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Sammanfattning 
Abstract 
Bakgrund: Forskningsintensiva företag som bioteknikbolag genererar ofta inte 
någon vinst i uppstartsfasen. Deras historia är i de flesta fall kort och 
produktportföljerna består sällan av mer än en eller ett fåtal produkter. Dessutom 
kännetecknas branschen av en mycket oviss framtid, där det många gånger är 
svårt att hitta relevanta jämförelseobjekt. Sammantaget utgör ovanstående faktum 
att värderingen av bioteknikbolag blir svår. Svenska bioteknikbolag förefaller vara 
relativt lågt värderade jämfört med sina amerikanska konkurrenter. Många av 
bolagen är lågt värderade på pappret, trots stor framtida potential. 
 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att jämföra svenska bioteknikbolag med likvärdiga 



 
 

bioteknikbolag i USA, med avseende på värdering samt analysera vad ett 
eventuellt värderingsgap länderna emellan kan bero på. 
 
Avgränsningar: Bolagen, vilka skall behandlas i uppsatsen, är noterade på 
Nasdaq, New York Stock Exchange och Stockholmsbörsen. Bolag noterade på 
andra börser kommer inte att ingå i undersökningen. Vidare kommer onoterade 
bolag ej att ingå i urvalet. Uppsatsen kommer inte heller att behandla alla 
amerikanska bioteknikbolag, utan bara de vi anser vara mest jämförbara med de 
svenska bolag vi valt ut med avseende på ett antal kriterier. 
 
Genomförande: Vid valet av vilka svenska bolag som ska ingå i undersökningen 
har vi utgått ifrån Affärsvärldens aktieindikator. När de 14 svenska bolag som 
ingår i undersökning valts ut matchades dessa med amerikanska bioteknikbolag. 
När arbetet med att matcha de svenska och de amerikanska bioteknikbolagen med 
varandra påbörjades, valdes ett antal kriterier ut som vi ansåg vara relevanta att ta 
hänsyn till för att finna likvärdiga bolag. Kriterierna var företagens 
verksamhetsområde, omsättning, storlek samt vilken fas produkterna befann sig i. 
För att kunna bilda oss en uppfattning om huruvida det föreligger någon 
värderingsskillnad mellan svenska och amerikanska bioteknikbolag har bolagen 
jämförts med hjälp av P/e-tal, Teknologivärde, marknadsvärde och täckvärde. 
 
Resultat: Bland de undersökta bolagen har vi funnit att det föreligger en 
värderingsskillnad bolagen emellan. De amerikanska bioteknikbolagen har i 
nästan alla fall varit högre värderade än dess svenska motsvarighet.  
 
Background: Companies with a high level of research, such as biotech companies, 
rarely generates any profit in the beginning. Mostly their history is short and their 
pipelines usually consists of one or a few products only. Significant for the line of 
business is also a future very uncertain, where relevant objects of comparison are 
few. Altogether the facts above makes valuation of Biotech companies difficult. 
Swedish Biotech companies, compared to their American competitors, seem to be 
of relatively low value. This in spite of their future potential. 
 
Purpose: The purpose of the master thesis is to compare the value of Swedish 
Biotech companies with the value of simular American Biotech companies and 
analyze the reasons for a possible difference in value. 
 
Limitations: The companies are listed at Nasdaq, NYSE or Stockholm Stock 
Exchange. Companies listed at other Exchange Markets will not be examined. 
Neither will unlisted companies. All American biotech companies will not be part 
of the thesis, only the ones we consider to be at level with the Swedish companies 
chosen, considering a number of criteria. 
 
Method: At choosing what Swedish companies to be part of the examination we 
have used Affärsvärldens aktieindikator. With 14 Swedish companies selected to 
be part, they were matched with American Biotech companies. As the matching 
started of Swedish and American Biotech companies a number of criteria we 
considered relevant find simular companies were chosen. To get an idea of 



 
 

whether there is a difference in value between Swedish and American Biotech 
companies, the companies have been compared through P/E-ratio, Technology 
value and Market value. 
 
Result: Among the companies examined we have found a difference in value. In 
almost every case the American biotech company have had a higher value than its 
Swedish comparison. 
 

 
 

Nyckelord 
Keyword 
Bioteknik, Bioteknikbolag, Värdering, USA, Jörgen Dahlgren.  
Biotech, Value, USA, Jörgen Dahlgren. 
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1 Inledning 
 
 
Inledningsavsnittet innehåller bakgrund till ämnet uppsatsen behandlar 
samt en problemdiskussion med konkreta problemfrågor vilka skall 
besvaras i uppsatsen. Vidare presenteras syftet med uppsatsen och vilka 
avgränsningar som har gjorts. 
 
 

1.1 Bakgrund 
 
 
De första bioteknikbolagen, med Genetech i spetsen, startade sin 
verksamhet i USA på mitten av sjuttiotalet och tillväxten har sedan dess 
varit enorm. I Europa kom utvecklingen av bioteknikbolag igång senare 
och har ännu inte nått samma framgång som i USA. Det första svenska 
bioteknikbolaget var Skandigen som startade år 1984.1 Sedan dess har 
bioteknikbolagen levt i skymundan i Sverige, vilket ändrades med besked 
under år 2001 och mycket tyder på att branschen kommer att befästa sin 
ställning under år 2002. Karakteristiskt för många bioteknikföretag är att de 
är kraftigt nischade bolag vilka är beroende av en eller ett par produkter.2 
 
Inom den svenska bioteknikbranschen är stamcellsforskningen det enskilda 
område som fått mest publicitet. Stamceller är kroppens urceller och har en 
förmåga att utvecklas till en rad olika specialiserade celler. Genom att odla 
dessa celler och styra deras specialisering, hoppas forskarna kunna bota 
sjukdomar orsakade av celldöd. Genom att använda sig utav 
stamcellstransplantation, förväntar sig forskarna kunna bota sjukdomar 
såsom diabetes och Parkinson. Orsaken till uppmärksamheten är att bolag i 
Sverige är mycket framstående på området och att amerikanska 
forskningsfonder i framtiden sannolikt kommer att investera i branschen. 
En starkt bidragande orsak till den svenska framgången inom bioteknik är 
följande framgångsfaktorer.3 
 

• Forskning. En stark biomedicinsk forskning bedrivs vid 
universiteten i Lund, Göteborg, Stockholm, Uppsala och Umeå. 
Andra starka fästen är Karolinska Institutet, Sveriges 
lantbruksuniversitet och de tekniska högskolorna Chalmers och 
KTH. Vidare bidrar även industrin till forskningen. 

                                                 
1 Affärsvärlden, 020116 
2 Vision, 020117 
3 Veckans affärer nr 47, 011119 
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• Entreprenörer. De stora läkemedelsjättarna, Pharmacia och 
AstraZeneca, har strukturerat om sina verksamheter. En effekt av de 
båda bolagens fusioner har varit att verksamheter har knoppats av 
och entreprenörer har kunnat starta egna verksamheter, med hjälp av 
finansiering från de stora bolagen.  

 
• Riskkapital. Möjligheten för bioteknikbolag att få riskkapital ökade 

i mitten av 1990-talet. Den starka tillväxten av riskkapitalbolag i 
Sverige, har i mångt och mycket bidragit till framväxten av nya 
bioteknikbolag. För närvarande är det bara ett fåtal riskkapitalbolag 
som specialiserat sig på bioteknik, men antalet är stadigt växande. 

 
• Rättigheter. Huvudregeln i Sverige är att forskarens arbetsgivare 

äger rättigheterna till forskningsresultaten. Men det finns ett 
undantag inom den akademiska världen. Det så kallade 
lärarundantaget innebär att forskaren förfogar över rättigheterna och 
kan komma att kommersialisera sin forskning. 

 
Dessa faktorer har främjat uppkomsten av ett stort antal små och 
medelstora bolag inom svensk bioteknikindustri. Bolagen har i regel stark 
koppling till väletablerade läkemedelsbolag så som Pharmacia och 
AstraZeneca. Exempel på sådana är Q-Med och BioInvent. 
 
Forskningsintensiva företag som bioteknikbolag genererar ofta inte någon 
vinst i uppstartsfasen. Vidare är deras historia i de flesta fall kort och deras 
produktportföljer består sällan av mer än en eller ett fåtal produkter. 
Dessutom kännetecknas branschen av en mycket oviss framtid, där det 
många gånger är svårt att hitta relevanta jämförelseobjekt. Sammantaget 
utgör ovanstående faktum att värderingen av bioteknikbolag blir svår. 
 
Att svårigheten med att fastställa ett värde på bioteknikbolagen utgör ett 
stort problem för branschen i sin helhet är uppenbar, då bioteknikbolagen 
för att täcka sina i många fall höga forsknings- och utvecklingskostnader, 
ofta är i behov av externt kapital. Den potentiella investeraren kan vara 
obenägen att tillföra kapital till bolag vilkas värde ej entydigt kan 
bestämmas. Risken är uppenbar att åtskilliga projekt inte kommer att hitta 
någon finansiering eller köpas upp av något utländskt storbolag. Under den 
nu rådande lågkonjunkturen, med ett bistert börsklimat, kan det bli svårare 
att locka investerare till företagens olika forskningsprojekt. De allra flesta 
forskningsbolag drabbas av enstaka bakslag på vägen mot kommersiella 
framgångar och misslyckandena har varit talrika bland svenska bolag under 
senare år. Misslyckandena har till och med blivit så många att det börjar bli 
svårt att intressera placerare för läkemedelsforskningsbolag. För att på nytt 
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väcka intresset för bioteknik hade det sannolikt varit en stor fördel med en 
svensk ”success story”. Investerare som trots allt satsar på bioteknikbolag, 
föredrar bolag med intäkter, nästan färdiga produkter och starka samarbets- 
och licensavtal med stora etablerade bolag. Investerarnas syn på risk har 
förändrats helt. Nu söker de kvalitet och projekt som närmar sig 
kommersialiseringsstadiet.4  
 
Något som förvånade de svenska branschbevakarna var att uppvärderingen, 
som inleddes i USA under senare delen av år 1999, tog lång tid på sig för 
att nå till Sverige. Nasdaqs bioteknikindex gick upp med hela 150 procent 
under år 1999.5 Under samma tidsperiod gick svenska bioteknikindex bara 
upp med 18 procent. Däremot gick bioteknikindex i Sverige upp 158 
procent de två första månaderna av år 2000.6  Sannolikt var den stora 
uppvärderingen en konsekvens av att aktiemarknaden är påfallande 
omogen i sitt sätt att behandla forskningsbolag på bioteknikområdet, 
präglad av överreaktioner både i med och motgång. Om inte annat har 
benägenheten att överreagera visat sig tydligt i den nuvarande nedgången. 
 
Nedgången i Sverige är delvis en konsekvens av de motgångar 
bioteknikbolag har haft dels i USA men även i Storbritannien. Även i 
Sverige har ett antal bolags misslyckanden påverkat stämningen negativt. 
Det som gör den låga värderingen av forskningsbolagen särskilt förvånande 
är att få av dem lider akut likviditetsbrist. De flesta har relativt stora kassor 
och har flera år på sig att visa resultat på andra områden, eller inom andra 
tillämpningar. 
 
Med anledning av den låga värderingen av svenska bioteknikbolag, 
förutspås nu av många en konsolidering av branschen, eller i klartext 
uppköp, fusioner och utslagning bland de talrika svenska bioteknikbolagen. 
De stora bolagen blir allt mer beroende av de mindre och innovativa 
bioteknikbolagen vad gäller idéer till nya läkemedel, vilket är ytterligare en 
orsak till behovet av konsolidering. Den högaktuella fusionstrenden bland 
de stora företagen i branschen förstärks av ett ständigt ökande krav på nya 
produkter och snabb tillväxt.7 
 
 

 

                                                 
4 Veckans Affärer, 010924 
5 Veckans Affärer 000131 
6 www.afv.se 020413 
7 Dagens Industri, 020107 
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1.2 Problemdiskussion 
 
 
Svenska bioteknikbolag förefaller vara relativt lågt värderade jämfört med 
sina amerikanska konkurrenter. Många av bolagen är lågt värderade på 
pappret, trots stor framtida potential. I regel har bioteknikbolagen få 
produkter med långt till lansering. Intäkterna är låga och forskningen är 
kostnadskrävande, vilket gör att kapitalbehovet är stort. Den kraftiga 
omvärdering som börsen genomgått har varit berättigad för de flesta bolag 
som minskat i värde. Men det finns också några bolag som bara följt med 
den allmänna nedgången. Det är den kategorin som är intressant att 
investera i när vändningen kommer, vilket sannolikt blir under andra 
halvåret av år 2002.8    
 
Det är bäddat för många uppköp på Stockholmsbörsen. Trots att bolagen 
inte lider likviditetsbrist är de för att kunna fortsätta sin forskning, i behov 
av kapital och det är svårt att få in nya pengar från marknaden. Det 
debatteras flitigt att svenska bioteknikbolag är lägre värderade än sina 
utländska konkurrenter. Skulle påståendet stämma kan den relativt låga 
värderingen i kombination med kapitalbehov, ge rätt situation för uppköp. 
Under fjolåret var uppköpstempot dämpat på börsen, men i takt med 
börsuppgången under senare delen av året blev aktiviteten större igen. 
Förutsättningarna är som mest gynnsamma när ekonomin fått den typ av 
vändning som väntas. De stimulanspaket som genomförts och en fortsatt 
räntesänkning lägger grunden för detta.9 
 
Stora bioteknikbolags forskningsavdelningar kan inte av egen kraft leverera 
det som krävs för bra vinst och försäljningstillväxt. Konkurrensen om 
projekt i sen utvecklingsfas är hård och när bioteknikbolagen når 
tillräckligt långt fram i utvecklingen finns möjlighet att de köps upp. Stora 
bioteknikbolag följer de mindre bolagens forskningsresultat och bevakar 
bolagens finanser, de vet precis när deras pengar tar slut. Går de in i rätt 
ögonblick kan de få produkten eller hela bolaget billigt. När en bransch är 
mogen och tillväxten börjar mattas av kommer 
företagssammanslagningarna. Flera uppmärksammade affärer gjordes i 
USA under slutet av år 2001. Exempelvis slogs Amgen samman med 
Immunex, Medimunne med Aviron och Millenium med Cor. Att de stora 
inte kan hålla sig ifrån att köpa kan vara en indikation på att värderingen av 
vissa bioteknikbolag börjar bli för låg.10 
 
                                                 
8 Ibid. 
9 Ibid. 
10 Affärsvärlden, 020116 
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Varför skulle det vara allvarligt att bioteknikbolagen i USA och Sverige 
värderas olika? Som nämnts ovan, pågår en omfattande strukturomvandling 
i branschen, där uppköp och sammanslagningar är vanligt förekommande. 
Genom att nå en ledande position, går det att erhålla betydande skalfördelar 
för bolagen. I en sådan utveckling är det en klar nackdel att ha en sämre 
valuta än konkurrenterna. En lågt värderad aktie kan jämföras med att ha en 
svag valuta. Bolagen får då svårt att finansiera sina förvärv som är 
nödvändiga för att kunna växa. Om ett amerikanskt bioteknikbolag skulle 
lägga ett bud på ett svenskt bolag, som har ett lägre P/e-tal, kan de genom 
att använda aktier som betalningsmedel erbjuda en mycket generös 
budpremie utan att späda ut den egna vinsten per aktie. Även om det 
svenska bolaget skulle vara det omsättningsmässigt större av de två 
bolagen skulle ett bud i den andra riktningen däremot ha varit omöjligt att 
finansiera, med eller utan aktier.  
 
Kunniga och långsiktiga investerare kan vara en spärr mot alltför tidiga 
uppköp eller förhastade sammanslagningar. Ett sätt att öka kompetensen är 
att förmå branschkunniga investerare att i större utsträckning söka sig till 
venture capital industrin, vilket skulle kunna bidra till att säkra bolagens 
kapitaltillförsel. Förutsättningen är dock att det är ekonomiskt lönsamt för 
investerarna. I USA har det frekventa användandet av optioner fungerat 
som en katalysator för att knyta till sig kompetens inom området. Dessa 
möjligheter saknas i Sverige och nuvarande skattelagstiftning fungerar som 
ett effektivt hinder. Vidare motverkar de svenska reglerna för 
investmentbolag bildandet av specialiserade riskkapitalbolag. Den som vill 
satsa enbart på en bransch som bioteknik kan inte få 
investmentbolagsstatus. För att få denna status krävs en väldiversifierad 
portfölj med olika verksamheter och börsaktier. Följden blir att 
specialiserade venture capital bolag tvingas till mera komplicerade 
skattemässiga lösningar som till exempel kommanditbolag. Effekten av 
dessa regler blir att många specialiserade riskkapitalbolag istället väljer att 
lägga den juridiska hemvisten utomlands, i Holland, på Caymanöarna eller 
Jersey. Hit hör bland annat Ledstiernan, IT-provider och EQT.11 För 
riskkapitalbolag förekommer något som kallas trippelbeskattning. Vinster 
beskattas dels i det företag som finansierar, dels i det finansierade företaget 
och dels vid utdelning från detta företag. För att komma till rätta med 
problemet bör riskkapitalbolag omfattas av samma eller liknande 
skatteregler som investmentbolag.12 
 
Närvaron av specialiserade riskkapitalister skulle kunna underlätta 
rekryteringen av kompetenta och kunniga chefer. För att förmå dessa att 
                                                 
11 Veckans Affärer, 990705 
12 SOU 2000:11. Skatteförslag från Finansmarknadsutredningen 
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hoppa av redan välbetalda jobb för en framtid inom ett nystartat företag 
med stor risk, krävs höga löner och förmånliga belöningssystem. 
Riskkapitalisternas investeringar i bolagen kan säkerställa dessa behov. 
Svagheterna med den svenska företagsmiljön har troligtvis mest att göra 
med det allmänna entreprenörsklimatet och den hårda beskattningen. 
Beskattningen av optioner, i Sverige, har till exempel gjort det svårt att 
införa aggressiva belöningssystem som många av de amerikanska 
bioteknikföretagen använder sig av. 
 
Ovanstående problemdiskussion har lett oss fram till följande 
frågeställningar. 
 

• Finns det egentligen någon skillnad i värderingen av likvärdiga 
bioteknikbolag i USA och Sverige. 

 
•  Vad skulle i så fall detta eventuella värderingsgap kunna bero på? 

 
 

1.3 Syfte 
 
 
Syftet med uppsatsen är att jämföra svenska bioteknikbolag med likvärdiga 
bioteknikbolag i USA, med avseende på värdering samt analysera vad ett 
eventuellt värderingsgap länderna emellan kan bero på.  
 
 

1.4 Avgränsning 
 
  
Bolagen, vilka skall behandlas i uppsatsen, är noterade på Nasdaq, New 
York Stock Exchange och Stockholmsbörsen. Bolag noterade på andra 
börser kommer inte att ingå i undersökningen. Vidare kommer onoterade 
bolag ej att ingå i urvalet. Anledningen är att börsnoterade bolag är mer 
genomlysta vilket medför lättillgänglig information. Som senare nämns i 
urvalsdiskussionen, har vi utgått från Affärsvärldens aktieindikator när vi 
gjort urvalet. Vidare kommer uppsatsen inte att behandla alla amerikanska 
bioteknikbolag, utan bara de vi anser vara mest jämförbara med de svenska 
bolag vi valt ut med avseende på ett antal kriterier. En diskussion om vilka 
kriterier vi utgått från förs i urvalsdiskussionen. 
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1.5 Målgrupp 
 
 
Uppsatsen riktar sig primärt till personer med en högskoleekonomisk 
bakgrund, företrädesvis med kunskaper inom finansiering och 
redovisningsteori. Då ovan beskrivna målgrupp förutsätts vara bekant med 
ekonomiskt vedertagen terminologi, kommer inte dessa begrepp förklaras i 
någon större utsträckning. Målsättningen är att resultaten även skall vara av 
intresse för berörda parter i debatten kring problemen med värdering av 
bioteknologiska företag. 
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2 Metod 
 
 
Detta avsnitt har som syfte att beskriva vårt vetenskapliga förhållningssätt, 
vilket ligger till grund för hur vi har gått tillväga i vår undersökning. 
Avsikten är att ge en ökad förståelse för våra utgångspunkter. För att 
erhålla en hög trovärdighet kommer vi att även att redogöra för de 
metodval som gjorts. Vidare följer en redogörelse för hur vi praktiskt 
genomfört undersökningen. Kapitlet avslutas med metodkritik. 
 
 

2.1 Deduktiv och induktiv metod 
 
När en undersökning skall påbörjas bör de inblandade tänka över vilken 
ansats de tänkt använda sig av vid arbetet. Två vanliga angreppssätt som 
nämns i litteraturen är de deduktiva och induktiva metoderna.13 Det som 
särskiljer dessa metoder är huruvida forskningen utgår ifrån befintlig teori 
eller undersökt empiri. Ett deduktivt arbetssätt innebär att logiska slutsatser 
härleds om enskilda företeelser utifrån allmänna principer och redan 
tillgängliga teorier. Induktiv metod innebär istället att slutsatser dras utifrån 
befintlig empirisk fakta. Forskaren kan studera ett fenomen utan att ha gjort 
förankringar i vedertagen teori. Istället formuleras teorier utifrån insamlad 
empiri. Skillnaden mellan de båda metoderna kan kort sägas vara att den 
deduktiva metoden går från teori till empiri, medan den induktiva går från 
empiri till teori.14 
 
Renodlade deduktiva eller induktiva angreppssätt förekommer i praktiken 
mycket sällan. Vi anser att en god forskning bör innehålla inslag av både 
deduktion och induktion, varför vi i undersökningen strävar efter en 
kombination av de båda metoderna.15 Inslaget av den deduktiva metoden i 
vår undersökning återfinns i de teorier som behandlar värdering av 
tillväxtbolag och teorier om hur marknaden fungerar. Den induktiva delen i 
vår undersökning består av de slutsatser som dras utifrån insamlad empiri. 
Slutsatserna vi presenterar är inte möjliga att fastslå till hundra procent. I en 
induktiv ansats finns en teoretisk möjlighet att resonemangen vi redogör för 
kan kullkastas.   
 
 

                                                 
13 Wiedersheim-Paul, F & Eriksson, L. 1998 
14 Patel, R. & Davidsson, B. 1994 
15 Andersen, H. 1994 
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2.2 Undersökningsansats 
 
 
För att åstadkomma trovärdighet för undersökningen är det av yttersta vikt 
att redogöra för de metodval som gjorts. Undersökningsansatsen bestäms 
dels av hur problemet ser ut och vilka frågor det ger upphov till. Vidare 
påverkar även undersökningsobjektet och målet med undersökningen valet 
av ansats.16  
 
Vid val av undersökningsansats har vi primärt studerat de alternativ som 
finns att tillgå. Tillvägagångssättet har betraktats i tre dimensioner. Den 
första dimensionen innebär att valet står mellan antingen en fallstudie, där 
undersökningen går på djupet i ett enskilt fall, en tvärsnittsstudie där ett 
stort antal objekt undersöks vid en viss tidpunkt, eller en tidsserieanalys där 
utvecklingen över tiden studeras. Vid den andra dimensionen fastställs 
huruvida undersökningen är kvalitativ eller kvantitativ. Den tredje och sista 
dimensionen visar på om primär- eller sekundärdata varit den huvudsakliga 
informationskällan.17 Nedan redogörs för de olika alternativen och en 
motivering av vår valda undersökningsansats. 
 
 

2.2.1 Fallstudie, tvärsnittsstudie eller tidsserieanalys 
 
 
Fallstudier innebär undersökning av enskilda individer, grupper av 
individer eller en organisation. I undersökningen strävas efter att lyfta fram 
några aspekter och erhålla en så täckande bild som möjligt av dessa, det vill 
säga ge detaljerade och ofta djupgående beskrivningar och analyser. 
Innebörden är att fallstudier undersöker ett större antal variabler noggrant 
på ett mindre antal individer. Fallstudier lämpar sig när syftet är att erhålla 
detaljerad information och när det inte på förhand går att urskilja vad som 
är relevant och mindre relevant att undersöka.18  
 
Tvärsnittsstudier används om ett stort antal individer undersöks vid en viss 
tidpunkt, eller vid olika tidpunkter utan att hänsyn tas till tidsutvecklingen. 
Det är inte ovanligt att undersökningsantalet överstiger 100 objekt. Följden 
blir att varje enskilt fall inte studeras lika ingående som i en fallstudie. Vid 
en tvärsnittsstudie är analysen av data av en mer jämförande karaktär 
mellan ett flertal objekt.19  

                                                 
16 Wiedersheim-Paul, F & Eriksson, L. 1998 
17 Lekwall, P, Wahlbin, C, 1987 
18 Robert K. Yin. 1994 
19 Lekwall, P, Wahlbin, C, 1987 
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Tidsserieanalys innebär att data hänförliga till olika tidpunkter analyseras. 
Denna ansats är att föredra vid en studie av utvecklingen över en längre 
tidsperiod. Tidsserieansatsen kan ibland kombineras med till exempel 
fallstudieansatsen för att i ett enskilt fall kunna jämföra utvecklingen över 
tiden.20 
 
Vår studie inriktar sig på att studera utvalda bolag och jämföra dessa med 
avseende på deras värdering. Arbetssättet kan beskrivas som en 
tvärsnittsstudie med ett eget sätt att göra urval. Det är inte de av oss valda 
företagen som står i fokus, utan vi vill snarare belysa ett fenomen, den 
aktuella debatten om värderingsskillnader mellan amerikanska och svenska 
bioteknikbolag. Det som skiljer vår undersökning från en fallstudie är det  
faktum att analysen av undersökningsproblemet är av mer jämförande 
karaktär och går inte på djupet i ett enskilt företag eller variabel. Däremot 
har undersökningen vissa inslag av tidserieanalys i och med att 
jämförelsebar data har inhämtats från ett antal år tillbaka i tiden. 
Tidsperioden är dock alldeles för kort för att undersökning ska kunna liknas 
vid en tidsserieanalys.  
 

