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Abstract 
 
Analysts at Venture Capital firms of today experience troubles when they try to explicate the 
intrinsic value, which they see in their investments. The traditional valuation models do not 
account the value of flexibility and analysts have to  
 
Through studies at a Venture Capital firm in Sweden, I have analyzed if Real Option analysis 
could help them to explicate the intrinsic value that they see. 
 
With the help from a decision tree, analysts can identify the hidden option values embedded 
in the investment. I find that real options can be a helpful tool for Venture Capital companies 
to clarify the intrinsic values that they see in their investments. Real option analysis is 
however not a competitor to traditional value methods, it is rather a compliment.   
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 
 
Ett venture capital bolag investerar i bolag i väldigt tidiga utvecklingsfaser och de 

investeringsbeslut som fattats av venture capital investerare under de senaste åren har med 

hög sannolikhet baserats på någon eller några av de vanligaste finansiella 

värderingsteknikerna; Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Payback-

metoden eller Profitability Index (PI) (Gupta, M. 2009). De traditionella värderingsmetoderna 

bygger på premissen, att företag är mer angelägna att genomföra de projekt som ger dem 

en potentiellt högre avkastning på investeringen relativt de risker som är förknippade med 

det specifika projektet.  Genom att lägga fokus på vad som är den optimala 

diskonteringsfaktorn tenderar dessa traditionella värderingstekniker att till stor del 

kvantifiera de risker som innefattas i ett projekt. Även om man lyckas kvantifiera riskerna så 

misslyckas man i de traditionella värderingsmetoderna att tillgodose vilka potentiella 

möjligheter som finns inbäddade i riskerna (Amram och Kulatilaka, 1999; Mun, 2002; Amram 

och M. Howe, 2003).  

  

De traditionella värderingsmetoderna används flitigt av venture capital bolag idag men det 

finns de som menar att de inte producerar fullgoda värderingsresultat (Amram och 

Kulatilaka, 1999; Mun, 2002; Amram och M. Howe, 2003). En kritik som framförts är att 

värderingsmetoderna inte beaktar de värden som skapas då ledningen i venture capital 

bolaget erhåller tillkommande information allt eftersom projektet löper. Baserat på den 

nyvunna informationen som ledningen besitter har de möjligheterna att fatta nya 

välgrundade beslut. Amram och Kulatilaka påpekar i sin bok ”Real Options: Managing 

Strategic Investments in an Uncertain World” (1999) att de värderingstekniker som används 

idag, inte är anpassade för strategiska investeringar, investeringar som ofta är präglade av 

höga nivåer av osäkerhet och ständiga förändringar. De pekar på att strategiska 

investeringsprojekt ofta blir underkända vid interna finansiella tester, det vill säga de 

finansiella antagandena ofta saknar rimlighet. Det är vanligt att analytiker inom venture 

capital använder sin ”magkänsla” och ”sunda förnuft” vid investeringsbeslut (Isaksson, 

2006). För att analytiker inom venture capital ska kunna rättfärdiga sin magkänsla kan de 
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behöva höja de estimerade framtida kassaflödena i sin analys. Detta kan leda till att 

investeringsprojektets trovärdighet urholkas och som ovan nämnt underkänns vid interna 

finansiella tester. Huvuduppgiften för en ledningsgrupp i ett venture capital bolag är att 

skapa värde i portföljbolagen och på så vis skapa värden åt andelsägarna, därför bör man 

enligt Amram och Kulatilaka (1999) även beakta värdena i de olika möjligheter som finns 

inbakade i projektet. Problematiken med dessa inbakade strategiska värdena är att 

analytiker ibland har problem och svårigheter med att objektivt uttrycka vilka dessa värden 

egentligen är, vilket kan leda till att man kan misstro värderingsresultatet.  

 

Begreppet Real Options eller reala optioner, är inget nytt fenomen i sig utan uppkom strax 

efter att Black och Scholes för första gången värderade en finansiell option. I de vanliga 

värderingsmodellerna är det svårt att motivera de priser som bolag betalar för nystartade 

teknikbolag. Förklaringen är att köpare inte betalar för vad företaget är värt idag utan de 

betalar för de framtida värden som företaget förhoppningsvis ska generera. Ett exempel på 

en real option är när man värderar ett högteknologiföretag utifrån perspektivet av den 

köpande parten. Om köparen har möjlighet att använda företagets teknik i sina befintliga 

och framtida produkter så är värdet för köparen högre än vad värdet är för det enskilda 

teknologiföretagets aktieägare. Denna skillnad i värde för köparen av bolaget relativt värdet 

för bolagets aktieägare är en real option (Affärsvärlden, 2000).  

 

1.2 Problemformulering/Frågeställning 
 
Att fastställa värdet på ett målbolag inom venture capital är i allmänhet, och för bolag i 

tidiga utvecklingsfaser utan finansiell historik i synnerhet, en komplex process. Till skillnad 

mot mer etablerade bolag så saknar bolag i tidiga utvecklingsfaser en finansiell historik, som 

analytiker inom venture capital kan bygga sina finansiella modeller på (Lerner, Hardymon, 

och Leamon, 2009). Om portföljbolaget visar negativa resultatsiffror och saknar 

kommersiellt gångbara produkter, då kan man ställa sig frågan: Hur ska man kunna motivera 

en investering i ett bolag som inte visar någon vinst och inte har en produkt som är 

färdigutvecklad och redo för försäljning? 
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Vid värdering av portföljbolag i tidiga utvecklingsfaser ser ofta analytiker hos venture capital 

bolagen själva de strategiska värdena som finns i portföljbolaget, men man har svårt att 

kvantifiera och uttrycka de strategiska värdena i de modeller man idag använder (Mun, 

2002). I och med att analytikerna använder sig av sin subjektiva magkänsla vid värderingar av 

portföljbolag, kan det innebära att det blir svårt att avgöra vad som i analytikerns 

investeringsförslag grundar sig på faktiska finansiella data och vad som grundar sig på 

analytikerns tro och aningar. Det går heller inte att avgöra om analytikern har använt sin 

magkänsla medvetet eller undermedvetet. Det är möjligt att analytikern omedvetet 

förskönar de framtida utfallet för ett bolag som han har en stark tro för. Ta som exempel 

analogin att beskriva en person. Beroende på om personen i fråga är någon man uppskattar, 

kontra en person som man starkt ogillar, vilka sidor hos personen i fråga lyfter man då fram 

(Isaksson, 2006)? Detta utrymme för subjektivitet kan leda till att trovärdigheten för 

analytikerns värdering försvagas. 

 

Inför varje investeringsbeslut så tas en investeringspropå fram. Denna investeringspropå ska 

på ett övergripande men samtidigt tydligt sätt beskriva bolaget och dess verksamhet och 

varför man bör investera i bolaget. Ett problem som verksamma vid venture capital bolag 

idag har är att beskriva på ett tydligt sätt de strategiska värdena som man ser i de 

investeringspropåer som tas fram. Mot bakgrund av den ovan beskrivna problematik med 

subjektivitet vid värderingar, och de problem som analytiker vid venture capital bolag har 

med att tydliggöra, de strategiska värden som de ser, leder oss till frågeställningen: 

 

Hur kan real optionsanalys hjälpa analytiker vid ett venture capital bolag att förtydliga de 

implicita strategiska värdena som de ser, så att de blir tydliga i en investeringspropå och 

därmed bidra till en ökad trovärdighet i värderingen?     

1.3 Syfte 
 
Syftet med mitt arbete är att undersöka om värderingsmetoden reala optioner är ett 

användbart verktyg för venture capital analytiker, och vidare om metoden reala optioner kan 

ses som ett användbart verktyg vid värderingen av bolag i tidiga utvecklingsstadier. 
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1.4 Avgränsningar 
 
Jag kommer att koncentrera min studie kring hur analytiker verksamma vid ett venture 

capital bolag ser på reala optionsanalyser som ett komplement i sitt värderingsarbete och 

om det används idag. Jag kommer inte att ta fram några nya optioner för beräkning och 

kommer således inte att beröra de mer matematiska aspekterna på reala 

optionsvärderingar.  

 

Jag utgår från att värderingar som utförts, av bolaget som jag intervjuat, är korrekta och jag 

kommer inte att ifrågasätta dessa värderingar. Jag kommer att försöka visa på hur de skulle 

kunna uttrycka dessa värden tydligare i sina investeringspropåer. 

1.5 Disposition 
  

 

 

 

Bilden ovan visar den övergripande indelningen av min uppsats. Inledningsvis kommer jag i 

litteraturgenomgången redogöra för vad som är venture capital, och hur 

värderingsprocesserna inom venture capital ser ut. I den andra delen av 

litteraturgenomgången presenteras begreppet reala optioner och jag kommer redogöra för 

hur reala optionsanalyser kan tydliggöra strategiska värden. I metoden berättar jag om mitt 

val av ämne och hur jag genomförda min studie. Därefter kommer en redogörelse om 

empiriska data jag inhämtat, och vilka möjligheter ett venture capital bolag har att använda 

reala optionsanalyser. I den slutliga diskussionen och i min slutsats kommer jag att 

synliggöra på de reala optioner som jag fann under min studie och avsluta med att 

presentera förslag på områden för framtida studier. 

1.6 Förkortningar  
 

DD Due Diligence  DCF  Discounted Cash Flow 

NPV Net Present Value  P/E Price to Earnings 

P/S Price to Sale     
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2 Litteraturgenomgång 

Jag kommer i detta kapitel presentera hur värderingsprocesserna hos venture capital bolag 

ser ut. Vilka vanliga värderingsmetoder de använder kommer att presenteras. Därefter 

kommer ämnet reala optioner att presentera, och slutligen kommer investeringspropåer 

kort att beskrivas. 

2.1 Inledning 

Vid varje strategiskt investeringsbeslut tvingas investerare att godta en viss nivå av 

osäkerhet. Det faktum att faktorer som storleken på marknaden, kostnad för utveckling, 

time-to-market helt enkelt inte är kända. Detta medför att analytiker själv göra antaganden 

för hur framtiden kommer att te sig (Amram och Kulatilaka, 1999). För att kunna göra så 

välgrundade investeringsbeslut som möjligt använder sig analytiker av olika 

investeringsteorier.  

 

I dag råder det ett gap mellan vad analytiker vill göra och vad de modeller man använder 

tillåter dem att göra. Det vill säga det värde på bolaget som investerarna bedömer är riktigt 

går inte att få fram med hjälp av traditionella modeller utan, att man tvunget måste ”skruva 

på siffrorna” (Mun, 2002, Isaksson, 2006). Det finns svagheter med de traditionella 

värderingsmetoderna, särskilt vid värderingar av bolag i tidiga utvecklingsfaser. De 

traditionella metoderna kräver prognostiserade kassaflöden. Det finns en risk att de 

prognostiserade siffrorna överanalyseras, vilket kan leda till att analytikern börjar se 

prognosen som en verklighet, vilket skapar en illusion av säkerhet (Amram och Kulatilaka, 

1999). Detta ter sig än mer problematiskt vid värderingar av bolag i mycket tidiga 

utvecklingsfaser, då det inte finns någon finansiell historik att basera kassaflödesanalyserna 

på. En annan svaghet med de traditionella värderingsmetoderna är bristen på möjligheten 

att uppdatera värderingsresultaten. Analytiker justerar och korrigerar investeringsplanerna 

men den grundläggande analysen förblir den samma. Förutsättningar förändras men det gör 

inte modellen som man bygger sin analys kring. Traditionella modeller bygger på ett 

engångsbeslut i början av investeringen och innehåller inte någon flexibilitet i 

beslutsfattningen (Mun, 2002). Inte heller beaktar de traditionella metoderna de  

strategiska skälen för en investering, såsom att investera i ett ännu icke-lönsamt bolag i syfte 
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att förvärva framtida tillväxtmöjligheter (Hayes och Garvin, 1982). 

