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Sammandrag: 

I denna avhandling undersöks ifall överavkastning inom bioteknik kunde erhållas 

genom investering baserat på fundamental analys. Bakgrundstanken är att 

överavkastning kunde erhållas genom att investera i de aktier vars marknadsvärde är 

förhållandevis lågt i jämförelse med sina underliggande värdeproducerande tillgångar. 

Avhandlingen utgör en unik kontribution för forskningen då en motsvarande studie 

inte har gjorts tidigare. 

Den empiriska delen av arbetet härleds genom att undersöka hurudana egenskaper 

som i första hand driver markandsvärdet av bioteknikföretag. Därefter sorteras 

aktierna i olika portföljer beroende på hur respektive företags marknadsvärde förhåller 

sig till storleken av dess underliggande värdeproducerande tillgångar. Slutligen för att 

avgöra ifall överavkastning inom bioteknik kunde erhållas med en investeringsstrategi 

baserad på fundamental analys kommer de riskjusterade avkastningarna av de olika 

portföljerna att undersökas. 

Resultaten av avhandlingen tyder på att de riskjusterade avkastningarna inom 

bioteknik kunde de facto förbättras genom att relatera företagens marknadsvärde med 

deras underliggande värdeproduktion. Dock bör det påpekas att det existerar en viss 

osäkerhet angående resultatens pålitlighet då det utforskade datasamplet är litet. 

Resultaten utgör i varje fall ett intressant fynd och väcker intresse om att utforska 

framgången av industrispecifika investeringsstrategier även inom andra branscher. 

Nyckelord: fundamental analys, värdeinvestering, värdedrivare, icke-finansiell 

information, högteknologi, bioteknik 
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1 INTRODUKTION 

1.1 Bakgrund 

Marknadsvärdet av ett företag representerar nuvärdet av alla kassaströmmar 

förknippade med företagets alla tillgångar över företagets hela livslängd (Chan, 

Lakonishok, & Sougiannis, 2001). Således för att kunna uppskatta värdet på ett företag 

krävs det information angående företagets tillgångar samt deras förmåga att producera 

kassaströmmar både nu och i framtiden. I allmänhet utgör företagens bokslut den 

primära informationskällan och kan antas förse investerare med värdefull information 

angående investeringsbesluten. Detta gäller framförallt mogna, stabila och 

vinstgörande företag som har konsistenta och entydiga bokslut. Däremot förser bokslut 

investerare bristfälligt med information angående unga och omogna företag, som 

opererar inom outvecklade branscher och vars affärsverksamhet bygger på 

immateriella tillgångar som inte avspeglas i boksluten. Högteknologiföretag hör ofta till 

denna typ av företag. Bristfälliga informationsvärdet av boksluten försvårar således 

värderingen av dessa företag. (Damodaran, 2009) 

Enligt den effektiva marknadshypotesen (EMH) reflekterar priset på ett värdepapper 

under en viss tidpunkt all relevant tillgänglig information om företaget under denna 

tidpunkt. Ifall marknaderna är effektiva kan högre avkastningar erhållas enbart genom 

att utsättas för en högre grad av risk. (Fama, 1970) Dock på grund av bristfälliga 

informationsvärdet i ett högteknologiföretags bokslut är det möjligt att investerare 

missuppfattar dess innebörd, vilket kunde leda till över- eller underprissättning av 

företagen (Canibano, Garcia-Ayuso, & Sanchez, 2000). Med tanke på att 

högteknologiföretag dessutom ofta är utsatta för avsevärda tillväxtmöjligheter och 

således även höga förväntningar, är både extrema prisuppgångar och -nedgångar 

vanliga (Joos & Zhdanov, 2008). Därmed kunde en investerare med en bättre 

uppfattning av högteknologiföretags unika värdedrivare potentiellt kunna upptäcka 

felprissättningar av företagen och således erhålla avsevärda vinster. Dock är det möjligt 

att höga avkastningar utgör en kompensation för den större osäkerheten angående 

företagsvärdet, det vill säga kompensation för en högre grad av risk. Däremot ifall 

felprissättningar kan systematiskt igenkännas och de erhållna avkastningarna inte kan 

förklaras med en högre grad av risk finns det en möjlighet att det existerar en marknads 

ineffektivitet bland högteknologiföretag. 
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1.2 Problemformulering och forskningsfrågor 

Då investeringar görs i aktier baserat på fundamental analys är det av intresse att 

analysera hur företagets aktiepris förhåller sig till företagets verkliga så kallade 

inrevärde. Ifall marknaden är effektiv och investerarna rationella borde marknadspriset 

överensstämma med ett företags inrevärde. Värdeinvestering är en välkänd och rätt så 

framgångsrik investeringsstrategi som bygger på fundamental analys. I denna 

investeringsstrategi görs aktieurvalet i första hand på basen av företagens P/E eller 

P/B-värden. Grundläggande tanken är att då bokvärdet och inkomsterna driver 

företagsvärdet kan företag vars P/E och P/B-värden är låga anses som billiga företag. 

(Greenwald, Kahn, Sonkin, & van Biema, 2001) Däremot enligt den allmänna 

uppfattningen är företagsvärdet av högteknologiföretag enbart svagt relaterat till dessa 

finansiella variabler och drivs istället i första hand av icke-finansiella variabler (John 

R.M. Hand, 2001). Givetvis har akademisk forskning insett att ett aktieurval baserat på 

P/E eller P/B-värden inte leder till höga avkastningar angående högteknologiföretag 

(Loh & Brooks, 2006). Således för att kunna investera i högteknologiföretag enligt 

värdeinvesteringsprinciper finns det ett behov att utveckla alternativa nyckeltal som 

bättre kunde tänkas reflektera värdet av högteknologiföretag.  

Första skedet för att utveckla ett alternativt nyckeltal är att förstå sig på vad 

företagsvärdet av högteknologiföretag bygger på. Tillskillnad från finansiella variabler 

är icke-finansiella variabler väldigt långt industrispecifika, vilket har lett till en 

efterfrågan av mera industrispecifika analyser (Xu, Magnan, & Essec, 2007). Inom 

dylika industrier har framförallt bioteknik uppvisat intresse (Callen, Gavious, & Segal, 

2010; Joos & Zhdanov, 2008; Xu et al., 2007). Detta kan förklaras med att industrin är 

immateriell av allra högsta grad (John R M Hand, 2005) och dessutom kännetecknas 

den av ytterst långa produktutvecklingsfaser vars progression ändå kan väl åskådas på 

grund av en strikt reglering och klara produktutvecklingsfaser (Callen et al., 2010). På 

grund av dessa egenskaper kommer även detta arbete att fokusera på biotekniksektorn. 

Arbetets första forskningsfråga lyder enligt följande: 

Ff 1: Av hurudana faktorer byggs företagsvärdet upp för bioteknikföretag? 

Efter att signifikanta värdedrivare av företagsvärdet på bioteknikföretag har igenkänts 

återstår det att undersöka ifall en framgångsrik investeringsstrategi kunde byggas runt 

en av de signifikanta värdedrivarana. Därmed lyder den andra forskningsfrågan enligt 

följande: 
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Ff 2: Kan en framgångsrik investeringsstrategi för bioteknik byggas runt 

industrins signifikanta värdedrivare? 

1.3 Syfte 

Syftet med denna avhandling är att reda ut vad som driver företagsvärdet angående 

bioteknikföretag och ifall en framgångsrik investeringsstrategi kan byggas runt en av 

industrins signifikanta värdedrivare. 

1.4 Avgränsningar 

Bioteknikföretag opererar inom väldigt varierande affärsområden. Följaktligen 

existerar det inom industrin stora skillnader i företagens värdeproduktion. Således har 

för detta arbete forskningen begränsats till bioteknikföretag som är inblandade i 

utvecklingen av nya mediciner. Detta beror på att en strakare analys kan genomföras 

med ett homogenare sampel av företag vars värdeproduktion i stora drag är baserad på 

samma fundamentala egenskaper. Eftersom bioteknikmarknaden domineras av företag 

inblandande i utvecklingen av nya mediciner förblir det naturligt att avgränsa 

forskningen till dessa företag (Funtleyder, 2009; Wolff, 2001). Dessutom är dessa 

företag utsatta för strikta regleringar och är skyldiga att rapportera om sina resultat 

enligt vissa regler, vilket förbättrar tillgängligheten av icke-finansiell data (Callen et al., 

2010).  

Utöver att begränsa samplet till bioteknikföretag inblandade i utvecklingen av nya 

mediciner har jag valt att begränsa forskningen till allmänt noterade amerikanska 

företag. Privata företag har blivit avgränsade eftersom tillgängligheten av data är 

sämre. Däremot orsaken varför forskningen blivit geografiskt avgränsad är att 

regleringen till en viss mån är olika inom olika länder. Amerikanska företag har utvalts 

eftersom stordelen av alla bioteknikföretag är amerikanska. Till exempel utgjorde de 

amerikanska bioteknikföretagens produktutvecklingsavgifter år 2006 75 % av 

industrins sammanlagda produktutvecklingsavgifter (Petruzzelli, Rotolo, & Albino, 

2015). Dessutom tillskillnad från icke-amerikanska företag kräver U.S. Securities and 

Exchange Commission (SEC) att amerikanska företag utger årligen en 10-K-rapport, 

vilken innehåller utförlig information angående företagen (Callen et al., 2010). Detta är 

viktigt med tanke på erhållandet av icke-finansiell information. 
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1.5 Disposition 

Detta arbete kan indelas i en teoridel samt en empirisk del. På grund av 

biotekniksektorns unika karaktär kommer ett kapitel innan den teoretiska delen ägnas 

till att bekanta läsaren med industrin. Den egentliga teoretiska delen kommer därefter 

att behandla vad den tidigare forskningen anser att värdet på bioteknik bygger på samt 

hur överavkastning inom bioteknikindustrin potentiellt kunde erhållas. 

Efter den teoretiska delen framskrider arbete med den empiriska delen. Denna 

kommer att inledas med en presentation av arbetets empiriska modeller som byggts 

upp på basen av den teoretiska referensramen. Därefter kommer arbetets data sampel 

presentareas samt hurudana resultat som har erhållits i forskningen. I kapitlen som 

efterföljer den empiriska delen kommer innebörden av de erhållna resultaten att 

diskuteras samt avslutande kommentarer göras. Arbetets fortsatta uppläggning är 

illustrerad i Figur 1.  

 

Figur 1 Arbetets fortsatta uppläggning 
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2 ANALYS AV BIOTEKNIKINDUSTRIN 

I detta kapitel analyseras bioteknikindustrin med tanke på företag som är inblandade i 

utvecklingen av nya mediciner. Kapitlet kommer att inledas med en kort redovisning 

om vad bioteknik är och hur läkemedel utvecklade med bioteknologiska processer 

skiljer sig från läkemedel producerade med traditionella metoder. Därefter analyseras 

produktutvecklingsprocessen samt bioteknikindustrins relation till den traditionella 

läkemedelsindustrin. Slutligen kommer kapitlet att avslutas med en kort 

marknadsanalys av bioteknikindustrin. 

2.1 Vad är bioteknik? 

Bioteknik är en vetenskap som går ut på att använda sig av biologiska organismer eller 

deras komponenter för att utveckla industriella produkter eller processer (Keegan, 

2008). Detta innebär att aktiviteter som till exempel selektiv uppfödning av djur och 

växter, samt utnyttjandet av mikro-organismer i tillredandet av ost, bröd och yoghurt, 

kan klassificeras som bioteknik. Eftersom dylika processer har använts i flera tusen år 

kan bioteknik i sig inte klassificeras som en ny vetenskap. Däremot kan modern 

bioteknik, som dagens bioteknikindustri bygger på, anses som en ny vetenskap. 

Modern bioteknik anses ha sitt ursprung i upptäckten av DNA:s dubbelhelixstruktur år 

1953 och därpå följande banbrytande forskning kring DNA rekombination under 1970-

talet (Keegan, 2008; Petruzzelli et al., 2015). Modern bioteknik möjliggör bland annat 

insättning av en ända gen i en organism, utan att samtidigt överföra andra gener. Dylik 

bioteknik är betydligt effektivare, exaktare och mera förutsägbart än uppfödandet av 

hela organismer. (John R.M. Hand, 2001) Den första bioteknologiska produkten som 

blev godkänd för kommersiellt bruk var insulin år 1982 (Ely, Simko, & Thomas, 2002). 

Det första börsnoterade bioteknikbolaget däremot uppkom år 1980, då Genentech 

börslistades (Keegan, 2008). Således ur ett marknadsperspektiv kan bioteknik anses 

vara en av världens nyaste industrier (Wolff, 2001). 

Förutom att bioteknik är baserat på ytterst komplexa och oförutsägbara biologiska 

processer kräver utvecklingen av bioteknologiska produkter dessutom kunnande inom 

ett antal varierande områden, som till exempel organisk kemi och datateknik (Decarolis 

& Deeds, 1999). Således är bioteknik inte en enastående vetenskap utan snarare en 

tvärvetenskap som integrerar kunskap från flera andra vetenskaper (Keegan, 2008). 

Med mera eftersom bioteknikindustrin är ung och outvecklad är även forsknings- och 
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produktionsmetoderna outvecklade. Detta innebär att utvecklingen av nya produkter 

kräver förutom ett brett kunnande inom flera olika branscher även kunnande av olika 

forskningsmetoder. Således är bioteknikföretag i jämförelse med traditionella 

läkemedelsföretag ytterst beroende av sin förmåga att erhålla ny kunskap. Med ett 

dylikt informationsbehov kan bioteknikföretag inte enbart anlita sig på internt 

informationsflöde utan bör absorbera information även från externa källor. (Decarolis 

& Deeds, 1999) Givetvis har världens ledande universitet haft en nyckelroll i 

upphämtandet av bioteknik till dess nuvarande läge. Dessutom eftersom bioteknik 

bygger på kunskap inom flera olika branscher (bland annat biologi, genetik, datateknik, 

och kemi) kan banbrytande forskning inom något av dessa ha en stor inverkan för 

industrins framgång. (Wolff, 2001) Därmed kan det konstateras att bioteknik är ytterst 

beroende av framgång inom fundamental forskning (Decarolis & Deeds, 1999). 

2.2 Produktutveckling 

Då utveckling och produktion av läkemedel med hjälp av bioteknik behandlas, är det 

värt att understryka hur detta skiljer sig från traditionell läkemedelsutveckling och 

produktion. Främsta skillnaden är att då bioteknik tillämpas innebär detta att 

mediciner utvecklas med hjälp av levande celler, medan traditionell 

läkemedelsproduktion i allmänhet utgår ifrån olika kemiska sammansättningar. 

Eftersom bioteknologiska produkter består av levande komponenter och således ett 

stort antal olika molekylär, är storleken av bioteknologiska produkter betydligt större 

än mediciner producerade med traditionella metoder. På grund av sin storlek och 

sammansättning kan bioteknologiska produkter inte intas oralt utan måste i allmänhet 

injiceras. (Funtleyder, 2009) Den stora fördelen med bioteknologiska produkter är 

däremot att de kan inriktas väldigt specifikt för vissa ändamål, vilket innebär 

effektivare läkemedel med färre bieffekter (Wolff, 2001).  

Inom läkemedelsindustrin blir gamla produkter snabbt värdelösa då de ersätts av nya 

effektivare produkter. Således med tanke på ett bioteknikföretags framgång är dess 

förmåga att konstant producera nya produkter väldigt centralt. (Keegan, 2008; 

Shortridge, 2004) Utveckling av nya mediciner är en lång och dyr process. I genomsnitt 

varar utvecklingen av en kommersiell produkt i omkring 14 år och kostar över 1 miljard 

dollar (Callen et al., 2010; Khanna, 2012). Dessutom slutar största delen av projekten i 

misslyckanden. I genomsnitt tas enbart 5 av 5 000 – 10 000 produkter under 

utveckling till kliniska undersökningar, medan i genomsnitt endast ett av dessa fem blir 
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godkänt för kommersiell användning (Ely et al., 2002; PhRMA, 2007). I jämförelse 

med traditionell läkemedelsutveckling har ändå graden av framgång för 

bioteknologiska produkter varit en aning högre. Dock är utvecklingsprocessen en aning 

längre samt utvecklings- och produktionskostnaderna högre på grund av komplexiteten 

som användandet av biologiskt material medför. Som följd av de höga 

utvecklingskostnaderna har bioteknikföretag tenderat att koncentrera sin utveckling på 

sjukdomar med bristfälliga nuvarande botemedel, som t.ex. cancer, för att kunna 

erhålla höga priser av sina produkter. (Funtleyder, 2009) 

 

Figur 2 Utvecklingsprocessen av nya läkemedel (PhRMA, 2007) 

 

Produktutvecklingsprocessen av nya läkemedel kan indelas i diverse olika skeden (se 

Figur 2). Utvecklingsprocessens första skede befattar uppfinningen av en ny produkt 

och är ofta den längsta och dyraste enskilda processen i produktutvecklingen (Ely et al., 

2002; Shortridge, 2004). I allmänhet inleds denna process med en marknadsanalys om 

ekonomiska potentialen av behandlingen av ett visst symtom. Sedan undersöks 

noggrant orsakerna bakom sjukdomen, varefter utvecklingen av potentiella 

läkemedelskandidater inleds. Läkemedelskandidaterna undersöks först med så kallade 

prekliniska tester, vilka innebär att undersökningar görs med datamodeller och 

cellkulturer, och därefter med djur. (PhRMA, 2007; Shortridge, 2004) Ifall en kandidat 

erhåller positiva resultat ansöks lov att inleda kliniska undersökningar av myndigheten 

ansvarig för det ifrågavarande marknadsområdet. Till exempel inom Amerika är Food 

and Drug Administration (FDA) det beslutsfattande organet. (Ely et al., 2002) 

Ansökningen görs med en så kallad IND-ansökning var den potentiella 
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läkemedelskandidaten, de erhållna prekliniska resultaten samt planen för kliniska 

undersökningar beskrivs detaljerat. (PhRMA, 2007) I samband med IND-ansökningen 

görs ofta också patentansökningar (Shortridge, 2004). 

Undersökandet av läkemedelskandidatens kliniska effekt, det vill säga effekten på 

människor, inleds efter att lov har beviljats från FDA. Kliniska undersökningar kan 

indelas i tre olika faser. Fas I involverar undersökningar med ett få tal friska individer 

(ca 20-100) och målet är att försäkra produktens trygghet bland människor. Fas II 

involverar fortsättningsvis undersökningar med en rätt så begränsat antal individer (ca 

100-500), men denna gång med patienter med de relevanta symptomen. Målet är 

således att undersöka läkemedlets effekt för första gången bland den rätta målgruppen. 

Tredje och sista fasen i kliniska undersökningarna innebär undersökandet av 

läkemedlets effekt i en större population individer med de rätta symtomen (ca 1000-

5000). Målet med denna fas är att försäkra effekten av läkemedlet och noggrant 

undersöka möjliga bieffekter. (Ely et al., 2002; PhRMA, 2007)  

Efter att ett läkemedels kliniska effekt har påvisats ansöks beviljande av marknadslov 

från FDA (Ely et al., 2002). Ifall marknadslovet erhålls krävs det ännu att läkemedlets 

produktionsanläggningar uppskaleras för att kunna möta den kommersiella 

marknaden (PhRMA, 2007). Eftersom en produkt har under de kliniska testerna 

undersökts bland ett relativt begränsat antal individer med tanke på dess potentiella 

målgrupp är det relevant att produktens effekt samt trygghet uppföljs fortfarande 

under markandsfasen. De facto fortsätter produktuppföljningen genom produktens 

hela livslängd. (Keegan, 2008) Detta är viktigt då i vissa fall uppkommer allvarliga 

bieffekter först flera år efter att produkten beviljats marknadslov, vilket givetvis leder 

till tillbakadragande av produkten från marknaden (Khanna, 2012).  

Tiden som ett läkemedelsföretag har att erhålla avsevärda vinster för den långa och 

dyra produktutvecklingsprocessen är tiden mellan att produkten har beviljats 

marknadslov och tiden tills patentskyddet gått ut. Dock är det värt att komma ihåg att 

alla produkter som fås framgångsrikt ut på marknaden inte nödvändigtvis blir 

lönsamma, då produktutvecklingskostnaderna kan ha överskridit de budgeterade eller 

alternativt kan försäljningen underskrida förväntningarna ifall nya effektivare 

produkter introduceras till marknaden under patentens effektiva livslängd. En fördel 

med bioteknologiska produkter med tanke på patentskyddet är att de är mindre utsatta 

för förkortade produktlivslängder. Tillskillnad från bioteknologiska produkter är det 

med små modifieringar av kemiska molekylär möjligt att uppnå tekniskt olika men 
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funktionellt motsvarande produkter. Således finns det en större sannolikhet att det 

introduceras konkurrerande produkter redan under tiden som patentskyddet varar. 

(Sharma & Lacey, 2004) Den traditionella läkemedelsindustrin är dessutom mera 

utsatt av vinstmarginalernas och försäljningsvolymens snabba nedgång i samband med 

utgång av patent. Detta beror på att traditionella läkemedel rätt så enkelt kan kopieras, 

vilket innebär att det finns rikligt med generiska läkemedelstillverkare. (Shortridge, 

2004) Trots att de flesta biologiska läkemedel fortfarande är patentskyddade kan det 

konstateras att de är mindre utsatta för generiska konkurrenter. Detta kan förklaras 

med att de biologiska egenskaperna är betydligt svårare att kopiera och dessutom är 

produktionskostnaderna av biologiska produkter så pass höga att priset på generiska 

produkter inte skulle kunna pressas ner till en bråkdel av det ursprungliga priset så 

som för traditionella läkemedel. (Khanna, 2012) 

2.3 Bioteknikindustrins relation med läkemedelsindustrin 

Under 1990-talet uppfanns ett stort antal av dagens mest lönsamma mediciner av vad 

följde att läkemedelsindustrins största företag erhåll en position bland världens 

mäktigaste företag. Trots teknologiskutveckling och stora produktutvecklingsbudgeter 

har antalet nya läkemedel godkända av FDA per år sjunkit från dessa dagar. (Khanna, 

2012) Stora produktutvecklingsbudgeter har således inte garanterat fortsatt framgång 

utan istället anses den traditionella läkemedelsindustrin vara i en produktivitetskris 

(Khanna, 2012; Rafols et al., 2014). Den försvagade produktiviteten är särskilt 

problematisk med tanke på att patentskyddet av de framgångsrika produkterna 

utvecklade under 1990-talet närmar sig i många fall sitt slut. Med mera har det under 

senaste tiden uppkommit ett flertal livshotande bieffekter bland produkter som redan 

varit flera år ute på marknaden. Detta har tvingat myndigheterna att ställa in striktare 

regleringar, vilket ytterligare ökat produktutvecklingskostnaderna. Som resultat har ett 

flertal massiva företagsförvärv uppkommit som försök att eliminera överflödiga 

funktioner och minska kostnader. Under de fem senaste åren har de tio största 

läkemedelsbolagen eliminerat mera än 200,000 arbeten. Även om dessa åtgärder har 

resulterat i mindre kostnader har de inte förbättrat produktiviteten. (Khanna, 2012) 

På grund av de beklagliga bieffekterna har specificitet uppkommit som ett av 

läkemedelsindustrins främsta mål (Wolff, 2001). Detta innebär ökat intresse för 

bioteknologiska produkter. Som följd har stora läkemedelsföretag aktivt börjat utforska 

dessa möjligheter. Istället för att själv utveckla dessa bioteknologiska produkter har 
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trenden varit att stora läkemedelsföretag bildar allianser med specialiserade 

bioteknikföretag som står för produktutvecklingen. (Khanna, 2012) I dessa allianser 

utlovar bioteknikföretaget en del av sina potentiella vinster till läkemedelsföretaget 

som förser bioteknikföretaget med kapital under produktutvecklingsprocessen och 

möjligtvis marknadsför den färdiga produkten (Funtleyder, 2009). En dylik 

kollaboration kan vara fördelaktig för båda parterna. Angående läkemedelsföretagen 

har detta samarbete möjliggjort tillträde till specialiserad kunskap som de annars inte 

skulle ha haft tillgång till. Framförallt har det möjliggjort diversifiering av 

läkemedelsföretagens produktportfölj, vilket har varit efterfrågat för att stabilisera 

kassaflödet och verksamheten efter de ytterst lönsamma läkemedlen från 1990-talet. 

(Khanna, 2012; Rafols et al., 2014) Angående bioteknikföretagen har däremot kapitalet 

som dessa samarbeten medfört i vissa fall varit förutsättningen för hela verksamheten. 

Dessutom ifall produktutvecklingen resulterar i en framgångsrik produkt behöver inte 

bioteknikföretaget bygga upp nya marknadsföringskanaler utan produkten kan 

marknadsföras med läkemedelsföretagets väl etablerade marknadsföringskanaler. 

