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Sammanfattning 

Titel: Kliniska prövningars inverkan på läkemedelsföretagens aktiekurser 
 
Författare: Patrik Saikkonen, Kabir Khan 
 
Handledare: Cheick Wagué, Ogi Chun 
 
Nyckelord: Läkemedelsbranschen, aktiekurser, abnormal return, kliniska prövningar, 
finansiering 
 
Bakgrund: Läkemedelsbranschen är idag en av de mest reglerade branscherna på 
marknaden. Forskning och utveckling har en stor betydelse för läkemedelsföretagen. För att 
lansera ett läkemedel krävs det att företagen genomför kliniska prövningar, deras utfall kan 
mycket väl avgöra företagens framtid. 
 
Problemformulering: hur stor inverkan har de olika faserna inom produktutvecklingen på 

aktiekurserna för företag i läkemedelsbranschen. 

 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur marknaden reagerar när läkemedel som är 

under utveckling går in i de tre olika kliniska faserna. 

 

Metod: Studien baseras på kvantitativ data där ett bekvämlighetsval gjorts på sju stycken 

läkemedelsföretag. PR meddelanden där läkemedel i utveckling går in i fas-1, fas-2 och fas-3 

kliniska prövningar har valts ut som enskilda händelsen i eventstudien som genomförts. Vi 

har studerat vad som händer 5 dagar före och 5 dagar efter att händelsen utspelar sig. 

Därefter har vi mätt marknadens reaktion genom beräkning av den anormala avkastningen. 

 

Slutsatser: Studien visar på att aktiemarknaden reagerar positivt på alla de tre kliniska 

faserna. Marknaden har en förmåga att övervärdera fas-1 studiers betydelse. Det finns 

tecken på att marknaden har svårt att värdera forskningen och utvecklingens riktiga värde. 
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Abstract 

Title: Clinical trials and their impact on pharmaceutical companies stock prices 
 
Authors: Patrik Saikkonen, Kabir Khan 
 
Advisory professors: Cheick Wagué, Ogi Chun 
 
Keywords: The pharmaceutical industry, stock prices, abnormal return, clinical trials, 
funding, finance. 
 
Background: The pharmaceutical industry is a heavily regulated market. Costs for research 
and development are of utmost importance for the industry. To successfully launch a new 
drug requires clinical trials, and their outcomes could well determine the future of the 
company’s business. 
 
Problem formulation: how much influence do the various stages of product development 
have on the stock prices for companies in the pharmaceutical industry. 
 
Purpose: How does the market react when a drug under development undergoes the three 
different clinical phases. 
 
Method: The study is based on quantitative data. Seven pharmaceutical companies have 
been selected for this study. PR messages for when drugs in development go into phase-1, 
phase-2 and phase-3 clinical trials, have been selected as the event in focus for our study. 
We have studied what occurs five days before and five days after an event takes place. Next 
we measure the markets reaction by calculating the abnormal return. 
 
Conclusion: The study shows that the stock market reacts positively to all three clinical 
phases. The market has a way to overestimate phase-1 studies importance. There are signs 
that the market has difficulties evaluating R&Ds real value. 
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1 Inledning 

I detta inledande kapitel tas de frågorna upp som uppsatsen ska belysa. Kapitlet ska 
underlätta förståelsen för ämnet så att läsaren kan ta sig vidare genom arbetet. 

1.1  Inledning 

 

Läkemedelsbranschen är idag en stor exportindustri för Sverige och står för 6 % av landets 

totala export.1 

 

Sverige har nordens största handelsnetto för läkemedel och är därför en viktig ekonomisk 

faktor för nationen. De andra nordiska länderna Finland och Norge har ett negativt 

handelsnetto när det kommer till läkemedel. Sverige är ett av de 6 europeiska länder som 

har en större export än import av läkemedel. 

 

Det finns en stor marknad även i Sverige där 13-14 % av hälsosjukvårdens utgifter är 

relaterade till läkemedel. Dessa siffror talar för att läkemedelsbolagen har en viktig funktion i 

dagens samhälle och är en bransch som är här för att stanna. Andelen läkemedel som säljs 

på den globala marknaden har inom perioden år 2002-2009 fördubblats. 2  

 

I takt med att levnadsstandarden ökat på nya marknader som de i Asien, Afrika och 

Sydamerika så har läkemedelsförsäljningen i dessa länder ökat. Handeln med Kina har från år 

1998-2007 ökat med hela 260 % 3 

 

Läkemedelsbranschen är komplex i sin natur och mycket kan påverka företagens välmående 

vilket redogörs i kapitlen nedan. 