 
2.2.2 Kvalitativ eller kvantitativ ansats 

 
 
Kvalitativa metoder inriktar sig främst på att utreda orsaker och skapa 
mening. Data som inte kan uttryckas i sifferform, samlas in, analyseras och 
tolkas. Karakteristiskt för denna metod är att den utgår ifrån att varje 
företeelse är unik och därför inte kan uttryckas meningsfullt i sifferform. 
Metoden lämpar sig främst vid undersökningar som syftar till att förstå hur 
människor förhåller sig till en viss fråga.21  
 
Kvantitativa metoder är däremot fokuserade på att kvantifiera objektiva 
data. Det som studeras skall kunna mätas numeriskt och analyseras 
kvantitativt. Vidare kan samband mellan olika variabler undersökas, till 
exempel om det finns något samband mellan motion och 
koncentrationsförmåga. Tidsserieanalyser och experiment har oftast en 
kvantitativ inriktning.22 
 
Forskning är i allmänhet inte enbart inriktad på antingen kvalitativ eller 
kvantitativ undersökning. Vanligen finns det inslag av båda metoderna i 
undersökningar.23 I vår undersökning har vi använt oss av en kvalitativ 
                                                 
20 Ibid. 
21 Kvale, S. 1997 
22 Lekwall, P. & Wahlbin, C. 1987 
23 Patel, R. & Tebelius, U. 1987  
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studie. Den sekundärdata som samlats in kan inte uttryckas meningsfullt 
enbart med hjälp av tabeller och siffror, utan måste även analyseras. Då 
varje enskild årsredovisning analyserats och granskats har kartläggningen 
således kvalitativa inslag. Vidare har telefonintervjuerna och intervjun 
genomförd via E-post, vilka alla är unika, utvärderats kvalitativt. 
 
 

2.2.3 Sekundärdata och primärdata 
 
 
För att kunna genomföra en undersökning måste data först inhämtas och 
sedan behandlas. Vid undersökningar kan två olika sorters data användas, 
primärdata och sekundärdata.24 Primärdata är framtagen och utformad för 
ett visst ändamål som gynnar underlaget för undersökningen. Sekundärdata 
däremot är redan befintlig data, till exempel tidningsartiklar och 
årsredovisningar. 
 
Metoderna att samla in data på är många och beroende av vilken typ av 
primär- och sekundärdata som behöver tas fram. Vilken insamlingsmetod 
som väljs beror på vilka resurser som finns tillgängliga i form av tid och 
pengar samt vilka krav på kvalitet som ställs på data. Faktorerna står i 
ömsesidigt beroende av varandra vilket innebär att en sänkning av 
kvaliteten också sänker kostnaderna för insamlandet. De huvudsakliga 
insamlingsmetoder som finns att tillgå är följande: personliga intervjuer, 
telefonintervjuer, observationer samt olika former av enkäter, till exempel 
brevenkäter.25 
 
I undersökningen har vi använt oss av såväl primärdata som sekundärdata. 
Sekundärdatan består främst av årsredovisningar, artiklar publicerade i 
finanstidningar, bioteknikföretags Internet hemsidor och för ändamålet 
relevant litteratur. Initialt har vi fokuserat arbetet till att skaffa en överblick 
av bioteknik branschen i allmänhet, samt på att sovra bland den stora 
mängd litteratur som finns tillgänglig på området. För att få en tydlig bild 
av de valda företagens finansiella ställning och vilka redovisningsprinciper 
de följer analyserade vi deras årsredovisningar från år 1999 fram till år 
2001, utöver detta sökte vi även efter information på deras Internet 
hemsidor. I vissa fall har enbart årsredovisningar från år 2000 och 2001 
granskats, beroende på att företagen inte varit börsnoterade under år 1999 
och således har informationsutbudet varit begränsat för detta år. För ett 
fåtal av bolagen har endast årsredovisningar från år 2001 granskats, av 
samma anledning som ovan. Årsredovisningarna för år 2001, har för de 
                                                 
24 Dahmström, K. 1996 
25 Wiedersheim-Paul, F & Eriksson, L. 1998 
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flesta av bolagen, inte funnits tillgängliga förrän i slutskedet av 
uppsatsarbetet. Ovan nämnda sekundärdata anser vi borde utgöra 
tillräckligt underlag för de intervjuer som genomförts, samt den slutliga 
analysen. 
  
Insamlandet av primärdata har koncentrerats till intervjuer. Företrädesvis 
har fondförvaltare och analytiker kontaktats och utfrågats. Vår intention var 
att även intervjua riskkapitalister och journalister, men då dessa visade sig 
vara otillgängliga och i vissa fall ovilliga att medverka till en intervju, har 
dessa grupper fått utgå ur undersökningen.  
 
 

2.3 Urvalsdiskussion 
 
 
Vid valet av vilka svenska bolag som skulle ingå i undersökningen utgick 
vi först ifrån Affärsvärldens aktieindikator.26 Denna indelning valdes därför 
att vi ansåg den som en bra sammanställning av svenska börsnoterade 
bioteknik- och läkemedelsbolag. Vi valde att undersöka bolag som listades 
i undergrupperna läkemedel, bioteknik och medicinsk teknik.  De dryga 
trettio bolag som fanns med på listan undersöktes närmare för att gallra 
bort de bolag som inte direkt sysslade med forskning eller produktion av 
läkemedel. I den här gallringen föll bolag som Elekta och Getinge bort 
därför att deras huvudsakliga verksamhet ryms inom medicinteknikområdet 
och därför inte skulle vara relevanta att ha med i undersökningen. När de 
svenska bolag som ingår i undersökningen valts ut, tog nästa fas vid som 
var att matcha dessa med börsnoterade amerikanska bolag inom samma 
bransch. Den typ av urval som genomfördes kan liknas vid ett 
matchningsurval. Det innebär att undersökningsenheter väljs ut efter vissa 
kriterier, som anses vara relevanta för undersökningen. I undersökningen 
var vi inte intresserade av att genomföra ett statistiskt urval. Tanken var 
istället att få våra frågeställningar belysta med stöd av speciellt utvalda 
bolag. 
 
När arbetet med att matcha de svenska och de amerikanska 
bioteknikbolagen med varandra påbörjades, valdes ett antal kriterier ut som 
vi ansåg vara relevanta att ta hänsyn till för att finna likvärdiga bolag. 
Kriterierna var företagens verksamhetsområde, omsättning, storlek samt 
vilken fas produkterna befann sig i. 
 

                                                 
26 Affärsvärlden nr 6, 2002 
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De amerikanska bolagen valdes ut genom att vi sökte information på två 
Internet hemsidor, Biospace.com och Biotech-register.com. De fanns ett 
stort antal olika Internet hemsidor inriktade mot bioteknik, men efter en 
tids sökande kunde vi begränsa oss till de två ovan nämnda. Att dessa två 
valdes beror på deras pedagogiska upplägg i form av bra sökfunktioner, 
samt att de innehöll ett stort informationsutbud. Störst vikt lades vid att 
finna bolag som verkar inom samma område då vi anser att detta bör ha 
betydelse vid värdering. För att finna dessa sökte vi på de svenska 
företagens huvudområden och fick på så sätt fram amerikanska bolag 
verksamma inom samma område. Efter att ha funnit bolag som enligt 
denna variabel matchade med det svenska bolaget, undersökte vi även 
deras produktportföljer. Vi jämförde i vilken fas produkterna befann sig 
och hur många produkter och patent företagen förfogade över. Därefter 
jämfördes företagens storlek så att det inte var alltför stor skillnad i antalet 
anställda och företagets tillgångar. Även företagens nettoomsättning vägdes 
in när vi matchade företagen med varandra. För att få fram dessa variabler 
söktes information på följande Internet hemsidor: Nasdaq, New York 
börsen samt respektive bolags hemsida. 
 
Att matcha de svenska bolagen med de amerikanska var en relativt 
tidskrävande process då det var svårt att finna bolag som dels hade en 
liknande huvudverksamhet, produkter i samma faser samt var 
storleksmässigt jämförbara. Börsnoterade amerikanska bolag är i regel 
betydligt större både omsättningsmässigt som tillgångsmässigt, något vi 
fick bortse ifrån i en del fall för att överhuvudtaget kunna finna 
amerikanska bolag att matcha med de svenska. Att finna bolag inom 
samma verksamhetsområde och som hade produkter i samma faser var 
dock enklare och vi anser att matchningen kan användas i den fortsatta 
undersökningen, trots att vissa bolag skiljer sig åt storleksmässigt. 
 
 

2.4 Intervjuer 
 
 
Vad gäller intervjuer finns det två ytterligheter. Den första av dessa är 
strukturerade intervjuer där färdigformulerade frågor, ofta med fasta 
svarsalternativ, används. Den andra ytterligheten är ostrukturerade 
intervjuer, som mer kan liknas vid en diskussion mellan respondent och 
intervjuare.27 För att inte glömma att ställa någon fråga har vi använt oss av 
en intervjuguide. Intervjuguiden var tänkt som en hjälp under intervjuerna. 
(Se bilaga 1) Vår intention var att föra en diskussion med respondenterna. 

                                                 
27 Lekwall, P & Wahlbin, C. 1987 
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Alla respondenter visade sig inte bara vara villiga att svara på våra frågor, 
utan de förde utförliga resonemang kring uppsatsämnet.   
 
Syftet med intervjuerna var att få underlag till att kunna besvara 
problemfrågorna. De frågor vi ställde till respondenterna rörde dels vilka 
nyckeltal de använde sig av vid värdering av bioteknikbolag, dels vad en 
eventuell värderingsskillnad mellan Sverige och USA skulle kunna bero på.  
 
För att finna relevanta intervjuobjekt sökte vi dels på Internet hemsidan 
Morningstar28, där vi sorterade ut de enskilda fonder som inriktade sig på 
hälsovård eller bioteknik. På så sätt fick vi fram ett antal företag vilka 
troligtvis skulle kunna besvara våra frågor.  Vidare fick vi fram en lista på 
riskkapitalbolag som satsar på tillväxtföretag från boken Affärsplanering, 
utgiven av McKinsey & Company29. Antalet företag som vi ansåg vara 
relevanta för undersökningen blev 18 stycken. Därefter skickade vi en 
förfrågan via E-post, där vi presenterade oss och kortfattat beskrev vår 
undersökning samt frågade om de hade möjlighet att besvara några mindre 
omfattande frågor. En majoritet av de utvalda intervjuobjekten svarade att 
de för tillfället hade mycket att göra, men att vi kunde återkomma senare 
under våren. Vi ansåg dock inte att vi hade någon möjlighet till detta 
eftersom intervjuerna då skulle sammanfalla med förslutsseminariet. En del 
svarade att de inte hade tillräcklig erfarenhet inom bioteknikbranschen för 
att kunna svara på våra frågor. Slutligen kom undersökningen att bestå av 
fyra stycken respondenter. Samtliga respondenter arbetar vid stora och 
väletablerade bolag. Två av respondenterna arbetar vid 
fondförvaltningsbolag i Sverige, en respondent arbetar vid ett 
analytikerföretag i Sverige och en av respondenterna arbetar vid ett 
nordiskt fondförvaltningsbolag. Alla som medverkat i intervjuerna är helt 
anonyma, varken deras namn eller företagsnamn nämns. 
 
Vi har använt oss av telefonintervjuer och i ett fall intervju via E-post. Att 
vi valde detta framför personliga intervjuer beror främst på tids- och 
kostnadsmässiga skäl. Samt att respondenterna föredrog telefonintervju. En 
av intervjuerna genomfördes via E-post eftersom respondenten var bortrest 
mycket och ansåg att en telefonintervju skulle bli svår att genomföra inom 
en rimlig framtid. Respondenten är danskspråkig och svarade således på 
engelska för att minimera eventuella missförstånd. För att på bästa sätt 
kunna återge den information som insamlats har vi använt oss av 
högtalartelefon och spelat in telefonintervjuerna. Intervjuerna skrevs ner 
och sammanställdes i nära anslutning till intervjutillfället. Användandet av 
bandspelare underlättade intervjuarbetet i och med att vi inte behövde 
                                                 
28 www.morningstar.se, 020308 
29 McKinsey & Company, 2000 
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koncentrera oss på att anteckna, utan tid kunde istället utnyttjas till att ställa 
följdfrågor. Eventuella missförstånd har troligen också minimerats i och 
med att vi i lugn och ro kunde lyssna igenom och skriva ut intervjuerna. 
Alla respondenter gavs möjlighet att läsa igenom sammanställningen av 
deras intervju och korrigera eventuella missförstånd eller ge 
tilläggsupplysningar. Förfaringssättet anser vi ökar reliabiliteten och 
verifierbarheten som ligger till grund för vår analys. 
 
 

2.5 Använda jämförelsetal 
 
 
I undersökningen har vi använt oss av ett antal jämförelsetal för att kunna 
bilda oss en uppfattning om huruvida det föreligger någon 
värderingsskillnad mellan svenska bioteknikbolag och amerikanska 
bioteknikbolag. Till en början valde vi ut ett antal klassiska 
värderingsmetoder att jämföra bolagen med. De av oss valda metoderna var 
P/e-tal, P/s-tal och Kurs/JEK. Vid samtal med respondenterna fick vi dock 
fram helt skilda tal, från de vi valt ut. P/e-tal används uteslutande vid 
värdering av vinstgenererande bolag och då jämfördes P/e-talet för ett 
flertal år. P/s-tal och Kurs/JEK användes inte överhuvudtaget vid värdering 
av dylika bolag. Respondenterna använder sig i liten utsträckning av 
optionsvärderingsmodeller, då de flesta anser att dessa värderingsmodeller 
är alltför krångliga och tidskrävande. De jämförelsetal som respondenterna 
använde sig av är de tal som vi valde att använda i undersökningen. Hur 
dessa räknas ut beskrivs nedan. 
 

• P/e-talet räknas ut genom att ta aktiekursen för det valda företaget 
dividerat med dess prognostiserade vinst.30  

 
• Teknologivärdet är skillnaden mellan företagets marknadsvärde och 

dess likvida medel.31  
 

• Teknologivärdet sätts i relation till ett antal olika variabler. I vår 
undersökning har vi använt oss av följande kvoter. Teknologivärde 
per antal doktorer, teknologivärdet per antal anställda, 
teknologivärdet per antal patent och teknologivärdet dividerat med 
årlig forskningsinsats.32 

 

                                                 
30 Hallgren, Ö. 2001 
31 Affärsvärlden nr. 42, 1998 
32 Ibid. 
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• Täckvärdet är hur länge ett företags kassa räcker med aktuell 
förbrukningstakt. Värdet fås genom att årets rörelseresultat före 
avskrivningar rensas för engångsposter och divideras med tolv, på så 
sätt räknas månatlig förbrukningstakt fram. Kassan inklusive 
kortfristiga placeringar divideras sedan med förbrukningstakten för 
att få fram täckvärdet.33 

 
• Företagets marknadsvärde har vi fått fram genom att multiplicera 

företagets genomsnittliga börskurs med antal aktier. Marknadsvärdet 
har räknats ut för år 2001. 

 
 

2.6 Dollarkursen 
 
 
För att kunna jämföra de amerikanska bolagens börskurser och 
marknadsvärde med de svenska bolagens motsvarighet, var vi tvungna att 
översätta siffrorna utryckta i dollar till svenska kronor. Vi valde att räkna ut 
en genomsnittlig dollarkurs i och med att kursen kan variera mycket under 
ett år och det skulle kunna ge ett missvisande resultat om en godtycklig 
dagskurs skulle ha använts. Genomsnittskursen räknades fram genom att ta 
växelkursen i dollar mot den svenska kronan i slutet av varje månad under 
år 2000 fram till år 2001 och sedan dividera varje års summa med tolv. På 
så sätt fick vi fram genomsnittskurser för de två åren. De historiska 
växelkurserna hämtade vi ifrån Affärsvärldens hemsida. De genomsnittliga 
växelkurserna som vi fick fram och senare använde oss av vid 
beräkningarna av marknadsvärde, jämförelsetal och omräkningar av 
börskurser var för år 2000, 9,238 SEK/USD och för år 2001 10,417 
SEK/USD.34 (Se bilaga 2) 

  
 

2.7 Metodkritik 
 
 
Vid genomförandet av denna undersökning har vi granskat och inhämtat 
material från företags årsredovisningar och deras Internet hemsidor. Vi är 
medvetna om att dessa källor till viss del är inriktade på att ge en så positiv 
bild som möjligt av företaget. För att kringgå detta problem har vi inte 
enbart koncentrerat oss på det budskap som företagen valt att förmedla utan 
även läst in oss på artiklar om företagen i finansiella tidningar. Dessa 

                                                 
33 Dagens Industri, 011116 
34 www.afv.se, 020308 
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artiklar har i en del fall uppenbart haft som syfte att skapa sensation och 
debatt. Vi är väl medvetna om detta problem, men anser ändå att dessa 
artiklar har ett visst värde då de speglar den rådande debatten kring ämnet. 
 
Kritik kan riktas mot valet att genoföra telefonintervjuer och intervju via E-
post, framför personliga intervjuer. Vid personliga intervjuer ges större 
möjlighet att föra en diskussion med respondenterna. Vidare ökar 
tillförlitligheten vid denna intervjumetod i och med att respondenten och 
intervjuaren möts öga för öga och därmed skapas förtroende. Att vi valde 
detta sätt att intervjua är mest beroende av tids- och kostnadsmässiga skäl, 
men även språkliga hinder har varit ett av skälen. Trots valet av 
intervjumetod tror vi att vi har fått tillförlitliga svar. Respondenterna var 
benägna att ge uttömmande svar och vi tror inte att resultatet hade skiljt sig 
nämnvärt om vi istället hade genomfört personliga intervjuer. 
 
Vad gäller valet av matchningsurval, kan kritik riktas mot att det är en 
alltför subjektiv bedömning av vilka företag som skall ingå i 
undersökningen. Beroende på vem som gör matchningen kan resultatet bli 
olika, vilket kan vara ett problem. Vid vårt tillvägagångssätt valdes 
amerikanska bolag bort som inte, utefter våra uppställda kriterier, passade 
in på de svenska bolaget. I det fall att andra kriterier väljs, skulle en annan 
matchning kunnat uppnås. De företag som slutligen kom att ingå i 
undersökning är alltså beroende av vilka kriterier som väljs och vilken vikt 
dessa ges. Vi anser dock inte att valet av matchningsurval är ett problem, 
då fördelarna med denna metod klart överväger de eventuella nackdelarna. 
För vår typ av undersökning skulle en annan urvalsmodell inte vara 
relevant, då vi inte har för avsikt att undersöka alla svenska och 
amerikanska bioteknikbolag, eller genomföra en statistisk undersökning.  
 
Viss kritik kan även riktas mot de jämförelsetal vi valt att använda oss av i 
undersökningen. Vi har valt de jämförelsetal som våra respondenter 
använder sig av vid en värdering av ett bioteknikbolag. Andra analytiker 
och förvaltare kan använda sig av helt andra värderingsmetoder, till 
exempel optionsvärderingsmodeller. Men i och med det faktum att 
respondenterna använder sig av likande jämförelsetal, tror vi att stor del av 
branschen använder sig av dessa jämförelsetal. I det fall andra jämförelsetal 
väljs skulle resultatet kunna bli annorlunda. Vi är medvetna om att det går 
att få skilda resultat beroende på vilka modeller som används, men anser 
ändå att de jämförelsetal vi valt är relevanta för att kunna göra en 
värderingsjämförelse.  
 
Insamlingen av företagsdata från bolagen som ingår i undersökningen var 
svår att genomföra, då endast en del uppgifter gick att finna i respektive 
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bolags årsredovisning och på Internethemsidan. För att erhålla de 
kompletterande uppgifterna vände vi oss till bolagen via  E-post i första 
hand och när detta inte gav resultat tog vi kontakt via telefon. Att få 
information från de svenska bolagen var relativt enkelt, däremot fick vi inte 
alla uppgifter från de amerikanska bolagen trots upprepade påminnelser. 
Detta bortfall begränsade sig till antalet doktorer bolagen hade anställda. 
Bortfallet påverkar inte vår undersökning i någon större omfattning, då vi 
har andra jämförelsetal att dra slutsatser utifrån. De andra kvoterna av 
teknologivärdet borde ge en tillfredställande bild av huruvida det 
amerikanska eller svenska bolaget är högst värderat, i de fall där uppgifter 
saknas om antalet doktorer. 
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3 Referensram 
 
 
I referensramen beskrivs och förklaras de teorier vi använt i empiri- och 
analysavsnitten. Inledningsvis redogörs för teorier som rör marknadens 
informationseffektivitet, vidare förklaras olika aktievärderingsmodeller och 
aktievärderingsprocessen, aktörers beteende under osäkerhet och risk. En 
förklaring ges även till hur de valda jämförelsetalen skall användas och på 
vilket sätt den amerikanska och svenska redovisningen skiljer sig åt.  
 
 

3.1 Informationseffektiva marknader 
 
 
En av den finansiella teorins utgångspunkter är att ”marknaden alltid har 
rätt”. Aktiemarknadens värdering av företag framgår av den aktuella 
kursen. En informationseffektiv marknad är en marknad där aktiekurserna 
reagerar direkt på ny information. Om en onormal avkastning kan erhållas 
med hjälp av redan känd information, kan antagandet om den 
informationseffektiva marknaden förkastas. För att marknaden skall kunna 
vara effektiv krävs det att aktörerna är rationella, att antalet köpare och 
säljare är stort samt att alla aktörer har tillgång till relevant information.35 
 
Om en aktiemarknad skall anses vara informationseffektiv, kan en 
investerare inte erhålla en avkastning som överstiger den riskfria räntan 
med mer än vad som anses befogat med hänsyn till aktiens specifika risk. 
Investerare skall  inte kunna utnyttja eventuellt förekommande 
ineffektiviteter på marknaden och på så sätt erhålla en avkastning som vida 
överstiger den förväntade.36 
 
I realiteten är det inte en fråga om huruvida marknaden är effektiv eller ej, 
utan snarare hur mycket information som återspeglas i aktiepriserna. 
Marknadens informationseffektivitet kan testas på tre olika nivåer, svag, 
halvstark och stark, där varje nivå sätts i relation till en viss mängd 
tillgänglig information.37 
 
Antagandet om aktiemarknadens informationseffektivitet står i konflikt 
med tanken om att det finns över- och undervärderade aktier. Vid en 
informationseffektiv marknaden finns det inga felvärderade aktier, 

                                                 
35 Vinell, L. & De Ridder, A. 1990  
36 Olbert, L. 1992 
37 Brealey, R. & Meyers, S. 2000 
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eftersom all information redan är anpassad i prissättningen. Det skulle inte 
heller existera någon värderingsskillnad länder emellan. Nu visar dock 
studier på att marknaden inte är helt informationseffektiv, vilket medför att 
aktieanalytiker har en viktig funktion att fylla, till exempel som förmedlare 
av information till marknadens aktörer.38  
 
 

3.1.1 Svag informationseffektivitet 
 
 
När aktiepriserna återspeglar all historisk information talas det om svag 
informationseffektivitet. Därmed går det inte att uppnå överavkastning 
genom studier av historiska prisserier, vilket skulle innebära att teknisk 
analys vore överflödig.39 
 
Tester av den svagt informationseffektiva marknaden har sitt ursprung i 
den så kallade random walk teorin. Teorin innebär att prissättningen är 
slumpartad, med avseende på dess oberoende av historiska priser, samt att 
den endast anpassar sig till ny information.40 
 
Ett stort antal studier har genomförts på börser runt om i världen för att 
utröna huruvida marknaden är informationseffektiv på den svaga nivån. 
Forskare har undersökt om det med hjälp av systematiska 
placeringsstrategier går att erhålla en överavkastning. Samtliga tester pekar 
åt samma håll, det vill säga det går inte att erhålla övervinster genom en 
systematisk placeringsstrategi. Marknaden är således informationseffektiv 
på den svaga nivån.41  
 
 

3.1.2 Halvstark informationseffektivitet 
 
 
Vid antagandet om halvstark informationseffektivitet, anses fundamental 
aktieanalys överflödig i och med att all den information som analysen 
baseras på redan reflekteras i aktiepriserna. Priserna är anpassade efter all 
tillgänglig information i form av bland annat artiklar, pressmeddelanden, 
årsredovisningar och delårsrapporter. Innan information tillkännages av 
företagen har marknaden skapat förväntningar, vilka reflekteras i 
aktiekurserna. Förväntningarna grundar sig ofta på prognoser om 

                                                 
38 Ibid. 
39 Olbert, L. 1992 
40 Brealey, R. & Myers, S.  2000 
41 Olbert, L. 1992 
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ekonomins utveckling samt information om konkurrenter. När marknaden 
på det här sättet redan anpassat priserna, fungerar företagens finansiella 
rapporter antingen som en bekräftelse eller dementi på det förväntade. 
Ibland kan kurser falla efter en rapport om vinstökning, ofta beror detta på 
att förväntningarna på vinstökningen var högre ställda.42  
 
Om effektivitet råder på marknaden skulle en kursanpassning till ny 
information ske omedelbart. Flertalet praktiker är dock av uppfattningen att 
informationsflödet färdas från den välinformerade aktieägaren till den 
mindre välinformerade aktieägaren. Informationseftersläpningen som det 
här är frågan om brukar benämnas ”sociology of information 
recognition”.43 Om antagandet är riktigt kan följaktligen välinformerade 
investerare, så kallade insiders, utnyttja sitt informationsövertag och på så 
sätt erhålla överavkastning på sin investering.  
 