 

Investeringar i bolag som befinner sig i tidiga utvecklingsfaser karaktäriseras ofta av höga 

initiala kostnaderna (investeringar). Utan uppenbar avkastning inom en snar framtid ter sig 

dessa investeringar ibland som dåraktiga och obegripliga utifrån traditionella diskonterade 

kassaflödesanalyser (Lerner, Hardymon och Leamon, 2009). Dessa investeringar kan 

däremot vara fullt motiverade genom reala optionsanalyser, där man beaktar de strategiska 

optioner som investeringen skapar för framtiden (Mun, 2002).  

 

Traditionella metoder innebär en mer statisk beslutsfattningsbana, medan reala optioner 

istället bygger på en antagen dynamisk serie av framtida beslut, där ledningen har 

flexibiliteten att anpassa sina beslut under projektets gång. Allt eftersom tiden går kommer 

ledningen att få mer information och kan därefter fatta nya beslut baserad på den nya 

informationen (Mun, 2002).  En kontinuerligt aktiv ledning kan därmed påverka en 

investerings värde, ett förfarande som inte beaktas i de traditionella värderingsmetoderna 

(Favato och Print, 2008). 

 

Reala optioner är en metod som avviker från den traditionella synen, att ju högre osäkerhet 

desto lägre värde på tillgången. De traditionella värderingsmetodernas tillvägagångssätt 

utgår ofta från ett eller få beslut och där man når från början fastställda resultat med ett 

fixerat värde. Vidare så fattas besluten i början av projektet, med antagandet att ledningen 

inte har några möjligheter att ändra sina beslut under loppets gång. Detta innebär att de 

traditionella värderingsmetoderna bortser värdet av den option som flexibiliteten ger. 

Genom denna flexibilitet har ledningen möjlighet att fatta nya beslut, allteftersom de får 

mer information (Amram och Kulatilaka, 1999 och Mun, 2002).  

2.2 Venture capital 
Det gemensamma för vad som är venture capital och vad som även gör att det skiljer sig från 

t ex ett vanligt banklån är främst graden av risktagande. Venture capital investeringar är 

starkt förknippade med hög risk och ska därför inte ses som ett vanligt banklån. Eftersom 

venture capital bolagen tar en högre risk förväntar de sig följaktligen en högre avkastning 

jämfört med den avkastningen som en bank förväntar sig av ett banklån (Metrick, 2007).  
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Venture capital investeringar kan även lätt blandas ihop med investeringar gjorda av en 

investmentbank eller ett investmentbolag, men den starka skiljelinjen mellan en investering 

gjord av ett venture capital bolag och en investering genomförd av det ”klassiska” 

investmentbolaget, är den nivå av aktivt deltagande som venture capital bolagen åtar sig. Ett 

venture capital bolag bidrar inte enbart med finansiellt kapital, man bidrar även med 

mentalt kapital i form av kunskap och erfarenhet samt med ett väl utbyggt kontaktnät 

(Metrick, 2007).  

 

I avsnitt 2.2.1. beskrivs processen för hur entreprenören får tillgång till kapital från ett 

venture capital bolag.   

2.2.1 Venture capital processen    

De huvudsakliga aktörer som ingår i venture capital processen presenteras nedan. 

 
 

 
Figur 1- Venture capital processen - överblick 
                        (Isaksson, 2006) 

Investeraren – är den i processen som bidrar med kapital. 

Venture capital bolaget - agerar som en intermediär mellan investeraren och portföljbolaget 

som är i behov av tillväxtkapital. De fungerar både som en leverantör av kapital (både 

finansiellt och icke-finansiellt) samtidigt som de söker upp kapital till entreprenören 

(portföljbolaget). Som i fallet med det venture capital bolag som intervjuats för denna 

uppsats så kan investeraren även ingå venture capital bolaget.  

Portföljbolaget - använder sig av kapitalet de får från venture Capital-bolaget för att fortsätt 

 Utveckla sin produkt och idé. 

 

Nedanstående figur presenteras av Andreas Isaksson (2006) som en beskrivning av den 

process inom vilket venture capital bolag verkar. Processen kan delas in i fem faser där varje 

Investerare 
 
Bidra med 

kapital 
 

Venture capital bolag 
Identifiera och finna investeringsmöjligheter 
Genomföra och slutföra affärer 
Övervaka och addera värde 
 

Portföljbolag 
Använda 

kapital 

10 
 



1) Etablera investeringsfond 
 Fastställa investeringens syfte 
 Samla in kapital för investeringen 

2) Deal flow 
Möjlighetsskapande aktiviteter 
 Erkänna och identifiera entreprenöriella möjligheter 

3) Investeringsbeslut 
Genomlysa och utvärdera affärer 
 Välja/välja bort affärer 
 Värdera och förhandla struktur på affären 

4) Affärsutveckling / Värdeskapande 
 Strategiutveckling 
 Aktiv styrelsedeltagande 
 Expertis från tidigare erfarenheter 
Management 
Nätverk av kontakter och information 
 Iscensätta investering 

5) Exekvera exit-strategi 
 Industriell försäljning 
 IPO (börsintroduktion) 
Merger 
 Likvidering 
 Allianser 

Venture capital processen 

fas är beroende av varandra; 1) Etablera investeringsfond, 2) ”Deal Flow”, 3) 

Investeringsbeslut, 4) Affärsutveckling/Värdeskapande, 5) Exekvera Exit-strategi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag har valt att koncentrera mig kring frågor gällande de strategiska värden som analytikern 

hos venture capital bolagen ser, och de värderingsmetoder som de använder i skapande av 

en investeringspropå. Detta innebär att endast den tredje fasen (investeringsbeslutet) i 

modellen ovan kommer att behandlas djupare.   

 

Närmare 50 procent av all den tid som venture capital bolag lägger ner på en investering går 

till genomlysning (screening) och utvärdering av portföljbolagen. Investeringsutvärderingen, 

vilket inkluderar en full Due Diligence (DD), är en viktig men samtidigt tidsödande del i 

Figur 2 - Venture capital processen - detaljerad 
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investeringsprocessen. Utvärderingen ligger till grund för hur mycket kapital det tilltänkta 

portföljbolaget kommer att få (Isaksson, 2006). 

  

Problematiken med att välja rätt portföljbolag ligger i svårigheterna att bedöma dess 

potential kontra den kopplade och höga risken för ett misslyckande. De bolag som venture 

capital bolag investerar i, har i den initiala fasen begränsad information om sina produkter 

och tjänster. Bolaget kan ibland endast bestå av en affärsplan som, i bästa fall, innehåller 

immateriella rättigheter till produkten eller tjänsten. Följaktligen kan det råda en hög nivå av 

osäkerhet vad gäller bolagets chanser till framgång (Isaksson, 2006). För att kompensera för 

denna brist på information använder sig analytiker av olika metoder. Studier har genomförts 

kring vilka kriterier venture capital bolagen använder vid sitt investeringsbeslut. Dessa har 

visat att det är ledningen/entreprenören som är den avgörande faktorn vid beslutet. 

MacMillan, Siegel och Narasimha (1985) summerar resultat av de ovan nämnda studierna: 

”Det råder ingen tvekan om att oavsett hästen (produkt), loppet (market) eller oddsen 

(finansiella kriterier), så är det jockeyn (entreprenören) som i grunden avgör om venture 

capital bolaget kommer att satsa några pengar överhuvudtaget” (Isaksson, 2006). Däremot 

har andra studier även visat sig att när venture capital bolag går igenom investeringsförslag 

så är det främst fyra saker som de tar i beaktande vid granskningen av affärsidé/produkt, 

nämligen (Isaksson, 2006):  

 

 Unicitet  

 Ledningen  

 Skalbarhet och Potential  

 Exit-möjligheter/ Strategiska värden 

 

Enligt Isaksson (1996) är det mer än de finansiellt uträknade värdena som är avgörande i 

venture capital bolagens beslut att investera i portföljbolaget. Dock behöver venture capital 

bolagen självfallet beräkna värdet av portföljbolaget för att kunna göra en 

helhetsbedömning om det är strategiskt riktigt att investera i entreprenörens bolag.  

Som tidigare nämnts så tillämpas magkänslan när venture capital bolag utför sina 

värderingar, då metoden baseras på analytikerns samlade erfarenheter, kunskap och 

intuition. Det är inget som säger att användandet av magkänsla och intuition är direkt fel, 
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men på grund av dess otydlighet och brist på uppenbar objektivitet så kan det komplicera en 

analytikers arbete när denne, i begripliga termer, ska uttrycka framtida värden som går att 

finna i den strategiska investeringen (Isaksson, 2006).   

 

För att analytiker ska kunna visa på de värden som de ser, behöver de använda sig av olika 

värderingsmetoder. I avsnitt 2.2.2. beskrivs några vanligt förekommande värderingsmetoder.  

2.2.2 Traditionella värderingsmetoder 

Komparativ värdering (Comparables) 

En komparativ värdering är en snabb och enkel metod att skaffa sig en uppfattning av ett 

företags värde. När man använder sig av en komparativ värdering betraktar man andra 

liknande företag och konkurrenter för att jämföra sina värden gentemot de företag som man 

är intresserad av att värdera. Typiska faktorer som man relaterar till är t ex risk, tillväxttakt, 

kapitalstruktur och storlek på bolaget. Allt som oftast går det att finna dessa faktorer i någon 

form av multipel, såsom P/E – priset på företagets aktie dividerat med vinsten per aktie.  

 

Net Present Value (NPV) 

Net Present Value metoden, eller (netto)nuvärdesmetoden beräknar nuvärdet av de 

framtida kassaflödena som bolaget beräknas ha. NPV beräknar värdet på hur väl ett projekt 

kommer att lyckas utryckt som avkastning på investerat kapital. Det ingår däremot inte 

några beräkningar på om projektet kommer lyckas eller ej. 

 

Styrkor och Svagheter med NPV 

Lerner, Hardymon och Leamon (2009) visar på svagheter med NPV metoden. För det första, 

så behöver man betavärden1 för att kunna beräkna diskonteringsräntan. Problemet ligger i 

att bolag i tidiga utvecklingsfaser inte alltid har andra jämförbara företag att mäta sig emot. 

Ett giltigt jämförelseobjekt borde ha liknande finansiella resultat, liknande tillväxtmöjligheter 

och operationell verksamhet som motsvarar bolaget man investerar i. Det är inte alltid att 

dessa företag finns och det kan därmed vara svårt att få fram ett betavärde som är 

acceptabelt.  