 

1.2  Bakgrund  
 

När man ser till läkemedelsbranschens historia så har den bidragit med oerhört mycket för 

mänskligheten. Läkemedel har används sen urminnes tider och ett av de första kända 

läkemedlen härstammade från opiumplantan som därefter ledde på 1800-talet till 

framställning av morfinet.  Under 1900-talet skedde en enorm ökning av läkemedels effekt 

och användning. Detta skedde i samband med de två världskrigen då upp emot 90 % av de 

läkemedel som är i bruk idag härstammar ifrån. 

                                                      
1
 http://www.astrazeneca.se/_mshost2627214/content/resources/gUserfiles/CESIS_rapport.pdf (13-03-2011)  

2
 http://www.lif.se/cs/E_Handel/Dokument/2F384BC3-83FA-4683-9B65-5779B00CB791.pdf (13-03-2011) 

3
 http://www.ekonomifakta.se/sv/Artiklar/2007/September/Liten-kan-bli-stor-med-utrikeshandel/  

(13-03-2011) 

http://www.astrazeneca.se/_mshost2627214/content/resources/gUserfiles/CESIS_rapport.pdf
http://www.lif.se/cs/E_Handel/Dokument/2F384BC3-83FA-4683-9B65-5779B00CB791.pdf
http://www.ekonomifakta.se/sv/Artiklar/2007/September/Liten-kan-bli-stor-med-utrikeshandel/
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Andra viktiga läkemedel som spelat stor roll är olika former av analgetika, penicilin, 

antidepressiva samt hjärtkärlmediciner. 

 

I Sverige fram till 1913 var det endast möjligt att tillverka läkemedel på apotek men detta 

har ändrats sedan dess. Framställningen av läkemedel har förändrats och produceras idag i 

princip enbart industriellt, med några få undantag. Nya läkemedel tas fram genom att 

forskare och personal inom vården eller läkemedelsbolag finner nya idéer som kan leda till 

nya effektiva läkemedel. De flesta preparaten som finns idag kommer från naturen och 

syntetiseras därefter till pillerform.4  

 

Under 70-80-90-talet och nära inpå 2000-talet var läkemedelsindustrin en vinstmaskin för 

sina investerare. Vinsterna var betydligt högre för läkemedelsbranschen än för andra 

branscher. Branschen levererade ett högt värde på räntabilitet på eget kapital, 

rörelsemarginal, ROA enligt fortune magazine 1999. 5 

 

Branschen har under 2000-talet fått det svårare med hårdare regelverk, utgång av 

patenträttigheter och ökad konkurrans av generika preparat. Kostnaderna för forskning och 

utveckling har skenat iväg. Och att tillverka ett nytt läkemedel kan ta upp till mellan 8-15 år. 

Detta kräver stora riskfyllda investeringar.6 

 

1.3  Problembakgrund 

 

Kostnad för läkemedelsutveckling uppgår år 2010 till ungefär 1 miljard dollar.7 Dessa siffror 

innebär att det kostar ungefär en miljard USD att tillverka och sälja ett läkemedel som blir 

licensierat och användbart på marknaden. Det blir då väldigt dyrt om läkemedlet inte blir så 

bra som tänkt eller misslyckas i de kritiska faserna. 

 

Läkemedelsbranschen är väldigt volatil när det kommer till utveckling av nya produkter. Det 

är väldigt kostsamt och utdragen process. Men om företagen lyckas lansera en framgångsrik 

produkt så blir resultaten oftast att läkemedlet blir en kassako för företaget under en lång 

framtid. Ett exempel av flera är läkemedlet Viagra som under dess lansering 1998 ökade 

värdet på Pfizer med 36 %. 8  

 

Läkemedelsbranschen har både stora möjligheter men även stora problem framför sig. Att 

en större andel av världens människor blir betydligt äldre idag är en faktor som borde 

                                                      
4
 http://www.fass.se/LIF/lakarbok/lakemedelhalsa_artikel.jsp?articleID=18371 (14-03-2011) 

5
 http://www.venturenavigator.co.uk/content/154 (14-03-2011) 