Vid tester om marknaden är halvstarkt informationseffektiv eller ej, kan 
marknadens reaktion på ny information och specifika händelser användas. 
Genom event-studies mäts kursförändringar till följd av att ny information 
blir tillgänglig. Kursen före och efter informationen eller händelsen blev 
känd mäts och förändringen talar således om huruvida marknaden kan 
anses vara informationseffektiv eller ej. Svårigheten med denna metod 
ligger i att kunna avgöra vid vilken tidpunkt den nya informationen når 
marknaden.44 
 
 

3.1.3 Stark informationseffektivitet 
 
 
Vid stark informationseffektivitet är det omöjligt att nå överavkastning, då 
aktiepriserna återspeglar all existerande information. Priserna reflekterar 
även icke publicerad information. När stark informationseffektivitet råder 
på marknaden lönar det sig inte att vara en så kallad insider. En insider har 
erhållit ännu inte tillgänglig information och agerar utifrån denna. Det är 
rimligt att anta ett visst informationsläckage från insiders förekommer, 
vilket innebär att investeringar baserade på insiderinformation sker.45 
 
Skulle det konstateras att en förmodad starkt informationseffektiv marknad 
egentligen är ineffektiv, behöver orsaken nödvändigtvis inte bero på 
aktiemarknaden. Troligtvis är en felaktig informationshantering en 

                                                 
42 Rundfelt, R. 1989  
43 Olbert, L. 1992 
44 Ibid. 
45 Brealey, R. & Meyers, S.  2000 
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bidragande orsak till ineffektiviteten. För att en marknad ska kunna kallas 
starkt effektiv måste informationsflödet ske friktionsfritt. Minsta antydan 
till ineffektivitet i informationsflödet leder till ineffektivitet på börsen.46 
   

3.2 Aktievärderingsmodeller 
 
 
Många investerare ställer sig tveksamma till en effektiv marknad, dels 
beroende på att alla aktörer inte besitter samma information vilket är en 
förutsättning för en sådan marknad. Men även på grund av att det existerar 
anomalier på aktiemarknaden. Med anomalier menas systematiska 
felprissättningar, vilka inte direkt kan kopplas till den information som når 
aktiemarknaden, men som medför att aktörerna kan generera 
överavkastningar genom att utnyttja dessa. För att uppnå målsättningen 
med att erhålla högre avkastning än marknaden som helhet, lägger 
investerarna ner mycket tid och pengar på att finna undervärderade aktier 
att köpa och övervärderade aktier som är säljkandidater. Med andra ord 
letar investerarna efter aktiernas ”riktiga” värde vilket innebär att de inte 
litar på marknadens effektivitet. För att hitta värdet använder sig aktörerna 
av ett antal olika metoder av vilka teknisk- och fundamental analys är de 
vanligaste.  
 
I en undersökning gjord av Lars Olbert år 1992 framkom det att teknisk 
analys är betydligt vanligare förekommande i USA jämfört med i Sverige. I 
USA använde sig drygt 40 procent av de tillfrågade aktieanalytikerna av 
denna metod medan det bara var drygt 10 procent i Sverige. Användningen 
av fundamental analys är ungefär lika stor i de båda länderna. Det är inte 
speciellt ovanligt att de båda metodena kombineras.47 Olberts undersökning 
är trots allt tio år gammal, vilket leder oss till att tro att en viss förändring 
har skett beträffande användargraden av teknisk analys i Sverige. Utan att 
ha genomfört en statistiskt godkänd undersökning tror vi att användandet 
av denna metod har ökat något. 
 
 

3.2.1 Fundamental analys 
 
 
Fundamental analys bygger på att investeraren använder sig av olika 
informationskällor för att avgöra vilka aktier som är köpvärda. Analysen 
utgår från bolagens ekonomiska prestationer i olika avseenden. Dessa kan 
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vara vinst per aktie, justerat eget kapital, avkastning på kapital, P/e-tal, 
utdelningar och utdelningstillväxt med mera. Såväl de senaste årens utfall 
som de kommande årens estimerade utveckling ingår i analysen. 
Bedömningen av framtiden är det som väger tyngst och är också det som 
avspeglar sig mest i aktiekurserna. Olika placerare gör olika bedömningar 
om framtiden och vid varje avslut finns det en köpare som tycker att aktien 
är köpvärd samtidigt som säljaren tycker det motsatta. I och med detta kan 
man säga att aktiekurserna är ett genomsnitt av samtliga placerares 
framtidsbedömningar. 
 
De värderingsmodeller som används inom den fundamentala analysen är 
bland annat kassaflödesvärdering, P/e-tals värdering och Gordons 
tillväxtmodell. Kassaflödesvärdering innebär att företagets värde beräknas 
genom att de framtida penningströmmarna summeras och diskonteras med 
hjälp av en faktor som motsvarar den risk som är förenat med en 
investering i bolaget. Vid en P/e-tals värdering jämför analytikerna ett 
bolags P/e-tal antingen med ett branschgenomsnitt, eller med en likvärdig 
konkurrents P/e-tal. När en investerare skall beräkna det ekonomiska värdet 
av framtida utdelningar, måste hänsyn tas till företagets tillväxt, 
utdelningspolitik och aktieägarnas avkastningskrav. Vanligen används 
Gordons tillväxtmodell vid beräkningen av det ekonomiska värdet. 48 
 
För att inhämta nödvändig information kan externa och interna källor 
användas. Den interna informationen sammanställs av företaget och kan 
bestå av årsredovisningar, delårsrapporter, företagspresentationer och 
pressmeddelanden. De externa källorna är bland annat radio, TV, fackpress 
och marknadsbrev. Genom att studera all information och värdera denna 
försöker investerarna bilda sig en uppfattning om marknadens utveckling 
på såväl kort som lång sikt.  
 
 
3.2.2 Teknisk analys 
 
 
Teknisk analys är en benämning på ett antal metoder. I dessa ingår bland 
annat diagramritning och medeltalsberäkningar. I den här analysmetoden 
studeras aktiens eller hela marknadens kursrörelser och hur många aktier 
som har omsatts i företaget. Utifrån dessa data drar investeraren sina 
slutsatser om aktien är köpvärd eller ej. Den tekniska analysen bygger på 
att vissa historiska mönster upprepar sig. Genom att identifiera dessa 
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mönster anser sig anhängarna av den tekniska analysen kunna hitta vinnare 
på aktiemarknaden.49  
 
Investerare som använder sig av teknisk analys är inte alls intresserade av 
fundamentala faktorer. Det som är av intresse i denna analysmetod är 
historiska kursnoteringar och omsättningstal vilka innehåller all 
fundamental information, farhågor, rykten och förväntningar. För att kunna 
göra en överavkastning med denna metod måste investeraren hitta 
upprepbara mönster innan andra investerare gör det. Lyckas investeraren 
inte med detta blir mönstren exploaterade tills den svaga formen av 
marknadseffektivitet infinner sig.50 
 
 

3.3.3 Aktievärderingsprocessen 
 
 
Aktievärderingsprocessen visar hur finansanalytiker går tillväga vid 
värdering av bolag. Ett första steg är att samla in information från de nedan 
angivna informationskällorna, därefter beräknas prognoser för de 
värderingsfaktorer som anses relevanta för att en korrekt analys skall kunna 
genomföras. De erhållna prognoserna används sedan i den 
värderingsmodell som anses mest lämplig. Värdet som erhålls är enligt 
analytikerna den rättvisande bilden av företagets värde. Vidare görs även 
en riskbedömning med hjälp av betaanalys. Den tekniska analysen används 
i många fall som ett komplement till den fundamentala analysen, det vill 
säga i timing situationer. Nedan följer en figur för att illustrera 
aktievärderingsprocessen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
49 Haskel, A, Wilke, B, 2001 
50 Rutterford, J. 1998 
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Figur 1. Aktievärderingsprocessen. 
 
 

3.4 Grunden för aktievärdering 
 
 
Aktiers värde bestäms av liknande faktorer på alla börser världen över, det 
är alltså ingen stor skillnad att vara investerare i New York eller i 
Stockholm. Faktorerna som påverkar aktiers värde är följande: 
 
1) Ekonomiska faktorer: 
 
a) Företagens vinster under det senaste året. 

Informationskällor 
• Årsredovisningar 
• Delårsrapporter 
• Offentlig statistik 
• Affärspress 
• Möte med bolaget 
• Andra analytiker 

Värderingsfaktorer 
• Vinst/aktie 
• P/e-tal  
• Lednings kompetens 
• Teknologivärde 
• Kvoter av 

teknologivärdet 
• Täckvärde 

Fundamentala värderingsmodeller
• Kassaflödesvärdering 
• P/e-tals värdering 
• Gordons tillväxtmodell 

Riskbedömning
• Betaanalys 

Prognosticerat 
marknadsvärde

Timing-modell 
• Teknisk analys 
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b) Tillgång och efterfrågan på aktier.  
c) Bolagens kassaflöde, vilket är grunden i värdering av aktiebolag. 
d) Utdelning som bolagen ger sina aktieägare.  
e) Förväntningar som investerarna har när det gäller en akties utveckling. 
f) Penningtillgången på marknaden, ränteläget och sparkvoten i samhället 

påverkar företagens aktiekurser. 
g) PVGO. Om ett företag genom att investera den genererade vinsten och 

på så sätt erhålla en högre avkastning än aktiemarknaden, är det bättre 
att hålla vinsten inom företaget.51   

 
2) Psykologiska faktorer: 
 
På senare år har ytterligare en grupp av faktorer börjat studeras, de 
psykologiska. Dessa faktorer skiljer sig från de ekonomiska. Vid en del 
tillfällen avviker aktiemarknaden från den ekonomiska verkligheten av 
andra skäl än de ovan nämnda. Dessa avvikelser är av psykologisk och inte 
ekonomisk karaktär. På det här området räcker det inte med traditionell 
ekonomisk teori för att förklara kursrörelserna. För att kunna få förståelse 
för marknadens beteendemönster i de här fallen, kan studier av 
flockpsykologi vara till hjälp.52 En avgörande orsak till varför 
spekulationsbubblor uppstår skulle kunna vara flockmentaliteten på 
marknaden. Under vissa förutsättningar agerar investerare med en 
optimism eller pessimism som inte har sin grund i fundamentala 
ekonomiska faktorer, utan deras beteende är endast icke-rationellt.  
 
I flertalet ekonomiska teorier förutsätts att marknadsaktörerna är 
vinstmaximerare men i verkligheten är aktieinvesterare ofta irrationella i 
sina beslut och flockmentaliteten tar ibland överhanden.  
 
”De ekonomiska modeller som konstrueras i den akademiska världen i syfte 
att prognosticera hur olika marknader: aktier, räntor, valutor och råvaror 
kommer att utvecklas, baserar sig i hög grad på antagandet att människor 
fattar beslut på strikt rationella grunder, men människor tänker och 
handlar definitivt inte enbart rationellt, utan är istället ofta högst 
irrationella och emotionella i sitt beslutsfattande.”53  
 
Flockbeteendets betydelse för aktiekursernas utveckling har först på senare 
tid varit föremål för mer omfattande studier. Det går inte att förklara de 
senaste årens spekulationsbubblor med att investerarna alla hade felaktig 
information. Istället kan det förklaras med att investerarna fick korrekt 
                                                 
51 Brealey, R & Meyers, S. 2000 
52 Gyllenram, C-G. 1998 
53 Ibid 
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information men de valde att studera marknadens överdrivna optimism. 
Investerarna drog inga rationella slutsatser, utan agerade emotionellt och 
deltog på så sätt i flockpsykologin. Sammanfattningsvis kan sägas att 
aktiekurserna och kurserna på andra värdepapper bestäms till viss del av 
fundamentala faktorer, men de psykologiska faktorerna spelar också en 
viktig roll. Det är svårt att avgöra var gränsen mellan de fundamentala och 
de psykologiska faktorerna går.54  
 
 

3.5 Aktörers beteende under osäkerhet och risk 
 
 
I de traditionella ekonomiska modellerna ges den enskilda investeraren ett 
begränsat utrymme. Människan/investeraren ses i de klassiska modellerna 
som en rationell, nyttomaximerande individ som i alla lägen försöker 
optimera sina beslut. Beteendet stämmer dock inte alltid överens med deras 
verkliga handlande. För att kunna förklara investerarnas bedömning av 
tillväxtföretag anser vi det vara relevant att ge en bild av hur människan 
agerar i situationer som kännetecknas av osäkerhet och risk.55 
 
Beteendeinriktade teorier delas vanligtvis in i två kategorier. Den första av 
dessa är normativ teori och den försöker förklara hur människor bör bete 
sig i givna situationer, eller snarare hur de skulle bete sig om de vore 
fullständigt rationella. Den andra är deskriptiv teori och den försöker 
förklara hur människor verkligen beter sig i givna situationer.56  
 
 

3.5.1 Rationella beslut 
 
 
Vad som menas med ett rationellt beslut har varit föremål för omfattande 
diskussioner. Inom forskningen har det under åren ägnats mycket tid åt att 
beskriva hur en individs beslutsprocess går till. Ett stort antal ekonomiska 
teorier bygger på rationell teori där alla beslut syftar till att maximera 
individens eller organisationens nytta. Ett rationellt beslut antas leda fram 
till det bästa valet vid ett specifikt problem, givet den information som ges 
och de alternativ som finns att tillgå.  
 
I samband med att ett beslut skall fattas kan osäkerhet och risk förekomma. 
Ett vanligt ställningstagande är att osäkerhet uppstår som en följd av 
                                                 
54 Ibid 
55 Rappaport, A. 1986 
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bristande information. Precis som ofullständig information skapar 
osäkerhet, kan inkorrekt information leda till osäkerhet. En annan orsak till 
att osäkerhet uppstår är om det inte på förhand går att säga hur sannolikhet 
det är att ett visst alternativ lyckas. Vad som utgör ett ännu större hot mot 
motivation och handling än vad osäkerheten gör, är risken. Beslutsfattare 
tar vid vissa specifika händelser större risk än vid andra. De faktorer som 
påverkar risk är följande:57 
 
• Uppskattningen av risk påverkas av subjektiva värderingar, vilket 

medför att beslutsfattare uppskattar risken olika. 
 
• Under olika förhållande kan samma beslutsfattare vara benägen att ta 

olika stor risk. 
 
• Tillförlitligheten i organisationens handlande påverkar ofta omedvetet 

risktagandet. 
 
Genom att använda sig av den rationella metoden kan osäkerhet och risk 
hanteras, då den bygger på att alla möjliga beslutsalternativ beaktas. 
Beslutsprocessen börjar i och med att ett problem har identifierats och 
syftar sedan till att finna en lösning på problemet. När väl 
problemidentifieringen är klar skall de önskade målen tas fram. Nästa steg 
blir att urskilja tänkbara vägar för att nå fastställda mål. De punkter som tas 
upp nedan måste vara uppfyllda för att ett rationellt beslut skall kunna 
fattas: 
 
• Samtliga möjliga alternativ som går att välja mellan måste vara kända. 
 
• De konsekvenser som följer av de olika alternativen måste tas i 

beaktning. 
 
 
• Kostnader och nytta för de olika alternativen måste identifieras. Vidare 

skall de olika alternativen rangordnas inbördes. 
 
• Alternativet som maximerar beslutsfattarens nytta väljs.58  
 
Det har på senare tid riktats en del kritik om antagandet om en rationell 
beslutsmodell. Kritiken grundar sig på uppfattningen om att alla alternativ 
omöjligen kan undersökas samt att konsekvenserna för dessa är 

                                                 
57 March, J.G. & Simon, H. 1993 
58 Jacobsson, D. I. & Thorsvik, J. 1999 
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oöverblickbara. Modellen är en idealbild av verkligheten. Modellen bör 
dock inte förkastas så länge en strävan finns att välja det bästa 
alternativet.59   
 
 

3.5.2 Begränsad rationalitet 
 
 
Ett flertal undersökningar visar att den mänskliga hjärnans förmåga att 
tillägna sig, bearbeta och lagra information för framtida bruk är relativt 
begränsad. För majoriteten av människorna är problemet inte brist på 
information, utan istället att det finns för mycket information för att den 
skall kunna bearbetas och lagras. Individer sållar i hög grad bland 
informationen och fattar beslut baserat på gamla erfarenheter snarare än på 
analys och avvägningar. Följande drag är utmärkande vid beslutsfattande: 
 
1) Människor tar ofta sin utgångspunkt i tidigare erfarenheter när de 

bedömer sannolikheten för att något skall hända. Generellt kan sägas att 
många individer har en tendens att fortsätta att göra på samma sätt som 
tidigare, även om information tyder på att det som gjorts tidigare är 
felaktigt. 

2) Om en individ står inför något som är osäkert och okänt har denne en 
tendens att göra en tolkning av fenomenet utifrån vad det mest liknar, 
även om fakta skulle peka på något helt annat. 

3) I många fall väljer individen att tolka en händelse utifrån den mest 
lättillgängliga tolkningen. De problem som individen ställs inför löses 
genom användandet av ett tidigare problems lösning. Ju bättre tidigare 
lösningar har fungerat, desto mindre benägen blir individen att testa nya 
typer av lösningar.  

4)  Vid sökning av lösningar på problem finns en tendens att i första hand 
söka i närheten av problemet som skall lösas och därefter bland kända 
lösningar. Människor jämför ofta alternativ parvis och det alternativ 
som de, utifrån erfarenhet och utbildning, tror skall fungera bra väljs. I 
det här fallet är individen inte ute efter den optimala lösning utan efter 
en tillräcklig. 

5) Information tenderar att väljas som bekräftar de antagande som gjorts. 
Kritisk information har en benägenhet att förkastas. 

6) Kausala samband ses ofta mellan händelser som inträffar efter varandra 
i tiden, även om så inte behöver vara fallet. 

 

                                                 
59 Jacobsson, D. I. & Thorsvik, J. 1999 



30 
 
 

 

Ovanstående förhållanden ger indikationer på att den mänskliga hjärnan är 
mer inriktad på att filtrera, ordna och koppla samman information baserad 
på tidigare erfarenheter än att förutsättningslöst analysera ny information. 
Följande tyder på att tidigare erfarenheter är av stor betydelse vid 
beslutsfattande.  
  
 

3.6 Tolkning av använda jämförelsetal 
 
 
Följande stycke beskriver hur de jämförelsetal vi valt att använda oss av 
skall tolkas. Då vår undersökning avser en tillväxtbransch där resultatet 
ofta är negativt, använder vi oss även av andra än de traditionella nyckeltal 
som finns att tillgå. Dessa jämförelsetal framkom under de intervjuer vi 
gjorde med analytiker och förvaltare. Nedan följer en kort beskrivning av 
de använda talen och hur de kan tolkas. 
 
 

3.6.1 P/e-tal 
 
 
P/e-talet är ett av de mest använda nyckeltalen då ett vinstgenererande 
företags värde skall bestämmas. En faktor som bidragit till dess popularitet 
är att det är relativt enkelt att räkna ut och förstå. En annan orsak till P/e-
talets utbredning är att det alltid tar hänsyn till bolagets historiska eller 
prognostiserade vinst, som av många investerare anses vara en av de 
viktigare faktorerna vid värdering av aktier. Många analytiker använder 
dock P/e-talet bara för att jämföra bolag inom samma bransch och 
därigenom komma runt problemet med riskpremien. Talet ger en indikation 
på hur många gånger marknaden är beredd att betala en akties avkastning. 
Det utgör en indikation på om aktiekursen är hög eller låg. Ett lågt P/e-tal 
skulle alltså tyda på en lågt värderad aktie och ett högt tal på det 
motsatta..60  
 
Ett problem med användningen av P/e-talet är att det kan tolkas på olika 
sätt beroende på vem som tittar på det. Ett högt P/e-tal kan antingen betyda 
att aktien är dyr men det kan också betyda att marknaden har höga 
förväntningar på aktiens framtida avkastning och att framtidsutsikterna för 
företaget är ljusa. Ett högt P/e-tal för en investerare behöver inte vara det 
för en annan. Ett annat problem vid användningen av P/e-talet är att 
beräkningsgrunderna inte är helt självklara. Vinsten som placeras i 

                                                 
60 Hallgren, Ö, 2001 
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nämnaren kan beräknas på olika sätt beroende på vem som gör det. Därför 
är det av yttersta vikt att vinsten är framräknad enligt samma principer då 
två företag skall jämföras. Det är främst två faktorer som gör att 
vinstbegreppet blir oklart. Dessa är de olika redovisningsmetoderna och de 
olika sätten att göra skatteberäkningen på. Ytterligare en begränsning av 
P/e-talets användning är att företaget måste generera vinst, vilket medför att 
många tillväxtföretag faller bort på grund av sina förluster.61   
 
 

3.6.2 Teknologivärdet 
 
 
Nyckeltalet används främst inom bioteknikbranschen och då företrädesvis 
på bolag som är i en tidig utvecklingsfas. Det räknas ut genom att 
företagets börsvärde minkas med kassan och på så sätt fås ett värde fram på 
vad företagets teknologidel värderas till av marknaden. Teknologivärdet 
kan ställas i relation till forskningsinsats, antal forskare, antal anställda, 
antal patent och antal produkter. Kvoterna som fås fram kan sedan jämföras 
med branschen i övrigt. På så sätt fås en inblick i hur marknaden värderar 
bolagets patent, forskare och forskning. En hög kvot skulle kunna tyda på 
att marknaden värderar de olika faktorerna högt. Vidare skulle en låg kvot 
kunna tyda på att bolaget är undervärderat, eller att marknaden inte tror på 
företagets forskningsidé. 
 
 

3.6.3 Täckvärdet 
 
 
Täckvärdet är ett nyckeltal som främst används på tillväxtbolag. 
Täckvärdet ger information om hur länge företagets likvida medel räcker 
med dagens förbränningstakt, innan företaget måste vända sig till ägarna 
eller marknaden för att få tillskott i kassan. Vid ett högt täckvärde är det 
ingen fara med eventuella forskningsbakslag, då bolaget har några år på sig 
att komma på nya idéer. Vidare är det inte lika riskabelt att investera i ett 
bolag med stor kassa, då dess överlevnad är tryggad för en överskådlig 
framtid. 
 
 

                                                 
61 Ibid. 



32 
 
 

 

3.7 Skillnader mellan svenska och amerikanska 
redovisningsprinciper 

 
 
I följande stycke kommer vi kort att redogöra för de skillnader som 
föreligger mellan svensk- och amerikansk redovisning och vilka 
konsekvenser det kan få för företagens resultatet. Informationen har vi 
hämtat från två källor, FAR:s samlingsvolym och Miller GAAP guide. För 
att underlätta läsningen har vi valt att inte använda oss av noter i detta 
stycke. 
 
Svenska redovisningsprinciper skiljer sig i vissa viktiga avseenden från 
amerikanska redovisningsprinciper. Olikheterna som föreligger kan få 
konsekvenser i form av skillnader i redovisat resultat och vissa 
resultatberoende nyckeltal så som P/e-tal. I vår undersökning har vi dock 
utgått ifrån att den eventuella skillnad som föreligger är marginell. Nedan 
följer en sammanfattning av några av de skillnader som kan vara aktuella 
för de bolag vi avser undersöka. 
 
Enligt svenska redovisningsprinciper kan företag aktivera utgifter för 
forskning och utveckling. Vidare kan anläggningar, som enbart är avsedda 
för forskning och utveckling, redovisas som materiella 
anläggningstillgångar. Enligt amerikanska redovisningsprinciper belastas 
resultatet med dylika utgifter när de uppstår. I bokslut upprättade enligt 
svenska redovisningsprinciper, avskrivs balanserade utgifter för forskning 
och utveckling över sin ekonomiska livslängd. I och med att dessa utgifter 
kostnadsförs direkt i amerikansk redovisning, sker således inga 
avskrivningar. Vad gäller avskrivning på patent påbörjar bolag, som följer 
svenska redovisningsprinciper, avskrivningen när produkterna relaterade 
till patentet är fullt kommersiellt tillgängliga. Enligt US-GAAP skall 
avskrivningen påbörjas vid datumet för förvärvet.  
 
Utformningen av pensionssystem skiljer sig åt från land till land. 
Redovisning av pensioner skiljer sig åt i ett flertal avseenden mellan 
Sverige och USA. Innebörden blir att en redovisad pensionsskuld enligt 
svenska principer blir annorlunda om den skulle redovisas enligt 
amerikanska principer. Redovisning av förmånsbaserade 
pensionsåtaganden är den punkt där amerikanska och svenska 
redovisningsprinciper skiljer sig mest åt. 
 
Det villkorliga aktieägartillskottet ökar eget kapital enligt svenska 
redovisningsprinciper. Enligt amerikanska redovisningsprinciper 
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klassificeras ett sådant aktieägartillskott utanför eget kapital på grund av 
dess villkorliga karaktär, i form av möjlig återbetalningsskyldighet. 
 
Erhållna optionspremier redovisas som långfristiga skulder tills optionerna 
utnyttjas. Enligt amerikanska redovisningsprinciper förs de erhållna 
optionspremierna direkt till eget kapital. 
 
Amerikansk och svensk redovisning skiljer sig vad gäller redovisning av 
goodwill. För det första används olika metoder vid redovisning av ett 
företagsförvärv. Företagsförvärv redovisas vanligen med hjälp av två 
metoder, förvärvsmetoden och poolingmetoden. Huruvida ett över- eller 
undervärde uppstår avgörs genom valet av redovisningsmetod. I Sverige 
redovisas företagsförvärv enligt förvärvsmetoden. Det eventuella övervärde 
som uppkommer vid ett förvärv skall upptas som anläggningstillgång och 
skrivas av över beräknad ekonomisk livslängd. I normal fallet skall den 
ekonomiska livslängden inte överstiga fem år, dock får den aldrig överstiga 
tjugo år. Goodwillposten kan komma att skrivas ner vid en bestående 
värdeminskning, men reglerna är ytterst restriktiva. I USA är den vanligast 
förekommande redovisningsmetoden förvärvsmetoden, men även 
poolingmetoden används. FASB och SEC, som är amerikanska 
tillsynsmyndigheter, anser att poolingmetoden är för svår och att det inte 
finns några tydligt definierade regler för användningen av metoden. 
Således har myndigheterna beslutat att ändra reglerna så att goodwill inte 
behöver skrivas av vid förvärvsmetoden, dock måste goodwillposten 
skrivas ned vid en bestående värdeminskning. Genom dessa ändrade regler 
tror FASB och SEC att användandet av poolingmetoden kommer att 
minska.  
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4 Tilläggsinformation 
 
 
I detta avsnitt ges information om de börser där de undersökta 
bioteknikbolagen är noterade. Vidare förklaras den process vilket ett 
läkemedel genomgår från forsknings idé till kommersialiserat läkemedel.  
 