(Funtleyder, 2009) Sammanfattat kan man konstatera att landskapet för 

läkemedelsutveckling har förändrats under den senaste tiden. De traditionella 

läkemedelsföretagen har erhållit en viktig roll som nätverks integrerare, medan 

bioteknikföretagen i första hand fokuserar på produktutveckling och innovation (Rafols 

et al., 2014). 

2.4 Marknadsanalys 

Med tanke på storleken av olika nationers hälsovårdsbudgeter och bioteknikens 

möjlighet att utveckla nya effektivare läkemedel för dagens sjukdomar är bioteknik 

utsatt för en enorm tillväxtpotential (Wolff, 2001). Eftersom bioteknik dessutom utgör 

det främsta hoppet för ett flertal obotliga sjukdomar (Ely et al., 2002) och har diverse 

andra användningsändamål utöver medicinska tillämpningar, anses bioteknik ha 

potential att bli världens största industri inom en längre framtid (Wolff, 2001). Även 

allmänheten har lagt märke till bioteknikens enorma tillväxt potential, vilket har lett till 

att en hel del pengar har flödat till denna industri. Ett flertal företag har erhållit 

avsevärda värderingar trots att de flesta inte ännu utvecklat en ända färdig produkt 

(Keegan, 2008). Industrins globala marknadsvärde år 2013 var 791,8 miljarder dollar, 

vilket var 65 % mera än år 2012. Marknadsvärdet av enbart de amerikanska företagen 

var 633,0 miljarder dollar och tillväxt från år 2012 var hela 75 %. Vidare utgjorde de 

fyra största amerikanska bioteknikföretagen (Gilead Science, Amgen, Celgene och 
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Biogen Idec) över hälften av de amerikanska företagens marknadsvärde. Givetvis är 

dessa fyra företag även globala marknadsledare inom branschen. (EY, 2014) 

Trots den avsevärda prisökningen i industrins marknadsvärde föll industrins netto 

inkomster med 15 % från år 2012, vilket kan förklaras med en 14 % ökning i FoU-

utgifterna (EY, 2014). Trots att industrin i genomsnitt erhållit ett positivt resultat är det 

dock värt att påpeka att de flesta företagen gör avsevärda förluster på grund av 

kombinationen av de långa produktutvecklingsprocesserna samt de höga 

produktutvecklingskostnaderna (Callen et al., 2010).  

På grund av industrins unika egenskaper har aktiemarknaden haft svårigheter i 

befinnandet av realistiska marknadsvärden för denna mångfaldiga och okända grupp 

av banbrytande företag. Osäkerheten har lett till en extrem volatilitet i aktiepriserna 

och givetvis finns det få marknader som är lika volatila som biotekniksektorn. (Wolff, 

2001) Exempelvis ökade marknaden med nästan 100 % från början av år 1997 till slutet 

av år 1999, förlorade omkring 40 % av marknadsvärdet under de kommande tre åren, 

för att återhämta sig med nästan samma mängd under åren 2003-2004 (Xu et al., 

2007). Med mera varierade den årliga avkastningen på aktier av de främsta 

bioteknikföretagen från +400 % till -98 % under år 2007 (Funtleyder, 2009). 
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3 VÄRDEDRIVARE AV BIOTEKNIKFÖRETAG 

Som högteknologiföretag i allmänhet kan bioteknikföretag vara värda flera miljarder 

dollar även om de inte förtjänat en ända dollar. Detta ställer till med vissa problem 

angående företagsvärderingen. I detta kapitel kommer utmaningar angående 

företagsvärdering av bioteknikföretag att behandlas och dessutom runt hurudana 

determinanter ett bioteknikföretags marknadsvärde kunde byggas upp. 

3.1 Utmaningar med företagsvärdering av bioteknikföretag 

Värdet av en tillgång utgörs i grund och botten av nuvärdet av tillgångens alla 

förväntade kassaströmmar över dess förväntade livstid (Damodaran, 2009): 

𝑉ä𝑟𝑑𝑒𝑡 𝑎𝑣 𝑒𝑛 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔 =  
𝐸(𝐶𝐹1)

(1+𝑟)
+  

𝐸(𝐶𝐹2)

(1+𝑟)2 +  
𝐸(𝐶𝐹3)

(1+𝑟)3 + ⋯ +  
𝐸(𝐶𝐹𝑁)

(1+𝑟)𝑁  (1) 

var,  E(CFt) är den förväntade kassaströmmen år t 

 r är kapitalkostnaden 

Marknadsvärdet av ett företag representerar således nuvärdet av alla kassaströmmar 

förknippade med företagets alla tillgångar över företagets hela livslängd (Chan et al., 

2001). Följaktligen för att kunna värdera ett företag krävs det att uppskattningar görs 

angående i) företagets nuvarande tillgångars förmåga att generera kassaströmmar, ii) 

företagets framtida tillgångars förmåga att generera kassaströmmar, iii) riskerna 

förknippade med kassaströmmar genererade av nuvarande respektive framtida 

tillgångar, samt iv) tidshorisonten inom vilken företaget kommer att mogna och vilka 

är de möjliga hindren för en dylik utveckling (Damodaran, 2009).  

Trots att den grundläggande principen för att uppskatta företagsvärdet är lika för olika 

företag, existerar det avsevärda skillnader i svårigheten att uppskatta företagsvärdet. 

En relativt pålitlig och exakt uppskattning kan rätt så enkelt erhållas för ett moget, 

stabilt och vinstgörande företag som har konsistenta och entydiga bokslut och vars 

affärsverksamhet kan jämföras med ett flertal olika företag. Däremot är det betydligt 

besvärligare att uppskatta värdet på unga och omogna företag inom unga 

marknadsbranscher, företag vars tillgångar inte avspeglas i boksluten eller företag som 

är utsatta för avsevärt konkurshot eller politisk risk. (Damodaran, 2009) Eftersom 

bioteknikföretag är unga och omogna företag som opererar inom en outvecklad 

bransch, deras tillgångar avspeglas inte i boksluten och dessutom är de utsatta för en 
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avsevärd risk angående misslyckad produktutveckling och därmed konkurshot, är det 

uppenbart att bioteknikföretag är ytterst svåra att värdera.  

Bokslutsinformation finns till för att förse användaren av bokslut med värdefull 

information angående beslutsfattande. Under de två senaste årtiondena har vi 

progressivt förflyttat oss till en kunskapsbaserad, snabbt ändrande och teknologi 

intensiv ekonomi var investeringar i mänskliga resurser, informationsteknologi, 

produktutveckling och marknadsföring har blivit grundläggande för ett företag att 

behålla sin konkurrenskraftiga position och försäkra dess framtida livskraft. Då den 

traditionella redovisningsmodellen har blivit utvecklad för att reflektera företag vars 

affärsverksamhet i första hand bygger på produktion eller handel av varor avspeglas 

inte dessa så kallade immateriella tillgångar i företagens bokslut. (Canibano et al., 

2000) Således kan bokslutsinformation anses bristfälligt för företag vars 

värdeproduktion bygger på immateriella tillgångar (Canibano et al., 2000; Chan et al., 

2001; Damodaran, 2009). Detta kan anses särskilt problematiskt med tanke på att 

källan för ekonomiskt mervärde för allt flera företag i dagensläge består av 

immateriella tillgångar. Ett klart tecken på denna trend är den allt växande klyftan 

mellan marknadsvärdet och bokvärdet av företags eget kapital (Canibano et al., 2000). 

Dock är det viktigt att komma ihåg att en skillnad i bokvärdet och marknadsvärdet kan 

förväntas då bokvärdet består av historisk information medan marknadsvärdet består 

av framtida förväntningar (Hirschey, Richardson, & Scholz, 2001). Däremot då 

materiella tillgångarnas andel av marknadsvärdet av S&P500 redan hade år 1988 

sjunkit till 15 % från 62 % år 1962 kan det konstateras att bokslut förser investerare i 

många fall med bristfällig information. Således konstaterar Bagella (2005) att 

uppskattandet av värdet på immateriella tillgångar har blivit allt viktigare. (Bagella, 

Becchetti, & Adriani, 2005) Dock har redovisare varit motvilliga att presentera 

immateriella tillgångar i boksluten då de kan antas vara förknippade med större risker 

och deras värdering osäkrare än finansiella och materiella tillgångars. (Gu & Lev, 2003) 

Eftersom bioteknikindustrin anses vara en av de allra mest immateriella industrierna 

är det särskilt viktigt att företagens immateriella resurser beaktas då företagen värderas 

(John R M Hand, 2005). De facto enligt den allmänna uppfattningen är rapporterad 

finansiell information av underordnad betydelse då bioteknikföretag analyseras (Amir 

& Lev, 1996; Callen et al., 2010; John R.M. Hand, 2001).  

Då det är besvärligt att uppskatta företagsvärdet för bioteknikföretag är det lockande 

att tänka sig att traditionell värdering inte fungerar för dessa företag. Dock anser 
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Damodaran (2009) och Koller (2010) att de traditionella värderingsmetoderna är 

tillräckligt starka för att värdera även högteknologiföretag men det krävs mera 

flexibilitet (Damodaran, 2009; Koller, Goedhart, & Wessels, 2010). Med mera anser 

Damodaran (2009) att det i dessa besvärligare fall är allra lönsammast att estimera det 

inrevärdet av ett företag, då de flesta investerare ger upp och istället för att värdera 

företagen tenderar de prissätta dem. Prissättning skiljer sig från värdering med hänsyn 

till att prissättning av tillgångar utgår ifrån vad andra skulle vara villiga att betala för 

tillgången istället för att beakta vad tillgången de facto är värd. (Damodaran, 2009) 

Således utgår man ifrån att marknaden är i stort sett korrekt värderad och en tillgång 

kan antas undervärderad ifall den ter sig billig iförhållande till motsvarande produkter. 

Även om produkten är undervärderad i förhållande till andra motsvarande produkter 

behöver det ändå inte betyda att produkten inte skulle kunna vara övervärderad. 

Produkten kan nämligen vara mindre övervärderad än de övriga jämförbara 

produkterna på marknaden. (Damodaran, 2012) Då aktier inte värderas finns det en 

risk om att det uppkommer marknadsbubblor och finanskriser. (Koller et al., 2010) 

Givetvis är biotekniksektorn ytterst utsatt för marknadsbubblor och som Wolff (2001) 

poängterar kan igenkännandet av dessa möjliggöra avsevärda vinster för en 

investerare. (Wolff, 2001) 

3.2 Determinanter av företagsvärdet på bioteknikföretag 

Till näst behandlas ett antal variabler som har använts för att förklara marknadsvärdet 

på bioteknikföretag. Dessa kan indelas i finansiella variabler, det vill säga variabler som 

kan erhållas från företagens bokslut, och icke-finansiella variabler som inte kan 

erhållas från företagens bokslut. 

3.2.1. Finansiella variabler 

En väldigt känd modell för att estimera marknadsvärdet på ett företag med hjälp av 

bokslutsinformation är den så kallade Ohlson-modellen. I denna estimeras 

marknadsvärdet av ett företag som en funktion av bokvärde, inkomster och förväntade 

avkastningar. (Ohlson, 1995) En version av modellen som utgår ifrån att använda sig av 

bokvärde, inkomster och FoU-utgifter har allmänt använts inom akademiskforskning 

då determinanter av företagsvärdet på bioteknikföretag har undersökts (Callen et al., 

2010).  
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Angående bokvärdet är akademisk forskning rätt så enastående över att det har en 

positiv effekt på marknadsvärdet av bioteknikföretag, men utgör inte en av de främsta 

värdedrivarna (Callen et al., 2010). Gällande inkomsterna har däremot motstridiga 

resultat erhållits. På grund av de långa produktutvecklingsfaserna har de flesta 

bioteknikföretag en obefintlig omsättning och stora FoU-utgifter, vilket innebär att 

inkomsterna ofta är negativa. Således kunde det förväntas att inkomsternas 

informationsvärde angående företagsvärdet är väldigt svagt. Givetvis tyder stordelen av 

akademiskforskning att inkomsterna är irrelevanta i bestämmandet av företagsvärdet 

för bioteknikföretag (Ely et al., 2002; Guo, Lev, & Zhou, 2005; Xu et al., 2007). 

Emellertid har andra forskningar erhållit resultat som skulle tyda på att inkomsterna 

skulle ha ett signifikant positivt samband med företagsvärdet (Callen et al., 2010; John 

R.M. Hand, 2001).  

Orsaken bakom de avvikande resultaten har spekulerats bero på skillnader i de 

undersökta företagens mogenhet (Joos & Zhdanov, 2008; Tan & Lim, 2007). Både Joos 

(2008) och Tan (2007) fann att inkomsternas, eller överlag finansiella variablernas, 

inverkan på företagsvärdet var väldigt beroende av de undersökta företagens 

kommersiella mogenhet. Genomgående hade företag med positiva inkomster ett flertal 

aktiva projekt i det kommersiella skedet, medan företag med negativa inkomster hade 

få eller inga produkter i det kommersiella skedet. Givetvis bortfiltrerade Hand (2001), 

som funnit ett signifikant positivt samband med företagsvärdet och inkomsterna, 

företag med negativa eller icke-existerande information angående kontribuerat kapital, 

erhållna vinster, netto vinster, omsättning, kostnader av försäljning, dividender samt 

värdet på eget kapital (John R.M. Hand, 2001). Detta ledde förmodligen till att samplet 

bestod av mera mogna företag som redan fått ett antal färdiga produkter ut på den 

kommersiella marknaden.  

Eftersom inkomsternas genomsnittligt svaga informationsvärde troligtvis kan förklaras 

med företagens brist av kommersiella produkter har andra finansiella variabler 

undersökts som bättre kunde tänkas reflektera den pågående produktutvecklingen och 

således företagsvärdet. Det allra mest undersökta finansiella måttet på 

produktutveckling är FoU-utgifterna. Så som inkomsterna har även FoU-utgifternas 

förklaringsgrad funnits vara starkt beroende på företagets mogenhet. Då inkomsternas 

förklaringsgrad ökar då företaget utvecklas, sker det motsatta med FoU-utgifterna (Lev, 

Sarath, & Sougiannis, 2005).  Företagsvärdet på företag med negativa inkomster är 

känsligare för storleken av FoU-utgifterna, eftersom det existerar få alternativa bevis på 
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framgången av deras affärsverksamhet (Joos & Zhdanov, 2008). Däremot då företag 

mognar kan investerare erhålla information om produktutvecklingens framgång på 

basen av den kommersiella framgången (Joos & Zhdanov, 2008; Xu et al., 2007). Detta 

innebär att FoU-utgifterna är i allmänhet prissatta som utgifter för företag med positiva 

inkomster medan de värderas som tillgångar för företag med negativa inkomster (Tan 

& Lim, 2007). Eftersom stordelen av bioteknikföretag har negativa inkomster har 

forskningar med ett brett sampel olika bioteknikföretag funnit FoU-utgifterna som 

märkbara positiva värdedrivare för bioteknikföretag (Ely et al., 2002; Xu et al., 2007). 

Trots att storleken på FoU-utgifterna kan relateras med företagsvärdet har de vissa 

klara brister. Framförallt är det värt att poängtera att FoU-utgifterna i sig inte är ett 

resultat av företagsaktiviteten utan istället en input. Således lyckas inte FoU-utgifterna 

fånga variationer i innovationsprocessens effektivitet, vilka kan vara märkbara. 

(Canibano et al., 2000; Shortridge, 2004)  

För övrigt kunde det tänkas att finansiella variabler som till exempel 

skuldsättningsgraden skulle vara av intresse för att avspegla risker om bristfällig 

betalningsförmåga eller konkurshot bland bioteknikföretagen. Dock har inte dylika 

variabler märkbart undersökts i tidigare forskningar. Detta beror på att 

bioteknikföretag i regel har väldigt lite skuld på grund av bankers och andra 

institutioners motvillighet att ge ut lån åt dessa företag. Detta i sin tur beror på att 

banker och andra institutioner inte vill godkänna FoU-utgifter som kollateral. (John 

R.M. Hand, 2001) 

3.2.2. Icke-finansiella variabler 

Eftersom företagsvärdet på bioteknikföretag har i allmänhet bristfälligt kunnat 

förklaras med hjälp av finansiella variabler har innebörden av icke-finansiella variabler 

studerats aktivt. Förutom att den långa och dyra produktutvecklingsfasen försvagar den 

finansiella informationens betydelse kan den tänkas förstärka betydelsen av icke-

finansiell information (Callen et al., 2010).  

Patent 

På grund av produktutvecklingens centrala roll har givetvis en stor del av de 

undersökta icke-finansiella variablerna varit förknippade med produktutvecklingen. 

Till skillnad från de finansiella måtten finns det ett stort antal icke-finansiella variabler 

som kan tänkas reflektera framgången av produktutvecklingen. En av de allra mest 
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undersökta variablerna angående produktutvecklingen är mängden patent ett företag 

utgett. Ett patent kan definieras som en äganderätt, beviljad av myndigheten till 

uppfinnaren av den ifrågavarande produkten, för att exkludera andra aktörer ifrån att 

göra, använda, sälja eller importera innovationen till den marknad som den blivit 

patenterad för. Ett patent kan beviljas ifall den nya uppfinningen är originell, inte 

självklar och duglig för industriell tillämpning. Det tillfälligt beviljade monopolen varar 

i allmänhet i 20 år. (Petruzzelli et al., 2015)  

Eftersom konkurrensfördelarna bland bioteknikföretag är väldigt starkt beroende på 

deras förmåga att skydda sina kommersiella rättigheter av sina upptäckter utgör 

mängden patent ett uppenbart forskningsändamål angående värdedrivare av 

bioteknikföretag (Callen et al., 2010). Med mera poängterar Ahuja (2005) om patents 

informationsvärde inom osäkra och dynamiska förhållanden (som t.ex. bioteknik), då 

ett stort antal patent kan signalera att ett företag är väl positionerat redan ifall några av 

dess innovationer visar sig vara värdefulla på marknaden (Ahuja, Coff, & Lee, 2005). 

Tillskillnad från FoU-utgifterna utgör mängden patent dessutom en output av 

innovationsprocessen (Hall, Jaffe, & Trajtenberg, 2005). Andra fördelar som patent 

medför är att patentdata är tillgängligt i de flesta länder; patent innehåller ett stort 

antal bibliografisk information som är klassificerad enligt vissa standardiserade 

scheman, vilket möjliggör komparativa analyser; utförligheten av patentdata möjliggör 

tvärsnittsanalyser på flera olika nivåer (länder, organisationer, individer); och 

dessutom kan patentdata ge information om flera olika aspekter av 

produktutvecklingsprocessen, som t.ex. värdet av företagets intellektuella egendom 

eller effektiviteten av produktutvecklingsprocessen (Petruzzelli et al., 2015).  

Akademiskforskning som undersökt antalet patents relation med företagsvärdet har 

ändå uppvisat varierande resultat. Till exempel fann Guo (2005) och Callen (2010) att 

antalet patent var en signifikant värdedrivare medan Decarolis (1999) inte fann något 

signifikant samband. Med mera påpekar Canibano (2000) att flera forskningar inom 

olika högteknologibranscher har de facto funnit att förklaringsgraden av FoU-

utgifterna är större än mängden patenters (Canibano et al., 2000). Givetvis har 

mängden patent som en determinant på företagsvärdet vissa brister. Den främsta 

bristen angående mängden patent är att det ekonomiska värdet av olika patent kan 

variera avsevärt (Decarolis & Deeds, 1999; Hall et al., 2005; Shortridge, 2004). En 

annan klar brist med mängden patent som approximation av produktutvecklingens 

framgång är att patentskydd söks ofta väldigt tidigt i produktutvecklingsprocessen. Då 
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processen är lång och osäker anger beviljandet av ett patent väldigt lite information om 

produktens terapeutiska effekt samt förmåga att uppnå försäljningstillstånd. 

(Shortridge, 2004; Xu et al., 2007)  

För övrigt har användandet av patentdata som approximation av produktutvecklingens 

framgång även kritiserats av att alla innovationer inte patenteras (Hall et al., 2005). 

Detta problem är dock av mindre betydelse inom biotekniken då uppfinningarna måste 

noggrant dokumenteras samt bieffekter undersökas och patenterandet av 

uppfinningarna är således grundläggande med tanke på framtida kommersiella 

aktiviteten (Petruzzelli et al., 2015).  

På grund av bristfälligheterna med antalet patent som mått på produktutvecklingens 

framgång har det undersökts ifall betydelsen av patent kunde kvantifieras med 

ytterligare mått. Exempel på undersökta mått är patentcitationer, antalet fordringar i 

patenten och förändringar i företagets aktiers handelsaktivitet som ett patent medför. 

Patentcitationer innebär alltså hur många gånger patenten ifråga blivit citerad av andra 

patent och är således ett mått på hur innovationen har fungerat som plattform för nya 

innovationer. Den uppenbara fördelen med måttet är att den möjliggör en separering 

av värdefulla och värdelösa patent, medan nackdelen är att det tar tid förrän 

patentcitationer uppkommer. Antalet fordringar däremot reflekterar bredden på 

patentens användningsändamål, då fordringarna kan ses som enskilda 

marknadsbehov. Således kan ett patent som kan användas för flera olika ändamål 

förväntas vara värdefullare. På grund av att antalet patentcitationer och fordringar inte 

mäter hastigheten som patenten blir citerad har även förändringar i företagets aktiers 

handelsaktivitet som ett patent medför undersökts. Det mest utforskade måttet är ändå 

patentcitationer. (Ahuja et al., 2005) Resultat erhållna inom akademiskforskning tyder 

på att vägandet av antalet patent med antalet patentcitationer de facto förbättrar 

patents förklaringsgrad angående företagsvärdet (Petruzzelli et al., 2015).  

Läkemedelsportföljen 

Förutom patent, har även läkemedelsportföljens status och diversifiering allmänt 

använts som mått på framgången av produktutvecklingen och således som 

determinanter av företagsvärdet. Guo (2005) undersökte skiljt för sig hur den 

sammanlagda mängden produkter under utveckling samt den genomsnittliga fasen av 

produktutveckling inverkade på företagsvärdet, och fann ett signifikant positivt 

samband för båda variablerna (Guo et al., 2005). Trots att antalet produkter i de olika 
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utvecklingsfaserna är ett mått längre ner i produktutvecklingsprocessen är det ändå 

skäl att komma ihåg att det inte existerar någon garanti om att de kommer att uppnå 

den kommersiella marknaden (Shortridge, 2004). Därmed istället för att beakta antalet 

produkter under utveckling och produktutvecklingsfasens betydelse skiljt för sig, 

undersökte Xu (2007) och Callen (2010) deras kombinerade betydelse genom att 

beräkna en sannolikhetsvägd produktportfölj. Med andra ord vägde de varje 

läkemedelsindikation med den genomsnittliga sannolikheten att en produkt från den 

ifrågavarande fasen kommer att uppnå den kommersiella marknaden. Eftersom ett 

läkemedel kan användas för flera olika ändamål (indikationer) och varje ändamål 

kräver skilda tester beaktas i produktportföljen antalet läkemedelsindikationer per fas 

istället för antalet produkter. Den sannolikhetsvägda produktportföljen beräknas med 

följande formell: 

𝑃𝑜𝑟𝑡𝑓𝑜𝑙𝑖𝑜 =  ∑ 𝑁𝐷𝑅𝑈𝐺𝑆𝐼𝑃𝑖 ∗ 𝜌𝑖
𝑛
𝑖=1     (2) 

var, NDRUGSIP är antalet läkemedelsindikationer i produktutvecklingsfas i 

ρi är sannolikheten att en läkemedelsindikation i fas i kommer 

framgångsrikt att tas ut på marknaden 

Båda forskarna fann ett signifikant positivt samband med den sannolikhetsvägda 

produktportföljen och företagsvärdet. (Callen et al., 2010; Xu et al., 2007)  

Förutom den sannolikhetsvägda produktportföljen undersökte Xu (2007) även värdet 

på diversifieringen av portföljen. Enligt Xu (2007) kan bioteknikföretag uppnå högre 

diversifiering antingen genom att öka antalet sjukdomar som de utvecklar produkter 

för eller genom att öka antalet produkter som de utvecklar per sjukdom. Överlag fann 

Xu (2007) ett positivt samband med en högre grad av diversifiering och ett högre 

företagsvärde. Med mera är det värt att poängtera att betydelsen av både statuset av 

produktportföljen samt dess diversifiering var beroende på företagets mogenhet, då en 

större betydelse kunde förknippas med mognare företag. (Xu et al., 2007) 

Strategiska allianser 

En väl utforskad determinant på företagsvärdet som inte är relaterat med 

produktportföljen är antalet strategiska allianser (Callen et al., 2010; Decarolis & 

Deeds, 1999; Ely et al., 2002; Guo et al., 2005). Alternativt har det kumulativa antalet 

strategiska allianser dividerat med det sammanlagda antalet produkter under 

utveckling även undersökts (Xu et al., 2007).  Orsaken varför allianser med stora 
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bioteknik- eller läkemedelsföretag kunde tänkas vara värdefulla för bioteknikföretag är 

att dylika stora läkemedelsföretag har tillgång till en stor mängd kapital. Detta kan vara 

grundläggande med tanke på överlevnaden av små bioteknikföretag, då 

produktutvecklingsfasen är lång och dyr och dessutom kräver marknadsföringen av 

godkända produkter ytterligare en stor mängd resurser. Med mera kan kollaborationer 

förse marknaden med en signal om företagets kvalitet, eftersom en utomstående part 

valt att samarbeta med företaget. (Callen et al., 2010) 

Angående allianser har akademiskforskning erhållit blandade resultat. Callen (2010) 

fann ett signifikant positivt samband; Decarolis (1999) fann inget signifikant samband; 

medan Guo (2005), som undersökte värderingen av initialemissioner, fann ett 

signifikant negativt samband. Till lika med Callen (2010) fann även Xu (2007) ett 

positivt samband, men fann dessutom att allianserna hade en viktigare betydelse för 

små företag. Detta påstående står i kontrast med Guos (2005) resultat angående 

värderingen av små företag (initialemissioner). Guo (2005) spekulerar om att det 

negativa sambandet kunde ha att göra med att investerare anser att allianspartnern har 

erhållit för mycket eget kapital i utbyte mot samarbetskontraktet (Guo et al., 2005). 

