla ett bolag från enbart forskning 

till att även producera, marknadsföra och sälja en produkt. Detta är organisatoriska 

problem som i praktiken är vanliga och måste synliggöras i riskjusteringen för att undvika 

överoptimism. Dessa organisatoriska problem innefattar även bolagsledningens roll och 

kompetens. Analytiker tar hänsyn till ledningens kompetens och erfarenheter vid 

uppskattning av sannolikheter för substanser att nå marknaden, de teoretiska modellerna 

gör det ej. Den största skillnaden är att i teorin görs en aktievärdering utifrån en perfekt 

värld med kända faktorer, så som sannolikheter, intäkter, kostnader och tidshorisonter 

samt resurser för att skapa värderingen. I praktiken arbetar analytiker med en begränsad 

tid, med begränsade resurser och hög osäkerhet. Begränsningarna gör att analytikerna 

behöver göra avvägningar huruvida mervärdet som skapas av att inkludera något i 

värderingen är större en eventuell inbyggd osäkerhet och den tid det tar att göra rimliga 

uppskattningar av variabeln. 

6.2 Förslag på vidare forskning 

Denna studie har genom en kvalitativ ansats behandlat hur värdering av små 

läkemedelsbolag går till praktiken och om analytikers tillvägagångssätt är förenliga med 

befintlig teori Utifrån detta hade det varit intressant att undersöka osäkerheten som råder 

bland små läkemedelsbolag genom en mer matematisk kvantitativ ansats. Exempelvis har 

många små läkemedelsbolag låga beta-värden, vilket indikerar att det borde vara låg risk i 

bolagen, medan det i själva verket är hög risk. Är då beta-värdet ett bra riskmått på små 

läkemedelsbolag eller finns det alternativa riskmått som skulle vara en bättre estimator av 

bolagets osäkerhet?  

  

Ett annat intressant perspektiv är att kolla på läkemedelsbranschens avkastning och 

påverkan av binära händelser. Eftersom läkemedelsindustrin är en bransch där specifika 

händelser och information kan få väldigt kraftiga utslag på bolagets aktiekurs, hade det 

varit intressant att göra en kvantitativ studie över läkemedelsbolagens utveckling över tid. 

Ett alternativ kan vara att skapa två portföljer, med exempelvis tio små läkemedelsbolag, i 

varje. Den ena portföljen håller man exponerad över binära händelser medan den andra 

portföljen inte är exponerad för binära händelser. Det vill säga, portföljen som inte 

exponeras för binära händelser säljs av inför studieresultat och köps tillbaka efter 

studieresultatet offentliggjorts. En hypotes är att det i läkemedelsbranschen inte lönar sig 

att vara exponerad över binära händelser.  

 

Ytterligare en intressant infallsvinkel uppkom under empirinsamlingen, när träffsäkerheten 

i aktierekommendationer diskuterades. Vad som framkom var att det potentiellt finns 
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mönster internationellt där olika aktier värderas olika beroende på nationaliteten på det 

analyserade bolaget och analytikern. Därav skulle det vara intressant att genom en 

kvantitativ studie undersöka eventuell statistisk signifikans för optimism eller pessimism 

mellan olika länder. Förslagsvis skulle studien innehålla analytiker och bolag från 

Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Schweiz. De rekommendationer analytikerna ger 

skulle över tid kunna jämföras för att undersöka eventuella skillnader. 
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8 Bilagor 

8.1 Intervjuguide  

Datum   Respondent 

 

Inledning 

● Syfte med intervju - hur värdering av små läkemedelsbolag går till i praktiken och 

förklara hur man kan kringgå svårigheterna med värderingen. 

● Etik: deltagandet är frivilligt, vi kommer behandla alla uppgifter anonymt, endast 

forskningssyfte, dvs. inte kommersiellt. 

● Är ljudupptagning okej? 

● Ytterligare funderingar innan vi kör igång? 