 

4.1 Stockholmsbörsen 
 
 
På stockholmsbörsen är ungefär 250 bolag noterade. Stockholmsbörsen har 
valt att införa en ny branschindelning baserad på Global Industry 
Classification Standard, vilken utvecklats av Morgan Stanley Capital 
International Inc, som producerat index som använts av portföljförvaltare 
världen över i mer än 30 år. Branschindelningen består bland annat av 
Energi, Material, Dagligvaror, Hälsovård och Telekomoperatörer. De 
noterade bolagen är uppdelade på två listor, A-listan och O-listan. Listorna 
är indelade i segment, A-listan består av ”Mest omsatta” och ”Övriga” och 
O-listan av ”Attract 40” och ”Övriga”. Vilket segment bolagen kommer att 
handlas inom grundar sig på handeln av bolagets aktier och 
marknadsvärdet. I syfte att skapa förutsättningar för en ändamålsenlig 
handel, ställs vissa grundläggande krav på de bolag som söker 
börsnotering. Kraven varierar beroende på om bolaget söker sig till A- eller 
O-listan. A-listan ställer högst krav på företagen.62  
 
 

4.1.1 A-listan 
 
 
Bolaget skall ha minst tre års verifierbar historia, med andra ord skall den 
nuvarande verksamheten ha bedrivits i tre år. Vidare skall bolaget kunna 
presentera redovisningshandlingar för åren. Bolaget skall ha dokumenterad 
vinstintjäningsförmåga, vilket innebär att bolaget inte bara måste generera 
vinst utan den måste också vara av rimlig storlek vid en jämförelse med 
branschen i övrigt. Även börsmässiga krav beträffande ledning, styrelsens 
sammansättning, ekonomistyrning och kapacitet för 
aktiemarknadsinformation, skall uppfyllas. Vid en börsnotering ställs höga 
krav på bolagets ledning och styrelse i och med det omfattande regelverk 
som är knutet till noteringsavtalet. Bolaget måste ha minst 2000 aktieägare, 

                                                 
62 www.stockholmsborsen.se, 020326 
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vilka vardera äger aktier motsvarande ett halvt basbelopp, 18 950 kr63. 
Spridningskravet syftar till att säkerställa en rimlig omsättning av aktien. 
Minst 25 procent av aktierna och minst tio procent av rösterna skall vara i 
allmän ägo, det vill säga ägas av personer som direkt eller indirekt äger 
mindre än tio procent av aktiekapitalet eller rösterna. Vid en notering skall 
bolaget ha ett börsvärde på minst 300 MSEK. Skulle en senare 
värdenedgång ske behöver inte bolagets avnoteras eller omflyttas så länge 
de övriga kraven uppfylls.64 
 
 

4.1.2 O-listan 
 
 
Vid en notering på O-listan ställs inte samma krav på historik eller 
intjäningsförmåga. Dock skall bolaget senast första noteringsdagen ha 
tillräckliga finansiella resurser för att klara sig den närmaste tolvmånaders 
perioden. Kraven vad gäller ledningen, styrelsens sammansättning, 
ekonomistyrning och kapacitet för aktieinformation är de samma som för 
bolag på A-listan. Vidare skall minst tio procent av aktierna och minst tio 
procent av rösterna var i allmän ägo. Antalet aktieägare skall vara minst 
300 stycken och vardera äga aktier motsvarande ett kvarts basbelopp, 9 475 
kr65.66 
 
Nedan visas hur Stockholmsbörsens index årligen förändrat sig sedan år 
1999 fram till år 2001.67  
 

SAX All-Share 
1999 +66,5% 
2000 –12,0% 
2001 –16,9% 
 
 

4.2 Nasdaq 
 
 
Nasdaq grundades år 1971 och en övervägande andel av de unga teknik- 
och IT-bolagen noteras här. Nasdaq är ett datanätverk som binder ihop de 
stora bankerna och aktiemäklarna i USA. Totalt är ungefär 4 100 bolag 

                                                 
63 www.scb.se, 020326 
64 www.stockholmsborsen.se, 020326 
65 www.scb.se, 020326 
66 www.stockholmsborsen.se, 020326 
67 Ibid. 
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noterade på Nasdaq, bland annat några av världens största företag så som 
Microsoft och Cisco. Numera är omsättningen högre än på New York 
börsen. En av orsakerna till att Stockholmsbörsen påverkas starkt av 
Nasdaq, kan vara att Ericsson aktien är noterad på Nasdaq. 
Telekomföretaget Ericsson står för en stor del av Stockholmsbörsens 
omsättning, varför en rörelse i aktien på den amerikanska börsen påverkar 
hela den svenska börsen.68 
 
Dow Jones index har existerat sedan år 1884 och beskriver utvecklingen på 
börsen. Indexet fås fram genom att en genomsnittlig aktiekurs för de trettio 
största bolagen på Nasdaq och New York börsen räknas fram. På så sätt fås 
ett index fram som ändras från dag till dag. Från början innehöll Dow Jones 
nästan uteslutande järnvägsföretag, vilka var den tidens stora 
tillväxtbolag.69 
  
För att ett bolag skall bli noterat på Nasdaq National Market, krävs att 
kraven uppfylls för åtminstone en av de noteringsstandarder som finns. För 
att standard 1 skall uppfyllas krävs bland annat att företaget har ett eget 
kapital på 15 MUSD, 1,1 miljoner omsättningsbara aktier, minst 400 
aktieägare, ett minimibudpris på aktien på 5 USD, vidare krävs att bolaget 
följer lagar och förordningar. Standard 2 har liknande krav men skiljer sig 
vad gäller eget kapital, som enligt denna standard skall uppgå till 30 
MUSD och att bolaget skall ha existerat i nuvarande form i minst två år. 
Vad gäller standard 3 är det som avviker att bolaget inte behöver ha något 
eget kapital utan det räcker om bolaget har ett marknadsvärde på 75 MUSD 
eller har totala tillgångar på 75 MUSD samt en omsättning på 75 MUSD. 
Kraven sänks dock något vad gäller en fortsatt notering.70  
 
Ett bolag som önskar notera sig på Nasdaq SmallCap Market måste 
uppfylla vissa krav, vilka är något lägre än för Nasdaq National Market. 
Antingen måste bolagets egna kapital uppgå till 5 MUSD eller så måste 
bolaget ha ett marknadsvärde på 50 MUSD eller ha en vinst på 750 000 
USD. Antalet aktier skall uppgå till 1 miljon och antalet aktieägare skall 
minst var 300 stycken. I likhet med Nasdaq National Market sänks kraven 
något för att en fortsatt notering skall komma i fråga.71  
Nedan visas hur Nasdaq Composite Index förändrat sig från år 1999 fram 
till år 2001.72  
 

 
                                                 
68 www.nasdaq.com, 020326 
69 Ibid. 
70 Ibid. 
71 Ibid. 
72 www.nasdaq.com, 020326 
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Nasdaq Composite Index 
 

1999 + 84,3% 
2000 – 40,2% 
2001 – 14,9% 
 
 

4.3 New York börsen 
 
 
New York Stock Exchanges (NYSE) ursprung går att spåra ända tillbaks 
till år 1792, men det var inte förrän år 1934 som börsen blev godkänd av 
Securities and Exchange Comission (SEC). På New York Stock Exchange 
noteras ungefär 3 000 bolag. Börsen är belägen på Wall Street och det är 
traditionell golv handel som dominerar. Bolag som är noterade på New 
York börsen är mestadels större företag som till exempel IBM och General 
Motors. Kraven på bolag som vill notera sig är högre här än för bolag på 
Nasdaq börsen. Sedan år 1966 existerar NYSE Composite Index, med 
avsikt att avspegla förändringar i aktiekurserna för alla bolag i 
genomsnitt.73 
 
Kraven för att noteras på NYSE är olika beroende på om det gäller ett 
inhemskt eller utländskt bolag. För inhemska bolag gäller att det skall 
finnas 2 000 aktieägare som vardera innehar minst en börspost eller totalt 2 
200 ägare med en månatlig omsättning på 100 000 aktier, eller 500 
aktieägare och en omsättning på 1 miljon aktier. Bolaget skall ha ett 
marknadsvärde på 100 MUSD. Omsättning skall det senaste året ha varit 
2,5 MUSD eller 2 MUSD vardera de senaste två åren. Vad gäller kraven 
för utländska bolag är dessa betydligt högre.74 
 
Nedan visas hur NYSE Composite Index förändrat sig från år 1999 fram 
till år 2001.75 
 

Composite Index 
 

1999  +9,1 % 
2000  +1,0 % 
2001  -9,3 % 
 
 
                                                 
73 www.nyse.com, 020326 
74 Ibid. 
75 Ibid. 
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4.4 Kliniska utvecklingsfaser 
 
 
Från idé i laboratoriet till godkänt läkemedel, tar det normalt 8-12 år. Av 
den tiden utgör kliniska studier och myndighetsbehandling 6-8 år. 
Läkemedelsprövning sker i en flerstegsprocess och endast ett fåtal av alla 
de substanser som prövas når marknaden. Utvecklingen delas ofta in i tre 
huvudfaser:76 
 
Upptäcktsfas: Under denna fas tas läkemedelskandidater (candidate drugs, 
CD) fram. Risken för att misslyckas är mycket stor, upp till 90 procent.77  
 
Preklinisk forskning: Substanser till nya läkemedelskandidater utvecklas. 
Om allt går bra, görs en ansökan om myndighetsgodkännande för att få 
testa substansen på människor. 
 
Klinisk fas: I den kliniska prövningen går substansen igenom tre faser. Fas 
I syftar till att visa att substansen är säker för människor. Normalt prövas 
substansen på en mindre grupp friska, frivilliga människor (20-50 
personer). I Fas II testas substansen på patienter med den sjukdom som 
medlet skall behandla. Det huvudsakliga syftet är att visa att substansen har 
önskad medicinsk effekt, samt att bestämma optimal dos. I Fas III, ska det 
visas att det nya läkemedlet är minst lika bra, eller bättre, än existerande 
kända läkemedel mot sjukdomen.78 
 
 

4.4.1 New Drug Application (NDA) 
 
 
Om allt går i enlighet med planerna kan en registreringsansökan, New Drug 
Application, lämnas in till registreringsmyndigheterna för granskning och 
godkännande. I vissa fall behöver myndigheterna upp till ett år på sig för 
att granska dokumentationen.79  
 
 

                                                 
76 Tripep årsredovisning 2000 
77 Tripep årsredovisning 2000 
78 Medivir Årsredovisning 2000 
79 Ibid. 
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4.4.2 Food and Drug Administration (FDA) 
 
 
Food and Drug Administration är USA:s motsvarighet till den svenska 
socialstyrelsen och dess uppgift är att godkänna nya läkemedel och nya 
medicinska och kirurgiska metoder.  
 
~ 5 år  Forskning och prekliniska studier 
 

 
~ 1 år  Fas I Säkerhet 
 

 
~ 2 år  Fas II Säkerhet och effekt 
 
 
~ 3 år  Fas III Kontrollerad säkerhet och effekt 
 

 
~ 1 år  FDA 
 
Summa tolv år  
 
Figur 2. Från idé till godkänt läkemedel.  
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5 Empiri 
 
 
I empiri avsnittet presenteras de valda företagen och dess jämförelsetal. 
Vidare redogörs för de intervjuer som genomförts. 
 
 

5.1 Företagspresentation 
 
 
Vi har valt att redovisa de matchade företagen, som ingår i undersökningen, 
genom att ställa upp de parvis. De svenska företaget beskrivs först, sedan 
beskrivs dess amerikanska motsvarighet. En kortfattad beskrivning ges av 
företagen där bland annat verksamhetsområde, produkter, antal doktorer 
och antal patent tas upp. De företag som ingår i undersökningen är 
följande: 
 
Svenska    Amerikanska 
Perbio Science AB  Gene Logic Inc. 
Artimplant AB  Osteotech Inc. 
Mediteam AB  BioLase Technology Inc. 
BioInvent International AB Applied Molecular Evolution Inc. 
Active Biotech AB  Onyx Pharmaceuticals Inc. 
Nobel Biocare AB  Dentsply International Inc. 
Biora AB   CollaGenex Pharmaceuticals Inc. 
Medivir AB  Triangle Pharmaceuticals Inc. 
Tripep AB   Hollis-Eden Pharmaceuticals Inc. 
Vitrolife AB  Allergan Inc. 
Q-Med AB   Inamed Corporation 
Karo Bio AB  Novavax Inc. 
Glycorex AB  BioTransplant Inc. 
 
 

5.1.1 Perbio Science AB – Gene Logic Inc. 
 
 
Perbio Science produkter syftar i huvudsak till att förbättra effektiviteten 
och reducera kostnaderna för utveckling och produktion av nya läkemedel. 
Produkterna används i stor utsträckning vid utforskning av de mänskliga 
generna men även vid cellodling. Företaget är  en av de ledande aktörerna 
inom sitt segment. Kunderna är främst forskningsinstitut, läkemedels- och 
diagnostikföretag. Perbio Science har ökat antalet anställda från 944 till 
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1089 under de tre senaste åren. Perbio består av tre divisioner, Bioresearch, 
Cell Culture och Medical Device, varav större delen av verksamheten 
bedrivs i USA. Inom koncernen finns det 44 personer som har 
doktorsexamen. Forskningsinsatsen har de senaste två åren ökat från 96,5 
MSEK till 106,3 MSEK.80 Perbio innehar för tillfället 63 patent, främst 
relaterade till bioforskningsprodukter och bioprocessbehållare.81 (Se bilaga 
3)  
 
Gene Logics huvudsakliga verksamhet bedrivs inom genforskning och 
kartläggning av de mänskliga generna. Genom att använda Gene Logics 
produkter kan läkemedelsbolag och andra kunder minska både tiden, 
kostnaderna och risken med att ta fram nya mediciner mot allvarliga 
sjukdomar. Företaget hade år 2001 arton exklusiva patent främst inom 
området genforskning. Gene Logic hade vid utgången av året 226 anställda 
varav 66 har avlagt doktorsexamen. Utgifterna för forskning och utveckling 
har mellan åren 2000 till 2001 ökat ifrån 44,0 MUSD (406,5 MSEK) till 
59,0 MUSD (614,6 MSEK). Anledningen till att vi matchade Gene Logic 
med Perbio var att de hade en liknande huvudverksamhet som är inriktad 
på att underlätta för nya läkemedel att komma fram och deras inriktning 
mot de mänskliga generna. Vidare hade de ungefär lika många patent och 
låg jämsides när det gällde att ta fram nya produkter.82 (Se bilaga 4) 
 
Jämförelsetal: Perbio Gene Logic 
Marknadsvärde 2001 5 008 260 686 5 208 137 220 
Teknologivärde / 
Antal anställda 

4 507 218 13 926 846 

Teknologivärde / 
Antal doktorer 

111 553 651 47 688 896 

Teknologivärde / FoU 46,17 5,12 
Teknologivärde / 
Antal patent 

77 910 487 174 859 284 

 
 

5.1.2 Artimplant AB – Osteotech Inc. 
 
 
Artimplant utvecklar och producerar nedbrytbara material som stödjer 
kroppens unika förmåga till läkning och används vid ortopedisk kirurgi. 
Företaget fokuserar sin produktion på tre områden: nedbrytbara senor för 
behandling av knäskador, handkirurgi och produkter för sårvård. 
                                                 
80 Perbio Science Årsredovisning 2001 
81 Informationsavdelningen Perbio Science, 020426 
82 Genelogic Årsredovisning 2001 
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Produkterna inom området knäskador befinner sig just nu på 
certifieringsstadiet medan handkirurgiprodukterna är inne i kliniska studier 
och produkterna för sårvård är i utvecklingsfasen. Artimplant innehar fem 
patent medan tolv patentansökningar fortfarande behandlas. Artimplant 
startades år 1986 och hade vid utgången av år 2001, 69 anställda. 
Utgifterna för forskning och utveckling har mellan 1999 och 2001 ökat från 
16,9 MSEK till 27,1 MSEK.83 (Se bilaga 5) 
 
Osteotech bedriver forskning och utveckling inom ett relativt brett område 
såsom ortopedisk kirurgi och konstgjord benvävnad. Bolagets produkter 
säljs främst till ortopediska-, neurologiska- och kirurgiska marknaderna, i 
USA och Europa. Osteotech har 365 anställda. Bolagets utgifter för 
forskning och utveckling har mellan år 2000 och år 2001 ökat från 41,4 
MUSD (381,7 MSEK) till 50.1 MUSD (522,2 MSEK). Osteotech innehar 
43 stycken patent. Företagen skiljer sig storleksmässigt ganska mycket åt 
men är trots allt de som vi ansåg passade bäst ihop med avseende på deras 
verksamhetsområden. Skillnaden beror till stor del på att Osteotech har ett 
bredare sortiment och att de har hunnit något längre i 
produktutvecklingsfasen jämfört med Artimplant.84 (Se bilaga 6) 
 
Jämförelsetal: Artimplant Osteotech 
Marknadsvärde 2001 606 245 000 737 217 180 
Teknologivärde / 
Antal anställda 

7 800 565  1 871 652 

Teknologivärde / 
Antal doktorer 

- - 

Teknologivärde / FoU 23,71 14,26 
Teknologivärde / 
Antal patent 

107 647 800 15 887 287 

Täckvärde 24,4 9,4 
 
 

5.1.3 MediTeam AB – BioLase Technology Inc. 
 
 
MediTeam utvecklar och marknadsför produkter för tandläkare. Deras 
huvudprodukt är en gel som på ett skonsamt sätt eliminerar karies utan att 
borrning i tänderna behöver göras. Produkten är kommersialiserad och 
förfinas just nu av företaget. Några ytterligare produkter är för tillfället inte 
aktuella och därför är företaget beroende av gelens framgång. Fördelen 

                                                 
83 Artimplant Årsredovisning 2001 
84 www.osteotech.com, 020308 
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med den här metoden är att den är i princip smärtfri för patienterna och 
marknaden bedöms vara värd åtskilliga miljarder. Problemet för företaget 
har varit att få tandläkare att acceptera den nya metoden och överge den 
gamla beprövade borrningen. MediTeam har tolv godkända patent och 
ytterligare några som väntar på godkännande. Kostnaderna för forskning 
och utveckling var förra året 11,4 MSEK och denna siffra har ökat med två 
miljoner kronor de senaste tre åren.. Antalet anställda har mellan år 1999 
och år 2001 ökat från sjutton till tjugosex personer. Av de anställda har sex 
personer avlagt doktorsexamen.85 (Se bilaga 7) 
 
MediTeam har som framgår i tabellen nedan ett negativt teknologivärde, 
vilket innebär att bolagets börsvärde är lägre än dess kassa. Att ett bolag 
har ett negativt teknologivärde är ett relativt ovanligt fenomen, men det 
uppkommer när marknaden har tappat förtroendet för bolaget som helhet. 
 
BioLase huvudsakliga produkt, Waterlase, är ett lasersystem som främst 
används vid  tandvård men även inom vissa andra medicinska områden. 
Produkten är i ett tidigt skede av kommersialisering både i USA och 
internationellt. Waterlase används primärt vid ingrepp i både mjuk och hård 
vävnad. BioLase hade det senaste året i medeltal 109 anställda. Det finns 
inga doktorer anställda inom koncernen. Företagets kostnader för forskning 
och utveckling har mellan åren 2000 och 2001 ökat från 8,5 MUSD (78,2 
MSEK) till 10,9 MUSD (114,1 MSEK). 86  BioLase innehar 40 patent.87 
Att hitta ett företag att matcha MediTeam med var svårt då de inte har 
några egentliga konkurrenter. BioLase valdes därför att deras huvudsakliga 
verksamhet bedrivs inom tandområdet. (Se bilaga 8) 
 
Jämförelsetal: MediTeam BioLase 
Marknadsvärde 2001 70 933 433 835 712 035 
Teknologivärde / 
Antal anställda 

Neg. 7 211 698 

Teknologivärde / 
Antal doktorer 

Neg. Inga doktorer 
anställda 

Teknologivärde / FoU Neg. 6,89 
Teknologivärde / 
Antal patent 

Neg. 19 651 876 

Täckvärde 21,5 88 
 
 

                                                 
85 Mediteam Årsredovisning 2001 
86 BioLase Årsredovisning 2001 
87 Investor Relations BioLase, 020425 
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5.1.4 BioInvent International AB – Applied Molecular Evolution Inc. 
 
 
BioInvent forskar främst inom området antikroppsbaserade läkemedel. 
Företaget har byggt upp en form av bibliotek med en mängd mänskliga 
antikroppar som kan användas för att utveckla läkemedel. Antikroppar är 
en del av kroppens immunförsvar och utgör där en viktig 
försvarsmekanism mot sjukdomar av olika slag. Dessa läkemedel utgör en 
effektiv behandling vid en mängd svåra sjukdomstillstånd. Företagets 
affärsidé är att sälja sina antikroppar till läkemedelsproducenter men de 
strävar även efter att utveckla egna läkemedel. BioInvent hade vid 
årsskiftet 110 anställda varav 31 stycken har avlagt doktorsexamen. 
Företaget har 68 patent. Kostnaderna för forskning och utveckling har ökat 
ifrån 13,6 MSEK 1999 till 45,3 MSEK 2001.88 (Se bilaga 9) 
 
Applied Molecular har en liknande verksamhet som BioInvent där de 
fokuserar på att bygga en teknikplattform där antikroppar, hormoner och 
enzymer kan tas fram för att sedan vidareutvecklas till kommersiella 
läkemedel. Applied Molecular har ingått samarbetsavtal med flera stora 
läkemedels- och bioteknikbolag, till exempel MedImmune och Bristol-
Myers Squibb. Båda företagen bygger en stor del av sin verksamhet på 
samarbeten med andra forsknings- och läkemedelsbolag. Applied hade vid 
årsskiftet 83 anställda. Antalet patent som innehas av företaget uppgår till 
34 stycken. Kostnaderna för forskning och utveckling har mellan år 2000 
och år 2001 ökat ifrån 4,5 MUSD (41,2 MSEK) till 10,9 MUSD (113,9 
MSEK).89 (Se bilaga 10) 
 
Jämförelsetal: BioInvent Applied Molecular
Marknadsvärde 2001 1 145 754 656 2 445 468 675 
Teknologivärde / 
Antal anställda 

7 337 205 19 398 397 

Teknologivärde / 
Antal doktorer 

26 035 247 - 

Teknologivärde / FoU 17,83 14,14 
Teknologivärde / 
Antal patent 

11 869 010 47 353 685 

Täckvärde 87,7 52 
 
 

                                                 
88 BioInvent Årsredovisning 2001 
89 Applied Molecular Evolution Årsredovisning 2001 
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5.1.5 Active Biotech AB – Onyx Pharmaceuticals Inc. 
 
 
Active Biotech är ett företag med 337 anställda som forskar på vacciner 
mot kolera, polio och streptokocker samt preklinisk forskning för att hitta 
botemedel mot bland annat Multipel Skleros (MS), cancer och astma. 
Affärsidén är att ta fram effektiva läkemedel med begränsade biverkningar 
för patienten. Företaget har en väldiversifierad portfölj med projekt i olika 
faser. Av de anställda är 57 doktorer/docenter och ett tiotal doktorander. 
Active innehar 22 stycken patent. Företagets FoU-post har mellan år 2000 
och år 2001 ökat från 271,8 MSEK till 294,6 MSEK.90 (Se bilaga 11) 
 
Onyx är ett företag som startade sin verksamhet år 1992 och är 
specialiserade inom cancerområdet. Företaget har 85 anställda. Onyx är en 
av Active Biotechs konkurrenter på detta område med produkter i klinisk 
fas inom områdena lungcancer, levercancer och huvudcancer. Onyx 
forskning- och utvecklingskostnader har mellan år 2000 och år 2001 ökat 
ifrån 26,9 MUSD (248,5 MSEK) till 39,9 MUSD (415,6 MSEK). Onyx 
innehar 34 stycken patent.91 (Se bilaga 12) 
 
Jämförelsetal: Active Biotech Onyx 
Marknadsvärde 2001 1 159 267 779 1 604 261 700 
Teknologivärde / 
Antal anställda 

1 671 121 11 708 487 

Teknologivärde / 
Antal doktorer 

9 880 136 - 

Teknologivärde / FoU 1,91 2,39 
Teknologivärde / 
Antal patent 

25 598 535 29 271 217 

Täckvärde 29 22,3 
 
 

5.1.5 Nobel Biocare AB – Dentsply International Inc. 
 
 
Nobel Biocare är en världsledande producent av tandimplantat och 
tandproteser. Företaget har över 1 300 anställda i 26 länder. Av Nobel 
Biocares anställda är sex doktorer. Marknaden för företagets produkter är 
väldigt stor då det bara i den industrialiserade världen finns 240 miljoner 
människor som saknar en eller flera tänder, marknadspotentialen uppskattas 
till 20 miljarder kronor. Nobel Biocare har en bred produktportfölj och 
                                                 
90 Active Biotech Årsredovisning 2001 
91 Onyx Pharmaceuticals Årsredovisning 2001 
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innehar för tillfället 47 stycken patent. Kostnaderna för forskning och 
utveckling har ökat från 114 MSEK till 120 MSEK de senaste två åren.92 
(Se bilaga 13) 
 
Dentsply är även de bland de världsledande producenterna på tandområdet 
och en av Nobel Biocares närmaste konkurrenter. Bolaget är väl etablerade 
internationellt med försäljning av produkter i fler än 120 länder. Dentsply 
producerar och säljer även instrument såsom röntgenapparatur, vilka 
används av tandläkare. Konsumentprodukterna stod för över 90 procent av 
företagets omsättning förra året. Företaget hade vid årsskiftet 7 500 
anställda, varav 360 stycken är doktorer. Dentsplys forskningsutgifter har 
gått från 18,3 MUSD (169,1 MSEK) 1999 till 28,5 MUSD (296,9 MSEK) 
2001. Företaget innehar 134 stycken patent.93 (Se bilaga 14) 
 
Jämförelsetal: Nobel Biocare Dentsply 
Marknadsvärde 2001 9 568 196 163 23 053 529 510 
Teknologivärde / 
Antal anställda 

7 028 913 3 026 983 

Teknologivärde / 
Antal doktorer 

1 555 732 694 63 062 146 

Teknologivärde / FoU 77,59 77,01 
Teknologivärde / 
Antal patent 

198 604 174 169 420 690 

P/e-tal år 2000 44,4 14,5 
P/e-tal år 2001 50,7 18,2 
 
 

5.1.6 Biora AB - CollaGenex Pharmaceuticals Inc. 
 
 

Biora utvecklar, tillverkar och marknadsför farmaceutiska produkter till 
tandläkare och tandhygienister som används vid behandling av 
tandlossning. Biora, som har sitt säte i Malmö, startade sin verksamhet år 
1986. Företaget har 83 anställda, varav fem stycken är doktorer94. Bioras 
viktigaste produkt Emdogain, används vid behandling av tandlossning. 
Fram till idag har 300 000 patienter blivit behandlade med hjälp av 
produkten. Emdogain Gel är en vidareutveckling av Emdogain och 
erbjuder en enklare och mindre tidskrävande behandling. Försäljning av 
produkterna sker via egna dotterbolag i USA, Tyskland, Italien, 
Beneluxländerna, Storbritannien och Schweiz. I övriga länder sker 
                                                 