Utöver dessa anser Funtleyder (2009) att marknadsläget och således tillgång till kapital 

kan ha ett stort inflytande på värderingen av allianser (Funtleyder, 2009). 

Ägarstruktur 

En icke-finansiell variabel vars effekt på företagsvärdet inte direkt har undersökts för 

bioteknikföretag, men som har studerats aktivt bland företag i allmänhet är 

ägarstrukturens innebörd på företagsvärdet. Utgångspunkten utgörs av 

informationsasymmetrier samt ägarnas och ledningens avvikande intressen. Då 

ägarnas främsta intresse utgörs av att maximera företagsvärdet kan ledningen ha 

personliga intressen som inte står i linje med maximerandet av företagsvärdet. 

Eftersom ledningen har tillgång till information som ägarna inte har, det vill säga det 

existerar informationsasymmetrier, kan inte ägarna veta ifall ledningen alltid fungerar 

enligt ägarnas bästa intresse. Enligt Jensen (1976) är således ledningens ägarskap en 

viktig faktor som kan sammanställa ledningens och ägarnas incitament, och därmed 

öka på företagsvärdet. (Jensen & Meckling, 1976) 

Bland FoU-intensiva företag kan informationsasymmetrierna anses särskilt stora. De 

härstammar från att många produktutvecklingsprojekt (som t.ex. utvecklingen av nya 

mediciner eller dataprogram) är unika för det ifrågavarande företaget, medan 
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kapitalinvesteringar (som t.ex. kommersiella tillhörigheter eller flygplan) delar 

gemenskaper mellan alla företag inom industrin. Således har investerare svårare att 

uppskatta värdet av produktutvecklingen genom att jämföra det med andra företag. 

Exempelvis kan inte mycket sägas av Mercks produktutveckling efter att en av Pfizers 

mediciner fått FDA godkännande, medan den genomsnittliga prestationen av en 

återförsäljare förser värdefull information av andra återförsäljare. Dessutom då de 

flesta fysiska och finansiella tillgångarna handlas på organiserade marknader där priser 

förser information angående tillgångarnas produktivitet och värde, finns det inga 

dylika marknader för produktutveckling. Tillskillnad från finansiella tillgångar 

behandlas produktutvecklingsutgifter dessutom som en kostnad i bokslutet. (Aboody & 

Lev, 2000) Då avsevärda informationsasymmetrier existerar bland FoU-intensiva 

företag kunde ledningens ägarskap anses som en signifikant värdedrivare för dessa 

företag.  

Ledningens ägarskap är något som kan tänkas vara beroende av bland annat företagets 

investeringsmöjligheter, tillväxt, operativrisk och informationsasymmetrier. Då 

företagsvärdet likaså kan tänkas vara beroende av dylika egenskaper uppkommer ett 

endogenitetsproblemet.  Detta försvårar utforskningen av ägarstrukturens innebörd på 

företagsvärdet. Akademiska forskningen är ändå rätt så enastående om att både för 

företag i allmänhet och för FoU-intensiva företag existerar det ett icke-lineärt samband 

mellan ledningens ägarskap och företagsvärdet. (Cui & Mak, 2002) Det anses att 

incitament blir sammanställda på lägre nivåer av ledningens ägarskap medan på högre 

nivåer blir ledningen alltför riskbenägen, vilket beror på att ledningens egendom blir 

väldigt koncentrerad i företaget. (Benson & Davidson, 2009) 

Övriga icke-finansiella variabler 

Andra icke-finansiella variabler, vars inverkan på företagsvärdet dock har undersökts i 

mindre grad, är konkurrens, marknadspotential, geografiskt läge och antalet 

företagscitationer. Xu (2007) undersökte konkurrensens innebörd genom att 

kvantifiera konkurrensen som ett företag utsätts för med hjälp av följande formel: 
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𝐶𝑂𝑀𝑃𝑖 =
∑ 𝐷𝑅𝑈𝐺𝑆𝑖𝑑∗𝑆𝐶𝑂𝑀𝑃𝐸𝑇𝐼𝑇𝐼𝑂𝑁𝑖𝑑

𝐷
𝑑=1

∑ 𝐷𝑅𝑈𝐺𝑆𝑖𝑑
𝐷
𝑑=1

    (3) 

var, DRUGSid är företag i:s sammanlagda mängd produkter under utveckling 

för sjukdom d 

D är företag i:s sammanlagda mängd av olika sjukdomar som det 

utvecklas produkter för 

SCOMPETITIONid är DRUGSid dividerat med sammanlagda mängden 

produkter som utvecklas för sjukdom d bland alla sampel företag 

Således innebär ett högt värde av SCOMPETITION en låg konkurransnivå, då färre 

produkter utvecklas för den ifrågavarande sjukdomen av andra företag. Ett signifikant 

samband med konkurransnivån och företagsvärdet kunde dock inte hittas. (Xu et al., 

2007) Emellertid, eftersom Xu (2007) enbart beaktade konkurrensen från andra 

företag inom samplet kan det använda konkurransmåttet anses bristfälligt. Givetvis 

vore det problematiskt att kvantifiera den sammanlagda konkurrensen för olika 

läkemedel. Tillskillnad från icke-signifikanta resultat angående konkurrensen, fann Xu 

(2007) signifikanta resultat angående marknadspotentialen av de utvecklade 

produkterna. Marknadspotentialen var mätt med hjälp av en dummy variabel som fick 

värdet 1 ifall företaget hade i alla fall ett läkemedel under utveckling för högprofils 

sjukdomar som inte förtillfället har något botemedel (cancer, AIDS, diabetes och 

smärtkontroll) och 0 för övrigt. Förutom att resultatet var signifikant överlag, visade 

det sig vara viktigare för små företag. 

Geografiskt läge och antalet företagscitationer har använts som mått på kunnande 

inom företaget. Decarolis (1999) hypotiserade om att ett företags informationstillgång 

är beroende på dess geografiska läge, medan antalet citationer som företagets forskare 

erhållit (företags citationer) skulle avspegla kunnande inom företaget. Idén bakom det 

geografiska lägets betydelse är att ifall ett företag är verksam inom ett så kallat 

innovationscenter för bioteknik har företaget bättre tillgång till kompetenta 

leverantörer, skickliga arbetare, kunniga investerare, samt samarbete med universitet 

aktiva inom branschen. Decarolis (1999) erhöll signifikant positiva resultat för både det 

geografiska läget samt antalet företagscitationer. (Decarolis & Deeds, 1999) 
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3.2.3. Sammanfattning av tidigare undersökta variabler 

Enligt den allmänna uppfattningen drivs marknadsvärdet av bioteknikföretag i första 

hand av icke-finansiella variabler, men innebörden av finansiella variabler ökar desto 

mognare ett företag blir. Detta gäller framförallt inkomsterna och bokvärdet. FoU-

utgifternas förklaringskraft har däremot funnits vara större för utvecklande företag, då 

det i boksluten existerar få alternativa bevis på framgången av deras affärsverksamhet.  

Angående icke-finansiella variabler har framförallt produktportföljen ansetts som en 

viktig värdedrivare. Fast patent anses viktiga för bioteknikföretagens affärsverksamhet 

har akademisk forskning erhållit varierande resultat gällande deras effekt på 

marknadsvärdet. Detta anses bero på den stora variationen i patents ekonomiska 

värde. För att bättre kunna beakta patents olika ekonomiska värde har antalet 

patentcitationer använts som ett mått på ett patents betydelse. De facto har 

förklaringskraften funnits bli större och signifikantare ifall antalet patent blir vägt med 

antalet patentcitationer. Angående strategiska allianser har akademiska forskningen 

inte erhållit entydiga resultat. Vad kommer till ägarstrukturen har inte dess innebörd 

undersökts industrispecifikt för bioteknikföretag, trots att avsevärda 

informationsasymmetrier existerar bland bioteknikföretag. Möjligtvis kan detta bero på 

endogenitetsproblemet samt att sambandet har för företag i allmänheten ansetts vara 

icke-lineärt och således besvärligt att undersöka tillsammans med andra variabler. 

Utöver dessa egenskaper har flera andra egenskaper utforskats i enskilda forskningar. 

Till exempel undersökte Xu (2007) konkurrensens och läkemedels marknadspotentials 

innebörd på företagsvärdet. Dock existerar det vissa klara brister i uppskattandet av 

dessa variablers innebörd på företagsvärdet, vilket kan förklara varför de inte 

undersökts i en bredare grad. I Tabell 1 har sammanfattats de mest undersökta 

värdedrivarna av bioteknikföretag samt deras effekt på företagets marknadsvärde. 
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Tabell 1 De mest undersökta värdedrivarna av bioteknikföretag samt deras effekt på 
företagens marknadsvärde 

Variabel 
Effekt på 

marknadsvärdet 
Signifikant 

Finansiella variabler 

 

Inkomster +/- Ja 

FoU-utgifter + Ja 

Bokvärde + Ja 

Icke-finansiella variabler 

 Patent + Ja/Nej 

Antalet patent vägda med antalet 
patentcitationer 

+ Ja 

Sannolikhetsvägd produktportfölj + Ja 

Diversifiering av produktportföljen + Ja 

Strategiska allianser +/- Ja/Nej 
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4 INVESTERING I BIOTEKNIK 

I detta kapitel behandlas investering i bioteknik. Förutsättningen för att en 

investeringsstrategi skulle kunna systematiskt erhålla högre riskjusterade avkastningar 

än marknaden i medeltal är att det existerar marknadsineffektiviteter. På grund av 

detta inleds kapitlet med en genomgång av den effektiva marknadshypotesen och 

efterföljs med potentiella argument för marknadsineffektivitet bland FoU-intensiva 

företag. Därefter utförs en genomgång av potentiella investeringsstrategier för 

bioteknik. Till sist presenteras kortfattat principer för investering baserat på 

fundamental analys. 

4.1 Den effektiva marknadshypotesen  

Enligt den effektiva marknadshypotesen (EMH) är en marknad effektiv då priserna på 

olika tillgångar fullt reflekterar all tillgänglig information. Av detta följer att en aktie på 

börsen förhandlas alltid för ett pris som motsvarar dess inrevärde, vilket innebär att 

över- eller undervärderade aktier inte existerar. (Fama, 1970) Damodaran (2012) 

påpekar dock att alla metoder för företagsvärdering är mera eller mindre inexakta. 

Således konstaterar Damodaran (2012) att även i en effektiv marknad behöver inte 

priset på en aktie exakt överensstämma med dess underliggande värde, men däremot 

är marknadspriset det bästa estimatet av värdet på aktien. Detta innebär att för företag 

vars marknadsvärde är besvärligare att estimera existerar det en större sannolikhet att 

marknadsvärdet inte överensstämmer med det inrevärdet. Eftersom marknadspriset 

ändå är det bästa estimatet på företagsvärdet borde möjliga högre avkastningar 

reflektera den högre osäkerheten (risken) i estimatet på företagsvärdet. (Damodaran, 

2012) 

Enligt Fama (1970) kan marknadseffektivitet existera i tre olika grader. Ifall 

marknaden är svagt effektiv är det inte möjligt att åstadkomma högre riskjusterade 

avkastningar med hjälp av tekniska analyser som utnyttjar historisk prisinformation. I 

den halvstarka formen kan högre riskjusterade avkastningar inte heller uppnås med 

hjälp av fundamentala analyser som även utnyttjar övrig allmän information, som t.ex. 

årsredovisningar. Under den starka formen kan inte ens investerare med tillgång till 

insiderinformation erhålla högre riskjusterade avkastningar än marknaden i 

genomsnitt. (Fama, 1970; Malkiel, 2003) Enligt Fama (1970) kan dock denna starka 

form inte förväntas existera i verkligheten, utan utgör snarare ett riktmärke emot vilken 
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marknadens effektivitet kan avspeglas. Det kan konstareas att enligt den effektiva 

marknadshypotesen är den förväntade avkastningen av en aktie en funktion av dess 

risk. (Fama, 1970) Ifall en investerare vill uppnå högre avkastningar kan detta enbart 

uppnås genom utsättning för en högre nivå av risk (Malkiel, 2003). 

Enligt den effektiva marknadshypotesen kan de dagliga observerade aktiepris 

variationerna förklaras med en random walk, var alla efterföljande prisändringar är 

slumpmässiga. Den underliggande tanken är att ifall all tillgänglig information 

reflekteras i aktiepriset under tidpunkten t kommer prisändringen under t+1 reflektera 

nyheterna under dagen t+1 och vara oberoende av de tidigare prisändringarna. 

Eftersom nyheter enligt definition är oförväntade bör även prisförändringar vara 

oförväntade och slumpmässiga. Således kan inte högre riskjusterade avkastningar 

erhållas genom att följa den historiska utvecklingen. (Malkiel, 2003) 

Den effektiva marknadshypotesen var allmänt accepterad ända tills början av 2000-

talet, då den blev ifrågasatt av allt flera ekonomer som påstod att aktiepriser i alla fall 

delvis var förutsägbara. Dessa ekonomer påstod att aktiepriserna till en del var drivna 

av vissa psykologiska och beteendemässiga faktorer, vilka kunde utnyttjas för att 

erhålla högre riskjusterade avkastningar än marknaden i medeltal. På grund av vissa 

observerade oegentligheter och marknadsbubblor har även anhängare av den effektiva 

marknadshypotesen medgett att marknaden inte alltid är perfekt och kan påverkas av 

psykologiska effekter. (Malkiel, 2003) Däremot anser anhängare av den effektiva 

marknadshypotesen att dessa oegentligheter inte kan utnyttjas av investerare utan att 

de försvinner snabbt. (Malkiel, 2003; Timmermann & Granger, 2004) Enligt Malkiel 

(2005) är professionella fondförvaltares oförmåga att uppnå högre riskjusterade 

avkastningar än marknaden i medeltal ett starkt bevis på marknadens effektivitet. Ifall 

under- och överprissättning skulle regelbundet existera borde professionella 

fondförvaltare kunna utnyttja dessa. (Malkiel, 2005) I stort sett anser Malkiel (2003) 

att marknaderna är väldigt effektiva och påpekar att bubblor och andra oegentligheter 

är undantag istället för regelbundenheter (Malkiel, 2003). De facto betonar Malkiel 

(2005) att även kända investerare som Benjamin Graham och Warren Buffet har 

medgett att marknaderna blivit allt effektivare och att bästa investeringsändamålet i 

dessa marknader är indexfonder med minimala förvaltningskostnader (Malkiel, 2005). 
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4.2 Marknadseffektivitet bland FoU-intensiva företag 

Flera forskningar har rapporterat höga riskjusterade avkastningar för 

produktutvecklingsintensiva företag (Al-Horani, Pope, & Stark, 2003; Chan et al., 

2001; Lev & Sougiannis, 1996). Det existerar två alternativa förklarningar för de höga 

avkastningarna. Antingen tyder de på marknadsineffektivitet eller alternativt 

kompensation för utsättning av högre risk som traditionella riskmodeller inte lyckas 

fånga (Chambers, Jennings, & Thompson, 2002).  

Förklarningen om ineffektiva marknader utgår ifrån att drivare av FoU-intensiva 

företag är unika och avspeglas inte i boksluten (Wolff, 2001). Därmed ifall bokslut 

förser investeraren med snedvridna estimat av företagsvärde och dess förmåga att 

åstadkomma framtida mervärde är det möjligt att det uppkommer ineffektivitet i 

resursallokeringsprocessen på kapitalmarknaderna (Canibano et al., 2000). Till 

exempel är P/E och P/B allmänt använda nyckeltal som utnyttjas för att känna igen 

potentiellt undervärderade företag. Eftersom FoU-intensiva företag ofta har negativa 

inkomster och avsevärda immateriella tillgångar kan dessa traditionella nyckeltal ge 

upphov till underprissättning då företagen verkar dyra enligt dessa traditionella mått 

(Chan et al., 2001). Därmed anses i allmänhet att P/E och P/B-värden borde främst 

användas för att jämföra företag inom samma industri. Angående FoU-intensiva 

företag har det ändå konstaterats att en jämförelse inom specifika industrier inte heller 

förser investeraren med någon som helst information (Loh & Brooks, 2006). Enligt 

Bagella (2005) beror detta på att inkomster och bokvärde helt enkelt inte reflekterar ett 

FoU-intensivt företags prestation. Dessutom då inkomsterna och därmed P/E-värdena 

ofta är negativa är det omöjligt att jämföra företag med negativa respektive positiva 

P/E-värden sinsemellan. (Bagella et al., 2005) Förutom att boksluten möjligtvis förser 

investerare med bristfällig information är det även möjligt att FoU-intensiva företag 

kan bli underprissatta ifall investerare använder sig av för korta tidshorisonter och 

därmed förbiser långfristiga nyttorna av produktutvecklingen (Chan et al., 2001).  

Förutom att särdrag av FoU-intensiva företag kan leda till underprissättning anser 

akademiskforskning att sannolikheten för överprissättning även är högre för FoU-

intensiva företag. Eftersom produktutveckling resulterar i nya produkter, och således 

existerar det inte direkt jämförbara produkter, kan investerare missuppfatta 

innebörden av produktutveckling vilket kan leda till övervärdering (Chan et al., 2001; 

Cohen, Diether, & Malloy, 2013; Hirshleifer, Hsu, & Li, 2013). Dock är det lika väl 

möjligt att en missuppfattning av produktutvecklingens innebörd även resulterar i en 
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undervärdering (Hirshleifer et al., 2013). En överprissättning av FoU-intensiva företag 

kan även ske ifall investerare förbiser faktumet att dessa företag ofta är olönsamma i 

flera år innan en framgångsrik produkt har blivit utvecklad. (Chan et al., 2001) 

Dessutom kan FoU-intensiva företag bli felprissatta ifall investerare ger för mycket 

uppmärksamhet åt analytikers rapporter och nyhetsartiklar om potentiella framgången 

och förbiser innebörden av historiskinformation. Eftersom FoU-intensiva företags 

möjliga potential realiseras först i framtiden är det möjligt att investerare förbiser 

historiskinformation. (Cohen et al., 2013; Hirshleifer et al., 2013) Detta kan leda till 

snedvridna estimat då individer tenderar ta en positivare insyn om framtiden än vad 

skulle vara realistiskt med tanke på den historiska prestationen (Kahneman & Lovallo, 

1993). Enligt Cohen (2013) kunde det förväntas att vissa företag är bra på vissa saker 

medan andra företag är det inte. En dylik egenskap kunde förväntas vara hållbar över 

tiden. (Cohen et al., 2013) 

Således kan det konstateras att bland FoU-intensiva företag finns det en högre 

sannolikhet för marknadsineffektivitet, vilken i första hand härstammar från 

svårigheter att uppskatta företagsvärdet. Dessutom är FoU-intensiva företag även 

utsatta för osäkerhet angående framgångsrik produktutveckling samt framgångsrika 

kommersiella aktiviteter, som till exempel kännetecknandet av den verkliga 

marknadspotentialen och konkurrensen (Keegan, 2008).  

En högre osäkerhet gällande företagsvärdet borde naturligtvis leda till en högre 

utsättning för risk, vilket utgör en alternativ förklarning för de höga avkastningarna 

(Chambers et al., 2002). Givetvis med tanke på det traditionella riskmåttet volatilitet är 

till exempel bioteknikaktier utsatta för avsevärda risker då de är extremt volatila (Joos 

& Zhdanov, 2008). Även marknadsbubblor är vanligare inom FoU-intensiva industrier. 

Eftersom även framgångsrika företag tenderar gå avsevärt ner i pris som följd av 

nedgång av bubblor anser Wolff (2001) att bubblors nedgång utgör utmärkta 

köpmöjligheter. (Wolff, 2001) I allmänhet anses ändå att investering i ytterst volatila 

FoU-intensiva företag som dessutom är särskilt utsatta för marknadsbubblor är ytterst 

spekulativt och kan snarast jämföras med uppköpandet av lotteribiljetter (Tan & Lim, 

2007).  

Trots att FoU-intensiva företag anses vara utsatta för avsevärda risker har de erhållit 

höga riskjusterade avkastningar då traditionella riskmodeller har använts (Al-Horani et 

al., 2003; Chan et al., 2001; Lev & Sougiannis, 1996). Forskare som anser att de höga 

avkastningarna är en kompensation för utsättning av högre risk anser att de 
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traditionella riskmodellerna inte reflekterar de unika riskerna som FoU-intensiva 

företag står utför (Chambers et al., 2002; Lev & Sougiannis, 1999). Lev (1999) fann i sin 

undersökning att riskpremiet var högre för företag som utförde grundläggande 

forskning och dessutom vara riskpremiet högre under bra marknadslägen, vilket enligt 

Lev (1999) stöder den riskbaserade hypotesen (Lev & Sougiannis, 1999). Chambers 

(2002) fann att företag med en högre FoU-intensitet hade högre avkastningar, men 

dessutom hade de högre variation i både inkomsterna samt analytikernas 

förväntningar. Enligt Chambers (2002) skulle detta tyda på en riskbaserad förklarning 

(Chambers et al., 2002).  

Utöver dessa forskningar är det värt att poängtera att avkastningarna bland FoU-

intensiva företag ofta är drivna av ett fåtal företag med enorma avkastningar (Keegan, 

2008; Wolff, 2001). Exempelvis ifall Dells aktier skulle ha köpts för $1,000 år 1989 

skulle en vinst på $400,000 ha erhållits 10 år senare (Wolff, 2001). Då antalet 

misslyckade företag är betydligt flera än framgångsrika existerar en risk om att kunna 

hitta i alla fall ett framgångsrikt företag vars intäkter övertäcker förlusterna av de 

övriga investeringarna (Chan et al., 2001). Eftersom determinanterna av osäkerhet 

kring FoU-intensiva företag är i stora drag icke-finansiella anser Xu (2007) att riskerna 

av FoU-intensiva företag inte kan korrekt estimeras med enbart finansiella 

riskmodeller utan även icke-finansiella variabler borde inkorporeras (Xu et al., 2007). 

4.3 Investeringsstrategier för bioteknik 

På grund av en marknadskaraktär om ytterst volatila aktier och avkastningar drivna av 

ett få tal succéhistorier poängterar Wolff (2001) ut två fundamentala kriterier då 

investeringar i bioteknik görs. För det första bör en bioteknikinvesterare ha en väl 

diversifierad portfölj. Detta är viktigt för att utöka sannolikheten för att finna 

åtminstone ett framgångsrikt företag som kunde täcka förlusterna av flertalet 

misslyckade investeringar. För det andra bör man göra investeringar på långsikt och 

inte observera den dagliga volatiliteten. Detta däremot är viktigt eftersom verkliga 

vinster erhålls genom att finna ett framgångsrikt företag och hålla dess aktier över en 

längre tidsperiod. Ifall man lägger för mycket uppmärksamhet för den höga dagliga 

volatiliteten riskerar man genomföra förhastade beslut. Således anser Wolff (2001) att 

grundläggande för bioteknikinvestering är att finna aktier som är undervärderade i 

förhållande till sin tillväxt potential och hålla dessa aktier ända tills potentialen blivit 

realiserad. Eftersom investeringsstrategin går ut på att hitta undervärderade aktier och 
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efterfrågar tålamod av investeraren kan bioteknikinvestering enligt Wolff (2001) 

jämföras med värdeinvestering. Dock tvingar investerandet i bioteknik en investerare 

att beakta värde på ett alldeles annorlunda sett, då dessa undervärderingar inte kan 

finnas i företagens omsättningar eller inkomster. Således är den stora utmaningen för 

en bioteknikinvesterare att utveckla originella analytiska redskap för att känna igen 

undervärderade aktier och potentiella succéhistorier. (Wolff, 2001) 

På grund av att avsevärda vinster kunde erhållas ifall sannolikheten för att identifiera 

de framgångsrika bioteknikföretagen kunde utökas finns det intresse för att undersöka 

ifall investeringsstrategier kunde byggas runt vissa innovationsrelaterade parametrar 

som bättre kunde indikera framgång bland bioteknikföretag. Dock har dylik 

industrispecifik analys inte enligt skribentens uppfattning genomförts utan istället har 

investeringsstrategier runt vissa innovationsrelaterade parametrar undersökts för hela 

marknaden.  