1 Betavärde anger hur tillgångens och marknadens avkastning är korrelerade till varandra samt variationen i 
marknadsportföljens avkastning (Metrick, 2006)  
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Ett andra men liknande problem är att när man ska bestämma kapitalstrukturen, det vill säga 

andelen belånat kapital kontra eget kapital. På samma sätt som när man försöker bestämma 

betavärdet, jämför man med liknande bolag för att avgöra vad som är den lämpligaste 

kapitalstrukturen. Den tredje svagheten som listas härrör till att bolag i tidiga 

utvecklingsfaser vanligtvis har stora initiala kostnader och investeringar. Detta kan bidra till 

ett negativt kassaflöde och det kan dröja innan bolagen kan redovisa några faktiska intäkter. 

Detta medför att man oftast betraktar bolagets värde i termer av dess slutvärde (värdet vid 

en exit) (Lerner et al, 2009).  

 

Finansiell struktur  

I venture capital investeringar överförs kapital (pengar) och kunskap från venture capital 

bolaget till det entreprenöriella bolaget (portföljbolaget). Transfereringen av kapital kan ses 

som den slutliga fasen i investeringsbeslutet. Viktigt att påpeka är att allt kapital inte 

tillhandahålls på en gång, utan det vanligaste är att kapitalet tillförs vid olika steg (oftast 

utsatta sedan tidigare). Genom att tillföra kapitalet stegvis har investerarna en större 

möjlighet att erhålla mer kontroll över ledning och verksamheten i portföljbolaget (Isaksson, 

2006).  

 
De begränsningar som traditionella värderingsmetoder har vad gäller värderingar av bolag i 

tidiga utvecklingsfaser har gjort att man har börjat söka efter andra användbara metoder 

(Affärsvärlden, 2000). Bristen på historisk data och jämförbara objekt gör att de traditionella 

metoderna blir nära nog oanvändbara när venture capital analytiker ska värdera för dem 

intressanta bolag.   

 

2.3 Reala optioner 

När man använder diskonterat kassaflöde (DCF) för att värdera en presumtiv investering, 

antar man implicit att investeraren kommer att hålla i tillgångarna passivt. Men investerare i 

venture capital bolag får inte betalt för att vara passiva åskådare. Hur investeringar 

utvecklas, avgör venture capital bolagets deltagande. Investeringar där man lätt man byta 

strategi är mer värdefulla, än de som inte tillhandahåller någon flexibilitet. Ju osäkrare 
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framtidsutsikterna är, desto mer värdefull blir denna flexibilitet. Detta är kanske något som 

låter uppenbart, men de traditionella värderingsmetoderna beaktar inte värdet av 

möjligheter som flexibilitet ger. Möjligheten att ändra i en investering är en real option 

(Brealy och Meyers, 2003). 

 

Kassaflödesanalyser och real optionsanalyser är inga konkurrerande värderingsmetoder. 

Real optionsanalyser bör mer ses som ett komplement till kassaflödesanalyser, och till andra 

traditionella värderingsmetoder (Kemna, 1993). 

 

Jonathan Mun (2002) beskriver reala optioner enligt på följande sätt (fritt översatt från 

engelska): 

 

För att skapa en bra analogi av begreppet reala optioner; visualisera det 
som en strategisk vägkarta över långa och slingrande vägar med flera 
farofyllda svängar och vägskäl.  
 
Föreställ dig vidare de implicita och explicita värdena av att ha en sådan  
färdplan när du navigerar genom okända trakter, samtidigt som du har 
vägskyltar vid varje korsning som vägleder dig till att fatta det bästa och 
mest informerade beslutet för valet av fortsatt färdväg. Detta är 
essensen av begreppet reala optioner. 

 

2.3.1 Jämförelse av real och finansiell option 

Den stora skillnaden mellan en real option och en finansiell option är att värdet på en real 

option baseras på en underliggande verklig tillgång. Detta ska ställas mot en finansiell option 

där den underliggande tillgången är finansiell. Detta gör att det är en stor skillnad mellan de 

två optionerna då det inte sker någon aktiv handel med reala optioner. Det underliggande 

värdet hos finansiella optioner utgörs av priset av aktier, d.v.s. nuvärdet av den förväntade 

framtida utvecklingen på utdelningar och aktiekurser. Det underliggande värdet för en real 

option är nuvärdet på det förväntade kassaflödet från investeringen. Värdet på en real (köp) 

option ökar om värdet på den underliggande tillgången ökar. Värdet av att ha rättigheten 

men inte skyldigheten att använda optionen kallas för optionsvärde (Amram och Kulatilaka, 

1999). 
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En annan stor skillnad mellan en finansiell option och en real option är tiden för hur länge 

optionen är giltig. För finansiella optioner är det under den perioden man får exekvera 

optionen, men för reala optioner är gränsen inte alltid lika tydlig för hur länge som 

investeringsmöjligheten är möjlig. Vad som dock är gemensamt för båda typer av optioner är 

att ju närmare utgångsdatumet man kommer, desto lägre blir värdet på optionen och en 

icke exekverad option är alltid värdelös (Mun, 2002). 

 

2.3.2 När reala optioner kan tillämpas 

Det är inte alltid som man behöver använda sig av reala optioner vid en värdering. Vissa 

investeringar är så uppenbart värdefulla eller värdelösa, att resultatet ifrån en real 

optionsanalys inte tillför någon ytterligare substantiell information (Amram et. al, 1999). 

 
De mer traditionella metoderna är i vissa fall heltäckande och ger en fullgod analys för att 

ledningen skall kunna fatta ett välgrundat beslut. Ett sådant typfall är exempelvis värdering 

av företag som har ett stadigt kassaflöde och som har produkter där det inte finns några 

möjligheter till att lansera en uppföljningsprodukt (follow-on product) (Amram et. al, 1999).  

 

Reala optionsanalyser är till för de investeringar där man kommer att behöva genomföra 

många strategiska beslut under investeringens gång och där en hög grav av osäkerhet råder.  

 

Amram et. al (1999) presenteras en lista innehållande situationer där real optionsanalys kan 

vara av värde: 

 När det finns ett betingat (eng: contingent) investeringsbeslut. 

 

 När osäkerheten är så hög att det är klokt att invänta ytterligare 

information, för att undvika att man ångrar oåterkalleliga investeringar. 

 

 När värdet verkar finnas i möjligheten av en framtida tillväxt, snarare än 

i det aktuella kassaflödet.  
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 När osäkerheten är stor nog att flexibilitet blir ett värdefullt alternativ. 

(Det är endast reala optionsanalyser som kan värdera investeringar 

under flexibilitet, enligt Amram et. al., 1999)  

 
 När det kommer att ske uppdateringar och strategiska korrigeringar 

under projektets gång.  

2.3.3 Reala optioner och beslutsträd 

När ett investeringsbeslut skall fattas och man överväger de olika alternativen kan ett 

bedragande instrument vara att rita upp ett beslutsträd, vilket är en påbyggnad på det 

händelseträd man använder vid Monte Carlo simuleringar (Metrick, 2007). Real 

optionsanalyser kan betraktas som en kombination av DCF analyser och beslutsträd och är 

särskilt användbart när man ska analysera värdet och kartlägga en serie av investeringar 

(Kemna, 1993). 

 

Det är inte i alla investeringar som det finns reala optioner, och det är inte alla reala optioner 

som har ett värde (Favato och Print, 2008). Men för att kunna avgöra om en option har ett 

värde, behöver man först identifiera den. Beslutsträd kan hjälpa analytiker att identifiera om 

reala optioner finns inbäddade i en investering. Däremot så är beslutsträd som vinrankor: de 

är endast produktiva, om de beskärs kraftigt (Brealey och Meyer, 2003).  

 

För att enkelt förstå hur reala optioner kan synliggöras genom användandet av beslutsträd 

presenteras nedan ett enkelt exempel på hur en sådant kan se ut.  

 

Du står på morgonen vid din garageuppfart och ska köra till jobbet. Du har två alternativ; 

antingen tar du småvägar som du vet tar 20 minuter eller så tar du motorvägen. Det finns en 

risk med att ta motorvägen då det kan vara mycket trafik. Denna risk synliggörs i cirkel 

nummer 2. Av erfarenhet så vet du att om det är trafik kommer det ta dig 30 minuter till 

jobbet men om det inte är någon trafik så kommer det att ta dig endast 15 minuter. Risken 

för trafik vet du av erfarenhet att den är 40 %. Så din beräknade restid på motorvägen är 

0,6*15 + 0,4*30 = 21 minuter. Den förväntat snabbaste vägen, sett till din genomsnittliga 

restid, är att ta småvägarna.   
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Figur 3 - Beslutsträd - Exempel 1 
 
 
Tänk nu att du får att alternativ längs vägen; du får nämligen möjligheten att köra av 

motorvägen om det visar sig vara mycket trafik och istället ta småvägar (du har dock ingen 

möjlighet att veta om motorvägen är trafikerad förrän du har kört på). Om det visar sig att 

motorvägen kan du välja att lämna den, då kommer din resa att vara lite längre (25 min) än 

om du valt småvägarna från början men det går snabbare än om du stannar kvar på den 

trafikerade motorvägen (30 min). Skulle det visa sig att det inte är någon trafik så stannar du 

helt enkelt kvar på motorvägen då din restid endast blir 15 minuter.  

 

 
Figur 4 - Beslutsträd - Exempel 2 
 
 
Beslutsträd löses bakifrån, det vill säga att man går till det senaste beslutet för att avgöra det 

bästa alternativet. Om vi tittar på beslutspunkt nummer 3 (trafik) så är det snabbaste valet 

Trafik (0,4)

     Exempel 1

Motorväg

Ingen trafik (0,6)

Småvägar

30 min

15 min

20 min

2

1

Lämna motorväg

     Exempel 2 Trafik (0,4)

Motorväg Stanna på  motorväg

Lämna motorväg

Ingen trafik (0,6)                         

Småvägar Stanna på  motorväg
20 min

25

30

22

15

2

3

41
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att lämna motorvägen och ser vi till beslutspunkt nummer 4 (ingen trafik) så är det 

snabbaste valet att stanna kvar på motorvägen.  

 

Som tidigare nämnts så är det viktigt att man beskär beslutsträd för att de ska bli som mest 

produktiva, i vårt exempel ovan kan vi beskära trädet utefter de bästa alternativen vid varje 

given beslutspunkt (3 och 4). Beslutsträdet ser efter beskärning ut enligt nedan. 

 

 
Figur 5 - Beslutsträd - Exempel 3 
 
Den nya förväntade restiden kommer nu att bli (0,4*25 + 0,6*15) 19 minuter, vilket är 

snabbare (-1 minut) än vår beräknade restid om du endast tar småvägar.  

 

Genom att vi tillförde möjligheten (optionen) att besluta om en alternativ väg så lyckades vi 

skapa ett högre värde (kortare restid) än om vi endast hade haft möjligheten att välja en 

möjlig väg vid garageuppfarten. Detta är ett simplifierat exempel på hur beslutsträd kan 

hjälpa analytikern att tydliggöra reala optioner vid sina investeringsbeslut (Metrick, 2007).  

 

2.4 Fyra reala optioner 

I litteraturen presenteras ett antal olika typer av reala optioner (Metrick, 2007, Amram et al., 

1999 och Mun, 2002), men det är upp till analytikern att själv identifiera och skapa 

optionerna vilket gör att det egentligen inte finns någon egentlig gräns för hur många reala 

optioner som existerar. För att kunna ge en förenklad bild av reala optioner presenteras 

nedan fyra typer av reala optioner som samtliga kan vara användbara för venture capital 

bolag.   