92 www.nobelbiocare.se, 020413 
93 www.dentsply.com, 020413 
94 Avdelningen för F&U, Biora AB, 020422 
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marknadsföringen via distributions- eller samarbetsavtal. Emdogain är 
patentskyddad på alla viktiga marknader. Under år 2000 förvärvade 
företaget även rättigheterna till ett patentskyddat läkemedelsprojekt mot 
muntorrhet. Biora har 58 patent och de senast erhållna patenten ger skydd 
fram till år 2018 eller längre.95 Forskning och utveckling kommer den 
närmaste tiden att koncentreras på dentala indikationer, som vidgar 
användningen av Emdogain Gel. Ett dotterbolag, Biora BioEx, bildades år 
1999, med syfte att fokusera på nya medicinska indikationer. Under år 
2001 satsade Biora 26,8 MSEK på forskning och utveckling.96 (Se bilaga 
15) 
 
CollaGenex  utvecklar och marknadsför produkter för behandling av 
tandlossning. Periostat, bolagets främsta produkt, godkändes av FDA i 
oktober år 1998 och produkten började säljas i november samma år. 
Periostat verkar genom att hindra enzymer från att bryta ner vävnader. 
Sedan Periostat kom ut på marknaden har över 600 000 patienter 
behandlats med hjälp av produkten.97 CollaGenex har sitt ursprung från 
Johnsson & Johnsson, ett stort amerikanskt företag specialiserade på 
konsumentvaror, som utvecklade Periostat. År 1992 bildades CollaGenex 
och patentet på Periostat överfördes till det nya bolaget. CollaGenex 
innehar 30 stycken patent. Bolaget är noterat på Nasdaq sedan år 1996 och 
har 155 anställda varav en har avlagt doktorsexamen. CollaGenex har även 
forskning inom andra områden. För närvarande har de forskningsprojekt i 
Fas II, vilka är fokuserade på att behandla följdsjukdomar av HIV. Med 
produkten Metastat hoppas bolaget kunna behandla Kaposis Sarcoma, en 
form av malingt melanom orsakat av HIV. CollaGenex satsade 25,6 MUSD 
(267 MSEK) på forskning och utveckling år 2001. 98 (Se bilaga 16) 
 
Jämförelsetal: Biora CollaGenex 
Marknadsvärde 2001 296 440 524 863 837 859 
Teknologivärde / 
Antal anställda 

2 951 440 5 052 969 

Teknologivärde / 
Antal doktorer 

48 993 905 783 210 279 

Teknologivärde / FoU 9,15 2,93 
Teknologivärde / 
Antal patent 

4 223 612 26 107 009 

Täckvärde 30,09 11,5 

                                                 
95 Ibid. 
96 Biora AB Årsredovisning 2001 
97 www.collagenex.com, 020307 
98 Investor Relations CollaGenex, 020506 



48 
 
 

 

5.1.7 Medivir AB – Triangle Pharmaceuticals Inc. 
 
 
Medivir är ett forskningsföretag inom läkemedelsområdet. Forskningen är 
inriktad på att utveckla substanser till nya läkemedel mot infektions- och 
autoimmuna sjukdomar. I Medivirs forskningsportfölj återfinns projekt mot 
HIV, hepatit, bältros, munsår, benskörhet samt autoimmuna sjukdomar. 
Medivir har fem projekt i klinisk utvecklingsfas. Två av dessa är efter 
avslutade fas II-studier på väg in i fas III. Två befinner sig i fas I och en är 
på väg in i fas II. Inom den prekliniska forskningen finns ett antal projekt. 
Medivir satsade 159 MSEK på forskning och utveckling år 2001. Medivir 
är en avknoppning från Astra och har existerat sedan år 1988 och varit 
börsnoterade på Stockholmsbörsen sedan år 1996. Koncernen har 212 
anställda, varav 84 stycken är forskare och av dessa har 54 stycken avlagt 
doktorsexamen.99 Antalet patent uppgår till 26 stycken. 100 (Se bilaga 17) 
 
Triangles verksamhetsområde är att utveckla nya substanser till 
läkemedelskandidater. Bolagets verksamhet är främst inriktat på att finna 
läkemedelskandidater till sjukdomar som HIV, AIDS och hepatit. Triangle 
har en forskningsportfölj bestående av sex läkemedelskandidater i klinisk 
fas och flera substanser i preklinisk fas. Triangle satsade 71,9 MUSD 
(749,2 MSEK) på forskning och utveckling år 2001. Företaget bildades år 
1995 och har 175 anställda, varav 27 stycken har avlagt doktorsexamen. 
Antalet patent som företaget innehar uppgår till tio stycken.101 (Se bilaga 
18) 
 
Jämförelsetal: Medivir Triangle 
Marknadsvärde 2001 665 038 909 2 624 848 117 
Teknologivärde / 
Antal anställda 

2 275 033 11 130 318 

Teknologivärde / 
Antal doktorer 

8 931 609 72 140 949 

Teknologivärde / FoU 3 ,03 2,59 
Teknologivärde / 
Antal patent 

18 550 266 194 780 562 

Täckvärde 16,9 10,2 
 
 

                                                 
99 Medivir årsredovisning 2001 
100 Patent avdelningen, Medivir AB, 020423 
101 www.nasdaq.com, 020413 
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5.1.8 Tripep AB - Hollis-Eden Pharmaceuticals Inc. 
 
 
Tripep är ett forskningsbolag som bildades år 1997 i syfte att utveckla och 
kommersialisera ett läkemedel mot HIV. Bolaget är en avknoppning av 
läkemedelsbolaget Maxim, som är noterad både på Stockholmsbörsen och 
på Nasdaq. Visionen för Tripep är att på sikt skapa ett forskningsbaserat 
läkemedelsbolag. Bolaget är beläget i forskningsparken Novum vid 
Huddinge Universitetssjukhus, Karolinska Institutets södra del. Tripep 
bedriver även forskning inom andra områden, i syfte att finna 
läkemedelskandidater för behandling av andra kroniska sjukdomar. Främst 
satsar Tripep på att finna botemedel mot HIV, Hepatit, ledgångsreumatism 
och sjukhussjukan. För Chron-Vac C, ett terapeutiskt vaccin mot Hepatit C, 
pågår planering för kliniska försök. Två kliniska studier med GPG har 
nyligen avslutats, en studie i Fas 1, genomförd på friska frivilliga och en 
studie för att utröna substansen effekt på HIV patienter. Tripep satsade 34,6 
MSEK på forskning och utveckling under år 2001. Tripep har 35 anställda, 
varav 14 stycken har avlagt doktorsexamen.102 Tripep har tolv stycken 
patent.103 (Se bilaga 19) 
 
Hollis-Eden är ett forskningsbolag vars verksamhet syftar till att utveckla 
och kommersialisera produkter för att kunna behandla infektions- och 
immunsystems sjukdomar. Bolaget startade år 1997 och har 44 anställda. 
Hollis-Eden satsar främst på att hitta botemedel mot HIV, AIDS, hepatit 
och malaria. Bolagets främsta produkt HE2000, för behandling av HIV, är 
för närvarande i Fas II. Forskning för att finna verksamma substanser mot 
malaria, hepatit B och hepatit C är i Fas I. Hollis-Eden satsade 11,9 MUSD 
(123,9 MSEK) på forskning och utveckling under år 2001. Hollis-Eden 
innehar ett patent.104 (Se bilaga 20) 
 
Jämförelsetal: Tripep Hollis-Eden 
Marknadsvärde 2001 566 395 750 878 049 900 
Teknologivärde / 
Antal anställda 

11 688 450 12 711 129  

Teknologivärde / 
Antal doktorer 

29 221 125  - 

Teknologivärde / FoU 11,82 4,51 
Teknologivärde / 
Antal patent 

34 091 313 559 289 700 

Täckvärde 28,6 22 
                                                 
102 Tripep Årsredovisning 2001 
103 Chief Manager QA, Tripep, 020425 
104 www.nasdaq.com, 020413 
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5.1.9 Vitrolife AB – Allergan Inc. 
 
 
Vitrolife utvecklar, producerar och säljer högkvalitativa lösningar och 
system för preparation, odling, förvaring och stöd av mänskliga celler 
(stamceller), vävnader och organ. Bolagets produkter används bland annat 
för behandling av ofrivillig barnlöshet, organtransplantation, ögonlinsbyte 
och knäledsförslitning. Försäljning sker till mer än 80 länder, varav USA är 
den enskilt största marknaden. Vitrolife är enda leverantör i världen av 
säkra cellodlingslösningar för mänskliga provrörsbefruktningar. Alla 
produkter inom området är registrerade hos FDA. Vitrloife satsade 28,7 
MSEK på forskning och utveckling under år 2001. Bolaget har totalt 98 
anställda bland annat i Göteborg, där huvudkontoret finns, i England och i 
USA. Bland de anställda har tio stycken avlagt doktorsexamen. Vitrolife, 
som är en avknoppning från Göteborgs universitet och Fertilitetscentrum på 
Carlanderska Sjukhemmet i Göteborg, började sin verksamhet år 1989. 
Bolaget börsintroducerades under år 2001.105 Vitrolife har nio stycken 
patent.106 (Se bilaga 21) 
 
Allergan utvecklar och kommersialiserar produkter för att behandla 
ögoninflammation, neurologiska sjukdomar och diverse sjukdomar. 
Företaget tillverkar även utrustning för ögoninflammationsoperationer och 
kontaktlinsvätskor. Allergan satsade 256,5 MUSD (2 672 MSEK) på 
forskning och utveckling under år 2001. Produkterna säljs i mer än 100 
länder, till bland annat apotek, optiker, mataffärer och sjukhus. Allergan 
börsintroducerades år 1970 och har 6 200 anställda.107 (Se bilaga 22) 
 
Vad gäller amerikanska konkurrenter till Vitrolife var det svårt att finna. I 
sin årsredovisning anger de vilka deras största konkurrenter är inom de 
olika områdena. Efter en genomgång av konkurrenterna fann vi att en 
majoritet av bolagen inte var börsnoterade, varför matchningen med 
Allergan var den bästa tänkbara. 
  
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
105 Vitrolife årsredovisning 2001 
106 Finansavdelningen, Vitrolife AB, 020423 
107 www.allergan.com, 020424 
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Jämförelsetal: Vitrolife Allergan 
Marknadsvärde 2001 547 107 170 106 429 818 000 
Teknologivärde / 
Antal anställda 

4 196 318 14 833 102 

Teknologivärde / 
Antal doktorer 

41 123 917 - 

Teknologivärde / FoU 14,33 34,42 
Teknologivärde / 
Antal patent 

45 693 241 199 490 730 

 
 

5.1.10 Q-Med AB - Inamed corporation 
 
 
Q-Med utvecklar, producerar och marknadsför implantat för estetisk och 
medicinsk användning. Q-Med framställer icke-animalisk och 
stabiliserande hyaluronsyra, vars huvudsakliga funktion är att binda vatten 
och därigenom ge huden volym samt att smörja rörliga kroppsdelar som 
leder och muskler. Q-Med har fyra affärsområden, Estetik, Uro-
Gynekologi, Ortopedi samt Cellterapi och Inkapsling I dag utgörs 
huvuddelen av Q-Meds försäljning av ansiktsestetiska produkter och 
försäljningen sker i ett 60-tal länder. Q-Med har 266 anställda fördelade på 
nio helägda dotterbolag världen över. Av de 266 anställda har 13 procent 
doktorsexamen, det vill säga 35 stycken. Huvudkontoret ligger i Uppsala, 
där all produktion och utveckling av NASHA-produkter sker. Q-Med 
startades år 1987 med syfte att kommersialisera den forskning som  utförts 
kring hyaluronsyra. Q-Med satsade 122,1 MSEK på forskning och 
utveckling under år 2001. Sedan slutet av år 1995 har bolaget drivit sin 
verksamhet i nuvarande struktur, med fokusering helt och hållet på den nya 
form av stabiliserad hyaluronsyra som Q-Med utvecklat och patenterat. 
Detta år inlämnades det så kallade NASHA-patentet, vilket är basen för alla 
Q-Meds produkter. I slutet av 1996 godkändes den första produkten, 
RESTYLANE för utfyllnad av rynkor och läppar, för försäljning i 
Europa.108 Q-Med har tre stycken patent.109 (Se bilaga 23) 
 
Inamed förvärvade Collagen Aesthetics år 1999. Tillsammans utgör de en 
av de ledande företagen inom plastikkirurgi och implantat. Inamed 
utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter för bröstimplantat och 
implantat som används vid rynkbehandling, läppförstoring och utjämning 
av ärr. Produkterna säljs till plastikkirurger i länder som till exempel USA, 

                                                 
108 Q-Med Årsredovisning 2001 
109 Informationsavdelningen Q-Med, 020424 
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Japan, frankrike, Italien, Tyskland och Canada. Bland de viktigaste 
produkterna återfinns Zyderm och Zyplast, vilka är implantat för 
behandling av rynkor och ärrutfyllnader. Inamed har 990 anställda  varav 
två stycken har avlagt doktorsexamen. Bolaget innehar 160 stycken patent. 
År 2001 satsade Inamed 12,2 MUSD (127,1 MSEK) på forskning och 
utveckling.110 (Se bilaga 24) 
 
Jämförelsetal: Q-Med Inamed 
Marknadsvärde 2001 4 445 038 065 4 834 486 200 
Teknologivärde / 
Antal anställda 

16 098 695  4 517 146 

Teknologivärde / 
Antal doktorer 

122 350 087 2 235 987 300 

Teknologivärde / FoU 35,07 35,19 
Teknologivärde / 
Antal patent 

1 427 417 688 7 453 291 

P/e-tal år 2000 98,29 19,08 
P/e-tal år 2001 126,7 22,1 
 
 

5.1.11 Karo Bio AB – Novavax Inc. 
 
 
Karo Bio är ett ledande bolag inom området nukleära receptorer, en viktig 
grupp målproteiner för utveckling av nya läkemedel mot folksjukdomar. 
Bolaget har 122 anställda varav 41 procent är doktorer det vill säga 50 
stycken. I Karo Bios produktportfölj återfinns bland annat 
östrogenreceptorer, för behandling av kvinnosjukdomar och 
sköldkörtelhormon vars syfte är att bota metabola sjukdomar. För 
närvarande har Karo Bio två produkter som prövas kliniskt och 14 
produkter som är preklinisk fas eller på utvecklingsstadiet. Karo Bio 
satsade 160,6 MSEK på forskning och utveckling under år 2001. Karo Bio 
innehar 128 stycken patent.111 (Se bilaga 25) 
 
Novavaxs kärnverksamhet är att utveckla, tillverka och marknadsföra 
produkter för behandling av kvinnosjukdomar. Bolaget har två produkter i 
Fas III och tre produkter i Fas II. Novavaxs östrogenersättnings produkt, 
ESTRASORB, är för närvarande i fas III och en ansökan om godkännande 
som läkemedel har skickats till FDA. Under år 2001 satsade Novavax 10,8 

                                                 
110 www.nasdaq.com, 020413 
111 Karo Bio Årsredovisning 2001 
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MUSD (112,2 MSEK) på forskning och utveckling. Bolaget har 173 
anställda och innehar 19 stycken patent. 112 (Se bilaga 26) 
 
Jämförelsetal: Karo Bio Novavax 
Marknadsvärde 2001 3 948 038 848 2 574 103 062 
Teknologivärde / 
Antal anställda 

30 047 056 13 672 221 

Teknologivärde / 
Antal doktorer 

73 314 817 - 

Teknologivärde / FoU 22,8 21,07 
Teknologivärde / 
Antal patent 

28 638 600 124 489 174 

Täckvärde 44,9 41,8 
 
 
5.1.12 Glycorex AB - BioTransplant Inc. 
 
 
Glycorex Transplantation AB är ett medicintekniskt bolag som startade sin 
nuvarande verksamhet år 1997 på Ideon i Lund. Bolaget VPC-registrerades 
och noterades på NGM's väntelista i december år 1999.Glycorex utvecklar 
produkter för att möjliggöra säkrare organtransplantationer, produkterna 
har för avsikt att minska risken för avstötning av transplanterade organ, 
vilket skulle öka antalet transplantationsmöjligheter. Glycorex har sex 
anställda. Bolaget utvecklar produkter för att öka möjligheterna för 
transplantation från människa till människa och från djur till människa. Ett 
av hindren idag för ett ökat antal transplantationer är att givarens och 
mottagarens blodgrupp måste kunna matcha. Till exempel kan inte en 
blodgrupp A patient erhålla ett organ av blodgrupp B och vice versa. En av 
bolagets huvudprodukter är framtagen för att möjliggöra transplantationer 
över blodgruppsgränsen. Glycorex har tolv stycken patent och satsade 10,8 
MSEK på forskning och utveckling under år 2001.113 (Se bilaga 27) 
 
BioTransplant upptäcker, utvecklar och kommersialiserar produkter som 
skall hindra kroppen från att stöta bort transplanterade organ. 
BioTransplants produkter ska minska risken för komplikationer efter en 
transplantation, som till exempel organbortstötning och infektioner.114 
Företaget har 105 anställda varav 20 stycken har avlagt doktorsexamen. 

                                                 
112 www.nasdaq.com, 020413 
113 Glycorex Årsredovisning 2001 
114 www.nasdaq.com, 020413 
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BioTransplant har 56 stycken patent. Under år 2001 satsade BioTransplant 
10,9 MUSD (114 MSEK) på forskning och utveckling.115 (Se bilaga 28) 
 
Jämförelsetal: Glycorex BioTransplant 
Marknadsvärde 2001 95 268 094 593 742 843 
Teknologivärde / 
Antal anställda 

15 582 165 4 196 314 

Teknologivärde / 
Antal doktorer 

- 22 030 647 

Teknologivärde / FoU 8,7 3,86 
Teknologivärde / 
Antal patent 

7 791 083 7 868 088 

Täckvärde 4,46 25,5 
 
 

5.2 Intervjuer 
 
 
I denna del redovisas den empiri som erhållits genom intervjuer. För att få 
en översiktlig bild av vad de intervjuade individerna har för åsikt, har 
sammanställningen  strukturerats utifrån de frågor vi ställt.  
 
 

5.2.1 Värderingsmodeller 
 
 
Vid värdering av ett bioteknikbolag kan investerare använda sig av i 
princip alla tillgängliga värderingsmodeller. Det finns värderingsmodeller 
som tittar på företagsvärdet i absoluta termer och modeller som tittar på 
värdet i relativa termer. Värdet i absoluta termer är svårt att använda på 
bolag som inte genererar någon vinst, men troligtvis finns det investerare 
som ändå använder sig av den metoden. En värderingsmodell som är 
vanligt förekommande i USA förklaras i citatet. 
 
”Sen finns det ju den här varianten som många jänkare använder, när 
företagen vinstgenererar om 5 år så sätter man ett P/e-tal på dem och sen 
diskonterar man tillbaks det.” 

Förvaltare A 
 
Vidare är det relevant att undersöka vad bolaget har i pipeline, hur dessa 
ser ut och sedan försöka relatera detta till konkurrerande bolag. En 
                                                 
115 Finansavdelningen, BioTransplant, 020422 
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pipelinevärdering är väldigt svår att göra, varför andra värderingsmetoder 
behövs för att komplettera analysen. Det enklaste sättet är att titta på 
täckvärdet, det vill säga värdet av den kassa som finns i förhållande till vad 
de har i pipelines. Täckvärdet brukar vara en ganska användbar modell, den 
är inte komplicerad utan väldigt lätt att genomföra.  
 
Vid värdering av större vinstgenerande företag använder sig 
respondenterna av de klassiska värderingsmetoderna P/e-tal, PEG (Price 
Earnings Growth) samt analyser av bolagets balansräkning. Vid värdering 
av små- och medelstora bolag används istället nuvärdet av företagets 
pipeline, men även här analyseras balansräkningen.    
 
Vid en fundamental värdering av bolaget används en standardmodell 
applicerbar på de flesta bolag. Modellen bygger på att kassaflödet 
analyseras och prognoser görs för väldigt många år fram i tiden. Anledning 
till detta förfarande är att bolagen ofta inte tjänar några pengar i dag och det 
kan dröja ett antal år innan de första produkterna lanseras, först då börjar 
kassaflödet bli positivt. Vid val av avkastningskrav måste hänsyn tas till 
den specifika risken som finns i bolaget. Med andra ord är det vid 
värdering av dessa bolag väsentligt att beakta dels prognosverksamheten, 
men även framtidsutsikten och den specifika risken noga för varje enskilt 
bolag. Vikten av val av avkastningskrav illustreras med hjälp av följande 
exempel. 
 
”Om du tänker dig att ett bolag tjänar 1 miljard om tio år och det har ett 
avkastningskrav på 25 % så är den miljarden i dag inte värd så speciellt 
mycket. Du förlorar otroligt snabbt i värde med ett så högt avkastningskrav 
som 25 %. Om du däremot laborerar med 10 % så blir det en väldig 
skillnad. Om du har ett avkastningskrav på 25 % så är miljarden värd 107 
miljoner i dag.  Har du 10 % avkastningskrav så är den värd 376 miljoner. 
Då är bolaget värt 3,6 ggr så mycket. Det var bara ett räkneexempel men 
det visar hur stor betydelse det har att ta hänsyn till risk när man värderar 
bolag. Det är en enorm skillnad om du ska handla en aktie till 360 spänn 
eller till 100 spänn. Där ligger lite grann av problematiken.” 

Förvaltare C 
 
Vid ett bolags börsnotering kan en jämförelse med andra noterade bolag 
vara en bra metod för att få fram en aktuell värdering av bolaget. Beroende 
på att hänsyn måste tas till vilken investeringsvilja som finns för den här 
typen av aktier för tillfället, för att rätt prissättning skall erhållas. I det fall 
aktierna är väldigt inne, som till exempel bioteknikaktierna är för tillfället, 
prissätts en nyemission högre. Om aktierna inte är attraktiva, kan det till 
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och med bli svårt att lyckas med en nyemission, oavsett vilket pris som 
sätts.  
 
Vidare är teknologivärdet ett mått som används av respondenterna. 
Metoden innebär att bolagets marknadsvärde minskas med dess nettokassa. 
Normalt har den här typen av företag en mängd likvida medel och ingen 
eller låg skuldsättning. Teknologivärdet är det värde som marknaden i dag 
sätter på själva rörelsen i bolaget, det vill säga forskningsverksamheten 
som bedrivs. Teknologivärdet sätts sedan i relation till ett antal variabler 
som till exempel antalet forskare, den totala forskningsansatsen eller antalet 
produkter. Kvoterna som fås kan sedan användas vid en jämförelse med 
andra bolag. 
 
Ingen av respondenterna använde sig av optionsvärdering, då de ansåg att 
metoden inte var tillräckligt transparant. Modellen är svår att förstå och det 
är av stor pedagogisk betydelse att exakt veta hur värdet räknats fram.  
 
 

5.2.2 Nyckeltal 
 
 
Vid frågan om vilka nyckeltal som används fick vi återigen entydiga svar. 
Vid vinstgenererande företag så används klassiska jämförelsetal som P/e-
tal. Det är ett antal faktorer som måste beaktas vid värdering med hjälp av 
P/e-tal. 
 
 ”Det är svårare att titta på ett enstaka P/e-tal för ett år. Vinsterna kan ju 
gå lite upp och ner. Antingen accelererar det väldigt mycket och då kan du 
få väldigt stora skillnader mellan P/e-talen från ett år till ett annat. Om du 
tittar på ett P/e-tal som är för ett lanseringsår, kan nettovinsten bli ganska 
låg och du kan få ett väldigt högt P/e-tal för det året, men det är inte säkert 
om det här säger dig så mycket om huruvida det är köpvärt eller inte. Utan 
man måste titta på provisionen i vinstutvecklingen. Det kan alltså falla 
väldigt mycket året därpå eller två år senare. Det är ganska viktigt 
överhuvudtaget när man tittar på P/e-tal att man tittar på provisionerna i 
vinsterna så att man får en uppfattning om det är stabila vinstökningar 
eller om det är väldigt accelererande vinstökningar. Som sagt det räcker 
inte med att titta på ett år utan du måste titta på en serie.” 

Analytiker D 
 
P/e-talet kan även relateras till tillväxten samma år, eller till en 
genomsnittlig tillväxt över serie år. På så sätt fås PEG talet fram. 
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När icke vinstgenererande företag skall värderas är täckvärdet en lämplig 
värderingsmetod. Det är av stor vikt att veta huruvida företaget har en stor 
kassa eller ej, för att veta hur länge företaget klarar sig utan att ha positivt 
kassaflöde, det vill säga hur uthålligt företaget är.  
 
Teknologivärdet i förhållande till olika variabler som antal doktorer, antal 
patent och total forskningsinsats används även det regelbundet av 
respondenterna. 
 
 

5.2.3 Bedömning av ett företags framtidsutsikter 
 
 
Vid bedömning av ett bioteknikföretags framtidsutsikter går 
respondenterna tillväga på ett likartat sätt. Bedömningen är väldigt 
bolagsspecifik, vilket beror på att bolagen har många olika projekt inom ett 
stort antal områden. Utvecklingen befinner sig i olika faser och har 
följaktligen inte samma risk. Det viktiga är att titta på projektet, det vill 
säga vilken substans det rör sig om och vilket patentskydd som finns för 
detta. Ytterligare en faktor att undersöka är vilken ledning företaget har. 
Ledningens kvalitet och kompetens är viktig, men även deras erfarenheter 
av branschen spelar en stor roll. I nybildade bolag har ledningen en ännu  
större betydelse. En av förvaltarna uttrycker det hela på följande sätt: 
 
”Management är desto viktigare faktor i tidiga bolag. Det kanske är 50 %, 
eller mer av framgångarna som beror på  management. Det är viktigt att 
skaffa sig en uppfattning om man har något förtroende för dem eller inte. 
Hur man ska tolka det de säger.” 

Förvaltare A 
 

Verksamhetsområdet är av stor vikt att ta hänsyn till vid en 
framtidsbedömning. En av förvaltarna illustrerar med hjälp av ett exempel:  
 
”Om man till exempel har ett projekt inom centrala nervsystemet och 
försöker ta fram ett läkemedel mot stroke. Så måste man vara medveten om 
att ingen har lyckats med ett sådant projekt någon gång tidigare, alla har 
misslyckats. Vad ska man sätta för värde på det då? Det måste ju bli 
ganska låga förväntningar.” 