Lev (1999) använde sig av kumulativa andelen inkomstgenererande 

produktutvecklingsavgifter dividerat med företagets marknadsvärde som variabel för 

att identifiera framgångsrika företag. Resultaten indikerade att högre riskjusterade 

avkastningar kunde erhållas genom att investera i företag som erhållit ett högt värde, 

men Lev (1999) spekulerade om att det erhållna premiet skulle försvinna ifall den 

verkliga risken av investeringen kunde beaktas. (Lev & Sougiannis, 1999) Chan (2001) 

sorterade företag från hela marknaden på basen av deras produktutvecklingsutgifter i 

förhållande till marknadsvärdet och undersökte ifall högre avkastningar kunde erhållas 

genom att investera i företag med höga produktutvecklingsutgifter i förhållande till 

marknadsvärde. Enligt resultaten uppvisar dylika företag höga avkastningar. Chan 

(2001) spekulerar om att detta skulle tyda på att marknaden tenderar bristfälligt 

värdera tidigare förlorar företag som spenderar mycket på produktutveckling. (Chan et 

al., 2001) Eberhart (2004) däremot undersökte ifall högre avkastningar kunde erhållas 

genom att investera i företag som signifikant ökat sina produktutvecklingsutgifter och 

fann att dylika företag erbjuder avkastningar högre än marknaden i medeltal (Eberhart, 

Maxwell, & Siddique, 2004). Vidare undersökte Cohen (2013) möjligheten att erhålla 

högre avkastningar genom att investera i så kallade bra produktutvecklingsföretag, 

vilka definierades som företag som i stor grad lyckas transformera sina FoU-utgifter till 

försäljningstillväxt. De erhållna avkastningarna var högre än marknaden i medeltal och 

eftersom Cohen (2013) inte kunde finna stöd för en riskbaserad förklarning 

hypotiserade hon om marknadsineffektivitet. (Cohen et al., 2013) 
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Levs (1999), Chans (2001), Eberharts (2004) och Cohens (2013) undersökningar har 

alla utgått ifrån produktutvecklingsutgifter, vilka är en input och inte en output av 

produktutvecklingsprocessen. Gu (2005) och Hirshleifer (2013) däremot undersökte 

investering kring ett output relaterat innovationsmått. Gu (2005) undersökte ifall 

högre avkastningar kunde uppnås genom att investera i företag vars kumulativa antal 

patentcitationer över de senaste fem åren hade stigit i förhållande till det föregående 

året. Enligt resultaten kunde höga avkastningar i medeltal erhållas genom att investera 

i företag med en växande mängd patentcitationer över de fem senaste åren, men detta 

gällde inte bioteknik- eller läkemedelsföretag. Enligt Gu (2005) kunde detta bero på att 

dessa företag ansöker efter patent i ett väldigt tidigt skede i 

produktutvecklingsprocessen och eftersom processen är lång har marknaden tid att 

inkorporera värdet av produktutvecklingen. (Gu, 2005) Till lika med Gu (2005) 

utnyttjade Hirshleifer (2013) patentdata för att identifiera potentiellt framgångsrika 

företag. Dock till skillnad från Gu (2005) undersökte Hirshleifer (2013) innebörden av 

innovationseffektivitet, vilket Hirshleifer (2013) definierar som ett företags förmåga att 

genera patent eller patentcitationer i förhållande till företagets laggade 

produktutvecklingsutgifter. Således beaktas både inputen och outputen av 

utvecklingsprocessen. Hirshleifer (2013) fann att företag med hög 

innovationseffektivitet erhöll signifikant högre avkastningar. Trots att olika 

riskbaserade förklarningar undersöktes utförligt kunde inga tecken om en riskbaserad 

förklarning finnas. Således hypotiserade även Hirshleifer (2013) om potentiellt 

bristfällig marknadseffektivitet. (Hirshleifer et al., 2013) Tidigare utforskade nyckeltal 

för investering i FoU-intensiva företag är sammanfattade i Tabell 2.  

Tabell 2 Tidigare utforskade nyckeltal för investering i FoU-intensiva företag 

Tidigare forskning Nyckeltal 

Lev & Sougiannis, 1999 𝐼𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝐹𝑜𝑈 𝑢𝑡𝑔𝑖𝑓𝑡𝑒𝑟

𝑀𝑉
 

Chan et al., 2001 𝐹𝑜𝑈 𝑢𝑡𝑔𝑖𝑓𝑡𝑒𝑟

𝑀𝑉
 

Eberhart, Maxwell & Siddique, 2004 𝑉ä𝑥𝑎𝑛𝑑𝑒 𝐹𝑜𝑈 𝑢𝑡𝑔𝑖𝑓𝑡𝑒𝑟 

Cohen, et al., 2013 𝐹𝑜𝑈 𝑢𝑡𝑔𝑖𝑓𝑡𝑒𝑟

𝐹ö𝑟𝑠ä𝑙𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔
 

Gu, 2005 𝑉ä𝑥𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟 

Hirshleifer et al., 2013 𝑃𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟

𝐹𝑜𝑈−𝑢𝑡𝑔𝑖𝑓𝑡𝑒𝑟
 och 

𝑃𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟

𝐹𝑜𝑈−𝑢𝑡𝑔𝑖𝑓𝑡𝑒𝑟
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4.4 Investering baserat på fundamental analys 

Värdeinvestering är en välkänd investeringsstrategi som baserar investeringsbeslutet 

på fundamental analys. Fundamental analys innebär att företagets så kallade inrevärde 

uppskattas genom att utnyttja all tillgänglig information angående företagets 

underliggande värdeproducerande tillgångar. Ifall marknaden var rationell borde ett 

företags marknadsvärde alltid motsvara dess inrevärde. Värdeinvestering utgår dock 

ifrån att marknaden inte i alla omständigheter ter sig rationellt, vilket innebär att 

företagens marknadsvärde inte under alla omständigheter motsvarar deras inrevärde. 

Värdeinvestering antar dock att dessa avvikelser från det inrevärdet är tillfälliga och 

marknadsvärdet borde med tiden återställas till sitt inrevärde an efter marknaden inser 

felprissättningen. Värdeinvestering bygger då på att investera i aktier vars 

marknadspris är lägre än deras inrevärde och sälja aktierna när deras marknadspris 

åter motsvarar det inrevärdet. Skillnaden mellan inrevärdet och marknadsvärdet är 

illustrerat i Figur 3. Av figuren kan ses hur de underliggande fundamentala 

egenskaperna antas vara betydligt stabilare än det volatila marknadsvärdet. (Graham, 

2003; Greenwald et al., 2001) 

 

Figur 3 Skillnaden mellan ett företags inrevärde och marknadsvärde. 

 

En värdeinvesterare estimerar alltså inrevärdet på ett företag genom att utnyttja 

fundamental analys och beroende ifall inrevärdet är signifikant högre än 

marknadsvärdet köper investeraren aktien. För att utöka möjligheten att finna företag 



 

 

33 

vars inrevärde är högt i förhållande till marknadsvärdet använder sig en 

värdeinvesterare av vissa nyckeltal som kunde antas reflektera förhållandet mellan 

inrevärdet och marknadsvärdet. Främst handlar det om nyckeltalen P/E samt P/B. 

(Graham, 2003; Greenwald et al., 2001) Dessa nyckeltal används eftersom inkomsterna 

samt bokvärdet antas utgöra de främsta värdedrivarna av företagens marknadsvärde. 

Ifall marknadsvärdet är beroende av inkomsterna och bokvärdet, borde en ökning i 

dessa variabler resultera i ett högre marknadspris. Således skulle ett lågt P/E eller P/B 

signalera att ett företag potentiellt är underprissatt medan ett högt P/E eller P/B att ett 

företag potentiellt är överprissatt.  

Uppenbarligen är förutsättningen för att över- och underprissatta företag skall kunna 

identifieras med hjälp av P/E och P/B att inkomsterna och bokvärdet de facto driver 

marknadsvärdet. Som det tidigare konstaterats är detta inte nödvändigtvis fallet för 

bioteknikföretag. Till skillnad från investering i företag överlag har investering på 

basen av P/E och P/B inte avkastat bra för bioteknikföretag (Loh & Brooks, 2006). Det 

kan förfrågas ifall detta beror på att företagsvärdet av bioteknikföretag i första hand 

drivs av andra faktorer än inkomsterna och bokvärdet. 
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5 METODER 

I detta kapitel kommer empiriska metoder använda i arbetet att beskrivas. Innan själva 

metoderna kommer att behandlas, kommer värdedrivarna undersökta i detta arbete att 

beskrivas närmare. Angående de använda metoderna, presenteras först metoderna 

använda för uppskattandet av värdedrivarna för bioteknikföretag, varefter kapitlet 

kommer att avslutas med en genom gång av metodologin för undersökandet av 

fundamentala investeringsstrategins framgång bland bioteknikföretag.  

5.1 Undersökta värdedrivare av bioteknikföretag 

Som det i kapitlet 3.1 konstaterades består marknadsvärdet av ett företag i grund och 

botten av nuvärdet av alla kassaströmmar förknippade med företagets alla tillgångar 

över företagets hela livslängd. Detta innebär att marknadsvärdet av ett företag drivs av 

storleken av företagets nuvarande och framtida kassaströmmar, det vill säga inkomster. 

Tillskillnad från de nuvarande inkomsterna finns det ingen direkt data tillgängligt av 

ett företags framtida inkomster. Därmed bör dessa approximeras med hjälp av 

egenskaper som kunde antas medverka till deras produktion.  

Som sagt generar ett företag inkomster genom att utnyttja sina tillgångar. Således kan 

det tänkas att desto större tillgångar ett företag har desto större inkomster har den 

förutsättningar att producera, förutsatt att alla företag kan utnyttja sina tillgångar lika 

effektivt. Tillgångarna kan indelas till nuvarande och framtida tillgångar samt 

materiella och immateriella tillgångar. Med de nuvarande tillgångarna produceras 

företagets nuvarande inkomster medan tillgångar etablerade i framtiden kommer att 

generera framtida inkomster. Ifall de nuvarande tillgångarna kan utnyttjas även i 

framtiden medverkar de dessutom till framtida inkomsternas produktion. 

Tillgångarnas produktion av kassaströmmar är illustrerad i Figur 4. Således kan det 

konstateras att ett företags framtida inkomster borde vara relaterade med egenskaper 

som avspeglar storleken av ett företags nuvarande och framtida tillgångar. Vidare 

innebär detta att ett företags marknadsvärde borde vara relaterat med dess nuvarande 

inkomster samt egenskaper som avspeglar de nuvarande och framtida tillgångarna. 
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Figur 4 Företagets tillgångars produktion av kassaströmmar 

Ett företags värde bestäms av nuvärdet av alla dess kassaströmmar. Dessa kassaströmmar produceras med 
företagets tillgångar, vilka kan indelas till nuvarande och framtida tillgångar samt till materiella och 
immateriella tillgångar. De undersökta värdedrivarna av bioteknikföretag är märkta i bilden enligt vilken 
egenskap de förväntas avspegla. 

 

Eftersom bioteknikföretag är tillväxtföretag och i många fall förtillfället olönsamma 

bygger deras marknadsvärde i första hand på föväntade framtida inkomster. Ifall ett 

företag inte har några nuvarande inkomster borde naturligtvis inte marknadsvärdet 

drivas av inkomsterna. Dock finns det bioteknikföretag som producerar avsevärda 

inkomster i vilket fall inkomsterna säkerligen är en viktig värdedrivare. Därmed 

kommer inkomsterna (INK) utgöra en av denna forsknings undersökta värdedrivare. 

Eftersom inkomsterna för en del företag kan förväntas vara en avsevärd värdedrivare 

medan för andra borde den inte ha en märkbar effekt, kan det förväntas att det 

existerar stor variation i inkomsternas betydelse, vilket kan påverka dess signifikans 

som värdedrivare. 

Ett företags tillgångar kan alltså indelas i materiella samt immateriella tillgångar. 

Exempel på immateriella tillgångar är mänskligt kapital samt immaterialrättigheter 

medan materiella tillgångar som ett bioteknikföretag bland annat kan ha till sitt 

förfogande är produktionsanläggningar och forskningscenter. Dylika materiella 

tillgångar som ett bioteknikföretag har i nuläget till sitt förfogande avspeglas i 

företagets bokvärde. Eftersom dessa tillgångar behövs för att producera både 

nuvarande och framtida inkomster kommer bokvärdet (BV) att utgöra en av denna 

forsknings utforskade värdedrivare. Av ett bioteknikföretags tillgångar är dock 

stordelen immateriella av vilket kunde tänkas att bokvärdet inte utgör en av de främsta 

värdedrivarna av företagsvärdet.  
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Framgången av bioteknikföretag är väldigt långt beroende på deras 

innovationsförmåga. För att kunna generera kassaströmmar med hjälp av dessa 

innovationer bör de patenteras och dessutom bör produkternas trygghet påvisas. Det 

vill säga ett bioteknikföretags förmåga att producera mervärde är beroende på 

företagets innehav av både patent och marknadslov för sina produkter. Eftersom FoU-

utgifterna (FOU) utgör investeringar för utveckling av nya produkter samt ansökan om 

patent och marknadslov kunde storleken av FoU-utgifterna tänkas avspegla storleken 

av framtida immateriella tillgångarna. Då framgången av bioteknikföretag är väldigt 

långt beroende av deras förmåga att bygga upp sina framtida immateriella tillgångar 

kunde FoU-utgifterna tänkas utgöra en signifikant värdedrivare för bioteknikföretag. 

Problemet med FoU-utgifterna är att de representerar investeringskostnader enbart för 

det närmaste året. Då bioteknikföretags produktutvecklingsfaser varar i flera år 

representerar FoU-utgifterna endast en liten del av den sammanlagda storleken av de 

framtida tillgångarna. Och andra sidan kan tillgångar längre i framtiden anses såpass 

osäkra att de inte märkbart driver marknadsvärdet. Emellertid för att bättre kunna 

förklara vad marknadsvärdet av bioteknikföretag bygger på bör andra värdedrivare 

utöver dessa finansiella variabler undersökas.  

Den första icke-finansiella variabeln som i denna forskning kommer att undersökas är 

den sannolikhetsvägda produktportföljen (Portfolio). Den sannolikhetsvägda 

produktportföljen estimeras med hjälp av formell 2 (se sid 19), var antalet 

läkemedelsindikationer per produktutvecklingsfas multipliceras med sannolikheten att 

en indikation kommer framgångsrikt att fås ut på marknaden från respektive 

utvecklingsfas. De använda sannolikheterna för de olika faserna är: prekliniska 0,4 %, 

IND 15 %, fas I 15 %, fas II 25 %, fas III 60 %, NDA 90 % och färdig produkt 100 % 

(Keegan, 2008; PhRMA, 2007). Portfolio-variabeln representerar alltså antalet 

förväntade marknadslov och genom att ge en mindre tyngd åt indikationer i tidigare 

utvecklingsskeden tar Portfolio-variabeln i beaktande de långa 

produktutvecklingsfaserna. Då marknadslov är förutsättningen för att produkterna 

skall kunna generera kassaströmmar kunde Portfolio-variabeln förväntas utgöra en av 

de viktigaste värdedrivarna av bioteknikföretag. Bristen med variabeln däremot är att 

den inte tar i beaktande storleken av den potentiella marknaden som marknadsloven 

beviljar. Emellertid är konkurrensen hårdare för marknader med större 

försäljningspotential och risken större att nya effektivare produkter utvecklas inom 

patentens effektiva livslängd. Dock vore det önskvärt att beakta storlekarna av de 
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potentiella marknaderna, men detta kommer inte att göras i denna forskning på grund 

av att data inte finns tillgängligt.  

Andra icke-finansiella variabler som kommer att undersökas i denna forskning är 

antalet produkter (Produkter), företagsallianser (ALL_1) samt allianser med universitet 

och forskningsinstitut (ALL_2). Dessa variabler strävar inte direkt efter att avspegla 

storleken av de nuvarande eller framtida tillgångarna, men däremot reflektera 

omständigheter som kunde tänkas ha en betydelse för marknadsvärdet av företagen. 

Till skillnad från den sannolikhetsvägda produktportföljen beaktar Produkter-variabeln 

enbart hur många produkter ett företag har under utveckling. Ett företag kan samtidigt 

erhålla ett högt värde på Portfolio-variabeln och ett lågt värde på Produkter-variabeln 

genom att ha ett fåtal produkter som har kommit långt fram i 

produktutvecklingsprocessen och som kan användas för flera olika symtom. Ifall en av 

dessa produkter visar sig vara oduglig kan det ha en stor inverkan på företagets 

produktportfölj och således på Portfolio-variabeln. Således är Portfolio-variabeln, som 

beaktar produkternas användningsändamål och sannolikheten för marknadstillstånd, 

ett bättre mått på tillgångarnas potentiella produktion av kassaströmmar medan 

Produkter-variabeln som beaktar hur diversifierad portföljen är ett mått på risken av 

produktportföljen.  

Orsaken varför företagsallianser och allianser med universitet samt forskningsinstitut 

kommer att beaktas skiljt för sig är att de till sin natur kan antas rätt så olika. 

Företagsallianserna innebär oftast att bioteknikföretaget erhåller finansiering från 

stora läkemedelsföretag för utveckling av en produkt och i utbyte delar de med sig av 

vinsterna som den färdiga produkten potentiellt kommer att medföra. Således innebär 

företagsallianserna mindre risker men samtidigt mindre vinstpotential. Dessutom 

kunde det tänkas att företagsallianser fungerar som kvalitetssignaler, då 

läkemedelsföretag verifierat dugligheten av produkten genom att investera i det. Ifall 

marknaden anser att den lägre vinstpotentialen är en rättvis kompensation för de lägre 

riskerna borde företagsallianserna te sig som positiva värdedrivare. Däremot ifall 

marknaden anser att bioteknikföretagen ger i utbyte för mycket av de potentiella 

vinsterna kunde antalet företagsallianser vara en negativ värdedrivare. Tillskillnad från 

antalet företagsallianser minskar däremot inte antalet allianser med universitet och 

forskningsinstitut på riskerna för bioteknikföretaget. I dessa allianser är det ofta 

bioteknikföretaget som finansierar forskningen och får istället i utbyte tillgång till 

information och kunnande från universiteten och forskningsinstituten. Således kunde 
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dessa allianser förväntas förbättra bioteknikföretagens möjligheter att utveckla 

framgångsrika produkter, men i utbyte hamnar bioteknikföretagen ge ut kapital. Ifall 

marknaden anser att dessa samarbeten medför värdefull kunskap som 

bioteknikföretagen inte skulle själv ha kunnat förmånligare erhålla borde antalet 

allianser med universitet och forskningsinstitut vara en positiv värdedrivare. Och andra 

sidan ifall den erhållna informationen inte motsvarar investeringen borde dessa 

allianser te sig som negativa värdedrivare. Alla de undersökta värdedrivarana av 

bioteknikföretag finns sammanfattade i Tabell 3 och dessutom utmärkta i Figur 4. 

Tabell 3 Undersökta värdedrivare för bioteknikföretag 

Variabel Beskrivning 

Finansiella variabler 

 

BV Bokvärde 

INK Inkomster 

FOU FoU-utgifter 

Icke-finansiella variabler 

 

Portfolio Sannolikhetsvägd produktportfölj 

Produkter Antalet produkter under utveckling 

ALL_1 Antalet företagsallianser 

ALL_2 Antalet allianser med universitet och forskningsinstitut 

 

Förutom att variablernas effekt på marknadsvärdet kommer att undersökas skiljt för 

sig, kommer i stil med Xu (2007) även icke-finansiella variablers effekt på 

marknadsvärdet att undersökas genom att forma interaktionsvariabler av dessa med 

FoU-utgifterna. Det vill säga interaktionsvariabler bildas genom att multiplicera 

storleken av FoU-utgifterna med varje icke-finansiell variabel (FOU*Portfolio, 

FOU*Produkter, FOU*ALL_1 och FOU*ALL_2). Enligt Xu (2007) borde 

interaktionsvariablerna bättre kunna förklara marknadsvärdet av bioteknikföretag 

eftersom FoU-utgifterna utgör en input i innovationsprocessen medan de övriga 

variablerna avspeglar hur sannolikt denna input kommer att transformeras till 

mervärde.  
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Tillskillnad från tidigare forskning kommer patent antalet inte att beaktas i denna 

forskning. Patent är immateriella tillgångarna utan vilka bioteknikföretag inte skulle 

kunna erhålla positiva kassaströmmar. För att patent skall vara värdefulla bör 

produkterna dock även erhålla marknadslov. Bioteknikföretag ansöker efter patent i ett 

väldigt tidigt skede i produktutvecklingsprocessen och således utgör antalet patent som 

sådant en väldigt osäker approximation om framtida kassaströmmar. Givetvis har 

tidigare forskning inte funnit patent antalet som en signifikant värdedrivare. Däremot 

bir patent en signifikant värdedrivare ifall patent antalet vägs med antalet 

patentcitationer. Dock eftersom patentcitationer inte fanns tillgängliga för denna 

forskning beaktas inte patent antalet. En annan möjlig värdedrivare som inte beaktats i 

denna forskning är ägarstrukturen på grund av dess icke-lineära samband med 

marknadsvärdet samt endogenitetsproblemet.  

5.2 Regressionsmodeller för undersökandet av värdedrivarna 

Då värdedrivare på företag undersöks görs det i regel genom att köra 

regressionsmodeller med marknadsvärdet som beroende variabel och olika 

determinanter som oberoende variabler. Detta kommer att göras även i denna 

forskning. I detta arbete utgörs de finansiella bokslutsvariablerna av bokvärdet (BV), 

inkomsterna (INK) samt FoU-utgifterna (FOU). Bokvärdet är i COMPUSTAT:s databas 

objektet BV (Book Value), inkomsterna IB (Income Before Extraordinary Items) och 

FoU-utgifterna XRD (Research and Development Expense). De undersökta icke-

finansiella variablerna utgörs av företagens sannolikhetsvägda produktportfölj 

(Portfolio), antalet produkter (Produkter), antalet företagsallianser (ALL_1) samt 

antalet allianser med universitet och forskningsinstitut (ALL_2). Således kommer 

utgångsmodellen att se ut enligt följande: 

Modell 1: 

𝑀𝑉𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝐵𝑉𝑖𝑡 + 𝛽2𝐼𝑁𝐾𝑖𝑡 + 𝛽3𝐹𝑂𝑈𝑖𝑡 +  𝛽4𝐴𝐿𝐿_1𝑖𝑡 + 𝛽5𝐴𝐿𝐿_2𝑖𝑡 + 𝛽6𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑒𝑟𝑖𝑡 +

𝛽7𝑃𝑜𝑟𝑡𝑓𝑜𝑙𝑖𝑜𝑖𝑡 + 𝜀     (3) 

För att undersöka informationsinnehållet av finansiell gentemot icke-finansiell 

information kommer utöver regressionsmodellen med alla undersökta värdedrivare en 

regressionsmodell med enbart de finansiella variablerna (Modell 2) och en med enbart 

de icke-finansiella variablerna (Modell 3) att köras: 
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 Modell 2: 

𝑀𝑉𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝐵𝑉𝑖𝑡 + 𝛽2𝐼𝑁𝐾𝑖𝑡 + 𝛽3𝐹𝑂𝑈𝑖𝑡 +  𝜀   (4) 

Modell 3: 

𝑀𝑉𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽4𝐴𝐿𝐿_1𝑖𝑡 + 𝛽5𝐴𝐿𝐿_2𝑖𝑡 + 𝛽6𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑒𝑟𝑖𝑡 + 𝛽7𝑃𝑜𝑟𝑡𝑓𝑜𝑙𝑖𝑜𝑖𝑡 +   𝜀 (5) 

Beroende på erhållna resultat samt modelldiagnostik av dessa tre grundläggande 

regressionsmodeller kommer dessutom ytterligare regressionsmodeller att köras med 

olika variabelsammansättningar. Eftersom det är frågan om panel data har modellerna 

både en tvärsnitts- och tidsdimension. I allmänhet varierar företagsvärdet under olika 

marknadscykler, men angående högteknologiföretag har marknadscykler en särskilt 

stor inverkan eftersom marknadscykler har ett direkt inflytande på företagens förmåga 

att anskaffa nytt kapital samt attrahera nya arbetare (högteknologiföretag använder sig 

i hög grad av aktieoptionsprogram) (Xu et al., 2007). Dessutom kan framgång inom 

fundamental forskning samt juridiska förändringar driva marknadsvärdet av hela 

branschen (Funtleyder, 2009). För att beakta denna samvariation i marknadsvärdet 

kommer en fasteffektsmodell som kontrollerar för den årliga variationen att köras. 