    Lämna motorväg  25 min

            Exempel 3

Trafik (0,4)

Motorväg  

Ingen trafik (0,6)

  15 min
Småvägar Stanna på  motorväg  

20 min

  15 min

2
1
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 Option att expandera  
 Option att överge 
 Option att vara flexibel 
 Option att stänga ute   

2.4.1 Option att expandera 

En option att expandera ger investeraren möjligheten men inte skyldigheten att expandera 

på olika marknader, produkter och strategier eller att utöka den nuvarande verksamheten. 

Genom en investering kan investeraren ges möjligheten att få tillgång till ett bolag med 

möjligheten att få genomföra ytterligare investeringar om utvecklingen i bolaget går bra, den 

framtida tillväxten skapar ett värde för investeraren som han tar del av genom sin 

investering (Mun, 2002).   

 

Värdet i ett bolag som är i en tidig utvecklingsfas återfinns sällan i bolagets kassaflöde utan 

finns i dess potential att växa; bolaget kan ha en teknologi som ännu inte är helt utvecklad 

men där det finns en möjlighet att teknologin blir efterfrågad och bli framgångsrik inom sin 

marknad. Med ett traditionellt synsätt skulle en investering avvisas om kostnaderna 

överstiger intäkterna men vid reala optioner analys skulle investeringens möjligheter till 

tillväxt beaktas vilket skulle kunna ge ett annat utfall på beslutet (Mun, 2002).    

2.4.2 Option att överge 

En option att överge kan liknas med en säljoption där möjligheten att kunna överge ett 

projekt som inte utvecklas som väntat skapar ett värde. Optioner att överge kan bli 

värdefulla när osäkerheten kring en produkts eller marknads utveckling är hög. Att ha 

möjlighet att överge ett projekt som inte utvecklas väl kan vara värdefulla, särskilt för 

projekt med en betydande potential för förluster. En option att överge kan bestå i 

ledningens möjlighet att överge ett projekt, och att kunna avyttra tillgångarna till en redan 

förbestämd motpart för att få tillbaka restvärdet på tillgången (Mun, 2002).   

 

Option att överge har ett högt värde t ex vid introduktionen av en ny produkt eller 

investering i ett nytt bolag. När man inte vet hur marknaden eller en teknologi kommer att 

utvecklas bör man skaffa sig möjlighet att överge investeringen, för att på sätt minska risken 

för framtida förluster (Brealy och Meyers, 2003).  
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2.4.3 Option att vara flexibel 

Genom en option av flexibilitet erbjuds bolag möjligheten att i sin verksamhet kunna byta 

mellan olika typer produkter, teknologier och marknader vilket skapar värde när risker för 

snabba förändringar är hög (Mun, 2002). I de traditionella värderingsmetoderna tas värdet 

av flexibiliteten inte i beaktande. De traditionella metoderna beaktar inte värdet av att till 

exempel kunna öka produktionen under kort perioder då priset är högt (Amram och 

Kulatilaka, 1999).  

2.4.4 Option att sätta upp barriärer  

Ett venture capital bolag kan skapa strategiskt värde, genom att upprätta avtal med ett bolag 

med en option med upprätta barriärer. Venture capital bolaget köper sig rätten, men inte 

skyldigheten, att få delta i en andra eller tredje investeringsrunda i portföljbolaget och att 

investeringen endast kommer att kunna ske om vissa av ledningen uppsatta mål eller 

barriärer inträffar. Genom att skaffa sig denna strategiska option, har venture capital bolaget 

skaffat sig ett gynnsamt läge i det fall att portföljbolaget visar sig bli framgångsrikt. 

Kostnaden för denna option är den såddinvestering som venture capital bolaget betalat ut 

(Amram och Kulatilaka, 1999).  

 

Optionen kan skapa ytterligare strategiskt värde genom att venture capital bolagets 

konkurrenter stängs ute från att investera vilket ger bolaget ett försprång för att kunna 

utnyttja övriga optioner såsom t ex optionen att expandera (Amram och Kulatilaka, 1999).  

 

2.5 Andra studier  

I en studie genomförd år 2000 tillämpades real optionsanalys på värderings data hämtad 

från 429 venture capital affärer och 178 börsintroduktioner. Studien visar att reala 

optionsanalyser lyckades bättre med att påvisa och beräkna värdena i bolagen än vad den 

traditionella diskonterade kassaflödesanalysen kunde (Seppä, J. och Laamanen, T. 2000). En 

annan studie genomförd av Schwartz och Moon (2000 och 2001) visade att de värden man 

fick fram för E-Bay och Amazon genom real optionsanalys låg närmre det faktiska 

marknadsvärdet än de värden man fick fram med hjälp av den traditionella diskonterade 

kassaflödesanalysen.  
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Kemna (1993) påpekar i en studie genomförd hos Shell, att vid tillämpning av real 

optionsanalys finns ett stort problem att besluta vilka optioner som finns inbäddade i 

investeringen. Vilka optioner är viktigast och vilka optionerna har potentiellt ett värde att 

beräkna. Med andra ord det är utmanande för analytiker att välja ut vilka optioner som finns 

inbäddade i investeringen, samtidigt som det är svårt för dem att avgöra vilka optioner de 

ska prioritera att beräkna. Kemna presenterar ett förslag där analytikern bör ställa sig 

frågan: Kan kostnaden för den tillkommande flexibiliteten motivera de fördelar man får när 

man jämför med alternativet utan flexibilitet? En slutsats som Kemna drar i sin studie är att 

självfallet ersätter inte real optionsanalys behovet av strategiskt tänkande och intuition vid 

granskning av vilka möjligheter ett bolag har. Däremot om reala optionsanalyser genomförs 

på ett korrekt sätt så kan denna vara ett ovärderligt stöd i detta arbete genom att bidra med 

ändamålsenlig kvantifiering som en del av utvärderingsprocessen.   

 
Även om enkätundersökningar har visat att analytiker menar att de inte använder sig av real 

optionsanalys när de genomför sina värderingar så har studier visat att analytikernas 

beteende ändå liknar det som i grunden är real optionsanalys (McDonald, 2006). Detta visar 

att förutsättningarna för real optionsanalys kan finnas även om analytikerna inte lyckas 

identifiera möjligheten.  

 

2.6 Kritik mot reala optioner 

En kritik som riktas mot reala optionsanalyser är att det snabbt blir för komplexa och 

därmed minskar möjligheterna att applicera metoden på verkliga fall (Gupta, 2009). Amram 

och Kulatilaka (1999) menar att den största felkällan till att real optionsanalyser misslyckas, 

är när man misslyckas med att fånga de viktigaste drivkrafterna för vad som är de reala 

optionerna. Med andra ord man använder felaktiga värden när man ska beräkna 

optionsvärdena och man lyckas inte identifiera vilka som är de inbäddade reala optionerna 

som man har i investeringen. Kemna (1993) stödjer även detta i sin studie där hon menar att 

det är viktigt att man begränsar antalet reala optioner till de som är de viktigaste; fler reala 

optioner ökar komplexiteten utan att de nödvändigtvis tillför något värde. 
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2.7 Investeringspropåer 

Det kan vara på sin plats att visa hur man kan uttrycka i en investeringspropå, de implicita 

strategiska värdena som finns inbäddade i ett investeringsobjekt i tidig utvecklingsstadie 

med hjälp av real optionsanalys, följer här nedan en kort redogörelse för vad som är en 

investeringspropå och vad de innefattar. 

  

Venture capital bolagens helhetsbedömning av ett bolag sammanfattas i en 

investeringspropå. Investeringspropåerna ligger till grund för de investeringsbeslut som 

fattas vid ett venture capital bolag (Gladstone och Gladstone, 2002).  

 

En investeringspropå bör innehålla följande punkter; 

 
1. Sammanfattning 
2. Beskrivning av verksamheten och dess framtid 
3. Ledningsgruppen 
4. Beskrivning av finansieringen man söker 
5. Riskfaktorer 
6. Avkastning på investerat kapital och möjligheter för exit 
7. Analys av verksamheten och prognoser 
8. Finansiella rapporter 
9. Ekonomiska prognoser  
10.  Bilder, artiklar och annan information om företaget 

 
(Gladstone och Gladstone, 2002) 

 
En investeringspropå ska ge en sammanfattad bild av bolagets unicitet, ledning, prognoser, 

och exit-möjligheter. 

3 Metod 

3.1 Val av uppsatsämne  
 
Jag hade för avsikt när jag påbörjade planeringen av min uppsats att skriva inom ämnet 

företagsvärdering, dels då det knyter an till min kandidatuppsats och också beroende på att 

detta varit den huvudsakliga inriktningen på mina studier på avancerad nivå. Genom bekanta 

kom jag i kontakt med en person verksam vid ett svenskt venture capital bolag, jag kommer 

att kalla bolaget för Morris för att inte röja det verkliga bolagsnamnet. Denna person är även 
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professor vid en av Sveriges högskolor. Vid vår första diskussion visade det sig att de hade 

ett behov av att på ett tydligare sätt kunna visa på de strategiska värden som de ser när de 

värderar presumtiva bolag att investera i. Vi hade båda hört talas om reala optioner och dess 

möjligheter att tydliggöra strategiska värden. Frågan var om reala optionsanalyser kunde 

vara något för Morris? 

 

För att kunna svara på frågan krävdes det att jag dels skapade mig en djupare förståelse för 

vad reala optioner är och hur de kan tillämpas praktiskt, samtidigt som jag behövde skapa 

mig en god förståelse för hur Morris genomför sina företagsvärderingar och hur sina 

värderingsmetoder såg ut.  

 

3.2 Val av metod 

För att kunna besvara min frågeställning krävdes en djupare förståelse och en närmare 

undersökning av hur Morris arbetar med frågorna idag. Jag hade under arbetes gång 

möjligheten att arbeta i nära kontakt med en anställd på Morris och bereddes därmed 

möjligheten att undersöka Morris verksamhet på mycket nära håll, detta gjorde att jag valde 

att genomföra en kvalitativ studie. Genom en kvalitativ studie har jag möjligheten att skaffa 

mig en fördjupad kunskap. För att kunna analysera Morris eventuella möjligheter att 

tillämpa real options analys, var min bedömning att en kvalitativ studie var lämpligast. 

Personen som jag hade nära kontakt med är ansvarig för den del i företaget som genomför 

analyser och tar fram beslutsunderlaget för investeringar i högteknologiska bolag som 

befinner sig i det tidiga utvecklingsstadiet. 

 
Då jag vill få en djupare förståelse för hur ett venture capital bolag genomför sina 

värderingar. Samtidigt som jag fått kontakt med en person verksam vid ett venture capital 

bolag, valde jag att genomföra en fallstudie. En fallstudie, om även något begränsad till 

några få viktiga aspekter, kan ge möjligheten att nå väldigt tillfredställande och originella 

resultat (Collis och Hussey, 2009). En fallstudie används för att studera ett fenomen som 

uppkommer då en analytiker har tillgång till ett visst företag eller en viss person. Jag hade 

tillgång till båda delar.   
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3.3 Metod för datainsamling 

Data kan delas in i primär- och sekundärdata. Primärdata är sådana data som hämtats från 

den ursprungliga källan, t ex data hämtad från egna intervjuer och undersökningar. 

Sekundärdata är data som hämtas från redan existerande källor, såsom databaser, 

publikationer etc. (Collis och Hussey, 2009). Jag inhämtade både primär- och sekundärdata. 