Förvaltare A 
 
Det är av stort värde att ha samarbetspartners, dels inom 
produktutvecklingsområdet men även på marknadssidan, då bioteknikbolag 
ofta har begränsade resurser för att marknadsföra sina produkter. Vanligtvis 
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samarbetar de mindre bolagen med något av de större läkemedelsföretagen, 
vilka har större resurser för marknadsföring och forskning. 
 
 

5.2.4 Värderingsskillnader mellan bioteknikbolag och traditionella 
företag 

 
 
Vad gäller värderingsskillnader mellan traditionella bolag och 
bioteknikbolag, nämnde respondenterna ett antal faktorer som skiljer 
företagen åt. Bioteknikbolagen har en produkt som har en monopolställning 
på marknaden på grund av patentskydd, vilket medför att företagen kan ha 
en hög prissättning som ger en högre vinstmarginal och hög vinsttillväxt 
eftersom företagen har få, eller inga konkurrenter. Verkstadsföretag har 
oftast inget patentskydd för sin produkt. 
 
Vidare är bioteknikbranschen cyklisk. Företagen är beroende av vilken 
respons projekten får. Blir en substans godkänd och bolaget får klartecken 
att fortsätta med sin forskning, påverkas aktiekursen positivt. Skulle 
däremot ett projekt redovisa negativa resultat, sjunker ofta aktiekursen 
drastiskt. En av förvaltarna uttrycker sig på följande sätt: 
 
Furthermore, many biotechs are loss-making and positive cash flow are 
years into the future. This means that expectations are crucial in valuating 
biotechs, which partly explains the large volatility in the sector as 
expectations at times can be hard to quantify.  

Förvaltare B 
 

 
5.2.5 Teknisk analys kontra fundamental analys 
 
 
Valet av analys metod skiljer sig åt mellan respondenterna. En av 
förvaltarna använder sig av tekniskanalys. Valet av analys motiveras med 
följande:  
 
”De här aktierna är väldigt svåra att värdera så att de är nästan aldrig 
rätt värderade utan de är antingen övervärderade eller undervärderade. 
Reaktioner på nyheter brukar vara överreaktioner oftast. När det kommer 
positiva nyheter kan aktien bli övervärderad och när det kommer negativa 
nyheter kan den bli undervärderad.”  

Förvaltare A 
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De två andra förvaltarna förlitar sig enbart på fundamental analys och 
använder överhuvudtaget inte teknisk analys. En av förvaltarna anser dock 
att tekniskanalys kan vara bra i timing situationer.  
 
”De som sitter här och ritar sina kryss och ringar och drar sina stödlinjer, 
de tittar ju egentligen bara på kursrörelserna ser ut i bolaget men de tar 
inte på något sätt hänsyn till vad som har utlöst dessa kursrörelser, varför 
de sker de bara konstaterar att de sker. De tror att mönstret ska upprepas. 
Det kan ju vara bra i den mån att om en aktie rusar från 160 till 250 spänn 
och sedan faller den till 200 då får man ju förstå att det finns ett duktigt 
antal aktieägare som kom in när aktien låg på 250 och som sitter och är 
ganska ledsna eftersom den fallit till 200. När den går upp till 250 nästa 
gång så kan man tro att en del av de som gick in på 250 och blev sittande 
där passar på att sälja av för att inte gå med förlust. Då kan ju 250 
uppfattas som ett tak så att den studsar där och går ner igen därför att det 
kommer fram en massa säljare som tänker äntligen får jag komma ur det 
här, det här var inget bra. På det sättet kan tekniskanalys fungera, men jag 
tror inte att det passar för de här små bolagen.” 

Förvaltare C 
 
Där den intervjuade analytikern arbetar finns inte tillräckligt med resurser 
för att ha en systematisk teknisk analys. Vid värdering av företag används 
fundamentalanalys. Det stora problemet som han ser det, är att det aldrig 
finns tillräckligt med tid att göra en grundlig analys där alla faktorer vägs 
in. 
 
”Det betyder inte att jag inte tillmäter teknisk analys något värde, för att 
jag tror att mycket av det som den här kurskurvan speglar, inte bara för 
bioteknikbolag utan även för andra bolag, det har att göra med att du får 
psykologin hos olika typer av köpare och säljare. Så att nära vissa typer av 
köpare går in så kan andra typer av köpare gå ur. De blir alltså säljare då. 
Jag tror att man kan få ut en del av att titta på kurskurvan och det gör jag 
rätt ofta. Även om jag inte gör någon systematisk teknisk analys.” 

Analytiker D 
 
 

5.2.6 Värderingsskillnader mellan amerikanska och svenska 
bioteknikbolag 

 
 
Vid diskussion med respondenterna om den rådande debatten att 
amerikanska bioteknikbolag generellt är högre värderade än svenska 
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bioteknikbolag, framkom relativt samstämmiga åsikter. Nedan redovisa vi 
de tankar respondenterna har kring ämnet. 
 
Respondenterna tror att det föreligger värderingsskillnader, men menar att 
möjligheten finns att amerikanska bolag inte uteslutande är övervärderade, 
utan att de lika gärna kan vara tvärtom. Beroende på om ett svenskt bolag 
har lokala investerare, vilka värderar bolaget enligt en metod som ger ett 
lägre värde än den värdering som för tillfället används i USA. Men det 
skulle lika gärna kunna vara tvärtom, det vill säga att den lokala 
investeraren på grund av att det finns för få investeringsalternativ 
överprissätter aktien istället, då marknaden lokalt inte är effektiv. I USA 
finns ett stort antal bolag att placera pengar i och många kompetenta 
investerare. Dock tror en av förvaltarna att detta förhållande håller på att 
utjämnas, i alla fall på den svenska marknaden.  
 
”Man kan väl säga att olika marknader kan befinna sig i olika faser. Vissa 
tidsperioder kanske en marknad är väldigt övervärderad. Vi kan ta den 
tyska marknaden till exempel där man på grund av lagstiftning och 
efterdyningar av det som hände under andra världskriget har bromsat 
utvecklingen inom bioteknikbranschen. Tyskarna har kommit på efterkälke 
men sedan sex sju år tillbaka så har man dragit på ordentligt. En 
tillväxtbörs startades och nya bolag kom in. Det blev övervärdering initialt. 
Många lokala investerare kom in, som kanske inte hade ett globalt 
investeringsperspektiv. Men det tror jag håller på att utjämnas nu, jag tror 
man kommer in i en fas där man kanske har bränt sig och man börjar se att 
den lokala marknaden måste ses i ett globalt perspektiv.” 

Förvaltare A 
 
Vidare kan vissa marknader vara över- eller undervärderade under vissa 
tidsperioder. Bioteknikbranschen har vuxit och blivit större, för tio år sedan 
fanns det inte särskilt många vinstgenererande bioteknikföretag. Nu finns 
det väl ett 50-tal som ger vinst. Antalet intresserade investerare har ökat 
och basen för vilka som har möjlighet att investera har breddats. Vilket har 
medfört att marknaden blivit effektivare. I och med detta kan lokala 
skillnader har utjämnats.  
 
Tillgången på erfarna och utbildade investerare är större i USA, vilket 
troligtvis bidrar till en mer rationell prissättning. Den stora andelen 
investerare möjliggör även för en säkrare kapitaltillförsel, som är 
nödvändig i de fall bolaget redovisar ett negativt forskningsresultat. Vidare 
anses amerikanska företagsledare överlag vara mer affärsorienterade. 
Faktorerna skulle kunna bidra till att ge en förklaring till varför 
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amerikanska bioteknikbolag är mer attraktiva än svenska bolag ur 
investeringssynpunkt. 
 
Respondenterna menar att det är svårare för ett svenskt bioteknikbolag att 
etablera sig på den amerikanska marknaden, som är den största marknaden 
i världen, än för ett konkurrerande amerikanskt bolag. Vid samarbete med 
stora läkemedelsbolag blir den geografiska hemvisten en avgörande faktor, 
eftersom amerikanska läkemedelsbolag tenderar att samarbeta med 
amerikanska bioteknikbolag. Att ingå ett samarbete med ett 
läkemedelsbolag medför ofta att aktiepriset stiger avsevärt. 
 
Europeiska bioteknikbolag har däremot vissa fördelar gentemot sina 
amerikanska konkurrenter. Kliniska tester är generellt sett billigare och mer 
lättillgängliga i Europa. Forskare och doktorer håller samma kvalitet i 
Europa som i USA, men kostnaden för att ha dessa anställda är mindre i 
Europa. Vidare är det ett positivt klimat vad gäller legalisering och ett stort 
politiskt intresse för bioteknikbolag. München och Öresundsregionen är bra 
exempel på detta.   
 
”Europe is on its way to catch up with the US, but is still a number of years 
behind. Maturity simply warrants a premium.” 

Förvaltare B 
  
Skillnader som respondenterna anser föreligga mellan svenska och 
amerikanska investerare, är att amerikanarna är väldigt impulsiva. Det är 
snabba turer och det kan svänga kraftigt på den amerikanska 
aktiemarknaden.  
 
”Vi är mycket försiktigare amerikanarna är mycket djärvare. De satsar 
väldigt hårt på att hitta en tunna guld vid regnbågens ände. Vi ser risken 
att man inte hittar den där tunnan guld. I USA menar på det att friskt vågat 
är hälften vunnet. I Europa är det snarare så att friskt vågat är hälften 
svunnet. Alltså man tittar på de 50 % man riskerar att förlora. 
Amerikanarna tittar på de 50% de har möjlighet att vinna.” 

Förvaltare C 
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”De är ju lite manodepressiva i USA så att säga, så att när allt känns 
spännande och går bra så köper de gärna. Under en sådan period kan ett 
företag få en ganska hög värdering. Mitt intryck är nog att det i genomsnitt 
är högre värderat i USA. Det är väldigt depressivt för närvarande så det 
kan ju vara så att skillnaderna under en sådan period är betydligt mindre 
än när det är mera optimistiskt.”  

Förvaltare D 
 
Det allmänna intresset för aktier är större i USA än i Sverige. Aktieintresset 
har på senare tid ökat i Sverige, genom till exempel ägandet av fonder. Men 
ändå är det långt ifrån hur det ser ut i USA. USA ligger före i utvecklingen 
på det här området, de har en annan typ av samhälle. Faktorerna återspeglar 
med stor säkerhet investerarnas agerande på aktiemarknaden.  
 
I grund och botten förhåller det sig på det sättet att amerikanska bolag är 
högre värderade, men förhållandet kan svänga från år till år. För att 
illustrera detta berättar en förvaltare om värderingen av ett svenskt bolag 
och en av dess amerikanska konkurrenter.  
 
”Om du tittar på ett bolag som Invitrogene, för att ta ett exempel, som har 
varit väldigt högt värderat och haft ett marknadsvärde som tappat väldigt 
mycket. Deras största konkurrent i Sverige är Perbio Science som har gått 
åt andra hållet. Det beror ju på att Perbio Science tjänat en sån himla 
massa pengar. De har kraftig tillväxt och hög lönsamhet och det värderar 
aktiemarknaden. Invitrogene har inte lyckats nå upp till det. Men där kan 
du se att det skett en relativ förskjutning i värderingen av bolagen. Om man 
tittat på den här jämförelsen för två år sen, eller för ett år sen var 
Invitrogene mycket högre värderat. I dag är det inte lika stor skillnad men 
det beror på vilken typ av nyckeltal tittar på.” 

Förvaltare C 
 

Amerikanska bolag finansieras i mycket större utsträckning med hjälp av 
riskkapital. Vid en emission i USA kan ett bolag få in flera miljarder 
relativt lätt. Medan det i Sverige, vid emission, kan vara svårt att ens få in 
ett par hundra miljoner. De pengar de amerikanska bolagen får in vid en 
emission kan de forska under lång tid för, skulle det sedan visa sig att 
pengarna inte räcker görs ytterligare en emission. 
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5.3 Sammanfattning 
 
 
Bland de undersökta bolagen har vi funnit att det föreligger en 
värderingsskillnad bolagen emellan. De amerikanska bioteknikbolagen har 
i nästan alla fall varit högre värderade än dess svenska motsvarighet. Det 
finns dock ett fåtal svenska bolag som är högre värderade, till exempel 
Karo Bio, Nobel Biocare och Artimplant. Av dessa är det enbart Karo Bio 
som även har ett högre marknadsvärde än det amerikanska bolaget det 
jämförts med.  
 
För att det skall anses föreligga en värderingsskillnad länderna emellan, bör 
enligt oss ungefär två tredjedelar av landets undersökta bolag vara högre 
värderade. För att avgöra vilket bolag som är högst värderat av de jämförda 
paren har vi studerat varje kriterium för sig. Vi har använt oss av sex eller i 
vissa fall bara fem  jämförelse kriterier för att analysera huruvida det 
föreligger en värderingsskillnad. Anledningen till att ibland endast fem 
kriterier använts är att det var svårt att få in uppgifter om hur många 
doktorer som var anställda. För att ett bolag skall anses vara högre värderat 
är det enligt oss tillräckligt om ett bolag har en övervikt på minst ett 
kriterium. Innebörden av detta blir att ett bolag med sex jämförelse 
kriterium måste vara högre värderat på minst fyra av dessa. För ett bolag 
med fem jämförelse kriterium räcker det om tre av dessa är högre 
värderade.  
 
När det gäller de enskilda värderingskriterierna vi använt oss av, dominerar 
de amerikanska bolagen vad gäller att ha ett högt marknadsvärde och högt 
värderade patent. Däremot har de svenska bolagen genomgående ett bättre 
täckvärde än de amerikanska bolagen. Även P/e-talet, på de fåtal bolag där 
detta gick att räkna ut och jämföra, är högre för de svenska bolagen. Trots 
att svenska bioteknikbolag på ett fåtal punkter är högre värderade, är ändå 
de undersökta amerikanska bolagen generellt sett högre värderade. 
Amerikanska bioteknikbolag är alltså högre värderade med avseende på de 
värderingskriterier vi använt oss av i undersökningen. 
 
För att tydligöra om det är det amerikanska eller svenska bolaget som är 
högst värderat har vi sammanställt en tabell. I tabellen återfinns de 
undersökta bolagen i vänster kolumnen. Bolagen redovisas parvis, med det 
svenska bolaget först följt av det amerikanska. Överst på sidan redovisas de 
olika kriterierna som vi undersökt och jämfört. I det fall bolaget har ett P/e-
tal istället för ett täckvärde har endast markering i denna cell skett och 
cellen för täckvärde har lämnats tom. När ett bolag är högre värderat än 
bolaget det jämförs med har cellen markerats med ett kryss. I det fall det är 
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en marginell skillnad mellan bolagen är detta markerat med en nolla. 
Jämförelsetalet teknologivärdet i relation till antalet doktorer saknas för 
vissa bolag och är i dessa fall markerade med ett streck. (Se bilaga 29) 
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6 Analys 
 
 
I detta avsnitt kommer vi att besvara problemfrågorna som togs upp i 
problemdiskussionen samt analysera huruvida det föreligger någon 
värderingsskillnad mellan amerikanska- och svenska bioteknikbolag. 
Analysen kommer att struktureras utefter ett antal faktorer som skulle 
kunna medföra en värderingsskillnad.  
 
 

6.1 Orsaker till värderingsskillnader 
 
 
Bland de bioteknikbolag som ingår i undersökningen har vi kommit fram 
till att det föreligger en värderingsskillnad.  Som tidigare nämnts är det de 
amerikanska bolagen som i det flesta fall är högre värderade, med avseende 
på de jämförelsetal som valts. För att försöka förklara vad denna 
värderingsskillnad skulle kunna bero på har vi ställt upp ett antal hypoteser. 
Vilka de valda hypoteserna är och varför de är relevanta att diskutera tas 
upp nedan. 
 
En effektiv marknad är en avgörande faktor för att ett bolag skall bli 
korrekt värderat. Om marknaden är ineffektiv kan det vara en bidragande 
orsak till den rådande värderingsskillnaden. 
 
A: Marknaden är inte effektiv.  
 
Om ett lands bioteknikbransch befinner sig i en senare mognadsfas, kan det 
vara en orsak till att värderingsskillnader uppstår.  
 
B: Den amerikanska bioteknikbranschen befinner sig längre fram i 
mognadsfasen än de svenska bioteknikbolagen. 
 
Det är inte lika osäkert att investera i ett bolag som har lätt att få in kapital 
från marknaden. Den lägre risken skulle kunna motivera en högre värdering 
av bolaget. 
 
C: Amerikanska bioteknikbolag har lättare att få in nytt kapital från 
marknaden. 
 
Om det finns en generell värderingsskillnad mellan börserna, skulle det 
troligtvis få effekt på enskilda branscher.  



66 
 
 

 

D: Det föreligger värderingsskillnad mellan bolagen på Nasdaq, New 
York Stock Exchange och Stockholmsbörsen, som medför att 
amerikanska bolag generellt sett är högre värderade än svenska. 
 
En skillnad mellan hur investerarna i USA och Sverige agerar på 
aktiemarknaden, skulle kunna medföra att värderingsskillnader mellan 
bolag uppstår. 
 
E: De amerikanska investerarna är mer riskbenägna. 
 
Verksamhetsområdet borde vara en avgörande faktor för huruvida ett 
bioteknikbolag skall bli högt värderat av marknaden eller ej. 
 
F: Amerikanska bolag är generellt sett mer inriktade på att bedriva 
forskning inom kommersiellt gångbara verksamhetsområden. 
 
Ovanstående hypoteser som valts är de vi anser vara mest relevanta och 
således bör ge tillfredsställande förklaringar till varför det finns en 
värderingsskillnad.  
 
 

6.1.1 Hypotesen om marknadens effektivitet 
 
 
Om marknaden skulle vara effektiv på den starka nivån skulle 
felprissättning av aktier inte förekomma, då all existerande information 
avspeglas i börskurserna. Studier har dock visat att marknaden inte är 
effektiv på denna nivå, däremot kan den vara det på den halvstarka nivån.  
 
En faktor som tyder på att marknaden inte är effektiv skulle kunna vara att 
det är en låg omsättning på vissa aktier. En låg omsättning på en aktie 
betyder att dess värde inte kan bestämmas med säkerhet. För aktier med en 
hög omsättning sätts priset kontinuerligt och det råder därför mindre 
osäkerhet om värdet. Förutsättningen för en effektiv marknad är att det 
existerar många säljare och köpare, vilket säkerställer en hög omsättning. 
Det är i regel högre omsättning på de undersökta amerikanska 
bioteknikbolagens aktier än vad det är i de svenska bolagen. Denna skillnad 
i omsättning skulle kunna leda till att de uppstår olikheter i värdering 
länderna emellan.  
 
Vidare skulle användandet av teknisk analys kunna vara en bidragande 
orsak till marknadens ineffektivitet. Teknisk analys bygger på att historiska 
kursrörelser studeras och ingen hänsyn tas till fundamentala faktorer om 
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bolagen. Användandet av tekniska analyser har ökat något de senaste åren. 
En anledning till det ökade användandet är att många investerare anser att 
det i vissa fall går att erhålla överavkastning genom studier av historiska 
kursrörelser. En förklaring till att värderingsskillnader uppstår är att 
marknaden inte är effektiv på den starka nivån. Då investerare genom att 
studera kursrörelser kan generera överavkastning, borde marknaden vara 
svagt effektiv. Enligt Olberts undersökning från år 1992 är det betydligt 
vanligare förekommande att använda sig av teknisk analys i USA än i 
Sverige. Andelen av aktieanalytikerna i USA som använder sig av denna 
analysmetod är 40 procent, medan motsvarande andel är 10 procent i 
Sverige. Som nämnts tidigare har användargraden troligen ökat något de 
senaste åren i Sverige. Det är med andra ord ett relativt stort antal 
investerare som använder sig av denna metod, vilket ger en indikation  på 
att marknaden inte är starkt effektiv.             
 
Marknaden kan även vara lokalt ineffektiv i USA eller Sverige. Ett svenskt 
bolag kan ha lokala investerare, vilka värderar bolaget enligt en metod som 
ger ett lägre värde än den metod som för tillfället används i USA. Fallet 
kan även vara att det finns för få investerings alternativ, vilket medför att 
ett visst bolags aktie överprissätts av investeraren. Lokal ineffektivitet kan 
med andra ord bidra till att det uppstår värderingsskillnader länder emellan.  
 
Om ineffektivitet råder på marknaden skulle det kunna vara en förklaring 
till den värderingsskillnad mellan amerikanska och svenska bioteknikbolag 
som upptäckts i undersökningen. Ovanstående resonemang indikerar att 
marknaden inte är starkt effektiv, vilket leder till att aktier felvärderas. Vad 
som däremot inte med säkerhet kan klarläggas är huruvida amerikanska 
bioteknikbolag generellt sett är högre värderade än svenska bioteknikbolag. 
Marknadens ineffektivitet kan lika gärna leda till det motsatta, det vill säga 
att svenska bioteknikbolag blir högre värderade än de amerikanska. I och 
med att hypotesen inte ger en tillfredsställande förklaring till den rådande 
värderingsskillnaden, väljer vi att förkasta den.  
 
 

6.1.2 Hypotesen om mognadsfas 
 
 
De första bioteknikbolagen i USA etablerades under mitten av 1970-talet. I 
Sverige kom verksamheten igång först under mitten av 1980-talet, vilket 
skulle innebära att Sverige befinner sig ungefär tio år efter USA i 
forskningsutveckling. Det har visat sig vara svårt för andra länder att hämta 
in detta försprång, inte minst därför att utvecklingstiden för nya läkemedel 
är så lång. De amerikanska företagen har därför fortfarande en helt 
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dominerande ställning vad gäller första generationens bioteknikprodukter. 
Även gällande utvecklingen av andra och tredje generationens 
bioteknikprodukter ligger de amerikanska företagen långt framme, även om 
dominansen inte är fullt så total. Ytterligare förhållanden som talar för att 
Sverige har närmat sig USA i utvecklingen är att en del svenska 
bioteknikbolag köpt upp eller gått samman med utländska bolag, vilket 
medför att de svenska bolagen får tillgång till det utländska bolagets 
forskning och humankapital. Sammantaget skulle dessa faktorer kunna 
bidra till att avståndet i utvecklingen minskat, men fortfarande förhåller det 
sig så att amerikanska bioteknikbolag har fler produkter ute på marknaden 
och befinner sig således i en mer mogen fas än de svenska 
bioteknikbolagen.  
 
En marknad med stort antal noterade bolag skulle kunna tyda på en sen 
mognadsfas, då det ställs högre krav på noterad verksamhet vad gäller 
omsättning, lämnande av information samt hur länge bolaget existerat i 
nuvarande form. På den amerikanska marknaden fanns det år 1999 1 500 
stycken bioteknikbolag, medan de i Europa vid samma tidpunkt fanns 1 
400 stycken. Av dessa återfinns ett par hundra i Sverige, vilket innebär en 
fjärde plats på listan över flest antal bioteknikbolag i Europa. Det finns fler 
noterade bioteknikbolag i USA än i Sverige, vilket borde innebära att de 
amerikanska bolagen befinner sig i en mer mogen fas.  
 
Den största marknaden för i princip alla bioteknikprodukter är den 
amerikanska, vilket medför att det är en avgörande faktor huruvida ett 
bolag lyckas etablera sig på denna marknad eller ej. Amerikanska 
bioteknikbolag har en fördel gentemot de svenska bolagen vad gäller att 
etablera produkter på den amerikanska marknaden, i och med att det är 
svårare att som utländskt bolag slå sig in på den amerikanska marknaden. 
Följande medför att amerikanska bolag har fler etablerade och 
vinstgenererande produkter än de svenska bolagen. I och med att 
amerikanska bolag har ett större antal etablerade produkter, tyder det på att 
den amerikanska marknaden befinner sig i en mer mogen fas.  
 
På en mogen marknad borde det vara berättigat att värdera bolagen högre. 
Att investera i bolag som befinner sig i en sen mognadsfas, innebär lägre 
risk än att investera i bolag med osäker forskning. Bolag med 
kommersialiserade produkter genererar i regel intäkter, vilka kan 
återinvesteras i verksamheten.  Bolag som befinner sig i en tidigare 
utvecklingsfas är i behov av externt kapital för att kunna fortsätta att 
bedriva sin verksamhet, vilket innebär att de måste vända sig till ägarna 
eller nya investerare. Sammantaget innebär ovanstående resonemang att 
hypotesen om marknadens mognadsfas bör behållas, då den delvis kan 
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förklara den värderingsskillnad som råder mellan amerikanska- och 
svenska bioteknikbolag. 
 
 

6.1.3 Hypotesen om kapitaltillförsel 
 
 
Den första fasen för ett bioteknikbolag är kritisk, i och med svårigheter att 
få in riskkapital innan bolaget visat att deras affärsidé har kommersiell 
potential. Bristen på kapital i tidigt skede för bolagen har uppmärksammats 
i många länder under de senaste åren. I USA finns programmen Small 
Business Innovation Research Program (SBIR) och Small Business 
Technology Transfer (STTR), vilka finansieras av National Institutes of 
Health (NIH). Programmen syftar till att hjälpa små företag med innovativ 
forskning och utveckling som har kommersiell potential. Den svenska 
motsvarigheten är NUTEK, som även de stödjer tillväxtbolag i 
uppstartsfasen. Förutom statligt stöd är samarbetsavtal, strategiska allianser 
och riskkapital viktiga finansieringskällor för bolag i utvecklingsskedet. På 
grund av den långa utvecklingstiden för en produkt krävs nästan alltid en 
kombination av dessa olika finansieringssätt innan en produkt är klar. 
 
Efter andra världskriget ökade de offentliga satsningarna på 
biovetenskaplig forskning kraftigt i USA. Även Europa ökade sina 
satsningar, dock inte i samma utsträckning. I Sverige satsar staten ett par 
hundra miljoner kronor på bioteknisk forskning årligen och universiteten 
bidrar med ungefär 700 miljoner kronor. Anslag till bioteknikbranschen har 
under 1990-talet varit ett prioriterat område i Sverige. I USA anslogs 
ungefär arton miljarder USD till forskning inom bioteknikområdet, vilket 
ger ett genomsnitt per bioteknikbolag på 14,5 MUSD.   
 