Detta görs med en LSDV modell med årliga tidsdummyn. Regressionsmodell 1 kommer 

då att se ut enligt följande var de årliga tidsdummyna (Di) får värdet 1 under år i och 0 

annars: 

𝑀𝑉𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝐵𝑉𝑖𝑡 + 𝛽2𝐼𝑁𝐾𝑖𝑡 + 𝛽3𝐹𝑂𝑈𝑖𝑡 +  𝛽4𝐴𝐿𝐿_1𝑖𝑡 + 𝛽5𝐴𝐿𝐿_2𝑖𝑡 + 𝛽6𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑒𝑟𝑖𝑡 +

𝛽7𝑃𝑜𝑟𝑡𝑓𝑜𝑙𝑖𝑜𝑖𝑡 + 𝜆2002𝐷2002 + 𝜆2003𝐷2003 + 𝜆2004𝐷2004 + ⋯ 𝜆2014𝐷2014 +  𝜀 (6) 

Förutom att beakta tidsvariationen i regressionsmodellerna skulle det även vara möjligt 

att beakta individuella skillnader mellan olika företag. Dock eftersom antalet 

tvärsnittsobservationer är rätt så stort (123 företag) skulle detta äta upp en hel del av 

modellernas frihetsgrader. Således kommer individuella skillnader i de olika företagen 

inte beaktas i regressionsmodellerna. Däremot på grund av att en slumpeffektsmodell 

skulle uppge effektivare resultat än en fasteffektsmodell då antalet 

tvärsnittsobservationer är betydligt större än antalet tidsobservationer (123 företag 

gentemot 13 år, se kapitel 6.1 för närmare detaljer) kommer även en 

slumpeffektsmodell att köras. För att avgöra ifall slumpeffektsmodellen ger konsistenta 

resultat och därmed borde prefereras över fasteffektsmodellen kommer Hausman 

testet att genomföras. (Brooks, 2008)  
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5.3 Portföljkonstruktion 

Beroende på resultaten från regressionsanalyserna kring värdedrivarna kommer 

aktieurval enligt ett par olika nyckeltal med bioteknikföretagens mest signifikanta 

värdedrivare att undersökas. Nyckeltalen kommer att se ut enligt följande: 

𝑁𝑦𝑐𝑘𝑒𝑙𝑡𝑎𝑙 =  
𝑀𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒

𝑉ä𝑟𝑑𝑒𝑑𝑟𝑖𝑣𝑎𝑟𝑒 𝑋
     (9) 

Den grundläggande tanken är att ifall marknadsvärdet kan i regressionsanalyserna 

klart ses vara beroende av en viss egenskap kunde värdedrivaren tänkas avspegla 

företagets inrevärde. Av detta följer att ett företag borde vara övervärderat ifall 

marknadsvärdet är högt i förhållande till värdedrivaren medan ifall marknadsvärdet är 

förhållandevis lågt borde företaget vara undervärderat. Investeringsstrategin kommer 

då att utgå ifrån att högre avkastningar borde kunna erhållas genom att investera i de 

aktier vars marknadsvärde är lågt i förhållande till företagens främsta värdedrivare. 

På basen av värdet på nyckeltalet år t kommer företagen att sorteras i tre olika 

portföljer. En portfölj kommer att innehålla den tredje delen av företagen som erhållit 

det lägsta värdet på nyckeltalet, en portfölj kommer att innehålla den tredje delen av 

företagen som erhållit det högsta värdet, medan den sista portföljen kommer att 

innehålla den resterande tredje delen av företagen. 

5.4 Portföljavkastningar 

Jämnviktade håll och köp avkastningar kommer att beräknas för de konstruerade 

portföljerna enligt följande formel: 

𝐴𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 =  
(𝑅𝑡+1−𝑅𝑡)

𝑅𝑡
     (10) 

Ifall ett företag går i konkurs under innehavsperioden kommer dess avkastning för 

tidsperioden att vara -100 %. Däremot ifall ett företag faller bort från samplet för andra 

orsaker, som t.ex. saknar data för alla examinerade variabler eller blir uppköpt av ett 

annat företag, kommer dess avkastning för tidsperioden att antas 0 %. Förutom 

avkastningar över en 1 års innehavsperiod kommer avkastningar att även undersökas 

över 2 och 3 års innehavsperioder på grund av att det kan ta flera år innan resultaten 

från långa produktutvecklingsfaser materialiseras. Dock angående bioteknikföretag 

kunde obligatoriska rapporteringen av framgången i kliniska undersökningarna tänkas 
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fungera som en katalysator som snabbare återställer en felprissättning tillbaka till sitt 

fundamentala inrevärde.  

Förutom investering i bioteknik på basen av nyckeltalen med de mest signifikanta 

värdedrivarna, kommer även framgången av traditionell värdeinvestering inom 

bioteknik att undersökas. Framgång av traditionell värdeinvestering kommer att 

undersökas genom att utföra aktieurvalet med hjälp av nyckeltalet P/B. Orsaken varför 

P/E inte kommer att undersökas är att största delen av bioteknikföretagen har negativa 

inkomster. Då inkomsterna är negativa blir det besvärligt att rangordna företagen med 

hjälp av P/E, då ett lågt P/E i allmänhet är bättre medan ett negativt P/E är sämre än 

ett högt positivt. De facto erhöll ett få tal företag i det utforskade datasamplet även ett 

negativt P/B-tal. Eftersom värdeinvestering går ut på att investera i billiga företag har 

dessa observationer med ett negativt P/BV-tal blivit placerade i portföljen Hög istället 

för portföljen Låg.  

För att undersöka hur portföljavkastningarna förhåller sig till risk kommer 

regressionsanalyser med Fama-French 3 och 5-faktor modellerna att köras med hänsyn 

till tidserierna av portföljavkastningarna. Lika som aktiernas traditionella 

prissättningsmodell CAPM kontrollerar Fama-French 3-faktormodellen för aktiernas 

volatilitet men dessutom även för småföretags och värdeföretags (företag med låg P/B) 

historiskt högre avkastningar i jämförelse med stora respektive tillväxtföretag (företag 

med hög P/B). Högre avkastningar av företag med hög volatilitet, liten storlek samt låg 

P/B borde givetvis vara kompensation för en högre grad av risk. Således genom att ta 

dessa faktorer i beaktande i aktiernas avkastningar borde ingen överavkastning (α) 

kunna uppnås (Fama & French, 1993): 

𝑅𝑖𝑡 − 𝑅𝐹𝑡 =  𝛼𝑖 + 𝑏𝑖(𝑅𝑀𝑡 − 𝑅𝐹𝑡) + 𝑠𝑖𝑆𝑀𝐵𝑡 + ℎ𝑖𝐻𝑀𝐿𝑡 + 𝑒𝑖𝑡  (11) 

var,  α är aktien i:s överavkastning 

Rit är aktien i:s avkastning över perioden t 

RFt är den riskfria räntan 

RMt är markandsportföljens avkastning 

SMBt är avkastningen av små företag utöver stora företag 

HMLt är avkastningen av företag med hög B/M (låg P/B) utöver företag 

med låg B/M (hög P/B) 

eit är residualen 
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Under de senaste åren har dock modellen kritiserats för att bristfälligt kunna förklara 

aktiers avkastningar. Som följd av detta har Fama och French nyligen utvecklat en 5-

faktormodell som anses bättre kunna förklara aktiernas avkastningar (Fama & French, 

2014). Förutom de tre ovannämnda faktorerna beaktar modellen dessutom företagens 

lönsamhet då lönsammare företag insetts avkasta bättre än olönsamma företag (Novy-

Marx, 2013), samt dessutom företagens investeringsgrad då företag som i dagens läge 

gör stora investeringar kunde förväntas avkasta bättre i framtiden. Fama-French 5-

faktormodellen ser då ut enligt följande (Fama & French, 2014): 

𝑅𝑖𝑡 − 𝑅𝐹𝑡 =  𝛼𝑖 + 𝑏𝑖(𝑅𝑀𝑡 − 𝑅𝐹𝑡) + 𝑠𝑖𝑆𝑀𝐵𝑡 + ℎ𝑖𝐻𝑀𝐿𝑡 + 𝑟𝑖𝑅𝑀𝑊𝑡 + 𝑐𝑖𝐶𝑀𝐴𝑡 + 𝑒𝑖𝑡 (12) 

var,  RMWt är avkastningen av lönsamma företag utöver olönsamma företag 

CMAt är avkastningen av stort investerande företag utöver företag med 

färre investeringar 
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6 DATA 

I detta kapitel behandlas det i arbetet undersökta datamaterialet. Kapitlet inleds med 

en beskrivning om dataurvalsprocessen. Därefter presenteras deskriptiv statistik om 

det utforskade datasamplet.  

6.1 Dataurvalsprocessen 

Som det i arbetets avgränsningar nämndes har bioteknikföretagen i denna forskning 

avgränsats till amerikanska bioteknikföretag som uppfinner, utvecklar, producerar och 

säljer biologiska läkemedel för behandling eller diagnos av sjukdomar hos människor. 

Dessa företag är klassificerade med SIC-koden 2836. För att undersöka dessa företags 

värdedrivare erhölls både finansiell och icke-finansiell data. Den finansiella 

informationen erhölls från COMPUSTAT medan den icke-finansiella informationen 

handplockades från företagens 10-K-rapporter (sektionen ”Item 1: Business”) vilka 

fanns tillgängliga på SEC:s (U.S. Securities and Exchange Commission) websidor1. För 

att underlätta den manuella upphämtningen av data och för att minska tolkningsfel 

insamlades icke-finansiell data enbart av företag som sammanfattat alla sina produkter 

samt produkternas utvecklingsfas i en bild eller en tabell. På grund av att 10-K-

rapporter ges ut på årligt intervall utgjordes data i denna forskning av årlig data. Den 

observerade tidsperioden för detta arbete utgjordes av åren 2002-2014, eftersom data 

tillgängligheten för de tidigare åren var väldigt bristfällig. 

För åren 2002-2014 fanns det i COMPUSTAT sammanlagt 333 företag (1 949 

företagsår) med SIC-koden 2836. Av dessa företag var 298 amerikanska (1 782 

företagsår). Genom att exkludera alla observationer med bristfällig finansiell 

information (bokvärde, inkomster och FoU-utgifter) bortföll 62 företagsår men antalet 

företag bibehölls som 298. Däremot blev datasamplet betydligt mindre efter att 

exkludera observationerna som det inte fanns tillgång till den icke-finansiella 

informationen (produkter samt produkternas utvecklingsfas sammanfattat i en bild 

eller en tabell). Det slutliga samplet befattade 527 företagsår från 123 olika företag. 

Arbetes dataurvalsprocess är sammanfattad i Tabell 4.  

 

 

                                                        
1 http://www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch.html 
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Tabell 4 Dataurvalsprocessen är presenterad i tabellen 

Sampel beskrivning Företag Företagsår 

Företag i databasen COMPUSTAT (åren 2002-2014) med SIC-koden 
2836 vars marknadsvärde fanns tillgängligt 

333 1 949 

 Exkludering av alla icke-amerikanska företag -35 -167 

 Exkludering av företag med bristfällig finansiell information 
(bokvärde, inkomster och FoU-utgifter) 

-0 -62 

 Exkludering av företag med bristfällig icke-finansiell information 
(sammanfattning av produkter under utveckling) 

-175 -1 193 

Slutliga datasamplet 123 527 

 

6.2 Deskriptiv statistik 

Tabell 5 presenterar medeltalet, medianen, standardavvikelsen, största värdet samt 

minsta värdet av de undersökta variablerna. Från tabellen kan man se att det inom 

datasamplet existerar stor variation bland alla undersökta variabler. Marknadsvärdet 

varierar ända från Gilead Sciences Inc:s 141 miljarder dollar till IR Biosciences 

Holdings Inc:s 1 miljon dollar. Marknadsvärdet av alla enskilda observationer är 

illustrerade i Figurerna 5 och 6. I Figur 6 har maximala marknadsvärdet blivit 

begränsat till 5 miljarder dollar. Från figurerna kan man se hur marknadsvärdet växer 

dramatiskt för de 70 största observationerna. Detta innebär att medeltalen av de olika 

variablerna är starkt drivna av de största observationerna. Detta kan även ses i Tabell 5 

genom att jämföra medeltalen med medianerna. Av detta kan tolkas att 

biotekniksektorn till stor del består av små företag som inte ännu utvecklat 

kommersiella produkter, utöver vilka det finns ett fåtal väldigt framgångsrika företag 

vars prestation driver hela sektorns genomsnittliga storlek samt prestation.  

Fördelningen av företagen i klasser med 50 miljoner dollars mellanrum är presenterad 

i Figur 7. Av figuren kan man se att samplet definitivt inte är normalfördelat, utan är i 

hög grad utsatt för både skevhet och kurtosis. 
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Tabell 5 Deskriptiv statistik av det utforskade datasamplet 

Medeltalet, medianen, standard avvikelsen, största värdet och minsta värdet för marknadsvärdet (MV) 
samt alla undersökta värdedrivare (bokvärde (BV), inkomster (INK), FoU-utgifter (FOU), antalet 
företagsallianser (ALL_1), antalet allianser med universitet och forskningsinstitut (ALL_2), antalet 
produkter (Produkter) och sannolikhetsvägd produktportfölj (Portfolio)). Värdena för MV, BV, INK och 
FOU är uttryckta i miljoner dollar [M$]. 

 MV 

[M$] 

BV 

[M$] 

INK 

[M$] 

FOU 

[M$] 

ALL_1 ALL_2 Produkter Portfolio 

Medeltal 3 783,6 802,3 124,4 159,7 3,4 0,9 6,9 3,0 

Median 266,4 51,3 -27,0 29,5 3,0 0,0 5,0 1,7 

Standard- 

avvikelse 

14 830,2 3 310,4 856,9 547,4 3,1 1,7 7,1 4,2 

Max 141 295,7 25 778,0 12 101,0 4 597,0 16,0 14,0 50,0 29,5 

Min 1,0 -227,1 -875,1 0,4 0,0 0,0 1,0 0,0 

 

 

 

Figur 5 Marknadsvärdet för varje enskild observation i datasamplet 
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Figur 6 Marknadsvärdet för varje enskild observation i datasamplet. Maximala 
marknadsvärdet har blivit avgränsat till 5 miljarder dollar 

 

 

 

Figur 7 Antalet företag per klasser på 50 miljoner dollar. 
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I Tabell 6 finns presenterat medeltalet för alla undersökta variabler enskilt för varje år 

och dessutom antalet företag eller antalet observationer (N) per år. Antalet 

observationer per år är också illustrerad i Figur 8. Av tabellen och figuren kan man se 

hur antalet observationer växer jämnt från året 2002 till 2014. Detta innebär att det 

undersökta datasamplet är en väldigt obalanserad panel. Av Tabell 6 kan man 

dessutom se att det finns viss årlig variation i datasamplet. Exempelvis varierar det 

genomsnittliga marknadsvärdet från 591 miljoner dollar (år 2002) till 6 230 miljoner 

dollar (år 2005). Med tanke på utsättning av risk är det av intresse att beakta hur 

många företag som gått i konkurs under sampelperioden. Förvånansvärt föll enbart 6 

företag bort från samplet under sampelperioden vara av endast ett gjorde konkurs. 

Tabell 6 Årliga medelvärden för de undersökta variablerna 

Antalet årliga observationer samt de undersökta variablernas årliga medelvärden. Värdena för MV, BV, 
INK och FOU är uttryckta i miljoner dollar [M$]. 

År N MV 

[M$] 

BV 

[M$] 

INK 

[M$] 

FOU 

[M$] 

ALL_1 ALL_2 Produkter Portfolio 

2014 113 4 326,4 602,1 141,1 131,8 2,8 0,6 6,2 2,6 

2013 84 4 270,9 622,7 85,4 135,3 3,1 0,8 6,3 2,8 

2012 56 3 592,8 733,7 124,3 161,0 3,1 1,0 6,9 3,4 

2011 47 2 959,7 755,5 139,5 159,8 3,3 1,1 7,2 3,4 

2010 42 2 798,6 900,6 186,3 163,9 3,4 1,1 7,4 3,4 

2009 37 3 353,9 1 007,2 194,5 170,7 3,6 1,2 7,5 3,2 

2008 34 3 821,3 933,3 160,8 185,2 3,8 0,9 7,7 3,2 

2007 27 3 000,6 926,3 92,3 223,3 3,7 0,9 7,7 3,2 

2006 23 4 530,9 1 200,3 95,0 283,2 4,2 0,8 7,4 2,9 

2005 19 6 230,4 1 512,0 175,1 191,1 4,4 0,8 7,7 3,0 

2004 18 5 948,3 1 542,1 105,6 207,5 4,4 0,8 7,5 2,5 

2003 14 1 148,9 575,5 -87,1 107,7 4,9 0,9 6,4 2,2 

2002 13 590,8 146,2 -21,9 36,5 4,8 1,0 6,4 1,8 
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Figur 8 Antal observationer per år 
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7 RESULTAT 

I detta kapital presenteras de erhållna resultaten av forskningen. Först presenteras 

resultaten erhållna med regressionsanalyserna angående värdedrivarna av 

bioteknikföretag. Därefter presenteras de erhållna avkastningarna samt resultaten av 

Fama-French faktormodellerna för de olika investeringsstrategierna. Alla 

regressionsmodeller och statistiska test beskrivna i arbetet har körts med 

dataprogrammet Stata, medan datahanteringen har genomförts i Excel. 

7.1 Determinanter av företagsvärdet för bioteknikföretag 

För att bestämma värdedrivarna av bioteknikföretag kördes sammanlagt 7 olika 

regressionsmodeller vars resultat finns sammanfattade i Tabell 7. Alla 

regressionsmodeller presenterade i Tabell 7 är fasteffektsmodeller med hänsyn till 

tiden då Hausman testet indikerade icke-konsistenta resultat med 

slumpeffektsmodellen och robusta standardfel har använts i alla modeller då White 

testet indikerade om utsättning för heteroskedasticitet. Modell 1 (M1) är 

regressionsmodellen med alla undersökta variabler (se formell 6 i kapitel 5.2), Modell 2 

(M2) är regressionsmodellen med enbart finansiella variabler och Modell 3 (M3) är 

regressionsmodellen med enbart icke-finansiella variabler. Utöver dessa tre 

regressionsmodeller kördes fyra andra regressionsmodeller (M4-M7) var ett varierande 

antal variabler har utelämnats. Allianser med universitet och forskningsinstitut 

(ALL_2) samt antalet produkter (Produkter) har utelämnats från alla dessa modeller. I 

Modell 5 (M5) har dessutom antalet allianser med företag (ALL_1) utelämnats, i 

Modell 6 (M6) bokvärdet (BV) och i Modell 7 (M7) FoU-utgifterna (FOU). Förutom 

dessa modeller undersöktes även regressionsmodeller med interaktionsvariabler (FoU-

utgifterna multiplicerade med icke-finansiella variabler), men eftersom 

marknadsvärdet sämre kunde förklaras med dessa modeller presenteras inte resultaten 

av dessa modeller i detta arbete.  

Orsaken varför allianser med universitet och forskningsinstitut (ALL_2) samt antalet 

produkter (Produkter) har utelämnats från modellerna 4-7 är att större företag i många 

fall valt att rapportera i sina 10-K rapporter enbart om sina viktigaste allianser och 

produkter. Angående allianserna har i allmänhet företagsallianserna en större 

betydelse för bioteknikföretagen. Av produkterna är naturligtvis de längre utvecklade 

produkterna närmare marknadsfasen värdefullare än produkterna i de tidiga 
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utvecklingsfaserna. Eftersom företagen inte i 10-K-rapporterna behöver ge ut 

information om alla sina samarbetskontrakt och produkter kan de välja att enbart 

rapportera de mest betydelsefulla samarbetskontrakten och produkterna. De facto då 

ett företag har ett väldigt stort antal produkter under utveckling samt samarbeten på 

gång förblir det entydigare att enbart beskriva de viktigaste i 10-K-rapporterna. Mindre 

företag, med ett fåtal allianser och produkter under utveckling, har däremot intresse att 

utförligare beskriva alla sina samarbetskontrakt och produkter. Eftersom allianser med 

universitet och forskningsinstitut ofta anses som mindre betydelsefulla kan det antas 

att stora företag bristfälligt rapporterar om dessa. Samma gäller produkter i de tidiga 

utvecklingsfaserna. Detta troligtvis förklarar det negativa förtecknet för dessa variabler 

i Modell 1. Orsaken varför utelämnandet av vissa produkter inte lika hårt påverkar den 

sannolikhetsvägda produktportföljen är att de mindre viktiga produkterna i de tidiga 

utvecklingsfaserna blir väldigt svagt viktade i portföljen. 

Tabell 7 Resultat av regressionsanalyser av värdedrivare för bioteknikföretag 

Resultat av regressionsanalyser med marknadsvärde som beroende variabel samt olika värdedrivare som 
oberoende variabler. Den övre siffran i varje cell representerar regressionskoefficienten medan den nedre 
siffran i parentes beskriver koefficientens p-värde. Koefficienterna signifikanta på 5 % (10 %) 
signifikansnivå är betecknade med ** (*).  

 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 

R
2
 90 % 89 % 75 % 90 % 90 % 89 % 89 % 

α 
896,3 
(0,31) 

358,5* 
(0,05) 

-3 933,8** 
(0,02) 

-548,7 
(0,23) 

-705,7 
(0,23) 

-528,6 
(0,26) 

-636,0 
(0,18) 

BV 
0,8** 
(0,00) 

0,8** 
(0,04) 

 

0,7** 
(0,03) 

0,7** 
(0,02) 

 

1,6** 
(0,00) 

INK 
7,8** 

(0,00) 
8,6** 

(0,00) 
 

7,5** 
(0,00) 

7,6** 
(0,00) 

7,8** 
(0,00) 

7,7** 
(0,00) 

FOU 
6,5** 

(0,00) 
8,5** 

(0,00) 
 

5,9** 
(0,00) 

5,9** 
(0,00) 

9,8** 
(0,00) 

 

ALL_1 
17,3 

(0,83) 
 

-406,4 
(0,15) 

-39,8 
(0,62) 

 

-53,8 
(0,51) 

-31,2 
(0,72) 

ALL_2 
-8,1 

(0,91) 
 

-118,0 
(0,64) 

    

Prod. 
-384,5** 

(0,02) 
 

248,1* 
(0,08) 

    

Port. 
1 034,2** 

(0,00) 
 

2 757,6** 
(0,00) 

644,1* 
(0,06) 

624,4** 
(0,04) 

653,6** 
(0,05) 

721,6** 
(0,03) 
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Från Modell 5 har även företagsallianserna (ALL_1) lämnas bort eftersom variabeln 

inte förblev signifikant i modellerna 1 och 4 och dessutom erhöll negativt förtecken i 

Modell 4. Från Modell 6 har däremot bokvärdet (BV) lämnas bort eftersom det varit 

högt korrelerat (0,97) med FoU-utgifterna. På grund av samma orsak bortlämnades 

FoU-utgifterna från Modell 7. En korrelationsmatris av de olika variablerna finns 

presenterad i Bilaga 1. Från korrelationsmatrisen kan man se att flera av variablerna är 

sinsemellan högt korrelerade och som sagt gäller detta särskilt bokvärdet och FoU-

utgifterna. Detta kan dock antas förväntat eftersom desto större ett företag är (högre 

marknadsvärde) desto större kan dess bokvärde och FoU-utgifter förväntas vara. 

Samma gäller till exempel storleken av företagets produkt portfölj samt antalet 

produkter. 

På grund av att de finansiella variablerna genomgående i regressionerna uppkom som 

signifikant positiva värdedrivare kördes Modell 2 även med ett större datasampel 

genom att utelämna kriteriet om existerande icke-finansiell data i dataurvalsprocessen 

(se Tabell 4). Resultatet av regressionen på detta större datasampel är presenterat i 

Bilaga 2. Förutom resultat av regressionen med det större datasamplet är även 

resultatet från det ursprungliga datasamplet, samt skillnaden mellan dessa två 

regressioner presenterade i Bilaga 2. Av tabellen i bilagan kan man se att de 

motsvarande regressionerna med båda modellerna uppger rätt så likadana resultat. 

Som det av den deskriptiva statistiken kunde ses existerar det stor variation i 

datasamplet vad kommer till storleken av marknadsvärdet och de undersökta 

värdedrivarna. Enligt Easton & Sommers (2003) kan detta orsaka att resultaten av 

regressionsmodellerna blir drivna av de stora företagen. För att kontrollera för denna 

skaleffekt föreslår de att man kör årsvis WLS-regressioner med MV2 som vikt. 