Primärdata har inhämtats i form av intervjuer med personer vid Morris för att öka min 

förståelse för hur de jobbar och hur de såg på värderingsmetoden reala optioner som ett 

möjligt komplement. Sekundärdata insamlades för att jag skulle kunna se de resultat Morris 

får fram vid sina värderingar och vilka metoder de använder för att få fram resultaten.  

 

3.3.1 Insamling av primärdata 

Vid inhämtandet av primärdata användes intervjuer. Intervjuer kan användas för att 

undersöka data om människors olika tolkningar, attityder, åsikter och liknande (Collis och 

Hussey, 2009).   

  

I början av uppsatsskrivandet var min kunskap relativt begränsad kring hur venture capital 

bolag jobbar med värderingar av bolag och vilka metoder de använder, vilket föranledde till 

att de första intervjuerna var av ostrukturerad karaktär. De första intervjuerna var 

nödvändiga för att jag skulle öka min förståelse för hur Morris jobbar med värderingar, detta 

gav mig den bakgrund som jag behövde för att jag sedan skulle kunna fortsätta att söka svar 

på om reala optionsanalyser kunde vara tillämpbara för Morris. Exempel på intervjufrågor 

från de första mötena var: Vilka värderingsmetoder använder ni er av idag? Vilka typer av 

bolag investerar ni i? Vilka svårigheter bedömer ni att ni har när ni ska värdera bolag i tidiga 

utvecklingsfaser? 

 

Då jag under skrivandets gång hade en nära kontakt med Morris fanns möjligheten att ställa 

frågor allt efter som dessa dök upp. Detta må vara höjden av ett ostrukturerat angreppssätt 

men gav mig möjligheten att bygga upp min kunskap allteftersom skrivandet fortlöpte, vilket 

hjälpte mig att avgöra vilka delar jag skulle ta med i uppsatsen.  
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Efter att jag hade läst mer litteratur kring ämnet reala optioner och på så vis skaffat mig en 

god förståelse inom ämnet genomförde jag intervjuer av mer semi-strukturerad karaktär för 

att skapa mig en bild av hur Morris såg på möjligheterna att använda sig av reala optioner i 

sitt arbete. I bilaga 3 finns en guide som jag tog fram inför mina intervjuer bilagd. Guiden tog 

jag fram för att hålla mig inom ramarna för vad min uppsats skulle behandla. Frågorna var av 

övergripande karaktär för att jag skulle få en helhetsbild av Morris verksamhet. Under 

intervjuernas gång dök andra mer detaljrika frågor upp, jag tog inte med dessa då jag inte 

lyckades dokumentera samtliga.  

 

3.3.2. Insamling av sekundärdata  

Inför varje investeringsbeslut som Morris behöver fatta tas en så kallad investeringspropå 

fram. I denna propå framgår hur Morris har kommit fram till det beräknade värde de ser i 

det bolag som de är villiga att investera i. Jag hade tillgång till två sådana propåer. 

 

3.4 Metodkritik 

Det finns utrymme för att trovärdigheten påverkas genom min förfaringsätt. I och med att 

jag hade nära och återkommande kontakt med Morris, och med en person i synnerhet, så 

finns risken att min objektivitet påverkats. Jag har därför varit noga med att ställa frågor om 

hur de bedriver sin verksamhet idag, inte hur de vill bedriva den. Detta för att inte hamna i 

spekulativa diskussioner, som kan påverka min analys.  

 

Det finns även risk att de två personer jag intervjuat enbart har återgett sin personliga syn, 

på hur de genomför värderingar och synen på real optionsanalys. Personerna som jag träffat 

har seniora roller i verksamheten och har därmed en bra överblick över verksamheten. 

Samtidigt som antalet anställda i Morris är relativt få, vilket minskar risken för att det finns 

många olika uppfattningar inom Morris.  

 

Jag ville skaffa mig en djupare förståelse för värderingsprocessen hos ett venture capital 

bolag. Därför valde jag att enbart ta med ett företag i studien. Det innebär att mina resultat 

enbart ger en bild över värderingsprocessen hos ett venture capital bolag. Mina resultat 
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kommer inte att återspegla den generella bilden, av hur värderingar och synen på real 

optionsanalys är hos venture capital bolagen. 

 

Dock så bedömer jag att mina resultat ändå kommer att bidra till nya upptäcker som kan 

vara av intresse för vidare forskning.  

4 Empiri 

4.1 Bakgrund  
Empirisk data har inhämtats från intervjuer med personer verksamma vid ett svenskt 

venture capital bolag, som tidigare nämnts har jag valt att kalla det för Morris. Vidare har 

specifika data inhämtats från två verkliga investeringspropåer (eng. investment proposal) 

framtagna av Morris. Investeringspropåerna kan ses som två olika fall. Båda 

investeringspropåerna har legat till grund för verkliga investeringsbeslut. All finansiell data 

som presenteras (se bilaga 1 och 2) har medvetet förvrängts för att bibehålla den nivå av 

sekretess som har avkrävts av Morris. Även bakgrundsinformationen om de två 

investeringspropåerna som presenteras nedan är förvanskad för att inte röja 

investeringsobjektens verkliga namn och verksamhet.  

 

Som tidigare nämnts så tar venture capital bolag främst fyra faktorer i beaktande vid 

värderingen av ett bolag, nämligen; 1) Unicitet, 2) Ledningen, 3) Skalbarhet och potential 

samt 4) Exitmöjligheter/Strategiska värden. Det visade sig vid intervjuerna med Morris att 

punkt nummer 3 och 4 är de viktigaste punkterna vid värderingen av bolag i mycket tidiga 

utvecklingsfaser. Det är viktigt för Morris att portföljbolaget har ett tydligt strategiskt värde 

för eventuella uppköpare.  

 

4.2 De två fallen 

Jag fick möjligheten att studera två investeringar som Morris hade genomfört när jag 

påbörjade skrivandet av min uppsats. Bolagens verksamheter kommer i korthet att beskrivas 

nedan, därefter kommer Morris värderingsprocess att beskrivas. 
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4.2.1 Kort bakgrund om bolaget Ratata 
Ratata har utvecklat en teknik som gör det möjligt att påverka storleken på en högtalare 

utan att ljudkvalitén försämras, tekniken är unik i sitt slag. För att kunna demonstrera att 

tekniken fungerar har Ratata tagit fram en egen produkt. Produkten fungerar idag både som 

demonstrator av tekniken men även som en tidig inkomstkälla då produkten redan finns till 

försäljning. Det mesta av tekniken bygger på en mjukvarumodell och skyddas av patent.  

 

Morris investerade 20 MSEK i Ratata för att få 1/3 av bolaget.  

4.2.2 Kort bakgrund om bolaget Dalton 

Dalton designar processorer för digital signalbehandling t.ex. inom radio, telefoner och Wi-

Fi. Produkten är en design som kan ingå i ett chip, likväl som ett mjukvaruverktyg för att 

anpassa designen och programmera processorn till kundens specifika applikation. Typiska 

kunder skulle kunna vara Qualcomm (www.qualcomm.com) eller ST Ericsson 

(www.stericsson.com).  

 

Företaget var vid investeringstidpunkten i en tidig utvecklingsfas men hade redan tecknat 

avtal med en större kund. Daltons design är unik i sitt slag och skyddas av patent. Morris såg 

ljust på designens underliggande marknader då man tyckte sig se en framtida god tillväxt av 

antalet produkter där Dalton har möjlighet att applicera sin design, såsom mobiltelefoner, 

trådlösa modem och digitalboxar.  

 

Morris investerade 15 MSEK i Dalton för att få 1/3 av bolaget.  

4.3 Morris värderingsprocesser 

Vad som är genomgående och är gällande för samtliga investeringar som Morris genomför är 

kravet att bolaget som man investerar i måste ha en unicitet och besitta höga strategiska 

värden. Bolaget måste ha en produkt eller teknologi som är lätt för andra bolag att applicera 

på sina produkter eller så behöver bolaget äga en teknologi som är så pass unik att det finns 

andra bolag som är villiga att köpa hela bolaget enbart för att komma åt teknologin. I och 

med att Morris enbart investerar i bolag i tidiga utvecklingsfaser så karaktäriseras 
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investeringarna av hög risknivå och bolagen kan sällan uppvisa historiska finansiella data. 

Morris avkastningskrav är 25 %. 

 

Vid mina intervjuer framgick det att när Morris genomför sin screening och värdering av ett 

bolag så ser de inte till värdet i bolagets framtida kassaflöden utan de menar att de enbart 

ser till de strategiska värdena som finns i bolaget. Det vill säga att när Morris genomför sina 

värderingar så användar de sig inte av de traditionella värderingsmetoderna så som 

diskonterade kassaflödesanalyser för att beräkna värdet på bolaget i fråga. De 

kassaflödesanalyser som man däremot tar fram är till för att illustrera (i 

investeringspropåerna) de värden som de ser i bolaget, de ligger inte till grund för själva 

investeringsbeslutet. Det enda som Morris är intresserade av i kassaflödesanalyserna är den 

så kallade ”Topline” vilket refererar till intäkterna eller bruttoförsäljningen i bolaget, där 

använder Morris en P/S (eng. price/sell) multipel för att få ut värdet. Topline visar enligt 

Morris mening hur bolaget har lyckats nå ut på marknaden.  

  

Det stod även klart att Morris har svårt att på ett tydligt sätt visa på de strategiska värden 

som de ser i sina presumtiva investeringar. För att citera en av de intervjuade: ”Vi saknar 

idag ett grafiskt sätt att rita upp de strategiska värden som vi ser”.  

 

Morris kan genom erfarenheter av tidigare exits samt med analytikernas intuition/magkänsla 

genomföra en bedömning av vad bolagets värde vid en framtida exit skulle kunna bli. För att 

Morris ska kunna motivera det uppskattade värdet tvingas de ”skruva upp” de 

prognostiserade siffrorna i kassaflödesanalysen, detta då de saknar andra metoder för att 

illustrera de strategiska värden som de ser. Denna uppskruvning av siffror illustreras i grafen 

nedan där det röda krysset visar på detta uppskattade värde som Morris har fastställt och 

där den röda kurvan visar på den skeva värdetillväxt i förhållande till den blå linjen som visar 

på en ”normal” värdetillväxt i ett motsvarande bolag i samma peer. Det gråa utrymmet 

mellan de två kurvorna visar på det strategiska värde som Morris, som de själva uttrycker, 

har svårt att explicera i sina investeringspropåer.  
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Figur 6 - Strategiskt värde 
 
 
Morris listar vid varje värdering upp olika möjliga strategiska vägar att gå, det vill säga vilken 

riktning som bolaget bör hålla för att Morris ska få ut det mesta av sin investering. 

Exempelvis för Ratata och Dalton såg man 4 respektive 5 olika vägar som de kunde ta där 

varje utfall hade olika värden. Morris har möjligheten att påverka den strategiska riktningen 

för bolag som de investerar i, de styr bolaget i den riktning som de själva bedömer som mest 

lönsam. Detta är något som man kort diskuterar i investeringspropåerna men man visar inte 

på vilka värden de olika strategierna har, utan man visar enbart på ett sammanvägt värde.  