 

Huvuddel 

1. Vilken värderingsmetod använder du för värdering av läkemedelsbolag?  

a. Om DCF, varför/ varför inte? för- & nackdelar 

i. Beslutsträd? för- & nackdelar?  

b. Om realoptioner, varför/ varför inte? för- & nackdelar 

c. Om relativvärdering, varför/ varför inte? för- & nackdelar 

d. Annan metod? varför/ varför inte? för- & nackdelar 

e. Värderas läkemedel och bolagen på olika sätt? Dvs. Delas bolaget upp och 

man använder olika metoder för olika delar? T.ex: färdiga kontra ej färdiga 

patent 

 

2. Hur gör du för att kringgå värderingens osäkerhet och svårigheter? 

a. Förväntad försäljning 

b. Uppskattningar om förväntad försäljning - Var ligger huvudfokus på när 

makroanalysen genomförs? Koll på konkurrenter, sjukdomsläget, 

behandlingsprocesser, volym och priser. 

i. Hur tar man hänsyn till FoU i andra företag när försäljning 

uppskattas? 

c. Patent, både färdigutvecklat och de i utvecklingsprocessen. 

d. Hur ser du på framtida patent som man ännu inte börjat forska på? 

i. Tar ni hänsyn till substanser i preklinisk fas? Skiljer sig dessa mot 

substanser längre fram i utvecklingsfaserna, i så fall hur? 

ii. Tar ni hänsyn till risken att bolagen drabbas av patentintrång? 

e. Hot från generika produkter? 



 

 

i. Hur uppskattas försäljning efter patentutgång? 

ii. Skillnader på läkemedel på recept resp. utan?  

f. Sannolikheter, olika scenarier, hur skiljer sig det mellan olika 

sjukdomsområden? 

i. Flera olika eller bara en sannolikhet? 

g. Uppskattning av utvecklingstid, hur gör ni? Utvecklingstid av patent? 

h. Utvecklingskostnader 

i. Val av diskonteringsränta. Samma på alla bolag, Samma över hela 

tidsperioden? Skiljer sig olika sjukdomsområden sig åt? Storlek? 

j. Uppskattning av volatilitet vid realoptioner 

 

3. Vad anser du om kritiken mot realoptioner att den är för komplex och matematisk? 

 

4. Om man ska värdera genom relativvärdering, vilka multiplar ska man kolla på och 

varför? 

 

5. Hur mycket information till värderingen hämtas utifrån från bolagens ledning? 

a. Information från ledningen själva, hur tar du emot informationen för 

undvika att bolagsledningen undervärderar risken och överskattar dess 

potentiella succé? 

b. Diskuterar du de olika bolagens potentiella produkter med varandra?  

 

6. På vilket sätt skiljer sig en värdering av ett bolag på t.ex. midcap kontra aktietorget? 

a. Är det något som man specifikt behöver tänka på? I så fall vad? 

b. Skiljer sig någon del av värdedrivarna sig åt mellan små och stora bolag? 

hur? 

c. Sannolikheter, sjukdomsområde? förväntad försäljning? 

d. Upplever du att värderingar generellt sett inom läkemedelsbranschen är 

träffsäkra?  

i. Om nej, är det möjligt att göra träffsäker värdering på ett företag 

utan/med få produkter? 

 

7. Hur anser du att din roll som analytiker påverkas av att läkemedelsbranschen i 

många fall är så informationsdriven och därav volatil? Blir en substans godkänd i 

speciell fas kan det få aktiekurs att dubblas. Det kan även gå långa perioder mellan 

att ny information släpps, framförallt små bolag.  

a. Ex: Diamyd i mitten februari: Lovande resultat i pilottest för typ-1 diabetes 

gjorde att aktien steg med 60 procent för att nu i princip ha backat tillbaka 

till ursprungsnivå. Hur bemöter du en sån här volatilitet? 



 

 

 

8. Upplever du att andra analytiker inom läkemedelsbranschen har liknande 

tillvägagångssätt eller använder olika analytiker/firmor varierande 

tillvägagångssätt?  

 

9. Hur jobbar du för att reducera risken och därmed nå en hög träffsäkerheten i din 

värdering?  

 

Avslutandedel 

● Tycker du vi missat något som är viktigt vid värdering av små 

läkemedelsbolag? 

● Har du något sammanfattande råd för när vi ska värdera små 

läkemedelsbolag? 

● Vad har du för utbildning? 

● Vilka bolag följer du idag? 

● Hur blev och hur länge har du varit läkemedelsanalytiker?  

● Tack /Avslut 

 

Till Respondent D som i dagsläget förvaltar en läkemedelsfond inleddes intervjun med en 

övergripande fråga om hur fonden väljer ut vilka bolag som ska inkluderas. Frågorna följde 

därefter den ordinarie intervjuguiden, enligt ovan, eftersom intervjun primärt behandlade 

dennes tidigare roll som analytiker. 

 

Frågan i sin helhet: 

1. Hur ser processen ut när man väljer ut vilka bolag som får ta plats i den fonden som 

du förvaltar?  

a. Hur skiljer sig din roll som fondförvaltare från din tidigare roll som 

aktieanalytiker. 
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