Regressionsmodellen med alla relevanta variabler skulle då se ut enligt följande 

(Easton & Sommers, 2003): 

𝑀𝑉𝑖𝑡 
𝑀𝑉𝑖𝑡 

⁄ =

𝛼
𝑀𝑉𝑖𝑡 

⁄ +
𝛽1𝐵𝑉𝑖𝑡

𝑀𝑉𝑖𝑡 
⁄ +

𝛽2𝐼𝑁𝐾𝑖𝑡
𝑀𝑉𝑖𝑡 

⁄ +
𝛽3𝐹𝑂𝑈𝑖𝑡

𝑀𝑉𝑖𝑡 
⁄ +

                           𝛽4𝐴𝐿𝐿_𝐹𝑖𝑡
𝑀𝑉𝑖𝑡 

⁄ +
𝛽5𝐴𝐿𝐿_𝑅𝑖𝑡

𝑀𝑉𝑖𝑡 
⁄ +

𝛽6𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑒𝑟𝑖𝑡
𝑀𝑉𝑖𝑡 

⁄ +

 
                         𝛽7𝑃𝑜𝑟𝑡𝑓𝑜𝑙𝑖𝑜𝑖𝑡

𝑀𝑉𝑖𝑡 
⁄ +   𝜀     (13) 
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För att undersöka ifall resultaten är drivna av skaleffekten kördes regressioner även 

med denna modell. Dock eftersom antalet årliga observationer under de första åren i 

datasamplet var väldigt litet kördes WLS-regressioner enbart för åren 2008-2014. 

Dessa regressioner uppvisade rätt så stor årlig variation. Dock genom att observera 

medeltalet av de årliga regressionskoefficienterna uppger WLS-regressionerna liknande 

resultat som paneldata modellerna. Resultaten av WLS-regressionerna finns 

sammanfattade i Bilaga 3.  

Slutligen för att uppskatta de olika variablernas innebörd som värdedrivare av 

företagsvärdet för bioteknikföretag har de erhållna koefficienterna från 

regressionsmodell 1 multipliceras med varje variabels medeltal. Resultatet av detta är 

sammanfattat i Tabell 8. 

Tabell 8 De olika värdedrivarnas effekt på marknadsvärdet. 

De erhållna regressionskoefficienterna från Modell 1 multiplicerade med respektive variabels medeltal. 

Variabel Medeltal Koefficient Medeltal * Koefficient 

α 

 

896,3  
(0,31) 

896,3 

BV 802,3 
0,8** 
(0,00) 

663,0 

INK 124,4 
7,8** 

(0,00) 
969,0 

FOU 159,7 
6,5** 

(0,00) 
1 037,9 

ALL_F 4,0 
17,3 

(0,83) 
58,9 

ALL_R 2,4 
-8,1 

(0,91) 
-7,2 

Prod. 6,9 
-384,5** 

(0,02) 
-2 645,2 

Port. 3,0 
1 034,2** 

(0,00) 
3 050,9 

 

7.2 Framgång av investering i bioteknik baserat på fundamental analys 

På basen av resultaten presenterade i det föregående kapitlet uppskattades den 

sannolikhetsvägda produktportföljen samt FoU-utgifterna som de mest signifikanta 
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värdedrivarna av bioteknikföretag. Således presenteras i detta kapitel resultaten av 

investering i bioteknikföretag var aktier har blivit rangordnade i tre olika jämnviktade 

portföljer (L=låg, M=medel och H=hög) på basen av P/Portfolio respektive P/FOU. 

Enligt teorin borde företag med låga värden på P/Portfolio eller P/FOU avkasta bättre 

än företag med höga värden. Förutom investering på basen av de främsta 

värdedrivarna har även framgång av traditionell värdeinvestering (P/BV) bland 

bioteknikföretag undersökts.  

Årliga 1 års köp-och-håll avkastningar för portföljerna finns presenterade i Tabell 9. 

Kolumnen ”År” i tabellen innebär portföljens formationsår. Det vill säga 

avkastningarna som finns presenterade på raden 2013 är avkastningarna av 

portföljerna köpta i början av år 2013 och sålda i början av år 2014. Förutom 

avkastningarna av dessa portföljer finns även som jämförelse presenterat 

avkastningarna av en portfölj som innehåller alla samplets aktier. Dessutom finns 

presenterat varje portföljs genomsnittliga avkastning och standardavvikelse för åren 

ifråga.  

De kumulativa 1 års köp-och-håll avkastningarna för portföljerna rangordnade på 

basen av P/Portfolio finns presenterade i Figur 9. Figur 10 däremot presenterar de 

kumulativa 1 års köp-och-håll avkastningarna för portföljerna rangordnade på basen av 

P/FOU och Figur 11 gör det samma för portföljerna rangordnade på basen av P/BV.  

Av Tabell 9 kan man se hur avkastningarna erhållna både med portföljerna 

rangordnande med P/Portfolio och P/FOU-värden växer systematiskt från portföljerna 

Hög till Medel och ytterligare till portföljen Låg. Motsvarande mönster kan man se i 

Figurerna 9-10. Däremot sker inte samma med portföljerna rangordnade med P/BV (se 

Tabell 9 och Figur 11). Dock portföljen Låg erhöll även i detta fall de högsta 

avkastningarna, presterade portföljen Hög andra bäst och uppgav nästan lika höga 

avkastningar. Angående enskilda portföljers prestation tyder resultaten på att 

portföljen som består av aktier med låga P/FOU-värden avkastar bäst både i medeltal 

per år samt kumulativt. Framförallt erhåller portföljen förvånansvärt höga kumulativa 

avkastningar i förhållande till de övriga portföljerna. Portföljen P/Portfolio-Låg erhåll 

nästan lika höga genomsnittliga årliga avkastningar medan dess kumulativa 

avkastningar utgjorde mindre än en tredje del av avkastningarna erhållna med 

portföljen P/FOU-Låg. Förmodligen beror detta på förutom högre årliga avkastningar 

även av förhållandevis lägre standardavvikelser. Lägre standardavvikelser spelar en 

stor roll på grund av ränta på ränta effekten. Till exempel ifall portföljen P/FOU-Låg 
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skulle ha avkastat varje år exakt 146 % och således erhållit samma genomsnittliga 

avkastning skulle en kumulativ avkastning på 4 911 581 % (=(1+1,46)12) ha erhållits 

istället för den nuvarande 832 885 %. För övrigt kan det konstateras att alla 

portföljernas avkastningar är utsatta för väldigt höga standardavvikelser.  

Tabell 9 Avkastningar av portföljerna uppbyggda på basen av P/Portfolio, P/FOU och P/BV. 

Årliga ett års köp-och-håll avkastningar för portföljer rangordnade på basen av P/Portfolio, P/FOU och 
P/BV i tre olika portföljer (L=Låg, M=Medel och H=Hög). Som jämförelse finns även illustrerat årliga 
avkastningar för en portfölj som innehåller alla samplets aktier. 

År Alla  P/Portfolio  P/FOU  P/BV 

  L M H  L M H  L M H 

Avg 0,74  1,25 0,63 0,38  1,46 0,64 0,17  0,97 0,41 0,89 

Stdev 0,92  2,05 0,61 0,52  2,19 0,62 0,28  1,37 0,54 1,17 

2013 0,64  0,48 0,53 0,91  0,59 1,00 0,29  0,45 0,72 0,72 

2012 1,42  1,94 1,32 1,01  2,09 1,50 0,70  1,39 1,13 1,73 

2011 0,68  0,93 0,56 0,54  1,02 0,89 0,14  1,35 0,12 0,53 

2010 0,15  0,03 0,22 0,20  0,07 0,18 0,20  0,34 0,29 -0,17 

2009 0,37  0,30 0,58 0,20  0,80 0,31 0,00  0,11 0,40 0,59 

2008 2,55  6,33 1,39 0,02  6,22 1,39 0,14  4,61 0,60 2,61 

2007 -0,48  -0,65 -0,54 -0,25  -0,56 -0,50 -0,39  -0,41 -0,71 -0,32 

2006 0,18  -0,05 0,45 0,19  -0,14 0,49 0,24  0,09 0,15 0,30 

2005 0,16  0,33 0,24 -0,10  0,40 0,31 -0,25  0,28 0,14 0,07 

2004 0,63  0,74 1,20 -0,04  1,13 0,23 0,54  0,34 0,53 1,04 

2003 0,05  -0,11 0,01 0,25  -0,11 0,17 0,11  0,22 0,02 -0,10 

2002 2,57  4,79 1,58 1,60  6,01 1,67 0,27  2,83 1,48 3,68 
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Figur 9 Kumulativa avkastningar för portföljerna uppbyggda på basen av P/Portfolio. 

Kumulativa 1 års köp-och-håll avkastningar för portföljer rangordnade på basen av P/Portfolio samt som 
jämförelse avkastningarna av en portfölj som innehåller alla aktier i samplet 

 

 

 

Figur 10 Kumulativa avkastningar för portföljerna uppbyggda på basen av P/FOU. 

Kumulativa 1 års köp-och-håll avkastningar för portföljer rangordnade på basen av P/FOU samt som 
jämförelse avkastningarna av en portfölj som innehåller alla aktier i samplet 
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Figur 11 Kumulativa avkastningar för portföljerna uppbyggda på basen av P/BV. 

Kumulativa 1 års köp-och-håll avkastningar för portföljer rangordnade på basen av P/BV samt som 
jämförelse avkastningarna av en portfölj som innehåller alla aktier i samplet 

 

Portföljernas avkastningar undersöktes även med 2 och 3 års innehavsperioder. 

Eftersom portföljerna Låg presterade bäst med alla nyckeltalen presenteras i arbetet 

enbart dessa portföljers årliga avkastningar med de olika innehavsperioderna. Dessa är 

presenterade i Tabell 10. Kolumnen ”År” innebär portföljernas formationsår, medan L1, 

L2 och L3 indikerar ifall innehavsperioden varit 1, 2 eller 3 år. Alla portföljerna är 

jämnviktade och avkastningarna är geometriska genomsnittliga avkastningar över 

innehavsperioden. Det vill säga har till exempel portföljen P/FOU-L3 som konstruerats 

år 2011 avkastat i medeltal 141 % per år över åren 2011-2013. Resultaten tyder på att de 

årliga avkastningarna sjunker desto längre innehavsperioden är. Detta gäller för alla de 

olika portföljtyperna. 
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Tabell 10 Innehavsperiodens (1,2 och 3 år) inverkan på portföljerna Lågs avkastningar. 

De presenterade avkastningarna är geometriska genomsnittliga avkastningar över innehavsperioden. 

År  P/Portfolio  P/FOU  P/BV 

  L1 L2 L3  L1 L2 L3  L1 L2 L3 

Avg  1,25 0,65 0,36  1,46 0,80 0,58  0,97 0,66 0,53 

Stdev  2,05 0,61 0,37  2,19 0,68 0,40  1,37 0,60 0,44 

2013  0,48    0,59    0,45   

2012  1,94 1,23   2,09 1,32   1,39 0,99  

2011  0,93 1,36 0,77  1,02 1,49 1,41  1,35 1,91 1,06 

2010  0,03 0,35 0,22  0,07 0,38 0,33  0,34 0,53 0,87 

2009  0,30 0,27 0,17  0,80 0,57 0,44  0,11 0,16 0,10 

2008  6,33 1,44 0,81  6,22 1,62 0,10  4,61 1,46 1,12 

2007  -0,65 0,40 0,25  -0,56 0,52 0,15  -0,41 0,18 0,16 

2006  -0,05 -0,33 -0,24  -0,14 -0,39 0,33  0,09 -0,17 0,09 

2005  0,33 0,23 0,15  0,40 0,40 1,10  0,28 0,34 0,02 

2004  0,74 0,46 0,28  1,13 0,63 0,51  0,34 0,47 0,38 

2003  -0,11 0,19 0,13  -0,11 0,26 0,59  0,22 0,27 0,34 

2002  4,79 1,61 1,02  6,01 2,03 0,86  2,83 1,13 1,12 

 

För att undersöka portföljernas avkastningar med tanke på risk har regressioner av 

avkastningarna körts med Fama-French 3- och 5-faktormodellerna. Eftersom de högsta 

avkastningarna erhölls med 1 års innehavsperioder utfördes Fama-French 

regressionerna med dessa avkastningar. Resultaten av Fama-French 3-faktormodellen 

finns presenterade i Tabell 11 medan resultaten av Fama-French 5-faktormodellen 

finns presenterade i Tabell 12 (observera att de presenterade avkastningarna har blivit 

multiplicerade med 100). Förutom resultaten av Fama-French 3-faktormodellen finns i 

Tabell 11 även presenterat varje portföljs genomsnittliga årliga avkastning subtraherat 
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med den riskfria räntan samt den genomsnittliga storleken av varje portfölj. Statiska 

signifikansen av avkastningarna har blivit undersökt med ensidiga t-test med 

hypotesen om att avkastningarna är signifikant större än noll. Utöver portföljerna Låg, 

Medel och Hög finns dessutom presenterat resultaten av en självfinansierande portfölj 

L-H som har en lång position i portföljen Låg och en kort position i portföljen Hög.  

Av Tabell 11 kan man se hur avkastningarna erhållna både med portföljerna 

rangordnande med P/Portfolio och P/FOU-värden är alla signifikant positiva och växer 

från portföljerna Hög till Medel och ytterligare till portföljen Låg. På motsvarande sätt 

växer 3-och 5-fakormodellens alfa (se Tabell 11 och 12).  Med 3-faktormodellen erhölls 

signifikant alfa för portföljerna Låg och Medel, medan inga signifikant resultat kunde 

erhållas med 5-faktormodellen. L-H portföljen presterade något sämre än portföljen 

Låg med tanke på avkastningarna och 3-faktormodellernas alfa, medan den i 5-

fakromodellerna presterade bäst. Angående P/BV portföljerna erhölls signifikant 

positiva avkastningar för alla portföljer och signifikant positiva alfan med 3-

faktormodellen för portföljerna Låg och Hög. Dock portföljen Låg uppgav de högsta 

avkastningarna och alfa för 3- och 5-faktormodellerna presterade portföljen Hög andra 

bäst och uppgav nästan lika höga avkastningar samt alfa för 3-faktormodellen. 

Angående portföljernas utsättning för de olika faktorerna är de i stort sett icke-

signifikanta, särskilt i 5-faktormodellen. För portföljerna P/Portfolio-Låg och P/FOU-

Låg erhölls dock en rätt så stor signifikant negativ utsättning för marknadsportföljen 

(MKT). Detta tyder på att portföljerna skulle utgöra ett bra hedge för 

marknadsportföljen. Vidare är för dessa portföljer faktorn SMB positiv, men icke-

signifikant. Positiva koefficienten är som förväntat då portföljerna består i genomsnitt 

av rätt så små företag. Värdefaktorn (HML) däremot har små tyngder i alla modeller. 

Detta kan även tänkas vara förväntat då bioteknikföretag kan till sin karaktär antas 

avsevärt skilja sig från företag som traditionell värdeinvestering prefererar. Oväntat är 

däremot att höga koefficienter erhölls i 5-faktormodellerna för lönsamhetsfaktorn 

(RMW). Däremot kunde högre värden ha förväntas för CMA-faktorn som beaktar 

företagens investeringsintensitet. Emellertid var alla RMW och CMA koefficienter icke-

signifikanta. 
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Tabell 11 Resultaten av Fama-French 3-faktormodllerna. 

Genomsnittlig storlek, avkastning samt Fama-French 3-faktormodellens koefficienter för portföljer 
rangordnande enligt P/Portfölj, P/FOU och P/BV (OBS! Avkastningarna är uttryckta i %). P-värdet är 
betecknat i parentes. Aktiernas innehavsperiod har varit ett år. Alla koefficienter signifikanta på 5 % (10 %) 
signifikansnivå är betecknade med ** (*).  

Nyckeltal  MV 
Medeltal 

Avkastning α MKT SMB HML 

P/Portfolio        

 
Låg 616,8 

123,9** 
(0,04) 

157,7** 
(0,01) 

-9,3** 
(0,00) 

7,1 
(0,16) 

2,3 
(0,64) 

 
Medel 467,1 

61,3** 
(0,00) 

60,1** 
(0,01) 

-1,4 
(0,18) 

0,6 
(0,77) 

3,4 
(0,15) 

 
Hög 9 542,7 

36,2** 
(0,02) 

31,3 
(0,17) 

-0,1 
(0,94) 

0,2 
(0,92) 

3,4 
(0,15) 

 
L-H  

100,0* 
(0,08) 

147,0** 
(0,00) 

-11,4** 
(0,00) 

8,42** 
(0,05) 

1,00 
(0,80) 

P/FOU        

 
Låg 127,8 

144,4** 
(0,03) 

178,2** 
(0,01) 

-9,7** 
(0,00) 

7,3 
(0,20) 

3,0 
(0,59) 

 
Medel 1 256,2 

62,2** 
(0,00) 

63,4** 
(0,02) 

-1,3 
(0,26) 

0,4 
(0,87) 

2,6 
(0,32) 

 
Hög 9 282,8 

15,1* 
(0,06) 

7,7 
(0,48) 

0,2 
(0,70) 

0,3 
(0,80) 

1,8 
(0,16) 

 
L-H  

127,7** 
(0,04) 

168,7** 
(0,01) 

-9,9** 
(0,00) 

7,1 
(0,16) 

1,2 
(0,81) 

P/BV        

 
Låg 3 372,5 

95,1** 
(0,02) 

120,4** 
(0,00) 

-6,3** 
(0,00) 

5,1 
(0,14) 

0,1 
(0,97) 

 
Medel 5 706,0 

39,1** 
(0,02) 

31,2 
(0,14) 

-0,6 
(0,52) 

1,0 
(0,64) 

3,2 
(0,17) 

 
Hög 1 421,8 

87,5** 
(0,02) 

98,2** 
(0,02) 

-4,0** 
(0,04) 

2,1 
(0,58) 

4,1 
(0,30) 

 
L-H  

6,1 
(0,40) 

20,4 
(0,41) 

-2,36* 
(0,07) 

3,14 
(0,25) 

-4,0 
(0,16) 
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Tabell 12 Resultaten av Fama-French 5-faktormodllerna. 

Fama-French 5-faktormodellens koefficienter för portföljer rangordnande enligt P/Portfölj, P/FOU och 
P/BV (OBS! Avkastningarna är uttryckta i %). P-värdet är betecknat i parentes. Aktiernas innehavsperiod 
har varit ett år. Alla koefficienter signifikanta på 5 % (10 %) signifikansnivå är betecknade med ** (*). 

Nyckeltal  α MKT SMB HML RMW CMA 

P/Portfolio        

 
Låg 

92,0 
(0,20) 

-5,9 
(0,12) 

7,8 
(0,28) 

-0,1 
(0,99) 

9,5 
(0,25) 

4,7 
(0,50) 

 
Medel 

19,9 
(0,46) 

0,7 
(0,63) 

2,3 
(0,41) 

2,7 
(0,23) 

6,1* 
(0,08) 

0,8 
(0,76) 

 
Hög 

-14,3 
(0,44) 

2,6** 
(0,02) 

-1,4 
(0,45) 

-0,2 
(0,92) 

6,6** 
(0,02) 

6,2** 
(0,01) 

 
L-H 

103,4 
(0,11) 

-8,4** 
(0,02) 

9,4 
(0,15) 

0,0 
(1,00) 

3,1 
(0,65) 

-1,5 
(0,80) 

P/FOU        

 
Låg 

81,8 
(0,26) 

-4,7 
(0,21) 

9,1 
(0,22) 

0,0 
(0,99) 

14,1 
(0,11) 

5,6 
(0,42) 

 
Medel 

25,2 
(0,40) 

1,0 
(0,50) 

-0,9 
(0,78) 

1,1 
(0,64) 

5,5 
(0,13) 

4,9 
(0,13) 

 
Hög 

-8,5 
(0,60) 

1,1 
(0,22) 

0,4 
(0,80) 

1,3 
(0,33) 

2,4 
(0,22) 

1,2 
(0,46) 

 
L-H 

87,4 
(0,20) 

-5,7 
(0,11) 

8,8 
(0,20) 

-1,3 
(0,79) 

11,9 
(0,14) 

4,4 
(0,49) 

P/BV        

 
Låg 

84,8 
(0,12) 

-4,3 
(0,11) 

4,5 
(0,37) 

-1,6 
(0,69) 

5,0 
(0,38) 

4,0 
(0,43) 

 
Medel 

-12,2 
(0,60) 

1,7 
(0,17) 

1,4 
(0,54) 

1,9 
(0,31) 

6,4** 
(0,04) 

2,9 
(0,23) 

 
Hög 

26,0 
(0,54) 

-0,1 
(0,96) 

3,0 
(0,50) 

2,1 
(0,55) 

10,7* 
(0,06) 

4,6 
(0,29) 

 
L-H 

55,90 
(0,17) 

-4,16* 
(0,06) 

1,7 
(0,66) 

-3,7 
(0,24) 

-5,6 
(0,22) 

-0,6 
(0,87) 

 

Angående medeltalet för marknadsvärdet av portföljerna kan man klart se i Tabell 11 

hur storleken av marknadsvärdet är negativt korrelerat med de erhållna 

avkastningarna. Trots att faktormodellerna borde korrigera för storlekseffekten kunde 

man tänka sig att den ytterst stora variationen i storleken på bioteknikföretag skulle ge 
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upphov till en storlekseffekt som i varje fall skulle driva resultaten. Alternativt är det 

möjligt att ett par av de allra största företagen uppgett lägre avkastningar än övriga 

bioteknikföretagen i genomsnitt och på grund av sin enorma storlek driver de 

marknadsvärdets medeltal oproportionellt mycket i dessa portföljer de råkar befinna 

sig. Med andra ord förblir medelvärdet av marknadsvärdet för portföljerna som 

innehåller de största företagen väldigt stort oberoende de övriga företagen i 

portföljerna.  

För att undersöka ifall avkastningarna enbart är drivna av företagsstorleken 

uppbyggdes ytterligare ett antal portföljer. För det första undersöktes portföljernas 

avkastningar ifall aktierna helt enkelt rangordnas i portföljerna enligt storlek. Vidare 

undersöktes avkastningarna ifall portföljerna rangordnas med hänsyn till nyckeltalet 

P/1,5Portfolio. Detta nyckeltal användes för att ge en större tyngd åt Portfolio-variabeln. 

Dessutom undersöktes avkastningar av portföljer uppbyggda med hänsyn till 

nyckeltalet P/(Portfolio*FOU) för att undersöka ifall bättre resultat kunde erhållas 

genom en interaktionsvariabel av de två främsta värdedrivarna. Avkastningarna samt 

resultaten av Fama-French 3-faktorregressionerna av alla dessa tre portföljanalyser är 

presenterade i Bilaga 4 och resultaten av Fama-French 5-faktormodellen i Bilaga 5. Till 

lika med portföljanalyserna sammanfattade i Tabellerna 11 och 12 växer i regel 

portföljernas avkastningar och alfa från portföljen Hög till Låg. Dessutom är 

avkastningar samt 3-faktormodellernas alfa positivt och signifikant, medan 5-

faktormodellerna uppger få signifikanta resultat. Angående företagsstorlekens effekt 

kan det konstateras att de minsta företagen (rangordnat med storlek) uppger en väldigt 

hög avkastning och 3-faktormodels alfa, medan 5-faktormodellens alfa skiljer sig inte 

märkbart från alfa erhållna med de övriga nyckeltalen. Det som däremot är intressant 

att portföljerna Låg avkastar bäst även för nyckeltalen P/1,5Portfolio och 

P/(Portfolio*FOU) fastän deras genomsnittliga marknadsvärden är höga i förhållande 

till de andra portföljerna. Detta tyder på att portföljavkastningarna i alla fall inte helt 

och hållet är drivna av företagsstorleken. 

På grund av att datasamplet är litet, särskilt med tanke på de första åren i samplet (t.ex. 

innehåller portföljerna konstruerade år 2002 enbart 4 aktier i portföljerna Låg och Hög 

och 5 i portföljen Medel), undersöktes avkastningarna för portföljerna uppbyggda på 

basen av P/FOU och P/BV även med det större datasamplet var kriteriet om tillgänglig 

icke-finansiell data hade blivit utelämnat. På grund av att betydligt flera företag hade 

fallit bort av datasamplet under sampelperioden angavs alla företag som föll bort av 
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datasamplet en -30 % avkastning, till skillnad från det mindre datasamplet var orsaken 

för företagens bortfall undersöktes och avkastningen bestämdes an efter. 