6
 http://www.aktiespararna.se/artiklar/Reportage/Bioteknik-och-lakemedel---hand-i-hand/ (16-03-2011) 

7
 C.P.Adams, V.V.Brantner, Spending on new drug development (2010) sid 30  

8
 http://www.nytimes.com/1998/07/10/business/viagra-helps-to-raise-pfizer-profits-38.html (15-03-2011) 

http://www.fass.se/LIF/lakarbok/lakemedelhalsa_artikel.jsp?articleID=18371
http://www.venturenavigator.co.uk/content/154
http://www.aktiespararna.se/artiklar/Reportage/Bioteknik-och-lakemedel---hand-i-hand/
http://www.nytimes.com/1998/07/10/business/viagra-helps-to-raise-pfizer-profits-38.html


10 
 

kunnas ses som positiv för läkemedelsbranschen då andelen kunder ökar stadigt. Ju äldre 

man blir desto mer mediciner brukar man i regel. Att levnadsstandarden ökar främst i Asien, 

Indien och Kina och flertalet andra utvecklingsländer borde ge läkemedelsbranschen hopp 

om bättre förutsättningar i framtiden. 

 

Det finns flera faktorer som avgör hur bra det går för läkemedelsbranschen och dessa 

faktorer redogörs av Henrietta Theorell förvaltare av läkmedel/bioteknikfonder på SEB9. Hon 

nämner bland annat politiska förutsättningar där t.ex. TLV (tandvård och 

läkemedelsförmånsverket) kan fatta beslut om subventioneringar av läkemedel som kan 

påverka branschen både positivt och negativt. Möjlighet till generika tillverkning och andra 

politiska faktorer.  Att företagen har patent på ett läkemedel är ytters viktigt då det 

förhindrar andra aktörer från att använda billigare liknande preparat. När ett 

läkemedelsföretags patent gått ut så minskar intäkterna med 20 % efter 2 år och successivt 

därefter10. Nya krav på vetenskapliga bevis har också ökat för läkemedel.  Det krävs bevisade 

positiva resultat i dubbelblinds RCT studier där läkemedlet jämförs med placebo. 

Myndigheters tolerans mot biverkningar och oönskade effekter har minskat och regelverket 

är hårdare idag än förr.11 

 

Alla dessa faktorer är av vikt när företaget skall värderas. Det verkar inte enbart räcka med 

ekonomiska modeller och vanliga nyckeltal för att bedöma aktiekurserna för 

läkemedelsbolag. Läkemedelsbolagen karaktäriseras av en konjunkturokänslighet och 

tidigare studier pekar på detta. Huuki, Åström år 2008 kommer fram till i sin undersökning av 

läkemedelsfonder under 2003-2008 inte påverkas av konjunkturen utan av andra faktorer12. 

Lundberg, Salih år 2010 undersöker finanskrisens påverkan på 5 läkemedelsbolag och finner 

att branschen endast påverkades måttligt av konjunkturen och återhämtade sig snabbt13. 

Det finns även andra artiklar och analytiker som bekräftar att branschen är stabil under 

dåliga tider Läkemedelsbolagsaktier tenderar även att ha låga betavärden vilket innebär att 

aktierna följer marknadsindex måttligt. 1415 

 

 

 

                                                      
9
 http://www.aktiespararna.se/artiklar/Reportage/Politik-och-patent/ (15-03-2011) 

10
 http://www.kth.se/polopoly_fs/1.10601!domeijlakemedelspatent.pdf (14-03-2011) 

11
 Föreläsning utvärdering av medicinsk teknologi Thomas Davidson Kurs: medicin och ekonomi 

12
 S.Huuki, E.Åström Piller för hajar: En jämförelse av läkemedelsfonder på den svenska marknaden år 2003-

2008 (2008) sid 28 
13

 R.Lundberg, S.Salih Finanskrisens påverkan på läkemedelsbranschen: En studie kring finanskrisen och dess 
påverkan på läkemedelsbranschen. (2010) sid 39 

14
 http://www.morningstar.se/articles/Market.aspx?title=bra-motstandskraft-hos-lakemedel (16-03-2011) 