Tillgången på riskkapital i USA har under 1990-talet varit god, bortsett från 
en period under mitten av decenniet. I USA finns en väl utvecklad 
riskkapitalindustri, vilket utgjort en viktig faktor för de amerikanska 
bioteknikbolagen sedan 1970-talet. Även om det generellt är lättare att få 
riskkapital i USA har situationen markant förbättrats i Europa sedan mitten 
av 1990-talet, bland annat genom statliga investeringar i riskkapitalfonder. 
Trots att det inte är lika svårt att få in riskkapital i Sverige längre, är det en 
betydande skillnad på summorna som företagen kan få in genom till 
exempel en emission. En väl fungerande riskkapitalmarknad är en 
avgörande faktor för att bolagen snabbt skall kunna kommersialisera sina 
forskningsresultat. 
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En av förutsättningarna för att snabbt få ut en färdig produkt på marknaden 
är god tillgång på startkapital och riskkapital. I detta avseende har 
amerikanska bolag en fördel gentemot sina svenska konkurrenter, vilket 
medför att de har fler kommersialiserade produkter. Den goda 
kapitaltillförseln medför att amerikanska bioteknikbolag dels har möjlighet 
att forska inom flera områden samtidigt vilket ger en bredare 
forskningsbas, dels kan de korta ner den inledande forskningsfasen något 
genom att bland annat anställa fler forskare. På grund av de amerikanska 
bolagens bättre förutsättningar på det här området borde det vara motiverat 
att värdera dessa högre än deras svenska konkurrenter. Ovanstående 
resonemang gör att vi väljer att behålla hypotesen om kapitaltillförsel, då 
den skulle kunna förklara den värderingsskillnad som råder mellan Sverige 
och USA. 
 
 

6.1.4 Hypotesen om skillnader på börserna 
 
 
I det fall en generell skillnad föreligger mellan de amerikanska börserna 
och den svenska börsen, skulle det kunna bidra till att ge en förklaring till 
varför värderingsskillnader uppstår. Under år 1999 gick Stockholm börsens 
SAX All share index upp med 66,5 procent, medan motsvarande uppgång 
för Nasdaq Composite index var 84,3 procent och för NYSE Composite 
index 9,1 procent. Med andra ord var uppgången störst på Nasdaq och på 
Stockholm börsen. Uppgången på NYSE var under år 1999 betydligt 
mindre och kan förklaras med att det i huvudsak är stora företag noterade 
på denna börs, vilka är relativt lätta att värdera. NYSE är en något stabilare 
börs och index fluktuerar inte lika mycket som på de andra två börserna. 
Under år 2000 gick Stockholm börsens SAX All share index ned med tolv 
procent, motsvarande nedgång för Nasdaq Composite index var 40,2 
procent. NYSE Composite index gick däremot upp med en procent under 
samma tidsperiod. Även här är det Nasdaq som står för den procentuellt 
största förändringen. Att NYSE Composite index inte går ned under detta 
år utan istället upp, borde vara ytterligare en indikation på att det är en 
stabilare börs än både Stockholm börsen och Nasdaq. Under 2001 gick 
samtliga börsers index ned. Stockholm SAX All share index gick ned 16,9 
procent, Nasdaq Composite index gick ned 14,9 procent och NYSE 
Composite index gick ned 9,3 procent. Även detta år är det NYSE som 
procentuellt sett förändrat sig minst. 
 
Börsernas olika sammansättning och struktur skulle kunna vara en 
bidragande orsak till att bioteknikbolagens värdering skiljer sig åt mellan 
USA och Sverige. Det ställs högre krav för att bli börsnoterad i USA än på 
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Stockholmsbörsen. Många av de svenska noterade bolagen uppfyller inte 
kraven för notering på någon av de amerikanska börserna. De högre krav 
som ställs i USA på börsnoterade bolag medför att de amerikanska bolagen 
är större med avseende på bland annat omsättning och eget kapital. I och 
med de högre krav som ställs för att bolag skall få noteras på någon av de 
amerikanska börserna, borde bolagen i USA befinna sig i en mer mogen 
fas. I och med att bioteknikbolagen i genomsnitt är större i USA än i 
Sverige borde det vara naturligt att värdera de amerikanska bolagen högre.  
 
Nasdaq Composite index har fluktuerat betydligt mer än NYSE Composite 
index. Stockholm börsens SAX All share index har även det fluktuerat 
betydligt mer än NYSE Composite index. Förändringarna på Stockholm 
börsen är dock inte lika stora som på Nasdaq. Resonemanget leder till att 
en eventuell upp- eller nedvärdering av bioteknikbolag får ett större 
genomslag på Nasdaq än på NYSE och även till viss mån på Stockholm 
börsen. De högre krav som ställs för att bolag skall bli noterade i USA 
medför en viss strukturskillnad mellan börserna. Strukturskillnaden skulle 
kunna vara en bidragande orsak till värderingsskillnaden som råder mellan 
amerikanska och svenska bioteknikbolag. Dock är inte vare sig 
strukturskillnaden eller skillnaderna mellan börsernas index tillräckligt 
omfattande för att ensamma kunna förklara den rådande 
värderingsskillnaden. Men om hypotesen om skillnader på börserna 
kombineras med hypotesen om marknadens mognadsfas, skulle den kunna 
hjälpa till att förklara de värderingsskillnader som existerar. Om det är på 
det sättet att de amerikanska bioteknikbolagen är i en mer mogen fas än de 
svenska bolagen, skulle det när undersökningen genomfördes kunnat ha 
pågått en uppvärdering av de amerikanska bioteknikbolagen. Denna 
uppvärdering skulle inte få genomslag förrän något senare i Sverige, om 
hypotesen om att de amerikanska bolagen är i en mer mogen fas är korrekt.  
 
 

6.1.5 Hypotesen om skillnad mellan investerarna 
 
 
En skillnad mellan investerarna i Sverige och i USA skulle kunna innebära 
att bolag värderas olika. Vid intervjuerna framgick att respondenterna 
ansåg att det finns skillnader mellan investerare i Sverige och i USA. De 
faktorer som togs upp var att det finns fler erfarna och utbildade investerare 
i USA, vilka är mer vana vid ett globalt perspektiv. Förekomsten av dessa 
investerare borde leda till en rationell prissättning. I och med att den 
svenska bioteknikmarknaden inte är i en lika mogen fas som den 
amerikanska, är de svenska investerarna överlag inte lika erfarna som de 
amerikanska, vidare är de inte lika vana vid ett globalt perspektiv. De 
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amerikanska investerarna anses även vara mer riskbenägna och impulsivare 
än svenska investerare. Om en investerare är riskbenägen, tvekar denne inte 
att investera i bolag utan kommersialiserade forskningsresultat. Det viktiga 
är att investeringen genererar stora vinster om den lyckas. I Sverige är 
investerarna mer försiktiga och vill gärna se resultat innan de investerar. De 
amerikanska investerarnas riskbenägenhet är en förklaring till varför det är 
lättare att få in investeringskapital och riskkapital i USA än i Sverige.  
 
Förekomsten av flockpsykologi skulle enligt en av respondenterna vara 
vanligare förekommande bland amerikanska investerare än svenska. 
Flockpsykologi innebär att investerarna har en tendens att påverkas av 
varandras investeringar, vilket skulle kunna vara en förklaring till att 
spekulationsbubblor uppstår. Vid en spekulationsbubbla blir enskilda bolag 
eller en hel bransch orimligt högt värderade med avseende på deras 
substans.  
 
Antagandet om att amerikanska investerare är mer riskbenägna än de 
svenska investerarna medför att det skulle kunna uppstå 
värderingsskillnader länderna emellan. Om amerikanska investerare 
använder sig av en lägre riskpremie än de svenska investerarna, borde det 
leda till att amerikanska bioteknikbolag värderas högre. Om den 
amerikanska marknaden i större utsträckning än den svenska präglas av 
flockpsykologi, skulle vid vissa tidpunkter amerikanska bioteknikbolag 
kunna värderas högre än svenska bolag. Påståendena är inte inhämtade 
ifrån en attitydundersökning bland amerikanska och svenska investerare, 
utan det rör sig om de tendenser respondenterna har urskiljt. Trots detta 
väljer vi att behålla hypotesen, då den ger en tillfredsställande förklaring 
till den observerade värderingsskillnaden.   
   
 

6.1.6 Hypotesen om verksamhetsområde 
 
 
I intervjuerna vi genomförde framgick att verksamhetsområdet spelar en 
viktig roll vid värdering av företaget. En av respondenterna nämnde 
exemplet med forskning inom området stroke. Inom detta område är det 
tidigare ingen som lyckats, varför utsikten att lyckas inte kan bedömas vara 
särskilt stor. I och med detta är risken att investera i bolaget också högre, 
varför de bör värderas lägre än bolag inom verksamhetsområden med 
färdiga forskningsresultat. Ett bolags verksamhetsområde bör därför ha 
betydelse för dess värdering, då potentialen varierar mellan olika områden. 
Andra verksamhetsområden där det inte heller har framkommit några 
avgörande resultat är inom områden som cancer och AIDS. Konsekvensen 
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skulle vara att bolag inom dessa verksamhetsområden skulle värderas lågt, 
men då behovet av botemedel mot dessa sjukdomar är stort skulle vinsterna 
bli höga för ett bolag som lyckas med sin forskning. Marknadens intresse 
för dessa verksamhetsområden och dess framtidsmöjligheter gör att 
värderingen blir relativt hög jämfört med bioteknikbranschen i allmänhet. 
 
I USA genomförs flest kliniska försök i sena faser på botemedel mot 
cancer, AIDS och Alzheimer. Sverige är, som nämnts i bakgrunds stycket, 
framstående inom stamcellsforskning. Stamcellsforskning är grunden till en 
stor del av läkemedelsforskningen, men är inte lika kommersiellt gångbar 
som färdiga läkemedelsprodukter. Ovanstående resonemang skulle kunna 
bidra till att ge en förklaring till varför amerikanska bioteknikbolag 
värderas högre än svenska bioteknikbolag. Hypotesen bör dock avvisas, då 
den inte på egen hand kan ge en tillfredställande förklaring till varför det 
föreligger värderingsskillnader länderna emellan. Om däremot hypotesen 
skulle omformuleras på ett sätt som gör att ett bolags verksamhetsområde 
är en bidragande orsak till värderingsskillnader, skulle den sannolikt kunna 
accepteras. Hypotesen kan då bidra till att ge en mer nyanserad bild av de 
orsaker som skapar värderingsskillnader. 
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7 Slutsatser 
 
 
Uppsatsens syfte är att besvara huruvida det finns någon skillnad i 
värderingen av likvärdiga bioteknikbolag i USA och Sverige samt vad detta 
värderingsgap skulle kunna bero på. Gällande den första problemfrågan 
kom vi fram till att det föreligger en värderingsskillnad länderna emellan. 
Som nämnts i avsnitt 5.3 har de amerikanska bioteknikbolagen överlägset 
högst marknadsvärde och högst värderade patent. När det gäller täckvärde 
har däremot de svenska bolagen i de flesta fall en kassa som räcker längre. 
Även i de fall P/e-talet kunnat räknas ut har de svenska bolagen ett högre 
värde. De undersökta amerikanska bioteknikbolagen är generellt sett högre 
värderade, trots att svenska bioteknikbolag på ett fåtal punkter är högre 
värderade. Med avseende på de värderingskriterier vi använt oss av i 
undersökningen är amerikanska bioteknikbolag högre värderade. 
 
Enligt vårt sätt att resonera kan värderingsskillnaden bero på marknadens 
mognadsfas i respektive land, bolagens kapitaltillförsel eller skillnader 
mellan investerarna i Sverige och USA.  
 
Att investera i bolag som befinner sig i en sen mognadsfas, innebär lägre 
risk än att investera i bolag med enbart osäker forskning. Om det råder låg 
osäkerhet kring ett bolag kan det vara motiverat med ett högre värde än för 
bolag med hög risk. Faktorer som kan minska osäkerheten är till exempel 
om ett bolag har kommersialiserade produkter, genererar intäkter och har 
en stor kassa. Bolag som befinner sig i en tidigare utvecklingsfas är i behov 
av externt kapital för att kunna fortsätta att bedriva sin verksamhet, vilket 
innebär att de måste vända sig till ägarna eller nya investerare. Bolag 
verksamma på en mogen marknad borde således värderas högre av 
investerarna. 
 
God tillgång på startkapital och riskkapital är en förutsättning för att ett 
bolag skall kunna startas och senare utvecklas. De amerikanska bolagen har 
i detta avseende en fördel gentemot sina svenska konkurrenter, vilket 
medför att de har ett bredare verksamhetsområde och fler 
kommersialiserade produkter. Den goda kapitaltillförseln innebär 
möjligheter att forska inom flera områden samtidigt vilket breddar 
forskningsbasen, men bolagen kan även korta ner den inledande 
forskningsfasen något genom att bland annat anställa fler forskare. Ett 
bolag med tryggad kapitaltillförsel borde värderas högre än ett bolag där 
osäkerhet råder om huruvida nödvändigt kapital skall erhållas i framtiden. 
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Skillnaderna mellan amerikanska och svenska investerare skulle kunna 
medföra att det uppstår värderingsskillnader länderna emellan. Det 
framkom under intervjuerna att amerikanska investerare är mer 
riskbenägna än de svenska investerarna. Vidare präglas den amerikanska 
marknaden i stor utsträckning av flockpsykologi. Sammantaget kan dessa 
faktorer leda till att spekulationsbubblor uppstår. Om det i nuläget existerar 
en spekulationsbubbla inom bioteknikbranschen i USA, skulle det innebära 
att amerikanska bioteknikbolag är övervärderade. Resonemanget kring 
spekulationsbubblor skulle kunna vara en avgörande faktor för att förklara 
den rådande värderingsskillnaden. 
 
De hypoteser vi valt att behålla ger en tillfredställande förklaring till varför 
det existerar en värderingsskillnad mellan amerikanska bioteknikbolag och 
likvärdiga svenska bioteknikbolag. Vi har valt att förkasta en del av de 
uppställda hypoteserna. Hypoteserna som förkastades är marknadens 
effektivitet, skillnader mellan börserna och skillnader i 
verksamhetsområde. I och för sig skulle dessa hypoteser i kombination med 
andra kunna bidra till att ge en mer nyanserad bild av värderingsskillnaden 
mellan amerikanska och svenska bioteknikbolag. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 
 
 
• Vilken typ av värderingsmodeller använder Ni vid värdering av bioteknikföretag? 
 
 
• Vilka nyckeltal använder Ni Er av vid bedömning av ett bioteknikföretag? 
 
 
• Hur skiljer sig värderingen av bioteknikföretag mot andra typer av företag? 
 
 
• Hur bedömer Ni ett företags framtidsutsikter? 
 
 
• I vilken utsträckning använder Ni Er av teknisk analys, kontra fundamental analys, 

för placeringsbeslut? 
 
 
• Den senaste tiden har det debatterats i svenska affärstidningar att amerikanska 

bioteknikbolag är högre värderade än svenska. I vår undersökning har vi funnit att 
detta stämmer. Vad har du för åsikt om den rådande debatten? Vad skulle en sådan 
här skillnad kunna bero på? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



82 
 
 

 

 
Bilaga 2 

 
Genomsnittlig USD/SEK 

 
År 2000     År 2001 
 
31/1 8,8032   31/1 9,4967 
29/2 8,7321   28/2 9,8450 
31/1 8,6543   30/3 10,3875 
28/4 8,9642   30/4 10,1950 
31/5 9,0051   31/5 10,7275 
30/6 8,7817   29/6 10,8450 
31/7 9,1854   31/7 10,5500 
31/8 9,4642   31/8 10,3775 
29/9 9,6910   28/9 10,6600 
31/10 10,0345   31/10 10,5875 
30/11 10,0585   30/11 10,6650 
29/12 9,5042   28/12 10,6675 
Genomsnitt: 9,2380   Genomsnitt: 10,4170 
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Bilaga 3 
 

Perbio Science 
 
Genomsnittskurs 2000  Genomsnittskurs 2001 
 
Datum: SEK   Datum: SEK 
31/1  46,5   31/1 130,5 
29/2 60   28/2 119 
31/3 65   30/3 113 
28/4 62   30/4 124 
31/5 69,5   31/5 153 
30/6 69   29/6 135,5 
31/7 114,5   31/7 138,5 
31/8 90   31/8 143 
29/9 94   28/9 130 
31/10 101,5   31/10 142 
30/11 110   30/11 156 
29/12 130   31/12 170,5 
Genomsnitt: 84,33   Genomsnitt: 137,92 
 
 
Marknadsvärde 2001 
 
Antal aktier * Genomsnittskurs = 36 312 795 * 137,92 = 5 008 260 686 SEK 
 
Teknologivärde 2001 
 
Marknadsvärde – Likvida medel = 5 008 260 686 - 99 900 000 = 4 908 360 686 SEK 
 
Teknologivärde / Antal anställda 
4 908 360 686/ 1 089 = 4 507 218 
Teknologivärde / Antal doktorer 
4 908 360 686/ 44 = 111 553 651  
Teknologivärde / FoU 
4 908 360 686/ 106 300 000 = 46,17 
Teknologivärde / Antal patent 
4 908 360 686/ 63 = 77 910 487 

 
P/e-tal 
 
Genomsnittlig kurs / (Vinst / Antal aktier) = P/e-tal 
P/e-tal 2000: 84,33 / (90 100 000 / 35 829 420) = 33,60 
P/e-tal 2001: 137,92 / (193 100 000 / 36 312 795) = 25,94 
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Bilaga 4 
 

GeneLogic Inc. 
 

 
Genomsnittskurs 2001 
 
Datum: USD SEK 
31/1 24,000 250,00 
28/2 20,063 209,00 
30/3 16,750 174,48 
30/4 18,100 188,55 
31/5 21,150 220,32 
29/6 21,800 227,10 
31/7 19,030 198,24 
31/8 17,450 181,78 
28/9 13,160 137,09 
31/10 13,400 139,59 
30/11 18,350 191,15 
31/12 20,020 208,55 
Genomsnitt: 18,606 193,82 
 
Marknadsvärde 2001 
 
Antal aktier * Genomsnittskurs = 26 871 000 * 193,82 = 5 208 137 220 SEK 
 
Teknologivärde 
 
Marknadsvärde – Likvida medel = 5 208 137 220 - 2 060 670 106 =  
3 147 467 114 SEK 
 
Teknologivärde / Antal anställda  
3 147 467 114 / 226 = 13 926 846  
Teknologivärde / Doktorer 
3 147 467 114 / 66 = 47 688 896 
Teknologivärde / FoU 
3 147 467 114 / 614 905 093 = 5,12 
Teknologivärde / Patent  
3 147 467 114 / 18 = 174 859 284 
 
Täckvärde 
 
Rörelseresultat före avskrivningar / 12 = Förbrukningstakt 364 845 008 / 12 =  
30 403 751 
Likvida medel / Förbrukningstakt = 2 060 670 106 / 30 403 751 = 67,8 månader 
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Bilaga 5 
 
 

Artimplant 
 
 
Genomsnittskurs 2001 
 
Datum:  SEK 
31/1 90 
28/2 83,5 
30/3 70 
30/4 70 
31/5 83 
29/6 81 
31/7 58 
31/8 50  
28/9 46 
31/10 49,5 
30/11 57 
31/12 48,5 
Genomsnitt: 65,54 
 
Marknadsvärde 2001  
 
Antal aktier * Genomsnitts kurs = 9 250 000 * 65,54 = 606 245 000 SEK 
 
Teknologivärde 
 
Marknadsvärde – Likvida medel = 606 245 000 – 68 006 000 = 538 239 000 SEK 
 
Teknologivärde / Antal anställda 
538 239 000 / 69 = 7 800 565 
Teknologivärde / Doktorer 
Ingen uppgift  
Teknologivärde / FoU 
538 239 000 / 22 700 000 = 23,71 
Teknologivärde / Patent 
538 239 000 / 5 = 107 647 800 
 
Täckvärdet 
 
Rörelseresultat före avskrivningar / 12 = Förbrukningstakt 33 493 000 / 12 = 2 791 083 
Likvida medel / Förbrukningstakt = 68 006 000 / 2 791 083 = 24 ,4 månader 
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Bilaga 6 
 
 

Osteotech Inc. 
 

 
Genomsnittskurs 2001 
 
Datum: USD SEK 
31/1 6,375 66,408 
28/2 6,375 66,408 
30/3 5,375 55,991 
30/4 5,500 57,294 
31/5 4,800 50,002 
29/6 4,550 47,397 
31/7 4,550 47,397 
31/8 4,250 44,272 
28/9 3,530 36,772 
31/10 3,500 36,460 
30/11 5,590 58,231 
31/12 5,660 58,960 
Genomsnitt: 5,005 52,137 
 
Marknadsvärde 
 
Antal aktier * Genomsnitts kurs = 14 140 000 * 52,137 = 737 217 180 SEK 
 
Teknologivärde 
 
Marknadsvärde – Likvida medel = 737 217 180 – 54 064 230 = 683 152 950 SEK 
 
Teknologivärde / Antal anställda 
683 152 950 / 365 = 1 871 652  
Teknologivärde / Doktorer 
Ingen uppgift  
Teknologivärde / FoU 
683 152 950 / 47 907 783 = 14,26 
Teknologivärde/patent  
683 152 950 / 43 = 15 887 278 
 
Täckvärdet 
 
Rörelseresultat före avskrivningar / 12 = Förbrukningstakt  69 168 880 / 12 =5 764 073  
Likvida medel / Förbrukningstakt =  54 064 230 /  5 764 073 = 9,4 månader 
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Bilaga 7 
 
 

MediTeam 
 
 
Genomsnittskurs 2001 
 
Datum: SEK 
31/1 17 
28/2 15 
30/3 13,5 
30/4 11,2 
31/5 10,8 
29/6 8 
31/7 9,05 
31/8 9,2  
28/9 7,9 
31/10 6 
30/11 8 
31/12 7 
Genomsnitt: 10,22 
 
Marknadsvärde 2001 
 
Antal aktier * Genomsnitts kurs = 6 940 649 * 10 ,22 = 70 933 433 SEK 
 
Teknologivärde 
 
Marknadsvärde – Likvida medel = 70 933 433 – 74 491 483 = - 3 558 050 SEK 
 
Teknologivärde / Anställda 
Negativt 
Teknologivärde / Doktorer 
Negativt 
Teknologivärde / FoU 
Negativt 
Teknologivärde / Patent  
Negativt 
 
Täckvärdet 
 
Rörelseresultat före avskrivningar / 12 = Förbrukningstakt 41 541 808 / 12 = 3 461 817 
Likvida medel / Förbrukningstakt = 74 491 483 / 3 461 817 = 21 ,5 månader 
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Bilaga 8 
 
 

BioLase Inc. 
 
 

Genomsnittskurs 2001 
 
Datum: USD SEK 
31/1 3,031 31,574 
28/2 2,375 24,740 
30/3 2,297 23,928 
30/4 2,250 23,438 
31/5 3,230 33,647 
29/6 5,060 52,710 
31/7 5,880 61,252 
31/8 3,940 41,043 
28/9 3,950 41,147 
31/10 4,840 50,418 
30/11 5,950 61,981 
31/12 5,690 59,273 
Genomsnitt: 4,041 42,095 
 
 
Marknadsvärde 2001 
 
Antal aktier * Genomsnitts kurs = 19 853 000 * 42,095 = 835 712 035 SEK 
 
Teknologivärde 
 
Marknadsvärde – Likvida medel = 835 712 035 – 49 637 005 = 786 075 030 SEK 
 
Teknologivärde / Antal anställda 
786 075 030 / 109 = 7 211 698 
Teknologivärde / Doktorer  
Har inga doktorer anställda 
Teknologivärde / FoU 
786 075 030 / 114 086 984 = 6,89 
Teknologivärde / Patent 
786 075 030 / 40 = 19 651 876  
 
Täckvärde 
 
Rörelseresultat före avskrivningar / 12 = Förbrukningstakt 3 791 788 / 12 = 315 982 
Likvida medel / Förbrukningstakt = 27 813 390 / 315 982  = 88 månader 
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Bilaga 9  
 
 

BioInvent 
 
 
Genomsnittskurs 2001 
 
Datum: SEK 
29/6 51 
31/7 45,5 
31/8 41,5 
28/9 34 
31/10 34 
30/11 42 
31/12 37 
Genomsitt: 40,71 
 
Marknadsvärde 2001  
 
Antal aktier * Genomsnitts kurs =28 144 305 * 40,71 = 1 145 754 656 SEK 
 
Teknologivärde 
 
Marknadsvärde – Likvida medel = 1 145 754 656 – 338 662 000 = 807 092 656 SEK 
 
Teknologivärde / Anställda 
807 092 656 / 110 = 7 337 205 
Teknologivärde / Doktorer 
807 092 656 / 31 = 26 035 247 
Teknologivärde / FoU 
807 092 656 / 45 255 000 = 17,83 
Teknologivärde / Patent 
807 092 656 / 68 = 11 869 010  
 
Täckvärde 
 
Rörelseresultat före avskrivningar / 12 = Förbrukningstakt 46 357 000 / 12 = 3 863 083 
Likvida medel / Förbrukningstakt = 338 662 000 / 3 863 083 = 87,7 månader 
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Bilaga 10 
 
 

Applied Molecular Evolution Inc. 
 

 
Genomsnittskurs 2001 
 
Datum: USD SEK 
29/6 12,48 130,00 
31/7 11,11 115,73 
31/8 9,97 103,86 
28/9 7,39 76,98 
31/10 9,57 99,69 
30/11 10,27 106,98 
31/12 12,49 130,11 
Genoms. 10,469 109,051 
 
Marknadsvärde 
 
Antal aktier * Genomsnitts kurs = 22 425 000 * 109 ,051 = 2 445 468 675 SEK 
 
Teknologivärde 
 
Marknadsvärde – Likvida medel = 2 445 468 675 – 835 443 400 = 1 610 025 275 SEK 
 
Teknologivärde / Antal anställda 
1 610 025 275 / 83 = 19 398 397  
Teknologivärde / Doktorer 
Ingen uppgift  
Teknologivärde / FoU 
1 610 025 275 / 113 889 061 = 14,14 
Teknologivärde / Patent 
1 610 025 275 / 34 = 47 353 685 
 
Täckvärde 
 
Rörelseresultat före avskrivningar / 12 = Förbrukningstakt 192 589 496 / 12 =  
16 049 125 
Likvida medel / Förbrukningstakt = 835 443 400 / 16 049 125 = 52 månader 
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Bilaga 11 
 
 

Active Biotech 
 
Genomsnittskurs 2001 
 
Datum: SEK 
31/1  130 
28/2 122 
30/3 112,5 
30/4 111 
31/5 109 
29/6 108 
31/7 102 
31/8 93 
28/9 73 
31/10 69,5 
30/11 99 
31/12 108 
Genomsnitt:  103,08 
 
Marknadsvärde 2001  
 
Antal aktier * Genomsnitts kurs = 11 246 292 * 103,08 = 1 159 267 779 SEK 
 
Teknologivärde 
 
Marknadsvärde – Likvida medel = 1 159 267 779 – 596 100 000 = 563 167 779 SEK 
 
Teknologivärde/anställda 
563 167 779 / 337 = 1 671 121 
Teknologivärde / Doktorer 
563 167 779 / 57 = 9 880 136 
Teknologivärde / FoU 
563 167 779 / 294 559 000 = 1,91 
Teknologivärde / Patent 
563 167 779 / 22 = 25 598 535 
 
Täckvärde 
 
Rörelseresultat före avskrivningar / 12 = Förbrukningstakt 239 631 000 / 12 =  
19 969 250 
Likvida medel / Förbrukningstakt = 596 100 000 / 19 969 250 = 29 månader 
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Bilaga 12 
 
 
 

Onyx Pharmaceuticals Inc. 
 