Genomsnittliga storleken och avkastningen samt Fama-French 3-faktormodellens 

koefficienter med detta sampel är presenterade i Bilaga 6, medan de erhållna Fama-

French 5-faktormodellens koefficienter är presenterade i Bilaga 7. Till skillnad från 

resultaten erhållna med det mindre datasamplet erhölls de största 

portföljavkastningarna med portföljerna Hög både med P/FOU och P/BV, dock 

avkastade portföljerna Låg även väl. Orsaken till de höga avkastningarna för 

portföljerna Hög är att ett par företag i portföljerna uppgett fenomenala avkastningar, 

vilka givetvis driver de erhållna resultaten. Avkastningen på Restorgenex Corp. mellan 

åren 2007-2008 var hela 83 238 % och avkastningen för Halozyme Therapeutics Inc. 

mellan åren 2003-2004 26 301 %. Ifall dessa två observationer utelämnas från 

analysen sjunker de genomsnittliga avkastningarna för portföljerna P/BV-Hög till 

motsvarande nivå som för portföljerna P/BV-Låg. För portföljerna P/FOU-Hög sjunker 

avkastningar ännu mera radikalt och efter exkluderingen förblir avkastningarna för 

portföljerna P/FOU-Hög klart de sämsta. Detta innebär att ifall dessa extrema utfall 

lämnas ut ur analysen motsvara de erhållna resultaten starkt de övriga resultaten. 
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8 DISKUSSION 

I detta kapitel kommer de erhållna resultaten att diskuteras. Först förs diskussion kring 

vad som driver värdet av bioteknik, varefter diskuteras ifall överavkastning kan erhållas 

inom bioteknik med hjälp av en investeringsstrategi som bygger på fundamental 

analys. Efter detta behandlas ännu begränsningarna med studien samt ges förslag på 

fortsatta studier.  

8.1 Vad driver värdet av bioteknikföretag? 

Allmänna uppfattningen är att marknadsvärdet för bioteknikföretag drivs i första hand 

av icke-finansiella variabler, men innebörden av finansiella variabler (framförallt 

bokvärdet och inkomsterna) blir viktigare an efter ett företag mognar. Detta är logiskt 

eftersom ifall ett företag har inga färdiga produkter och således varken några 

produktionsanläggningar eller nuvarande inkomster förblir det osannolikt att 

marknadsvärdet skulle vara drivet av bokvärdet eller inkomsterna. FoU-utgifterna 

däremot kunde förväntas ha förklarandekraft även ifall företaget inte har några färdiga 

produkter, vilket den akademiska forskningen de facto funnit bevis om.  

Således spelar det en stor roll hurudant datasamplet är som man utforskar. För att ett 

företag skulle tillhöra denna forsknings datasampel krävdes att i företagens 10-K 

rapporter fanns en bild eller en tabell som sammanfattade läget av 

produktutvecklingen. Ifall ett företag har enbart ett fåtal produkter under utveckling 

förblir det sannolikare att den inte sammanfattar dessa i en bild eller en tabell. Således 

kan det förväntas att andelen stora företag var förhållandevist stort i datasamplet, 

vilket betyder att både finansiella och icke-finansiella variabler kan förväntas driva 

marknadsvärdet. Vidare som det av Tabell 5 samt Figur 5 och 6 kan ses existerar det 

enorma skillnader mellan de stora mogna företagen och de små omogna företagen. Av 

detta kan det förväntas att resultaten blir en aning snedvridna, så att variablerna 

viktiga för stora företag blir onödigt viktiga. 

De huvudsakliga resultaten angående värdedrivarna av bioteknikföretag var 

presenterade i Tabell 7. Modell 1 med alla variablerna erhöll en förklaringsgrad på 90 

%, Modell 2 med enbart finansiella variabler 89 % och Modell 3 med enbart icke-

finansiella variabler 75 %. Oväntat var den höga förklaringsgraden av Modell 2 och 

framförallt att den erhöll en nästan lika hög förklaringsgrad som Modell 1. En orsak 

bakom detta kan vara att samplet som sagt bestod av ett förhållandevis stort antal stora 
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företag. Med mera var själva datasamplet rätt så litet, vilket sannolikt har medverkat 

att resultaten blivit drivna av de största företagen. För att kontrollera för de största 

företagens oproportionellt stora innebörd kördes Modell 2 även med ett större 

datasampel var kriteriet om tillgänglig icke-finansiell data utelämnades (se Bilaga 2). 

Datasamplet var mera en tre gånger större än det ursprungliga, men förvånansvärt var 

de erhållna resultaten väldigt lika. Regressionens förklaringsgrad var samma 89 % och 

dessutom var alla variabler signifikanta och till storleken väldigt lika som resultaten 

erhållna med det ursprungliga samplet. Detta tyder antingen på att finansiella 

variablerna har förmågan att förklara en oväntat hög del av marknadsvärdet eller 

alternativt att skillnaderna mellan stora och små företagen är såpass enorma att 

resultaten blir drivna av de stora företagen fastän datasamplet utvidgades. 

För att undersöka ifall finansiella variablernas höga fröklarningsgrad kunde förklaras 

med de stora skillnaderna i de undersökta förtagen kördes även WLS-regressioner som 

försökte kontrollera för denna potentiella storlekseffekt. Med dessa regressioner 

minskade de facto finansiella variablernas signifikans medan de icke-finansiella 

variablernas ökade (se Bilaga 3). Således är det möjligt att resultaten presenterade i 

Tabell 7 till en viss mån är drivna av de största företagen. Det som i alla fall av 

resultaten kan konstareas är att finansiella variablerna är signifikanta värdedrivare av 

mogna bioteknikföretag, vilket stöder resultat erhållet av tidigare forskning.  

Angående enskilda värdedrivare förekommer bokvärdet, inkomsterna, FoU-utgifterna 

samt den sannolikhetsvägda produktportföljen som signifikanta positiva värdedrivare, 

antalet företagsallianser som en icke-signifikant positiv värdedrivare, antalet produkter 

som en signifikant negativ värdedrivare och antalet allianser med universitet och 

forskningsinstitut som en icke-signifikant negativ värdedrivare. Värdedrivande effekten 

av FoU-utgifterna och bokvärdet var som förväntat. Bokvärdet som avspeglar de 

nuvarande materiella tillgångar har en klart lindrigare effekt på marknadsvärdet än 

FoU-utgifterna som avspeglar framtida immateriella tillgångar. Även inkomsterna 

förväntades vara en signifikant positiv värdedrivare, men dess värdedrivande effekt 

förblev definitivt större än förväntat. Dock är inkomsternas värdedrivande effekt 

troligtvis mindre än vad som kan uppfattas av Tabell 7 och 9, var resultaten troligtvis 

har blivit drivna av storlekseffekten. Denna hypotes förstärks genom att se på 

resultaten av WLS-regressionerna presenterade i Bilaga 3. I denna tabell har 

inkomsterna de facto erhållit en negativ koefficient för alla åren förutom 2012 och 
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2013. Således kan det konstateras att på basen av resultaten är det svårt att bestämma 

inkomsternas verkliga värdedrivande effekt, dock förblir den troligtvis positiv. 

Orsaken varför antalet produkter samt antalet allianser med universitet och 

forskningsinstitut uppgav negativa resultat är att deras betydelse för företagen minskar 

an efter företaget växer. För små företag som har ett fåtal produkter är varje ny produkt 

av stor betydelse. Däremot för stora företag med stora antal produkter är en ny 

produkt, speciellt i de tidiga utvecklingsfaserna, av rätt så liten betydelse. Samma gäller 

allianser med universitet och forskningsinstitut som ofta är mindre betydelsefulla än 

företagsallianserna. De facto som det konstaterades i kapitel 7.1 rapporterar i många 

fall stora företag inte i sina 10-K rapporter om alla sina produkter och samarbeten med 

universitet och forskningsinstitut. Förmodligen kan detta förväntas stärka variablernas 

negativa inflytande på marknadsvärdet, vilket givetvis reflekteras i resultaten. Ännu 

med tanke på att resultaten högst antagligen är drivna av de största företagen, är det 

inte förvånansvärt att variablerna uppgav negativa resultat. Emellertid skulle det vara 

intressant att veta ifall variablerna är viktiga värdedrivare för små företagen.  

Antalet företagsallianser förekom som en positiv värdedrivare i Modell 1 medan den i 

de övriga modellerna uppkom som negativ. Det positiva resultatet tyder på att 

företagsallianserna i medeltal skapar mervärde för bioteknikföretagen medan 

resultaten från de övriga modellerna tyder på att bioteknikföretagen utger för mycket 

kapital i utbyte mot finansieringen. Dock är koefficienten icke-signifikant i alla 

modellerna. Den förmodliga orsaken bakom de icke-signifikanta resultaten är att ett 

större antal företagsallianser inte nödvändigtvis innebär att ett bioteknikföretag är 

bättre ställt än ett motsvarande företag med inga företagsallianser. Exempelvis ifall ett 

bioteknikföretag utvecklar en ny medicin och redan har byggt upp 

marknadsföringskanaler för sin tidigare produkt förblir det troligtvis förmånligare för 

bioteknikföretaget att använda sin egen marknadsföringskanal även för den nya 

produkten. I ett dylikt fall skulle företagsalliansen vara av negativt värde då ett bättre 

alternativ fanns tillgängligt. Således till skillnad från bokvärdet, inkomsterna, FoU-

utgifterna, produkterna samt produktportföljen innebär inte ett större antal 

företagsallianser implicit ett högre marknadsvärde. Med mera kan det förväntas 

existera stor variation i värdet av företagsallianserna som inte beaktas med antalet 

företagsallianser. Ifall ett bioteknikföretags produkt under utveckling har erhållit 

väldigt lovande resultat är det sannolikt att företaget kan erhålla ett förmånligare 

samarbetskontrakt. Vidare spelar det en stor roll med ett hurudant företag som 
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samarbetskontraktet har fastställts. Till exempel ifall ett bioteknikföretag utvecklar en 

ny medicin för bröstcancer kan ett samarbetskontrakt med en yttre part antas 

värdefullare ifall den råkar vara välkänd för sin special kunskap inom cancer. Dessutom 

är säkerligen ett flera miljoner euros samarbetskontrakt med ett stort 

läkemedelsföretag med avsevärda marknadsföringskanaler förhållandevis betydligt 

värdefullare än ett litet samarbetskontrakt med ett läkemedelsföretag av lägre profil 

och mindre marknadsföringsnätverk. Således kan det konstateras att värdet av 

företagsallianserna är väldigt situationsspecifikt. På grund av detta och eftersom ett 

större antal företagsallianser inte nödvändigtvis är bättre, kan det konstateras att 

antalet företagsallianser som sådant bristfälligt kvantifierar värdet av 

företagsallianserna. 

Slutligen visade sig den sannolikhetsvägda produktportföljen vara en signifikant positiv 

värdedrivare av företagsvärdet. Variabeln erhöll stora koefficienter i alla 7 regressioner 

presenterade i Tabell 7 och särskilt i regressionen med enbart icke-finansiella variabler. 

Denna stora koefficient kan förklaras med bristfälligheterna i de övriga icke-finansiella 

variablerna som det redan tidigare diskuterats om. På grund av detta erhöll 

regressionen den klart lägsta förklaringsgraden (75 %) av alla regressioner. För övrigt 

kan av resultaten konstateras att den sannolikhetsvägda produktportföljen ger en 

relativt bra uppskattning av produktportföljens nuläge. Eftersom en produkt generar 

kassaströmmar då den erhåller marknadslov för ett visst symtom förblir det 

ändamålsenligt att beakta för hur många olika symtom produkten kan erhålla 

marknadslov för och hur sannolikt kommer den att göra detta. Trots att stora företag 

tenderar att utelämna från 10-K rapporterna information om vissa produkter i de tidiga 

utvecklingsskedena inverkar detta inte dramatiskt på den sannolikhetsvägda 

produktportföljen eftersom dessa produkter oberoende skulle erhålla en liten tyngd i 

portföljen.  

För övrigt angående undersökandet av icke-finansiella variabler som värdedrivaren av 

bioteknikföretag kan det konstateras att alltför enkla approximationer av 

värdeproduktionen inte kan användas. Förutom att den sannolikhetsvägda 

produktportföljen uppger bättre resultat än antalet produkter gäller detta även enligt 

den tidigare forskning patent vägt med antalet patentcitationer i jämförelse med enbart 

antalet patent. Således skulle alliansernas informationsvärde troligen även kunna 

förbättras genom att till exempel tynga dem med mängden kapital som allianserna 
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medför. Desto noggrannare variablerna avspeglar den verkliga värdeproduktionen, 

desto betydelsefullare förblir de. 

För att jämföra de olika värdedrivarnas innebörd på marknadsvärdet multiplicerades 

varje koefficient erhållen med Modell 1 med dess deskriptiva medeltal. Dessa resultat 

fanns presenterade i Tabell 8 av vilken det kan ses att den sannolikhetsvägda 

produktportföljen är den klart största värdedrivaren efterföljd av FoU-utgifterna och 

inkomsterna. Det bör dock påpekas att eftersom regressionskoefficienterna är 

multiplicerade med medeltalet kommer resultaten än en gång vara drivna av de största 

företagen. Särskilt mycket påverkar detta inkomsterna vars median var negativ (se 

Tabell 5). Således kan inkomsterna åter konstateras driva värdet av de stora 

bioteknikföretagen medan dess innebörd för övrigt bland bioteknikföretag är mindre 

entydigt. Därmed tyder resultaten på att företagsvärdet av bioteknikföretag i första 

hand drivs av den sannolikhetsvägda produktportföljen och FoU-utgifterna, utöver 

vilka bokvärdet även tycks ha en märkbar effekt på företagsvärdet. Dessa resultat står i 

stort sett i linje med resultat erhållna i tidigare forskning. 

8.2 Kan överavkastning erhållas genom investering baserat på 

fundamental analys?  

Följden av att företagsvärdet utgörs av nuvärdet av alla kassaströmmar producerade 

med företagets alla tillgångar över hela dess livslängd är att företagsvärdet med större 

säkerhet kan bestämmas ifall kassaströmmarna är förutsägbara och stabila både nu och 

i framtiden. För att kassaströmmarna skulle kunna vara förutsägbara borde 

tillgångarna vara genomsynliga och deras värdeproduktion entydiga. Angående 

bioteknikföretag som utvecklar nya mediciner är dess innehav av patenterade 

produkter som erhållit marknadslov de främsta värdeproducerande tillgångarna. I och 

för sig är dessa tillgångar genomsynliga eftersom företagen bör noggrant rapportera om 

läkemedlens egenskaper samt dess kliniska effekt som uppkommit i undersökningarna. 

Trots detta är kassaströmmarna producerade av tillgångarna ytterst oförutsägbara. För 

det första, är det omöjligt att på basen av läkemedlets egenskaper samt resultat 

erhållna i tidigare kliniska undersökningar förutspå hur läkemedlen kommer att 

prestera i framtida kliniska undersökningar. Som Ayers Pelz (2011) konstaterar är 

biologiska processer såpass komplicerade att inte ens vetenskapsmännen som utvecklat 

produkterna kan förutspå deras prestation. Således förblir det omöjligt för en 

utomstående investerare att avgöra hur produkten kommer att prestera. (Ayers Pelz, 

2011) För det andra, är även kassaströmmar erhållna av färdiga produkter väldigt 
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oförutsägbara. Givetvis går det att uppskatta hur många individer som utgör 

målgruppen för läkemedlet ifråga, men däremot råder det osäkerhet om hur många 

individer anser produktens prestation är värt dess pris samt kommer nya effektivare 

mediciner ut på marknaden under patentens effektiva livslängd? För det tredje, är 

viktiga tillgångar (som till exempel mänskligt kapital) som behövs för att kunna 

producera patent och erhålla marknadslov svårt mätbara. Följaktligen råder det en stor 

osäkerhet i värderingen av bioteknikföretag. 

Förutom osäkerheten av själva värderingen kan dessutom bioteknikföretag vara utsatta 

för irrationella förväntningar eller pessimism, av vad följer att marknadsvärdet är 

volatilt och kan göra stora svängningar bort från sitt fundamentala inrevärde. 

Avsevärda avkastningar kan göras ifall aktier kan köpas då de är undervärderade och 

säljas då de blivit övervärderade. Som till exempel i denna undersöknings datasampel 

steg marknadsvärdet av ett ända företag under ett ända år med mera än 80 000 %. 

Detta tyder på att det finns en stor potential för att erhålla överavkastning. Den 

centrala frågan är dock, är det möjligt att förutspå dessa stora prisvariationer? Ifall de 

inte kan förutspås måste den effektiva marknadshypotesen accepteras, vilken innebär 

att de höga avkastningarna utgör en kompensation av en högre utsättning av risk som 

härstammar från osäkerheten att bestämma värdet på dessa företag. 

Avkastningarna av att investera i bioteknikföretag kunde i denna forskning i stort sett 

klart förbättras genom att investera i företag vars marknadsvärde i förhållande till dess 

främsta värdedrivare (den sannolikhetsvägda produktportföljen eller FoU-utgifterna) 

var lågt. De facto desto lägre förhållandet var desto högre förblev avkastningarna. Dock 

eftersom även portföljerna med ett högt förhållande erhöll höga avkastningar erhölls 

sämre avkastningar med en självfinansierande portfölj som tog en lång position i 

portföljen Låg och en kort position i portföljen Hög. Detta i kombination med att värdet 

på bioteknikaktier kan växa enormt mycket under en kort tid bevisar att blankandet av 

bioteknikaktier i allmänhet inte är en bra idé. Avkastningarna erhållna med 

portföljerna uppbyggda på basen av P/BV uppvisade däremot inte samma mönster. 

Portföljerna Låg avkastade fortfarande bäst men portföljerna Hög avkastade nästan 

lika bra. Orsaken varför traditionell värdeinvestering inte i detta fall fungerade 

ändamålsenligt kunde antas bero på att bokvärdet i mindre grad reflekterar 

bioteknikföretagens värdeproducerande tillgångar än den sannolikhetsvägda 

produktportföljen och FoU-utgifterna. Således stöder dessa resultat hypotesen om att 
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företagens felprissättningar med större sannolikt kunde igenkännas genom att relatera 

marknadsvärdet med egenskaper som avspeglar företagens inrevärde.  

Förutom att portföljerna med lägre värden på nyckeltalen erhöll högre avkastningar 

bestod dessa portföljer i genomsnitt av mindre företag. Därmed kunde man förfråga sig 

ifall de högre avkastningarna erhållna genom att investera på basen med nyckeltalen 

kunde förklaras med att nyckeltalen tenderar att preferera små företag vars avkastning 

kan förväntas vara högre än motsvarande större företags på grund av sämre likviditet 

och högre risk. De facto kunde avkastningarna ytterligare utökas genom att 

systematiskt investera i de minsta företagen. Dock som det av resultaten presenterade i 

Bilaga 4 och 5 kan ses avkastar aktierna i portföljerna Låg rangordnade på basen av 

P/1,5Portfölj och P/(FOU*Portfolio) bättre än aktierna i portföljerna Hög fastän deras 

marknadsvärde är högre. Det kan konstateras att resultaten tyder på att storleken av 

företagen spelar en roll med tanke på de erhållna avkastningarna men därutöver har 

även värdedrivarna en betydelse. De facto är alfat erhållet med Fama-French 5-

faktormodellen inte märkbart högre för portföljerna rangordnade på basen av storleken 

än för portföljerna rangordnade med de övriga värdedrivarna.  

Angående innehavsperiodens betydelse erhölls högre avkastningar med kortare 

innehavsperioder. Förväntat var att aktier ifall felprissatta återgår till sitt fundamentala 

inrevärde inom några års tid på grund av obligatoriska rapporteringen av framgången 

av de kliniska undersökningarna. Dock med tanke på att varje produktutvecklingsfas 

oftast varar i ett par årstid kunde det ha förväntats att en innehavsperiod på 2 eller 3 år 

skulle ha erhållit högre avkastningar.  

Till lika med avkastningarna erhölls desto högre alfan med Fama-French 3- och 5-

faktormodellerna för portföljerna med desto lägre värden för P/Portfolio eller P/FOU. 

Av portföljerna rangordnade på basen med P/BV erhölls igen högsta alfa för portföljen 

med lägsta P/BV medan andra högsta alfat erhölls för portföljerna med högsta P/BV. 

Resultaten med 3-faktormodellerna var i stort sett signifikanta medan de med 5-

faktormodellen var icke-signifikanta. Det att väldigt höga och signifikanta alfan kunde 

erhållas med 3-faktormodellerna tyder på höga riskjusterade avkastningar, men 

faktumet att resultaten förblev icke-signifikanta med 5-faktormodellen väcker fram 

frågan ifall de höga avkastningarna i varje fall utgjorde en kompensation för en högre 

utsättning av risk. Givetvis är alla portföljers avkastningar utsatta för väldigt höga 

standardavvikelser. Dessutom utgör risken för en marknadsbubbla inom bioteknik en 

avsevärd risk som inte beaktas i faktormodellerna. I allmänhet används P/E och P/B 
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som indikatorer för ifall ett marknadssegment riskerar att vara övervärderat i 

förhållande till övriga marknaden. Dessa nyckeltal berättar dock inte mycket om 

bioteknikföretagens prissättning, medan nyckeltalen P/Portfolio och P/FOU inte kan 

användas för att jämföra bioteknikföretag med övriga företag utan enbart 

bioteknikföretag sinsemellan. Dock kunde en stor del av bioteknikföretagens 

marknadsvärde förklaras med hjälp av värdedrivarna, vilket indikerar att deras 

marknadsvärde skulle grunda sig på underliggande fundament. En annan faktor som 

strider mot en riskbaserad förklarning är att motsatt till förväntningarna var antalet 

konkurser i samplet förvånansvärt lågt (endast ett företag gjorde konkurs). Dessutom 

är portföljerna P/Portfolio-Låg och P/FOU-Låg negativt utsatta för marknadsportföljen 

(MKT) och utgör således ett bra hedge.  

Eftersom det ursprungliga datasamplet var litet undersöktes det ifall signifikanta 

resultat med 5-faktormodellen kunde erhållas med ett större datasampel som inte 

beaktade den icke-finansiella informationen. Portföljer för detta större datasampel 

byggdes upp på motsvarande sätt som tidigare, men enbart på basen av P/FOU och 

P/BV då icke-finansiell data saknades. Med dessa portföljer uppgav de facto 

portföljerna Hög för både P/FOU och P/BV de högsta avkastningarna samt högsta 3- 

och 5-fakormodellernas alfan. Dock ifall två extrema observationer utelämnades från 

samplet motsvarade resultaten de övriga resultaten, det vill säga att högre avkastningar 

kan erhållas ifall ett företags marknadsvärde förhåller sig lågt till dess främsta 

värdedrivare.  

Således kan det konstateras att resultaten tyder på att investeringsstrategin fungerar, 

dock är det skäl att komma ihåg att det existerar en viss osäkerhet angående resultatens 

pålitlighet. I varje fall utgör resultaten en viktig implikation för investerare av 

betydelsen att beakta industrispecifika särdrag i investeringsbeslutet. Olika 

industrisektorer är alltför heterogena för att samma universella egenskaper skulle 

kunna användas för att avgöra hur ett företags inrevärde förhåller sig till dess 

marknadsvärde. Principerna av traditionell värdeinvestering är fortfarande relevanta, 

men centralt är att investeringsbeslutet bygger på företagens verkliga värdedrivare och 

inte på värdedrivare som i genomsnitt driver värdet av marknaden. 

8.3 Begränsningar med studien 

De klart största bristerna med detta arbete har att göra med arbetes datasampel. För 

det första är datasamplet begränsat till sin storlek. På grund av de långa 
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produktutvecklingsfaserna skulle det ha varit önskvärt att erhålla data över en längre 

tidsperiod. Dock skulle det ha varit ännu viktigare att erhålla flera tvärsnittliga 

observationer. Framförallt gäller detta de tidiga åren av datasamplet, då det för åren 

2002-2005 finns mindre än 20 observationer per år tillgängligt. Resultaten angående 

värdedrivarna och portföljavkastningarna blir då lätt drivna av företag som erhållit 

extrema resultat.  

Av detta kommer vi till datasamplets andra märkbara bristfällighet, vilken är att det 

existerar stor variation bland de undersökta företagen. Detta gäller både storleken av 

marknadsvärdet, de undersökta värdedrivarna samt de erhållna avkastningarna. Denna 

stora variation härstammar från faktumet att bioteknik är en outvecklad och snabbt 

växande industrisektor. Det är inte ovanligt att små outvecklade bioteknikföretag kan 

mångdubbla sitt marknadsvärde under ett år. Däremot presterar bioteknikföretagen 

som redan lyckats framställa framgångsrika produkter stabilare. Med mera är dessa 

utvecklade företags marknadsläge avsevärt annorlunda, då de producerar positiva 

kassaströmmar och är inte beroende av utomstående finansiering. Följden av att 

datasamplet är litet och heterogent är att pålitligheten av de erhållna resultaten lider. 

Dock borde detta avspeglas i färre signifikanta resultat, men eftersom signifikanstesten 

går ut på att testa ifall de erhållna koefficienterna skiljer sig märkbart från noll är det 

möjligt att koefficienterna märkbart skiljer sig från noll men samtidigt att deras värde 

är inflaterat. Det vill säga marknadsvärdet drivs av vissa egenskaper och 

överavkastning kan existera men storleken av effekten kan vara överdriven. Till 

exempel ifall koefficienten i verklighet borde ta värdet 50 men det erhållna resultatet är 

200, är det sannolikt att koefficienten märkbart skiljer sig från noll och är således 

signifikant, fastän den inte motsvarar verkligheten.  