  

4.3.1 Morris värderingsprocess av bolaget Ratata  

Morris hade vid värderingstillfället en stark tro på att Ratata skulle komma att bli en 

intressant kandidat för ett uppköpt, detta då Ratatas teknik i hög grad kan fungera som ett 

komplement till andra bolags produkter. Morris bedömde vid värderingen av Ratata att det 

fanns fyra möjliga strategier som skulle kunna skapa värde för Ratata, se figuren nedan. 
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Värde

1) Försäljning till stor aktör

2) Licensaffär 

3) Egen högtalarproduktion

4) Restvärde patent

HÖGT

LÅGT
 

Figur 7 - Värderingsprocess Ratata 
 
Den mest lönsamma affären för Morris vore om Ratata kunde locka till sig en större aktör 

som skulle vara villig att köpa hela Ratata och dess teknologi för att själva bli unika genom 

att äga teknologin. En sådan aktör skulle exempelvis vara Apple för att de senare skulle 

kunna applicera teknologin i sina egna produkter (iPhone, iPad etc.). Värdet på Ratata vid en 

sådan affär uppskattas till 500 MSEK med en sannolikhet på 20 %. En annan inriktning är att 

man börjar licensiera ut Ratatas teknologi till marknaden, detta skulle kunna locka företag 

vars affärsmodeller bygger på licensavtal som vid ett köp av Ratata skulle kunna erbjuda 

Ratatas mjukvara till sina redan etablerade kunder, ett exempel på företag är Dolby Labs. 

Morris bedömer att Ratata skulle i detta fall kunna nå en omsättning på 50 MSEK och med 

en uppskattad P/S på 4 vilket ger ett uppskatta värde på Ratata på 200 MSEK med en 

uppskattad sannolikhet på 70 %.  

 

Den tredje inriktningen är att Ratata fortsätter med sin högtalarproduktion och säljer sina 

egna produkter. Morris bedömer att Ratata på så vis skulle kunna nå en omsättning på 20 

MSEK och att det skulle ge en P/S på 1.5 vilket skulle ge ett värde på Ratata på 30 MSEK. Om 

man skulle misslyckas med samtliga av ovanstående riktningar ser Morris i alla fall att Ratata 

har ett restvärde i patentet på 10 MSEK.   

4.3.2 Morris värderingsprocess av bolaget Dalton 

Vid Morris värderingen av Dalton skapade man fyra möjliga utfall/exits. Innan dessa fyra 

exits presenteras behöver vi förstå värdekedjan för Dalton. Daltons teknologi är som sagt 

tillämpbar inom digital signalbehandling för t.ex. radio, telefoni och Wi-Fi. Jag kommer 

nedan att använda mobiltelefoni som exempel. Teknologin medför bland annat att 
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programmerbara signalprocessorer kan göras mindre och energisnålare, vilket är lockande 

egenskaper för halvledartillverkare. Värdekedjan sträcker sig från de som skapar den IP 

(Internet Protokoll) och verktyg inom IT som behövs för tillverkning av chip till de som skapar 

färdiga mobiltelefoner. De första aktörerna i värdekedjan är de som skapar IT-verktyg och IP 

(A) som används av chiptillverkare (B), chiptillverkarna i sin tur kan sälja chipen vidare till de 

som bygger plattformar, dvs. hela bottenplattor till design kit till mobiltelefoner. I sista ledet 

finner vi de som skapar färdiga mobiltelefoner (D). Värdekedjan ser ut enligt figuren nedan.  

 

 
Figur 8 - Värdekedja Dalton 
 
Morris bedömde vid värderingen av Dalton att det fanns fem möjliga strategier som skulle 

kunna skapa värde för Dalton, se figuren nedan. 

Värde

1) Satsning på eget chip (Bli B)

2) Sälja till chiptillverkare som vill vara unik (B)

3) Licensering till mainstream chiptillverkare (A)

4) Licensering till nisch chiptillverkare (A)

5) Restvärde patent (A-D)

HÖGT

LÅGT  
Figur 9 - Värderingsprocess Dalton 
 

När Morris gick in i Dalton såg man tidigt en strategi som skulle kunna ge ett extremt värde 

vilket var en satsning på egen tillverkning, dvs. framställningen av ett eget chip innehållande 

Daltons teknologi som man skulle kunna sälja direkt till mobiltelefontillverkare. Denna 

strategi strök man dock tidigt då den var alltför kapitalkrävande och bar på alltför hög risk. 

Nästa strategi som man identifierade var att sälja teknologin till några få utvalda 

chiptillverkare, Morris påpekar att det var strategiskt viktigt att man sålde till endast ett fåtal 

tillverkare då det dels endast finns 7 tillräckligt stora tillverkare i världen. Samtidigt som 

A 

•Verktyg 
IP 

B 

•Chip 

C 

•Platform 

D 

•Mobiltelefon 
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denna strategi byggde på att tillverkaren ville genom Daltons teknologi skaffa sig en unik 

position på marknaden, skulle Morris få Dalton att sälja till flertalet tillverkare skulle 

uniciteten för tillverkaren försvinna. Om denna strategi skulle falla väl ut såg man en 

möjlighet att tjäna 500 MSEK med en sannolikhet på 30 %.  

 

Nästkommande två strategier (3 och 4) byggde på licensieringar av Daltons teknologi, men 

med två olika inriktningar. Den ena licensieringsstrategin byggde på att man ville försöka få 

in många mainstreamchiptillverkare på kundlistan, den motsatta tillverkaren är en nischad 

chiptillverkare som har exempelvis militären som kund. Fördelen med att få många 

mainstreamchiptillverkare att börja använda teknologin är dels att tillväxttakten hos Dalton 

ökar samtidigt som man kan locka till sig en större köpare som vill fortsätta att sälja 

teknologin vidare till sina redan etablerade kunder. Om man inte lyckas med att få flera 

mainstreamkunder så såg man att chanserna var goda att man istället skulle lyckas sälja 

bolaget vidare till ett bolag som skulle vara intresserad av att komma åt den unika 

teknologin och sälja den vidare till nischkunder. Om man skulle lyckas med den första 

strategin (3) så uppskattade Morris att man skulle få ut 100 MSEK med en sannolikhet på 50 

%. Skulle dock strategin inte lyckas fullt ut utan man står kvar med en nischkund så ser man 

ändå ett värde på 60 MSEK med en sannolikhet på 75 %.  

 

Om ingen av ovan strategier skulle falla väl ut såg Morris ändå ett restvärde i bolaget på 

30MSEK vilket motsvarar värdet på patentet och företagets kunskap, chanserna att få ut 

detta restvärde såg man som mycket goda (90 %).  

 

4.4 Vilka strategiska värden går att finna i de två fallen 
 

I fallet Ratata framhävs som huvudanledningarna till varför Morris bör investera i bolaget, 

sin unicitet i sin teknologi kombinerat med en tro om att det finns stor vinstpotential i 

bolagets kärnverksamhet samt konkurrensen från övriga investerare om att få ta del av 

affärsmöjligheten.   

 

Tittar man på de prognoser som gjorts för Ratatas intäktsutveckling så prognostiserar man 

en intäktsökning med en årstakt på ca 250 procentenheter de första tre åren. Samtidigt 

33 
 



beräknas kostnaderna öka mellan 35 % - 89 % under samma tidsperiod (se bilaga 1). 

Motsvarande intäktssiffror för Dalton är ca 75 % - 170 % och en kostnadsökning på ca 120 % 

det första året följt av två år med en ökning om 20 % (se bilaga 2). 

 

De båda fallen uppvisar inga historiska finansiella data att tala om vilket gör att dessa 

prognostiseringar baseras till stor del på Morris uppskattade förväntan om hur bolaget 

kommer att utvecklas och grundar sig inte på bolagets historiska utveckling.    

 
De framtagna prognostiseringar över Ratatas och Dalton intäktstillväxt kan jämföras med en 

av definitionerna av ett gasellbolag, där ett företag anses vara en gasell om man haft en 

tillväxt på minst 20 % under en femårsperiod. Den prognostiserade genomsnittliga 

intäktstakten för Ratata och Dalton är 182 % respektive 109 % under fem år.  

5 Resultat och analys 

Det är rimligt att anta att det finns strategiska värden i de båda fallen, frågan är om dessa 

värden hade varit möjliga att göra explicita med hjälp av reala optioner.  

5.1 Kan reala optioner användas i de två fallen? 

Den lista som presenterades i litteraturgenomgången innehållande situationer där real 

optionsanalys kan vara av värde (Amram och Kulatilaka, 1999) har applicerats på de två 

fallen där jag haft investeringspropåerna och intervjuerna som grund för min bedömning.   

 

Punkt 1: När det finns ett betingat (eng: contingent) investeringsbeslut. 

Morris uttrycker ett behov av att övervaka utvecklingen i Dalton:  

”We will have to monitor the sales process closely and ensure that resources are 

spent well. Also, if competition intensifies, strong relations with design houses 

and integrators will be important”.  

Morris uttryckta behov av att behöva kontrollera och följa upp Daltons utveckling visar på 

att ytterligare beslut kommer att behöva tas i framtiden, det visar även på ett aktivt 

engagemang vilket överensstämmer med Isakssons (2006) studier. Morris framtida agerande 

är beroende av hur försäljningen går och hur konkurrensen intensifieras. Att Morris har en 
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möjlighet att gå in i Dalton och styra sin verksamhet är en real option som man skulle kunna 

tydliggöra.  

 

I fallet Ratata presenteras dess affärsmodell i tre steg, där det första steget är att presentera 

teknologin i de redan framtagna högtalarna. Det andra steget i modellen är ta fram ett 

programmerbart kretskort innehållande Ratatas processeringsalgoritmer. Detta är redan 

framtaget men måste anpassas för att man ska kunna producera större volymer. Det tredje 

steget i affärsmodellen är att endast erbjuda den algoritm som Ratata tagit fram, bolaget har 

redan fått förfrågningar om att erbjuda algoritmen via licensavtal men Morris poängterar att 

man bör vara noggrann med vem man inleder samarbetet med då de kommer kräva 

betydande support. Varje steg som presenteras i affärsmodellen kommer medföra framtida 

behov av beslut och de tre stegen i modellen kan var och en påverka utvecklingen i bolaget.  

 

Morris har normalt en löptid på 5 år på sina investeringar och de behöver fatta i snitt 2-3 

strategiskt avgörande beslut i portföljbolaget under denna period. I fallen Dalton och Ratata 

handlade det om vilken strategi man skulle välja, om man skulle satsa på licensiering eller 

egen produktion/tillverkning, detta överensstämmer med vad Mun (2002) menar är en 

option att expandera.  

 

Punkt 2: När osäkerheten är så hög att det är klokt att invänta ytterligare information, för 

att undvika att man ångrar oåterkalleliga investeringar.  

Det framgår i båda fallen att Morris fått ett erbjudande om att investera, men att det även 

finns andra intressenter som står för dörren att få investera i Ratata och Dalton. Detta 

medför att faktorn att invänta ytterligare information innan man fattar sitt beslut, påverkas 

av konkurrens från andra intresserade investerare. Detta innebär även att Morris genom att 

investera i bolaget stänger ut konkurrenter från att investera vilket ger dem ett försprång till 

att kunna utnyttja övriga optioner såsom optionen att expandera (Amram och Kulatilaka, 

1999). 