 
Genomsnittskurs 2001 
 
Datum: USD SEK 
31/1  11,688 121,75 
28/2 10,125 105,47 
30/3 9,75 101,57 
30/4 10,78 112,30 
31/5 10,93 113,86 
29/6 11,87 123,65 
31/7 9,94 103,54 
31/8 6,38 66,46 
28/9 3,51 36,56 
31/10 4,25 44,27 
30/11 5,52 57,50 
31/12 5,12 53,34 
Genomsnitt: 8,32 86,67 
 
Marknadsvärde 2001 
 
Antal aktier * Genomsnitts kurs = 18 510 000 * 86 ,67 = 1 604 261 700 SEK 
 
Teknologivärde 
 
Marknadsvärde – Likvida medel = 1 604 261 700 – 609 040 322 = 995 221 378 SEK 
 
Teknologivärde / Antal anställda 
995 221 378 / 85 = 11 708 487 
Teknologivärde / Doktorer 
Ingen uppgift  
Teknologivärde / FoU 
995 221 378 / 415 919 559 = 2,39 
Teknologivärde / Patent 
995 221 378 / 34 = 29 271 217 
 
Täckvärde 
 
Rörelseresultat före avskrivningar / 12 = Förbrukningstakt 328 604 265 / 12 =  
27 383 689 
Likvida medel / Förbrukningstakt = 609 040 322 / 27 383 689 = 22,3 månader 
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Bilaga 13 
 
 

Nobel Biocare 
 
Genomsnittskurs 2000 Genomsnittskurs 2001 
 
Datum: SEK  Datum: SEK 
31/1  200  31/1 308 
29/2 207,5  28/2 361 
31/3 232  30/3 355 
28/4 240  30/4 390 
31/5 192  31/5 380 
30/6 195  29/6 367 
31/7 195  31/7 420 
31/8 215  31/8 385 
29/9 240  28/9 291,5 
31/10 225  31/10 405 
30/11 309,5  30/11 430 
29/12 291  31/12 437,5 
Genomsnitt: 236,8  Genomsnitt: 377,5 
 
Marknadsvärde 2001 
 
Antal aktier * Genomsnitts kurs = 25 346 215 * 377,5 = 9 568 196 163 SEK 
 
Teknologivärde 
 
Marknadsvärde – Likvida medel = 9 568 196 163 – 233 800 000 = 9 334 396 163 SEK 
 
Teknologivärde/anställda 
9 334 396 163 / 1 328 = 7 028 913 
Teknologivärde / Doktorer 
9 334 396 163 / 6 = 1 555 732 694 
Teknologivärde / FoU 
9 334 396 163 / 120 300 000 = 77,59 
Teknologivärde / Patent 
9 334 396 163 / 47 = 198 604 174 

 
Uträkning P/e-tal 
 
Genomsnittlig kurs / (Vinst / Antal aktier) = P/e-tal 
P/e-tal 2000: 236,8 / (134 120 000 / 25 155 086) = 44,4 
P/e-tal 2001: 377,5 / (188 954 000 / 25 346 215) = 50,7  
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Bilaga 14 
 
 
 

Dentsply International Inc. 
 
Genomsnittskurs 2000  Genomsnittskurs 2001 
 
Datum: USD SEK  Datum:  USD SEK 
31/1  16,500 152,43  31/1 23,042 240,03 
29/2 17,083 157,81  28/2 25,083 261,29 
31/3 18,917 174,76  30/3 24,333 253,48 
28/4 19,375 178,99  30/4 26,120 272,09 
31/5 20,459 189,00  31/5 29,360 305,84 
30/6 20,542 189,77  29/6 29,567 308,00 
31/7 22,542 208,24  31/7 29,533 307,65 
31/8 22,250 205,55  31/8 29,747 309,87 
29/9 23,292 215,17  28/9 30,627 319,04 
31/10 23,125 213,63  31/10 29,993 312,44 
30/11 24,125 222,87  30/11 31,047 323,42 
29/12 26,083 240,95  31/12 33,467 348,63 
Genomsnitt: 21,191 195,76  Genomsnitt: 28,293 296,81 
 
Marknadsvärde 2001  
 
Antal aktier * Genomsnitts kurs = 77 671 000 * 296 ,81 = 23 053 529 510 SEK 
 
Teknologivärde 
 
Marknadsvärde – Likvida medel = 23 053 529 510 – 351 157 070 = 22 702 372 440 
SEK 
 
Teknologivärde/antal anställda 
22 702 372 440 / 7 500 = 3 026 983 
Teknologivärde / doktorer 
22 702 372 440 / 360 = 63 062 146  
Teknologivärde / FoU 
22 702 372 440 / 294 801 100 = 77,01 
Teknologivärde / Patent 
22 702 372 440 / 134 = 169 420 690 

 
Beräkning av P/e-tal 
 
Genomsnittlig kurs / (Vinst / Antal aktier) = P/e-tal 
P/e-tal 2000: 195,76 / (1 052 283 672 / 77 785 000) = 14,5 
P/e-tal 2001: 296,81 / (1 265 623 832 / 77 671 000) = 18,2 
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Bilaga 15 
 

 
Biora 

 
 
Genomsnittskurs 2001 
 
Datum: SEK 
31/1 28,9 
28/2 14,5 
30/3 12,8 
30/4 11,6 
31/5 16 
29/6 14,6 
31/7 11,8 
31/8 10,3 
28/9 8,5 
31/10 10,3 
30/11 10 
31/12 12,3 
Genomsnitt: 13,466  
 
Marknadsvärde 2001 
 
Antal aktier * Genomsnittskurs = 22 014 000 * 13,466 = 296 440 524 SEK 
 
Teknologivärde 2001 
 
Marknadsvärde – Likvida medel = 296 440 524  – 51 471 000 = 244 969 524 SEK 
 
Teknologivärde / Antal anställda 
244 969 524 / 83 = 2 951 440 
Teknologivärde / Antal doktorer 
244 969 524 / 5 = 48 993 905 
Teknologivärde / FoU 
244 969 524 / 26 787 000 = 9,15 
Teknologivärde / Antal patent 
244 969 524 / 58 = 4 223 612 
 
Täckvärde  
 
Rörelseresultat före avskrivningar / 12 = Förbrukningstakt 20 525 000 / 12 = 1 710 417 
Likvida medel / Förbrukningstakt = 51 471 000 / 1 710 417= 30,09 
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Bilaga 16 
 
 
 

CollaGenex 
 
Genomsnittskurs 2001 
 
Datum: USD SEK 
31/1 5,375 55,991 
28/2 5,063 52,741 
30/3 5,000 52,085 
30/4 7,950 82,815 
31/5 8,500 88,545 
29/6 8,200 85,419 
31/7 8,390 87,399 
31/8 10,000 104,17 
28/9 8,000 83,336 
31/10 7,940 82,711 
30/11 7,960 82,919 
31/12 8,100 84,378 
Genomsnitt: 7,539 78,534 
 
 
Marknadsvärde 2001 
 
Antal aktier * Genomsnittskurs = 10 999 573 * 78,534 = 863 837 859 SEK 
 
Teknologivärde 2001 
 
Marknadsvärde – Likvida medel = 863 837 859 – 80 627 580 = 783 210 279 SEK 
 
Teknologivärde / Antal anställda 
783 210 279 / 155 = 5 052 969 
Teknologivärde / Antal doktorer 
783 210 279 / 1 = 783 210 279 
Teknologivärde / FoU 
783 210 279 / 267 039 795 = 2,93 
Teknologivärde / Antal patent 
783 210 279 / 30 = 26 107 009 
 
Täckvärde  
 
Rörelseresultat före avskrivningar / 12 = Förbrukningstakt 84 596 457 / 12 = 7 049 705 
Likvida medel / Förbrukningstakt = 80 627 580 / 7 049 705 = 11,5 månader 
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Bilaga 17 
 
 

Medivir 
 
 
Genomsnittskurs 2001 
 
Datum: SEK 
31/1 150 
28/2 120,5 
30/3 107,5 
30/4 107 
31/5 93 
29/6 62,5 
31/7 56,5 
31/8 52 
28/9 38,9 
31/10 52 
30/11 61 
31/12 62 
Genomsnitt: 80,24  
 
Marknadsvärde 2001 
 
Antal aktier * Genomsnittskurs = 8 288 122 * 80,24 = 665 038 909 SEK 
 
Teknologivärde 2001 
 
Marknadsvärde – Likvida medel = 665 038 909 – 182 732 000 = 482 306 909 SEK 
 
Teknologivärde / Antal anställda 
482 306 909 / 212 = 2 275 033  
Teknologivärde / Antal doktorer 
482 306 909 / 54 = 8 931 609  
Teknologivärde / FoU 
482 306 909  / 159 000 000 = 3,03 
Teknologivärde / Antal patent 
482 306 909 / 26 = 18 550 266 
 
Täckvärde  
 
Rörelseresultat före avskrivningar / 12 = Förbrukningstakt 130 049 000 / 12 =  
10 837 417 
Likvida medel / Förbrukningstakt = 182 732 000 / 10837 417 = 16,9 månader 
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Bilaga 18 
 

 
Triangle 

 
Genomsnittskurs 2001 
 
Datum: USD SEK 
31/1 7,688 80,086 
28/2 5,813 60,554 
30/3 5,750 59,898 
30/4 5,280 55,002 
31/5 4,570 47,606 
29/6 4,680 48,752 
31/7 4,020 41,876 
31/8 3,200 33,334 
28/9 3,200 33,334 
31/10 3,750 39,064 
30/11 3,950 41,147 
31/12 4,010 41,772 
Genomsnitt: 4,659  48,533 
 
 
Marknadsvärde 2001 
 
Antal aktier * Genomsnittskurs = 54 084 000 * 48,533 = 2 624 848 117 SEK 
 
Teknologivärde 2001 
 
Marknadsvärde – Likvida medel = 2 624 848 117 – 677 042 498 = 1 947 805 619 SEK 
 
Teknologivärde / Antal anställda 
1 947 805 619 / 175 = 11 130 318 
Teknologivärde / Antal doktorer 
1 947 805 619 / 27 = 72 140 949  
Teknologivärde / FoU 
1 947 805 619 / 749 201 057 = 2,59 
Teknologivärde / Antal patent 
1 947 805 619 / 10 = 194 780 562 
 
Täckvärde 2001 
 
Rörelseresultat före avskrivningar / 12 = Förbrukningstakt 798 963 066 / 12 =  
66 580 255  
Likvida medel / Förbrukningstakt = 677 042 498 / 66 580 255 = 10,2 månader 
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Bilaga 19 
 
 

Tripep 
 
 
Genomsnittskurs 2001 
 
Datum: SEK  
31/1 79 
28/2 68 
30/3 54 
30/4 60 
31/5 57 
29/6 52,5 
31/7 44,5 
31/8 45 
28/9 7,25 
31/10 6,9 
30/11 8,4 
31/12 8,2 
Genomsnitt: 40,895 
 
Marknadsvärde 2001 
 
Antal aktier * Genomsnittskurs = 13 850 000 * 40,895 = 566 395 750 SEK 
 
Teknologivärde 2001 
 
Marknadsvärde – Likvida medel = 566 395 750 – 157 300 000 = 409 095 750 SEK 
 
Teknologivärde / Antal anställda 
409 095 750 / 35 =  11 688 450  
Teknologivärde / Antal doktorer 
409 095 750 / 14 =  29 221 125  
Teknologivärde / FoU 
409 095 750 / 34 600 000 = 11,82  
Teknologivärde / Antal patent 
409 095 750 / 12 = 34 091 313  
 
Täckvärde 2001 
 
Rörelseresultat före avskrivningar / 12 = Förbrukningstakt 65 900 000 / 12 = 5 491 666 
Likvida medel / Förbrukningstakt = 157 300 000 / = 28,6 månader 
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Bilaga 20 
 
 

Hollis-Eden 
 
 
Genomsnittskurs 2001 
 
Datum: USD SEK 
31/1 5,438 56,648 
28/2 3,938 41,022 
30/3 2,781 28,969 
30/4 3,500 36,459 
31/5 7,890 82,190 
29/6 6,750 70,315 
31/7 6,250 65,106 
31/8 4,640 48,335 
28/9 6,950 72,398 
31/10 10,000 104,17 
30/11 10,000 104,17 
31/12 10,140 105,628 
Genomsnitt: 6,523  67,95 
 
 
Marknadsvärde 2001 
 
Antal aktier * Genomsnittskurs = 12 922 000 * 67,95 = 878 049 900 SEK 
 
Teknologivärde 2001 
 
Marknadsvärde – Likvida medel = 878 049 900 – 318 760 200 = 559 289 700 SEK 
 
Teknologivärde / Antal anställda 
559 289 700 / 44 = 12 711 129 SEK 
Teknologivärde / Antal doktorer 
Ingen uppgift  
Teknologivärde / FoU 
559 289 700 / 123 962 300 = 4,51 
Teknologivärde / Antal patent 
559 289 700 / 1 = 559 289 700 
 
Täckvärde 2001 
 
Rörelseresultat före avskrivningar / 12 = Förbrukningstakt 173 651 390 / 12 =  
14 470 949  
Likvida medel / Förbrukningstakt = 318 447 690 / 14 470 949 = 22 månader 
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Bilaga 21 
 
 

Vitrolife 
 
 
Genomsnittskurs 2001 
 
Datum SEK  
31/7 34 
31/8 32,50 
28/9 28 
31/10 23  
30/11 30 
28/12 31 
Genomsnitt: 29,75 
 
Marknadsvärde 2001 
 
Antal aktier * Genomsnittskurs = 18 390 157 * 29,75 = 547 107 170 SEK 
 
Teknologivärde 2001 
 
Marknadsvärde – Likvida medel = 547 107 170 –135 868 000= 411 239 170 SEK 
 
Teknologivärde / Antal anställda 
411 239 170 / 98 = 4 196 318 
Teknologivärde / Antal doktorer 
411 239 170 / 10 = 41 123 917 
Teknologivärde / FoU 
411 239 170 / 28 695 000 = 14,33 
Teknologivärde / Antal patent 
411 239 170 / 9 = 45 693 241 
 
Täckvärde 2001 
 
Rörelseresultat före avskrivningar / 12 = Förbrukningstakt 33 463 000 / 12 = 2 788 583 
Likvida medel / Förbrukningstakt = 135 868 000 / 2 788 583 = 48,7 månader 
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Bilaga 22 
 

 
Allergan 

 
 
Genomsnittskurs 2000  Genomsnittskurs 2001 
 
Datum: USD SEK  Datum: USD SEK 
31/1 57,00 526,57  31/1 81,75 851,59 
29/2 50,31 464,76  28/2 86,95 905,76 
31/3 50,00 461,90  30/3 74,15 772,42 
28/4 58,88 543,93  30/4 76,00 791,69 
31/5 68,69 634,56  31/5 89,70 934,40 
30/6 74,50 688,23  29/6 85,50 890,65 
31/7 66,94 618,39  31/7 75,29 784,30 
31/8 73,14 675,67  31/8 72,25 752,63 
29/9 84,41 779,78  28/9 66,30 690,65 
31/10 84,06 776,55  31/10 71,79 747,84 
30/11 92,81 857,38  30/11 75,49 786,38 
29/12 96,81 894,33  31/12 75,05 781,80 
Genomsnitt:  71,46 660,17  Genomsnitt: 77,52 807,51 
 
 
Marknadsvärde 2001 
 
Antal aktier * Genomsnittskurs = 131 800 000 * 807,51 = 106 429 818 000 SEK 
 
Teknologivärde 2001 
 
Marknadsvärde – Likvida medel = 99 808 186 000 –7 842 959 300 = 91 965 226 700 
SEK 
 
Teknologivärde / Antal anställda 
91 965 226 700 / 6200 = 14 833 102 
Teknologivärde / Antal doktorer 
Ingen uppgift  
Teknologivärde / FoU 
91 965 226 700 / 2 671 960 500 = 34,42 
Teknologivärde / Antal patent 
91 965 226 700 / 461 = 199 490 730 
 
P/e-tal 
 
Genomsnittlig kurs / (Vinst / Antal aktier) = P/e-tal 
P/e-tal 2000: 660,17 / (1 987 093 800 / 130 700 000) = 43,42 
P/e-tal 2001: 807,51 / (2 361 533 900 / 131 800 000) = 45,07 
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Bilaga 23 
 
 

Q-Med 
 
Genomsnittskurs 2000  Genomsnittskurs 2001 
 
Datum: SEK   Datum: SEK  
31/1 67   31/1 222 
29/2 128   28/2 191 
31/3 119   30/3 196,50 
28/4 115   30/4 210 
31/5 130   31/5 200 
30/6 132,50   29/6 171,50 
31/7 121,50   31/7 143 
31/8 154   31/8 154 
29/9 166   28/9 167,50 
31/10 175   31/10 158 
30/11 195   30/11 170 
29/12 192   31/12 174 
Genomsnitt: 141,25   Genomsnitt: 179,79 
 
 
Marknadsvärde 2001 
 
Antal aktier * Genomsnittskurs = 24 723 500 * 179,79 = 4 445 038 065 SEK 
 
Teknologivärde 2001 
 
Marknadsvärde – Likvida medel =  4 445 038 065  – 162 785 000  =  4 282 253 065 
SEK 
 
Teknologivärde / Antal anställda 
4 282 253 065 / 266  = 16 098 695  
Teknologivärde / Antal doktorer 
4 282 253 065 / 35 = 122 350 087  
Teknologivärde / FoU 
4 282 253 065 / 122 121 000 = 35,07  
Teknologivärde / Antal patent 
4 282 253 065 / 3 = 1 427 417 688  
 
P/e-tal 
 
Genomsnittlig kurs / (Vinst / Antal aktier) = P/e-tal 
P/e-tal 2000: 141,25 / (35 293 000 / 24 547 500) = 98,29 
P/e-tal 2001: 179,79 / ( 35 098 000 / 24 723 500) = 126,7 
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Bilaga 24 
 
 

Inamed 
 
Genomsnittskurs 2000  Genomsnittskurs 2001 
 
Datum: USD SEK  Datum: USD SEK 
31/1 41,44 382,81  31/1 20,5 213,55 
29/2 37,87 349,89  28/2 22,25 231,78 
31/3 49,50 457,28  30/3 23,75 247,40 
28/4 41,38 382,22  30/4 20,97 218,45 
31/5 37,87 349,89  31/5 22,8 237,51 
30/6 36,63 338,34  29/6 28,31 294,91 
31/7 32,88 303,70  31/7 23,16 241,26 
31/8 32,68 301,97  31/8 22,14 230,63 
29/9 28,13 259,82  28/9 17,0 177,09 
31/10 28,00 258,66  31/10 19,05 198,44 
30/11 28,50 263,28  30/11 25,7 267,72 
29/12 20,44 188,81  31/12 30,07 313,24 
Genomsnitt: 34,609 319,72  Genomsnitt: 22,975 239,33 
 
 
Marknadsvärde 2001 
 
Antal aktier * Genomsnittskurs = 20 200 000 * 239,331 = 4 834 486 200 SEK 
 
Teknologivärde 2001 
 
Marknadsvärde – Likvida medel = 4 834 486 200 – 362 511 600  = 4 471 974 600 SEK 
 
Teknologivärde / Antal anställda 
4 471 974 600 / 990 = 4 517 146  
Teknologivärde / Antal doktorer 
4 471 974 600 / 2  = 2 235 987 300 
Teknologivärde / FoU 
4 471 974 600 / 127 087 400 = 35,19  
Teknologivärde / Antal patent 
4 471 974 600 / 160 = 7 453 291  
 
P/e-tal 
 
Genomsnittlig kurs / (Vinst / Antal aktier) = P/e-tal 
P/e-tal 2000: 319,718 / (341 806 000 / 20 400 000) = 19,08 
P/e-tal 2001: 239,331 / (218 757 000 / 20 200 000) = 22,1 
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Bilaga 25 
 

 
Karo Bio 

 
Genomsnittskurs 2001 
 
Datum: SEK  
31/1 310  
28/2 264  
30/3 285  
30/4 347  
31/5 365  
29/6 360  
31/7 320  
31/8 325  
28/9 330  
31/10 332  
30/11 346,50  
31/12 355 
Genomsnitt: 328,29  
 
Marknadsvärde 2001 
 
Antal aktier * Genomsnittskurs = 12 026 071 * 328,29 = 3 948 038 848 SEK 
 
Teknologivärde 2001 
 
Marknadsvärde – Likvida medel = 3 948 038 848 – 282 298 000 = 3 665 740 848 SEK 
 
Teknologivärde / Antal anställda 
3 665 740 848 / 122 = 30 047 056 
Teknologivärde / Antal doktorer 
3 665 740 848 / 50  = 73 314 817 
Teknologivärde / FoU 
3 665 740 848 / 160 622 000 = 22,8 
Teknologivärde / Antal patent 
3 665 740 848 / 128 = 28 638 600 
 
Täckvärde 2001 
 
Rörelseresultat före avskrivningar / 12 = Förbrukningstakt 75 439 000 / 12 =  6 286 583 
Likvida medel / Förbrukningstakt = 282 298 000  / 6 286 583 = 44,9 månader 
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Bilaga 26 
 
 

Novavax 
 
Genomsnittskurs 2001 
 
Datum: USD SEK 
31/1 10,400 108,337 
28/2 8,010 83,441 
30/3 7,800 81,253 
30/4 8,550 89,065 
31/5 9,110 94,899 
29/6 10,900 113,545 
31/7 11,050 115,108 
31/8 13,250 138,025 
28/9 14,100 146,879 
31/10 12,240 127,504 
30/11 11,300 117,712 
31/12 14,100 146,879 
Genomsnitt: 10,900  113,545 
 
 
Marknadsvärde 2001 
 
Antal aktier * Genomsnittskurs = 22 670 274 * 113,545 = 2 574 103 062 SEK 
 
Teknologivärde 2001 
 
Marknadsvärde – Likvida medel = 2 574 103 062  – 208 808 765 = 2 365 294 297 SEK 
 
Teknologivärde / Antal anställda 
2 365 294 297 / 173 = 13 672 221 
Teknologivärde / Antal doktorer 
Ingen uppgift  
Teknologivärde / FoU 
2 365 294 297 / 112 243 175 = 21,07 
Teknologivärde / Antal patent 
2 365 294 297 / 19 = 124 489 174 
 
Täckvärde 2001 
 
Rörelseresultat före avskrivningar / 12 = Förbrukningstakt  59 949 835 / 12 = 4 995 819  
Likvida medel / Förbrukningstakt = 208 808 765 / 4 995 819 = 41,8 månader 
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Bilaga 27 
 
 

Glycorex 
 
Genomsnittskurs 2001 
 
Datum: SEK  
31/1 2,2 
23/2 2,3 
30/3  
30/4  
30/5 1,9 
29/6 1,7 
31/7 1,5 
31/8 1,8 
28/9 1,55 
31/10 5 
30/11 6,35 
28/12 4,4 
Genomsnitt: 2,87  

 
Marknadsvärde 2001 
 
Antal aktier * Genomsnittskurs = 33 194 458 * 2,87 = 95 268 094 SEK 
 
Teknologivärde 2001 
 
Marknadsvärde – Likvida medel = 95 268 094 – 1 776 104 = 93 492 990 SEK 
 
Teknologivärde / Antal anställda 
93 492 990 / 6 = 15 582 165 
Teknologivärde / Antal doktorer 
Ingen uppgift 
Teknologivärde / FoU 
93 492 990 / 10 800 000 =  8,7  
Teknologivärde / Antal patent 
93 492 990 / 12 = 7 791 083 
 
Täckvärde 2001 
 
Rörelseresultat före avskrivningar / 12 = Förbrukningstakt  4 778 212 / 12 = 398 184  
Likvida medel / Förbrukningstakt = 1 776 104 / 398 184 = 4,46 månader 
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Bilaga 28 
 

 
Biotransplant 

 
Genomsnittskurs 2001 
 
Datum USD SEK 
31/1 8,000 83,336 
28/2 5,500 57,294 
30/3 5,313 55,346 
30/4 6,050 63,023 
31/5 7,240 75,419 
29/6 7,750 80,732 
31/7 6,680 69,586 
31/8 5,200 54,168 
28/9 5,500 57,294 
31/10 5,900 61,461 
30/11 7,720 80,419 
31/12 8,850 92,191 
Genomsnitt: 6,642 69,189  
 
Marknadsvärde 2001 
 
Antal aktier * Genomsnittskurs = 8 581 463 * 69,189 = 593 742 843 SEK 
 
Teknologivärde 2001 
 
Marknadsvärde – Likvida medel = 593 742 843 – 153 129 900 =  440 612 943 SEK 
 
Teknologivärde / Antal anställda 
440 612 943 / 105 = 4 196 314 
Teknologivärde / Antal doktorer 
440 612 943 / 20 = 22 030 647 
Teknologivärde / FoU 
440 612 943 / 114 042 503 = 3,86 
Teknologivärde / Antal patent 
440 612 943 / 56 = 7 868 088 
 
Täckvärde 2001 
 
Rörelseresultat före avskrivningar / 12 = Förbrukningstakt  71 981 470 / 12 = 5 998 445 
Likvida medel / Förbrukningstakt = 153 129 900 / 5 998 445= 25,5 månader 
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