Den tredje bristfälligheten med det studerade datasamplet är att den inte är 

normalfördelat. De facto som det av Figurerna 5 och 7 kan ses är samplet långt ifrån att 

vara normalfördelat. Då de ekonometriska testerna förutsätter normalitet påverkas 

förmodligen pålitligheten av de erhållna resultaten. Dessutom är modellerna 

heteroskedastiska och även multikollinearitet förekommer till en viss mån. Dock har 

heteroskeadsticiteten blivit beaktad med robusta standardavvikelser och den 

existerande multikollineariteten var förväntad. Ett ytterligare modelldiagnostiskt 

problem är att modellerna till sin funktionella form möjligtvis inte är lineära.  

Trots att en hel del problem härstammar från datasamplets heterogena natur vore det 

inte önskvärt att lämna bort dessa extrema utfall. Detta beror på att de extrema utfallen 
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inte har någon entydig teoretisk koppling utan förekommer på basen av den tillgängliga 

informationen väldigt slumpmässigt. De facto från en teoretisk synvinkel borde 

datasamplet på basen av de gjorda avgränsningarna vara rätt så homogent, bortsett 

skillnaderna i företagens mogenhet. Som det i kapitlet 1.4 beskrevs har forskningen 

blivit avgränsad till bioteknikföretag vars affärsverksamhet går ut på att utveckla nya 

mediciner och dessutom har den studerade marknaden blivit avgränsad till den 

Amerikanska marknaden. Företagsverksamhetens avgränsning kan ha antas varit 

nödvändig med tanke på studerandet av de icke-finansiella värdedrivarna. Valet att 

avgränsa forskningen till Amerikanska bolag kan också antas ha varit ett bra val, 

eftersom det studerade datasamplet inte märkbart blev mindre (se Tabell 4) och 

eftersom det klart existerar samvariation inom bioteknikmarknaden som kan 

härstamma från tillgång till kapital och inrättning av lagar.  

En ytterligare begränsning med denna studie har att göra med tillgängligheten av icke-

finansiell data. Till denna forskning insamlades icke-finansiell data manuellt av vissa 

variabler som det ansågs vara praktiskt möjligt. Utöver de utforskade värdedrivarna 

skulle det ha existerat andra intressanta variabler, som till exempel antalet patent 

multiplicerat med antalet patentcitationer. Insamlandet av informationen manuellt 

skulle dock ha praktiskt taget varit omöjligt.  

Slutligen undersöktes aktiernas riskutsättning med hjälp av Fama-French 

faktormodeller. Tidigare akademisk forskning (bland annat Chambers et al. 2002 och 

Xu et al. 2007) har påstått att riskerna som bioteknikföretag är utsatta för inte kan 

korrekt estimeras med dessa traditionella riskmodeller på grund av företagens unika 

egenskaper. Emellertid har få alternativa riskmodeller förslagits. Således i brist på 

bättre riskmodeller har inte aktiernas utsättning för risk beaktas med övriga metoder i 

detta arbete. 

8.4 Förslag till fortsatta studier 

Väldigt lite tidigare forskning har gjorts om industrispecifika investeringsstrategier. Då 

vissa industrisegment i hänsyn till sina grundläggande egenskaper avsevärt skiljer sig 

från marknaden i medeltal kunde det förväntas att framgångsrikare investeringar 

kunde göras inom dessa marknadssegment med investeringsstrategier som bättre 

beaktar industriernas särdrag. I denna forskning undersöktes framgången av en 

modifierad värdeinvesteringsstrategi bland bioteknikföretag. Investeringsstrategin 

byggdes upp för att bättre ta i beaktande särdragen av bioteknikindustrin. Ett förslag 
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för fortsatta studier är att undersöka en motsvarande modifierad 

värdeinvesteringsstrategis framgång inom andra marknader vars värdeproduktion 

skiljer sig från marknaden i genomsnitt. Ett exempel på en dylik intressant 

industrisektor är spelindustrin, var avsevärda inkomster i väldigt kort tidsperiod kan 

genereras. Dessutom då i denna undersökning undersöktes bioteknikföretag som är 

involverade i utvecklingen av nya mediciner vore det av intresse att även undersöka 

övriga bioteknikföretag. 

Eftersom denna studie innehöll vissa klara brister vore ett annat förslag för fortsatta 

studier att studera framgången av den presenterade investeringsstrategin i ett större 

datasampel. Viktigt skulle vara att kunna automatisera datainsamlingen av även icke-

finansiell information. Tidigare forskning har till exempel samlat information angående 

produktportföljerna från databasen RECAP (Xu et al., 2007). Förutom att ett större 

datasampel skulle möjliggöra pålitligare statistiska test skulle det även möjliggöra 

undersökningen av värdedrivare inom olika delsampel. Av särskilt intresse skulle det 

vara att undersöka värdedrivarnas innebörd för företag av olika mogenhet. Utöver att 

samla in mera information av de redan undersökta värdedrivarna skulle det vara 

intressant att undersöka ytterligare variabler. Framförallt skulle patent antalet vägt 

med antalet patentcitationer vara en intressant variabel. Dessutom förutom att studera 

portföljavkastningar av portföljer konstruerade på basen av ett nyckeltal bildat av 

företagens främsta värdedrivare vore det intressant att undersöka avkastningen av 

portföljer uppbyggda på basen av ett nyckeltal som utgör en kombination av de främsta 

värdedrivarna, det vill säga ett index. För att bygga upp ett dylikt index borde de olika 

variablernas innebörd på indexet standardiseras. Dock då indexet byggs upp är det 

viktigt att indexet inte kan erhålla negativa värden, eftersom aktieurvalet försvåras ifall 

nyckeltalet kan erhålla negativa värden. Således kan inte variablerna till exempel 

standardiseras med hjälp av medeltal och standardavvikelse som har gjorts i andra 

forskningar som konstruerat sammanfattande index av flera egenskaper (Asness, 

Frazzini, & Pedersen, 2013). 

Som av datamaterialet studerat i denna avhandling kan ses har värdet av hela 

biotekniksektorn vuxit kraftigt under de senaste åren och således möjliggjort stora 

avkastningar. Eftersom marknaden förväntas växa kraftigt även i fortsättningen skulle 

det vara av intresse att undersöka framgången av andra alternativa 

investeringsstrategier som utnyttjar branschens flera särdrag. Till exempel kunde det 

av arbetets datasampel ses att det existerar en stor samvariation i värdet på 
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bioteknikaktierna. Således kunde framgång av en investeringsstrategi var 

investeringsbeslutet är beroende av vissa markofaktorer (till exempel insättning av nya 

lagar eller framgång inom fundamental forskning) vara ett intressant 

forskningsändamål. En annan intressant investeringsstrategi för bioteknik skulle vara 

en momentumstrategi som strävar efter att utnyttja marknadens över- respektive 

underreaktioner för nyheter om produkternas framgång i kliniska undersökningar. 

Med mera på grund av produktutvecklingens ogenomskinliga karaktär kan 

omständigheterna för insiderhandel förväntas vara bra. Således utgör investering på 

basen av insiderhandeln en ytterligare intressant investeringsstrategi för bioteknik.  
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9 SAMMANFATTNING 

I denna avhandling har investering i bioteknik baserat på fundamental analys 

undersökts. Som utgångspunkt för forskningen har varit olika industriers avsevärda 

skillnader i deras värdeproduktion. Tanken har varit att då skillnader i industriers 

värdeproduktion existerar bör dessa beaktas för att ändamålsenliga investeringar skall 

kunna göras. Då även inom biotekniksektorn existerar det stora skillnader mellan 

företagens värdeproduktion har denna forskning fokuserat på biotekniksektorns 

främsta affärssektor, det vill säga utveckling och produktion av nya läkemedel. 

Eftersom industrispecifika investeringsstrategier sällan utvecklas har inte heller 

framgången av dylika investeringsstrategier tidigare undersökts. Således bidrar 

avhandlingen med en signifikant kontribution till forskningen.  

För att undersöka vad marknadsvärdet av bioteknikföretag bygger på kördes 

regressionsmodeller var marknadsvärdet utgjorde den oberoende variabeln och 

beroende variablerna utgjordes av ett antal olika egenskaper som av en teoretisk 

synvinkel utgjorde potentiella värdedrivare för bioteknikföretag. Resultaten indikerade 

att värdet av bioteknikföretag i första hand drivs av den sannolikhetsvägda 

produktportföljen samt FoU-utgifterna, vilket motsvarar resultat erhållna i tidigare 

undersökningar. Eftersom dessa egenskaper driver företagsvärdet borde i teorin företag 

vars marknadsvärde är lågt i förhållande till dessa egenskaper vara undervärderade. 

Således undersöktes ifall överavkastning kunde erhållas genom att investera i dessa 

undervärderade företag. För att beakta aktiernas utsättning för risk kördes även Fama-

French 3- och 5-faktormodellerna med portfölj avkastningarna.  

I regel tyder resultaten på att högre riskjusterade avkastningar kan erhållas genom att 

investera i de så kallade billiga företagen. Således kan det konstateras att 

värdeinvesteringens grundläggande princip tycks fungera även inom bioteknik. 

Eftersom värdeproduktionen för bioteknikföretag är avsevärt annorlunda än för 

traditionella handels- och produktionsföretag kan inte en gemensam indikator 

användas för att beakta det inrevärdet av alla dessa företag. Detta är väldigt viktigt med 

tanke på att källan för värdeproduktion för allt flera företag i dagens läge bygger på 

immateriella tillgångar. Således är det möjligt att principerna av värdeinvestering 

kunde utnyttjas även i andra växande industrisektorer. Därmed finns ett intresse om 

att vidare utforska framgången av industrispecifika investeringsstrategier. 
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BILAGA 1  

Korrelationsmatris av de utforskade värdedrivarna.  

 BV INK FOU ALL_1 ALL_2 Prod. Port. 

BV 1,00       

INK 0,85 1,00      

FOU 0,97 0,85 1,00     

ALL_1 0,28 0,26 0,30 1,00    

ALL_2 -0,11 -0,09 -0,12 0,08 1,00   

Prod. 0,82 0,79 0,83 0,41 -0,07 1,00  

Port. 0,83 0,82 0,85 0,41 -0,09 0,89 1,00 
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BILAGA 2  

Resultat av regressionsanalyser med enbart finansiella variabler (M2). I andra kolumnen är presenterade 
resultaten med data samplet för vilket det fanns tillgång till finansiell och icke-finansiell data medan i 
tredje kolumnen finns presenterat resultaten för data samplet för vilket det fanns tillgång till finansiell 
data. I sista kolumnen är skillnaden mellan regressionerna presenterad. P-värdet är betecknat i parentes.  
Alla koefficienter signifikanta på 5 % (10 %) signifikansnivå är betecknade med ** (*). 

 

A: Finansiell &  
Icke-finansiell  

information tillgängligt 

B: Finansiell  
information 
tillgängligt 

Skillnad (A-B) 

N 527 1 720  

R
2
 89 % 89 %  

α 
358,5* 
(0,05) 

321,4 
(0,21) 

37,1 

BV 
0,8** 
(0,04) 

1,2* 
(0,05) 

-0,4 

INK 
8,6** 
(0,00) 

7,3** 
(0,00) 

1,3 

FOU 
8,5** 

(0,00) 
9,0** 
(0,01) 

-0,5 
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BILAGA 3  

Resultat av WLS-regressionsanalyser (MV2 som tyngd) med marknadsvärde som beroende variabel samt 
olika värdedrivare som oberoende variabler. Den övre siffran i varje cell representerar 
regressionskoefficienten medan den nedre siffran i parentes beskriver koefficientens p-värde. Alla 
koefficienter signifikanta på 5 % (10 %) signifikansnivå är betecknade med ** (*). 

 Medel- 
tal 

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

R
2
  84 % 95 % 88 % 88 % 94 % 96 % 89 % 

N  113 84 56 47 42 37 34 

α -1,7 4,0** 
(0,01) 

-6,2** 
(0,00) 

4,1** 
(0,01) 

-7,7* 
(0,05) 

-26,9** 
(0,01) 

12,8 
(0,15) 

8,0 
(0,19) 

BV 0,1 0,3** 
(0,00) 

0,8** 
(0,00) 

-0,1 
(0,19) 

0,3** 
(0,00) 

-0,4 
(0,12) 

-0,08 
(0,47) 

0,0 
(0,89) 

INK 0,2 -1,0** 
(0,01) 

2,8** 
(0,00) 

0,2 
(0,65) 

-0,3 
(0,21) 

-0,4 
(0,40) 

-0,1 
(0,61) 

0,4** 
(0,05) 

FOU 1,6 0,6 
(0,21) 

4,6** 
(0,00) 

1,0** 
(0,03) 

0,8* 
(0,08) 

1,8 
(0,10) 

2,2** 
(0,00) 

0,4 
(0,21) 

ALL_1 2,3 -3,7** 
(0,03) 

0,7 
(0,51) 

1,2 
(0,45) 

-0,7 
(0,78) 

7,2** 
(0,00) 

5,3** 
(0,00) 

6,1** 
(0,00) 

ALL_2 1,1 4,4** 
(0,01) 

4,2** 
(0,00) 

-0,6** 
(0,01) 

1,3** 
(0,04) 

-1,5** 
(0,05) 

0,7 
(0,43) 

-0,7** 
(0,00) 

Prod. 0,7 2,1** 
(0,00) 

0,7** 
(0,03) 

-1,3 
(0,18) 

3,7** 
(0,00) 

3,8* 
(0,06) 

-2,6 
(0,18) 

-1,4 
(0,36) 

Port. 9,3 -0,7 
(0,80) 

20,3** 
(0,00) 

13,4** 
(0,00) 

5,1 
(0,26) 

23,3** 
(0,00) 

-1,4 
(0,36) 

5,2* 
(0,06) 
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BILAGA 4  

Genomsnittlig storlek, avkastning samt Fama-French 3-faktormodellens koefficienter för portföljer 
rangordnande enligt MV, P/1,5Portfolio och P/(FOU*Portfolio) (OBS! Avkastningarna är uttryckta i %).  P-
värdet är betecknat i parentes. Aktiernas innehavsperiod har varit ett år. Alla koefficienter signifikanta på 5 
% (10 %) signifikansnivå är betecknade med ** (*). 

Nyckeltal  MV 
Medeltal 

Avkastning α MKT SMB HML 

MV 

 
Låg 79,2 

148,5** 
(0,03) 

184,1** 
(0,01) 

-10,1** 
(0,00) 

7,5 
(0,19) 

3,4 
(0,54) 

 
Medel 231,3 

51,2** 
(0,01) 

48,8* 
(0,06) 

-0,9 
(0,42) 

0,2 
(0,93) 

3,3 
(0,23) 

 
Hög 10 305,9 

22,6** 
(0,00) 

17,6* 
(0,08) 

0,2 
(0,59) 

0,8 
(0,28) 

0,8 
(0,45) 

 
L-H  

124,3** 
(0,04) 

164,8** 
(0,01) 

-10,4** 
(0,00) 

7,3 
(0,15) 

2,6 
(0,60) 

P/1,5Portfolio 

 
Låg 4 243,5 

132,7** 
(0,04) 

147,0** 
(0,00) 

-11,4** 
(0,00) 

8,4** 
(0,05) 

1,0 
(0,80) 

 
Medel 1 920,1 

57,3** 
(0,01) 

60,1** 
(0,01) 

-1,4 
(0,18) 

0,6 
(0,77) 

3,4 
(0,15) 

 
Hög 4 397,9 

31,2** 
(0,02) 

21,8 
(0,19) 

1,0 
(0,19) 

-0,4 
(0,80) 

1,3 
(0,45) 

 
L-H  

100,0* 
(0,09) 

147,0** 
(0,00) 

-11,38** 
(0,00) 

8,42** 
(0,05) 

1,00 
(0,80) 

 

P/(FOU*Portfolio) 

 
Låg 8 365,2 

122,5** 
(0,02) 

153,2** 
(0,00) 

-8,4** 
(0,00) 

6,8 
(0,13) 

1,2 
(0,78) 

 
Medel 1 108,4 

39,8** 
(0,02) 

39,2* 
(0,10) 

-0,7 
(0,50) 

0,2 
(0,94) 

2,0 
(0,41) 

 
Hög 1 132,1 

61,1** 
(0,02) 

59,3** 
(0,05) 

-1,9 
(0,29) 

1,1 
(0,64) 

4,4 
(0,14) 

 
L-H  

59,9* 
(0,09) 

92,1** 
(0,01) 

-6,5** 
(0,00) 

5,8* 
(0,09) 

-3,2 
(0,32) 
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BILAGA 5  

Fama-French 5-faktormodellens koefficienter för portföljer rangordnande enligt MV, P/1,5Portfolio och 
P/(FOU*Portfolio) (OBS! Avkastningarna är uttryckta i %). P-värdet är betecknat i parentes. Aktiernas 
innehavsperiod har varit ett år. Alla koefficienter signifikanta på 5 % (10 %) signifikansnivå är betecknade 
med ** (*). 

Nyckeltal  α MKT SMB HML RMW CMA 

MV        

 
Låg 

90,8 
(0,21) 

-5,1 
(0,17) 

7,8 
(0,28) 

0,1 
(0,99) 

13,5 
(0,11) 

7,3 
(0,29) 

 
Medel 

0,4 
(0,99) 

1,7 
(0,29) 

0,7 
(0,81) 

2,0 
(0,41) 

7,2* 
(0,07) 

3,2 
(0,31) 

 
Hög 

7,5 
(0,61) 

0,8 
(0,30) 

0,1 
(0,93) 

0,4 
(0,73) 

1,4 
(0,40) 

1,1 
(0,47) 

 
L-H 

80,4 
(0,20) 

-5,8* 
(0,08) 

7,8 
(0,22) 

0,4 
(0,93) 

12,2 
(0,10) 

6,3 
(0,30) 

P/1,5Portfolio        

 
Låg 

88,4 
(0,12) 

-8,4** 
(0,02) 

9,7 
(0,10) 

-1,2 
(0,78) 

8,4 
(0,19) 

3,3 
(0,52) 

 
Medel 

5,6 
(0,78) 

1,3 
(0,23) 

1,2 
(0,57) 

2,5 
(0,16) 

7,7** 
(0,01) 

3,0 
(0,17) 

 
Hög 

1,4 
(1,0) 

2,2 
(0,1) 

-1,1 
(0,6) 

0,6 
(0,8) 

3,0 
(0,3) 

2,6 
(0,3) 

 
L-H 

88,4 
(0,12) 

-8,4** 
(0,02) 

9,7 
(0,10) 

-1,2 
(0,78) 

8,4 
(0,19) 

3,3 
(0,52) 

P/(FOU*Portfolio) 

 
Låg 

88,1 
(0,16) 

-4,7 
(0,21) 

9,1 
(0,22) 

0,0 
(0,99) 

14,1 
(0,11) 

5,6 
(0,42) 

 
Medel 

25,2 
(0,40) 

1,0 
(0,50) 

-0,9 
(0,78) 

1,1 
(0,64) 

5,5 
(0,13) 

4,9 
(0,13) 

 
Hög 

-8,5 
(0,60) 

1,1 
(0,22) 

0,4 
(0,80) 

1,3 
(0,33) 

2,4 
(0,22) 

1,2 
(0,46) 

 
L-H 

87,4 
(0,20) 

-5,7 
(0,11) 

8,8 
(0,20) 

-1,3 
(0,79) 

11,9 
(0,14) 

4,4 
(0,49) 
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BILAGA 6  

Genomsnittlig storlek, avkastning samt Fama-French 3-faktormodellens koefficienter för portföljer 
rangordnande enligt P/FOU och P/BV med det större datasamplet var kriteriet om tillgänglig icke-
finansiell data hade blivit utelämnat (OBS! Avkastningarna är uttryckta i %). P-värdet är betecknat i 
parentes. Portföljerna Hög(2) representerar portföljen Hög av vilken två extrema observationer 
utelämnats. Aktiernas innehavsperiod har varit ett år. Alla koefficienter signifikanta på 5 % (10 %) 
signifikansnivå är betecknade med ** (*). 

Nyckeltal  MV 
Medeltal 

Avkastning α MKT SMB HML 

P/FOU        

 
Låg 114,7 

122,6** 
(0,01) 

136,2** 
(0,00) 

-5,5** 
(0,00) 

3,8 
(0,24) 

4,7 
(0,17) 

 
Medel 554,9 

53,5** 
(0,01) 

60,9** 
(0,01) 

-2,4** 
(0,03) 

1,7 
(0,41) 

1,2 
(0,58) 

 
Hög 4 052,4 

278,2* 
(0,08) 

369,5 
(0,27) 

-0,2 
(0,97) 

1,0 
(0,97) 

-36,7 
(0,27) 

 
Hög (2) 4 073,4 

19,1* 
(0,06) 

14,4 
(0,29) 

-0,63 
(0,32) 

1,01 
(0,48) 

1,97 
(0,20) 

 
L-H  

-157,1** 
(0,77) 

-235,12 
(0,49) 

-5,3 
(0,42) 

2,81 
(0,93) 

41,4 
(0,24) 

P/BV        

 
Låg 1 567,7 

72,6** 
(0,02) 

87,8** 
(0,01) 

-4,1** 
(0,01) 

2,7 
(0,33) 

1,6 
(0,57) 

 
Medel 2 919,9 

43,1** 
(0,01) 

42,8** 
(0,02) 

-1,8** 
(0,04) 

1,9 
(0,28) 

2,2 
(0,24) 

 
Hög 247,9 

333,0* 
(0,09) 

428,6 
(0,20) 

-2,2 
(0,65) 

2,0 
(0,95) 

-34,2 
(0,30) 

 
Hög (2) 249,7 

74,1** 
(0,01) 

73,5** 
(0,02) 

-2,6* 
(0,05) 

2,0 
(0,46) 

4,5 
(0,13) 

 
L-H  

-261,9 
(0,90) 

-342,7 
(0,32) 

-1,8 
(0,74) 

0,7 
(0,98) 

35,8 
(0,31) 
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BILAGA 7  

Fama-French 5-faktormodellens koefficienter för portföljer rangordnande enligt P/FOU och P/BV med det 
större datasamplet var kriteriet om tillgänglig icke-finansiell data hade blivit utelämnat (OBS! 
Avkastningarna är uttryckta i %). Portföljerna Hög(2) representerar portföljen Hög av vilken två extrema 
observationer utelämnats. P-värdet är betecknat i parentes. Aktiernas innehavsperiod har varit ett år. Alla 
koefficienter signifikanta på 5 % (10 %) signifikansnivå är betecknade med ** (*). 

Nyckeltal  α MKT SMB HML RMW CMA 

P/FOU        

 
Låg 

87,7* 
(0,06) 

-2,7 
(0,20) 

2,7 
(0,51) 

2,5 
(0,43) 

6,9 
(0,16) 

5,7 
(0,18) 

 
Medel 

39,7 
(0,23) 

-1,2 
(0,45) 

1,8 
(0,57) 

0,5 
(0,85) 

3,1 
(0,40) 

1,6 
(0,61) 

 
Hög 

791,9** 
(0,04) 

-20,9 
(0,22) 

-21,5 
(0,51) 

-32,2 
(0,23) 

-65,7 
(0,10) 

0,2 
(1,00) 

 
Hög (2) 

9,8 
(0,60) 

-0,13 
(0,89) 

-0,90 
(0,64) 

1,16 
(0,45) 

0,44 
(0,83) 

3,14 
(0,13) 

 
L-H 

-707,1* 
(0,06) 

18,2 
(0,29) 

24,3 
(0,47) 

34,6 
(0,21) 

72,8* 
(0,09) 

5,51 
(0,86) 

P/BV        

 
Låg 

45,3 
(0,23) 

-1,8 
(0,34) 

2,9 
(0,44) 

0,2 
(0,96) 

6,2 
(0,16) 

3,2 
(0,37) 

 
Medel 

23,0 
(0,37) 

-0,7 
(0,59) 

1,6 
(0,54) 

1,3 
(0,51) 

2,8 
(0,33) 

2,2 
(0,39) 

 
Hög 

847,0** 
(0,03) 

-22,5 
(0,18) 

-21,4 
(0,50) 

-30,2 
(0,25) 

-65,2* 
(0,10) 

1,8 
(0,95) 

 
Hög (2) 

64,9 
(0,13) 

-1,7 
(0,38) 

-0,80 
(0,84) 

3,2 
(0,33) 

0,9 
(0,84) 

4,8 
(0,24) 

 
L-H 

-804,5** 
(0,04) 

20,8 
(0,23) 

24,4 
(0,47) 

30,2 
(0,26) 

71,6* 
(0,09) 

1,43 
(0,96) 

 

 