 

Investeringen genomförs inte till fullo direkt, med andra ord man investerar inte hela 

kapitalet direkt utan det görs stegvis vilket överensstämmer med Isakssons (2006) 

studieresultat. När Morris genomför sina värderingar så gör man en bedömning av vad som 
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är det sannolika kapitalbehovet över investeringsperioden, Morris investerar inte hela 

beloppet med en gång utan sätter undan kapital för att täcka eventuella framtida kostnader. 

Om de märker att bolaget utvecklas långsamt (dålig tillväxt) blir de mer kapitalsnåla, det vill 

säga de tillför mindre kapital till bolaget. Genom en stegvis kapitaltillförsel så skapas 

möjligheten för Morris att ändra ståndpunkt utefter loppets gång, vilket i sig är en real 

option som bör beaktas (Mun, 2002).  

 

Morris utrycker vikten av att Ratata måste välja rätt partner från början och att Dalton från 

början måste välja rätt kunder. Det innebära att det råder en osäkerhet kring vilken 

partner/kund som de två bolagen bör välja, det kan därmed finnas ett värde i att avvakta för 

att man ska hitta rätt partner/kund, vilket är något som man bör beakta. I fallet Dalton så 

hade Morris från början bestämt att om de efter 1,5-2 år märkte att de inte skulle lyckas att 

sälja Dalton till en chiptillverkare (B) så skulle de avstå från den strategin för att istället satsa 

på licensiering (A). Värdet av att kunna avvakta och se hur strategin faller ut samtidigt som 

man har möjlighet att styra över verksamheten mot licensiering om den första strategin inte 

lyckas är något som bör beaktas vid värderingen.  

 

Det framgår vid mina intervjuer att ovanstående faktorer är något som Morris beaktar men 

att de idag inte har någon möjlighet att visa dessa strategiska värden på ett grafiskt tydligt 

sätt. Detta visar på att Morris idag arbetar på ett sätt som liknar real optionsmetod (Amram 

och Kulatilaka, 1999) men att de inte uttrycker det i termer av reala optioner (McDonald, 

2006). Detta resultat är även i linje med vad Kemna (1993) fann i sin studie, det vill säga att 

svårigheten för analytiker är att identifiera vilka optioner som finns inbäddade i bolaget.  

 

Punkt 3: När värdet verkar finnas i möjligheten av en framtida tillväxt, snarare än i det 

aktuella kassaflödet.  

Det två ovan presenterade fallen befinner sig i tidiga utvecklingsstadier. Kapitalet som de två 

bolagen tar in är för att komma igång med kommersialiseringen av sina produkter, vilket 

överensstämmer med venture capital processen med den tidigare presenterade venture 

capital processen (Isaksson, 2006). Det aktuella kassaflödet i Ratata och Dalton motiverar 

inte den investering som Morris är i begrepp att genomföra, utan Morris uttrycker att värdet 
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återfinns i den framtida utvecklingen av de två bolagen, de betalar med andra ord för de 

framtida värden som företaget förhoppningsvis ska generera (Affärsvärlden, 2000). 

 

Denna punkt gäller för samtliga investeringar som Morris gör då de enbart investerar i bolag 

i mycket tidiga utvecklingsfaser.  

 

Punkt 4: När osäkerheten är stor nog att flexibilitet blir ett värdefullt alternativ. (Det är 

endast real optionsanalys som kan värdera investeringar under flexibilitet, enligt Amram 

och Kulatilaka (1999))  

I båda fallen har Morris vid investeringstidpunkten ännu inte valt vilken väg man ska gå i 

strävan av en framgångsrik investering. Morris sätter alltid upp ett antal möjliga utfall, fyra 

stycken i Ratatas fall och fem stycken i Daltons fall, men Morris vet inte vilken av dessa 

strategier som kommer att bli mest gynnsam. I fallet Ratata kan Morris välja strategin att 

försöka locka en stor spelare att vilja köpa Ratata, samtidigt så har de möjligheten att 

utveckla Ratatas licensverksamhet. Skulle det senare visa sig att man inte lyckas med att 

sälja till en stor aktör så kan man gå över helt till licensverksamheten. Detta ger Morris en 

värdefull flexibilitet, något som man inte visar i tydliga termer i investeringspropån. 

 

I fallet Dalton så står man inför liknande scenario där man valde mellan att satsa på en 

försäljning till en chiptillverkare som vill vara unik eller om man skulle satsa på licensavtal.  

Det finns ett värde för Morris i att kunna vara flexibel nog att kunna välja ett eller fler av de 

ovan presenterade stegen allt eftersom man ser hur utvecklingen går.  

 

Punkt 5: När det kommer att ske uppdateringar och strategiska korrigeringar under 

projektets gång.  

Detta gäller för båda fallen, som båda är två bolag i tidiga utvecklingsfaser som kräver 

strategiskt utveckling där Morris bland annat har i uppdrag att hjälpa Ratata och Dalton med 

att välja vilka strategiska vägval man ska ta. Detta visar på att Morris tillför mer än kapital till 

bolagen de investerat i, vilket bekräftar det Isaksson observerat(2006). Som tidigare nämnt 

så genomför Morris i snitt 2-3 stycken strategiska korrigeringar under en investerings löptid.  
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Som framgår i den ovan presenterade listan så finns det en möjlighet för Morris att använda 

sig av real optionsanalys då det verkar finnas reala optioner inbäddade i de båda 

investeringarna. En utmaning för Morris är att tydliggöra dessa optioner i sina 

investeringspropåer.    

5.2 Reala optioner och beslutsträd 

Morris skulle med fördel kunna rita upp beslutsträd för att på ett tydligt sätt visa på de reala 

optioner som finns inbäddade i investeringarna Ratata och Dalton. De fyra respektive fem 

strategierna som Morris såg vid initieringen av investeringen har jag vägt samman i två 

beslutsträd för de två bolagen. Jag kommer nedan att redogöra för hur strategierna såg ut 

och sedan visa hur beslutsträden för dessa strategier skulle kunna se ut.  

 

Morris berättar att när de skulle investera i Ratata så gjorde man bedömningen att man 

skulle få ut mest ur bolaget (mest betalt) om man satsade på att locka en större aktör, men 

sannolikheten att lyckas med att sälja till en större aktör, exempelvis Apple, bedömdes som 

små (20 %). Strategin skulle även innebära en större satsning från Morris sida ju längre in i 

projektet man kom, detta då det skulle krävas mer kapital till att investera i marknadsföring 

samt tid till att åka runt och träffa kunder. Oavsett vilken strategi som de valde var den 

initiala investeringen 20 MSEK.   

 

Det Morris gjorde var att man initialt satsade på att locka till sig en större aktör, för att sedan 

göra en ny bedömning efter 1,5-2 år, för att då fatta ett beslut om man skulle fortsätta med 

strategin och investera ytterligare 10 MSEK eller om skulle välja att avbryta strategin. Om 

det visade sig att man inte lyckats få det intresse som man önskat från någon större aktör 

skulle man istället välja att satsa på licensieringar. Morris hade en möjlighet att parallellt 

driva licensieringsstrategin utan några större insatser från Morris sida. Skulle Morris inte 

heller ha lyckats med denna strategi kvarstod möjligheten att satsa på egen produktion. 
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Figur 10 - Beslutsträd Ratata 
De strategiska vägval som Morris stod inför vid investeringen i Ratata illustreras i 

beslutsträdet ovan. Vid början av investeringen stod Morris inför valet att satsa på de stora 

kunderna kontra att satsa på licensiering. Morris valde att initialt satsa på att försöka locka 

till sig en storkund för att efter 1,5-2 år fatta ett nytt strategiskt beslut om man skulle 

fortsätta med samma strategi. Morris säger att de kommer driver Ratata mot en storkund så 

länge samtalen med de stora aktörerna går framåt och om inte så bryter de samtalen för att 

istället satsa på licensiering. Om samtalen går bra kommer Morris att investera ytterligare 

kapital för att försöka få till en affär. Detta beslut illustreras av punkt 1. Skulle det visa sig att 

man börjar få in flera licenskunder, samtidigt som samtalen med de stora aktörerna går 

trögt, kommer man istället att satsa på att få till en licensaffär, det vill säga en affär med till 

exempel Dolby Labs (se 4.3.1). Detta beslut illustreras av punkt 2. 

 

De fem strategier som Dalton såg vid investeringens början har liknande egenskaper som i 

fallet Ratata. När Morris gick in Dalton så såg de att det redan fanns ett värde i patenten på 

30 MSEK. Morris såg även en strategi som skulle kunna ge ett extremt värde vilket var en 

satsning på ett egentillverkat chip som skulle kunna säljas direkt till mobiltelefontillverkare, 

dock så strök Morris denna strategi för att den var alltför kapitalkrävande. 

 

Lyckas sälja till t.ex Apple (0,2) 

500 MSEK

Stort intresse (0,2)

-10 MSEK Restvärde patent (0,8)

10 MSEK

Stor kunder (0,2) Litet intresse (0,8) Licenseaffär (0,7)

-20 MSEK 200 MSEK

Licensiering (0,8) Licensieringskunder (0,70) Restvärde patent (0,3)

-20 MSEK 10 MSEK

Inga/få kunder (0,30) Egen produktion (0,7)

20 MSEK

Restvärde patent (0,3)

10 MSEK

1

2

Investering

Ratata
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Istället stod Morris med valet att satsa på licensieringsverksamhet vilket skulle kunna locka 

en köpare som vill fortsätta att sälja Daltons teknologi eller så kunde man satsa på att sälja 

teknologin till några få utvalda kunder för att se om det skulle locka deras intresse att köpa 

Dalton för att själva kunna bli unika med den teknologi som Dalton erbjuder. Morris valde 

den senare strategin där man visste från början att om de märkte efter 1,5-2 år att de inte 

skulle lyckats få in en mainstream chiptillverkare (B) så skulle de avstå från strategin för att 

istället satsa på licensiering (A). Detta beslut illustreras av punkt nummer 1 i beslutsträdet 

nedan. 

 
Figur 11 - Beslutsträd Dalton 
Även i strategin kring licensieringsstrategin så hade Morris ett beslut att fatta, valet stod 

mellan att satsa på att få en köpare (A) som i sin tur kunde licensiera teknologin till 

mainstream tillverkare eller skulle man sälja Dalton till någon som vill sälja till nisch 

chiptillverkare som vill ha just de unika egenskaperna som i dag finns i teknologin. Detta 

beslut illustreras av punkt nummer 2 i beslutsträdet. 

 

De båda beslutsträden visar på den flexibilitet som Morris hade i sina investeringar i Ratata 

och Dalton. Man kunde alltefter investeringens gång styra bolaget utefter vilka kunder man 

lyckats få och vilket intresse som de större aktörerna visade. Denna flexibilitet lyfts fram på 

Säljer till B (0,3)

500 MSEK

Intresse från B

Restvärde patent (0,7)

30 MSEK

Sälja till B Inget intresse från B License A - Mainstream (0,5)

100 MSEK

License till A License till A - Mainstream Restvärde patent (0,5)

30 MSEK

License till A - Nisch License A - Nisch (0,75)

60 MSEK

Restvärde patent (0,25)

30 MSEK

1

2

Investering

Dalton
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ett tydligt sätt i investeringspropåerna. Morris bedriver en verksamhet som påminner om 

sättet man tillämpar real optionsanalyser, detta är i linje med McDonalds studieresultat.  

5.3 Reala optioner i beslutsträden  

Beslutsträden visar på den flexibilitet som Morris har i sina investeringar, det visar tydligt att 

det finns tre reala optioner: optionen att expandera, optionen att överge och optionen att 

vara flexibel.  

 

Option att expandera 

Morris har möjligheten att efter 2 år göra en omvärdering om man vill välja att fortsätta att 

satsa på de större aktörerna. Genom att de investerar i bolaget samtidigt som de har 

möjligheten att utforska denna strategi skapar de sig en option att expandera, utan att satsa 

på denna strategi skulle de troligtvis inte locka till sig de större kunderna (såsom Apple) och 

därmed gå miste om möjligheten att tjäna 500 MSEK. Om vi antar att Morris hade 

genomfört en DCF analys på Ratata och Dalton baserad på mer rimliga antaganden (det vill 

säga inte kalkylerat med bl.a. en intäktsökning på ca 250 procentenheter per år de första tre 

åren) så hade nettonuvärdet troligtvis varit negativt. Ändå så investerade Morris i båda 

bolagen. Morris skulle kunna motivera sin investering för sin styrelse genom att säga att det 

negativa nettonuvärdet motsvarar priset på den tillväxtoption som man fick genom att 

investera i Ratata och Morris. Trovärdigheten för sin värdering skulle kunna höjas genom att 

kvantifierar värdet på tillväxtoptionen och genom att visa att optionens värde är högre än 

det negativa nettonuvärdet (Kemna, 1993). 

 

Option att överge 

Morris flexibilitet bygger mycket på att de har en option att överge redan valda strategier. 

Om ingen av strategierna skulle falla väl ut så finns det stor chans att de får ut ett restvärde i 

patenten. I Daltons fall så såga man vid initieringen att det fanns ett restvärde på 30 MSEK. 

Morris genomför sällan investeringar utan att de ser att det finns ett restvärde i bolaget, de 

menar att de alltid vill ha en möjlighet att överge ett projekt. Detta överensstämmer med 

vad Brealy och Meyers (2003) säger, Morris vill ha en option att överge för att minska risken. 

Att ha möjligheten överge ett projekt samtidigt, som de har möjlighet att få ut ett restvärde, 

skapar ett optionsvärde som Morris borde inkludera i sin värderingsanalys.  
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Option att vara flexibel 

Beslutsträden tydliggör de möjligheter som Morris hade att byta strategi allteftersom de fick 

mer information om hur Ratata och Dalton utvecklades. Dessa möjligheter att byta strategi 

ger Morris en option att vara flexibel, en värdering gjord med traditionella 

värderingsmetoder skulle inte beakta värdet av att Morris kan efter 2 år byta strategi om 

den första inte skulle falla väl ut. Kemna (1993) diskuterar ett exempel där det kan finnas 

värde i att avvakta med en investering jämfört med att investera nu. Morris hade inte 

möjligheten att avvakta med investeringen, då det fanns konkurrenter som även de fått 

erbjudanden om att få investera. Däremot så kan Morris avgöra själva om de efter 2 år vill 

genomföra en tilläggsinvestering. Detta ger dem möjligheten att avvakta under 2 år, och då 

få tillgång till mer information. Därefter kan Morris fatta en mer välgrundat beslut än vad de 

hade vid tidpunkten för investeringen. Att Morris inte skjuter till alla pengar på en gång, 

bidrar till värdet på optionen att vara flexibel. 

6 Diskussion och slutsatser 

Resultatet av min studie visar på att det finns reala optioner inbäddade i investeringarna i 

Ratata och Dalton. Genom ett enkelt beslutsträd kan man visa på den flexibilitet som Morris 

har i sina investeringar och på så sätt tydliggöra de möjligheter som de har att byta 

strategier allt eftersom de får information om bolagets utveckling. Denna flexibilitet skapar 

reala optioner som skulle kunna belysas i deras investeringspropåer för att tydliggöra de 

strategiska värden som de ser i sina investeringar.  

 

Min studie visar att venture capital bolag idag ”gör våld” på de traditionella 

värderingsmodellerna genom att man gör alltför optimistiska antaganden, detta för att 

motivera priset de betalar för investeringen. Orsaken till att venture capital bolag skruvar på 

siffrorna, verkar vara för att de inte har någon annan möjlighet att på ett tydligt sätt visa på 

de strategiska värden som de ser i investeringen.  

 

Jag kunde genom min studie se att analytiker baserar sin värdering av bolag på tidigare 

erfarenheter, men även på intuition eller det som kan kallas magkänsla. Genom att de 

tvingas skruva upp siffrorna i de traditionella värderingsmetoderna kan trovärdigheten på 

42 
 



investeringen sjunka. Man skulle kunna hävda att den trovärdighet som en styrelse har för 

investeringsförslaget, endast bygger på det förtroendet som man har för sina analytiker. 

 

Min studie visar att utöver de sedvanliga värderingsmetoderna har real optionsanalyser 

betydande potential att utgöra beslutsstöd för olika investeringssituationer. Det torde vara 

av stort värde för analytiker och beslutsfattare att få ett hjälpmedel som kan dokumentera 

analytikerns magkänsla och andra subjektiva värderingsgrunder.  

7 Rekommendationer 
Jag inser nu när jag nått slutet av min uppsats att det vore intressant att genomföra en 

studie med kvantitativa beräkningar. Jag har i min studie visat på att det kan finnas reala 

optioner i de investeringar som venture capital bolag genomför. Det skulle vara intressant 

att se vilka värden man skulle få fram på de reala optioner man identifierar. Om man får 

fram kvantitativa värden skulle man kunna skapa en investeringspropå innehållande dessa 

framräknade värden.  

 

Jag har nu bara titta på två högteknologiska bolag, ett förslag på vidare studier är att titta på 

fler bolag ifrån andra branscher.  

 

En annan intressant studiemöjlighet är att se om man kan standardisera de reala 

optionsanalyserna. Studier har visat att många misslyckas i sitt implementerande av real 

optionsanalys då deras modeller blir allt för komplexa. Ett möjligt studieområde skulle alltså 

kunna vara om det finns något utrymme för standardisering och på så vis förenkla 

implementering av real optionsanalys.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Finansiell data för Ratata 
Finansiell prognos 
Ratata 
Kassaflödestabell* ÅR1 ÅR2 ÅR3 ÅR4 
     
Totala Intäkter 1881 6528 22767 34150 
Totala Kostnader -3547 -4258 -7805 -11503 
Finansnetto 0 0 0 0 
Skatt 0 0 -4134 -6286 
   0 0 
Utdelning (+/-) 0 0 0 0 
Brutto Opera. Kassaflöde -1666 2270 10829 16362 
     
Förändring i Kundfordringar -338 -617 -1420 -1188 
Förändringar i Grupp Fordringar -370 -741 -1704 -1425 
Förändringar i övriga omsättningstillgångar -500 0 0 0 
Förändringar i Kortfristiga lån 398 1234 2840 2375 
Total förändring i rörelsekapital -811 -124 -284 -238 
Operationellt Kassaflöde  -2477 2146 10545 16124 
     
Långfristiga tillgångar/CAPEX 1067 100 100 100 
Total investeringar i långfristiga tillgångar 1067 100 100 100 
Kassaflöde efter investeringar i långfristiga 
tillgångar -3544 2046 10445 16024 
     
Kreditfacilitet -389 -300 0 0 
Skatteallokering 0 0 0 0 
Nyemission 10000    
     
Summa finansiella placeringar 9611 -300 0 0 
     
Kassa saldo 76 6142 7888 18333 
Förändring i kassa 6067 1746 10445 16024 
Kassa saldo årets slut 6142 7888 18333 34358 

*Alla siffror är fiktiva, men förhållandet siffrorna emellan speglar des som är framtagna i 
investeringspropån  
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Bilaga 2 Finansiell data för Dalton 
Finansiell prognos 

Dalton 
ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 ÅR 4 ÅR 5 ÅR 6 Kassaflödestabell* 

        
Totala Intäkter 1193 3210 5565 14910 26670 41843 
Totala Kostnader -2303 -5102 -6199 -7688 -8198 -8534 
Finansnetto -126 -60 0 150 150 150 
Skatt 0 0 0 0 -5082 -9343 
Utdelning (+/-) 0 0 0 0 0 0 
Brutto Opera. Kassaflöde -1236 -1952 -634 7372 13540 24115 
       
       
Förändring i Kundfordringar 0 -450 -330 -1310 -1649 -2127 
Förändringar i övriga omsättningstillgångar -35 -115 0 0 1 2 
Förändringar i Kortfristiga lån 1898 -1562 71 282 355 458 
Total förändring i rörelsekapital 1864 -2127 -259 -1028 -1293 -1667 
Operationellt Kassaflöde  627 -4079 -892 6344 12248 22448 
        
Långfristiga tillgångar/CAPEX 2377 450 150 150 150 150 
Total investeringar i långfristiga tillgångar 2377 450 150 150 150 150 
Kassaflöde efter investeringar i långfristiga 
tillgångar -1749 -4529 -1043 6194 12098 22298 
        
Kreditfacilitet 0 0 0 0 0 0 
Skatteallokering 28 0 0 0 0 0 
Nyemission 0 6000     
        
Summa finansiella placeringar 28 6000 0 0 0 0 
        
        
Kassa saldo 2312 591 2062 1020 7214 19311 
Förändring i kassa -1721 1472 -1043 6194 12098 22298 
Kassa saldo årets slut 591 2062 1020 7214 19311 41609 

*Alla siffror är fiktiva, men förhållandet siffrorna emellan speglar des som är framtagna i 
investeringspropån  
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Intervjufrågor 
 
Bakgrund om företaget 
 I vilka faser befinner sig de bolag som ni investerar I  
 Hur många investeringar genomför ni? 
 Vilka typer av bolag investerar ni i? 

 
Investerings processen 
 
 Beskriv hur ni genomför er screening process   
 Vilka faktorer är viktigast för er när ni ska investera  

 
Åtagande  
 Hur ser ert deltagande ut i de bolag som ni investerar i? 
 Hur länge brukar ni hålla er investering? 
 Vilka är era vanligaste exits? 
 Hur ofta tar ni strategiskt viktiga beslut? 

 
Värderingsmodeller 
 Använder ni några värderingsmodeller 
 Vilka använder ni? 
 Till vad använder ni dessa värderingsmodeller? 
 Vilka för/nackdelar ser ni hos de värderingsmodeller som ni använder?  
 Hur får ni fram värdena på de bolag som ni investerar i? 
 Hur ser era strategier ut? 
 Visar ni grafiskt hur era strategier ser ut? 
 Hur många olika strategier brukar ni ha? 
 Vilka sannolikheter ser ni att de olika strategierna lyckas? 
 Vilka avkastningskrav har ni? 
 Vilka svårigheter bedömer ni att ni har när ni ska värdera bolag i tidiga 

utvecklingsfaser? 
 
Investeringspropåer 
 Hur tar ni fram era investeringspropåer? 
 Till vad används era investeringspropåer? 

 
Investeringarna 
 Hur såg beslutsprocessen ut? 
 Investerar ni allt kapital på en gång?  
 Varför investerar ni inte allt kapital på en gång? 
 Hur många gånger har ni tagit ett strategiskt viktigt beslut i dessa investeringar? 

 
Reala optioner 
 Använder ni er av real optionsanalys idag? 
 Varför inte? 
 Vad saknar ni idag för att kunna förtydliga de strategiska värden som ni ser? 
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