15
 http://www.aktiespararna.se/artiklar/Reportage/Bioteknik-och-lakemedel---hand-i-hand/ (16-03-2011) 

http://www.aktiespararna.se/artiklar/Reportage/Politik-och-patent/
http://www.kth.se/polopoly_fs/1.10601!domeijlakemedelspatent.pdf
http://www.morningstar.se/articles/Market.aspx?title=bra-motstandskraft-hos-lakemedel
http://www.aktiespararna.se/artiklar/Reportage/Bioteknik-och-lakemedel---hand-i-hand/
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1.4  Problemdiskussion 

 

Vi har identifierad flera intressanta aspekter som skiljer läkemedelsbranschen från andra 

områden när det kommer till finansieringen. Det som är en central aspekt för denna bransch 

är de enorma forsknings och utvecklingskostnader samt komplexiteten av alla regelverk som 

innebär att det kanske inte är lika lukrativt att satsa på aktier i läkemedelsbolag. 

Man kan även som investerare fråga sig hur man ska värdera en produkt som ej är materiell. 

Som enbart är en orealiserad potentiell framtida tillgång för företaget. Mycket kan gå fel 

innan intäkterna faktiskt visar sig. Hur vet marknaden att ett visst läkemedel är värt si och så 

mycket? Då endast de som faktiskt arbetar med produkterna har viss kunskap om hur 

potentiellt framgångsrikt ett läkemedel kommer bli. I verkligheten vet inte heller forskarna 

med hög säkerhet att denna produkt kommer att bli framgångsrik då läkare och forskare inte 

idag kan människokroppen till 100 % och förmodligen aldrig kommer att kunna göra det. 

Produktlivscyklerna som ett läkemedelsföretags nya läkemedel befinner sig i borde ha en 

central betydelse för hur aktiekursen utvecklar sig. Ju närmare realisering av forskning till 

produkt desto högre sannolikhet för ökade kassaflöden hos läkemedelsbolaget i framtiden. 

 

1.5  Problemformulering 

 
Det huvudsakliga problem som denna uppsats kommer att beröra är hur stor inverkan de 

olika faserna inom produktutvecklingen i denna bransch har på aktiekurserna för 

läkemedelsbranschen. 

 

1.6  Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur marknaden reagerar när läkemedel under 

utveckling går in i de tre olika kliniska faserna. 

 

1.7   Avgränsningar 

Det finns ett flertal olika aspekter som denna uppsats skulle kunna beröra. Det finns fler 

faktorer än produktlivscyklerna och lyckade kliniska prövningar som avgör hur aktiekursen 

utvecklar sig. Men vi har av tidsskäl valt att endast titta närmare på detta område då vi vill 

komma fram till ett tillförlitligt och ett svar med mera konstaterande natur. Vi har även valt 

att enbart studera svenska bolag som är noterade på OMX Stockholm. Vi har valt att endast 

titta på vad som sker vid övergångarna mellan de olika faserna, det vore även intressant att 

undersöka mera i detalj hur olika händelseförlopp i produktfaserna påverkar 

aktiemarknaden. Men pga. det korta tidsutrymmet för vår kandidatuppsats och brist på 

resurser så är detta inte realistiskt. Vi tror även inte att ett tillräckligt trovärdigt resultat 
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skulle kunna nås med tanke på förutsättningarna som vi författare har. Vi har även valt att 

inte titta på när substanser misslyckas i produktutvecklingen. 

Undersökningen kommer delvis jämföra hur marknaden reagerar på kliniska prövningar för 

företagen som undersöks. Men fokus ligger på att mäta marknadsreaktionen ur ett 

branschperspektiv. D.v.s. Hur viktiga kliniska studier anses vara av marknaden. 

1.8  Disposition 
 

I det första inledande kapitlet presenterades denna uppsatsens problem och syfte. 

 

Kap 2: Metod  

Det andra kapitlet presenterar hur vi gått tillväga i genomförande av studien och hur 

insamlandet av data gått till. 

 

Kap 3: Teori 

I teorikapitlet tas de teorier upp som vi ansett kunna förklara syftet med uppsatsen ur ett 

teoretiskt perspektiv. 

 

Kap 4: Empiri  

Empirikapitlet inleds med en förklaring till vad kliniska prövningar är för något. Vi 

presenterar därefter data som samlats in så att läsaren kan få en översikt av de substanser 

som undersökts samt vad företagen i studien har för verksamhet. I slutet av kapitlet 

redogörs staplar av data som erhållits genom eventstudien. 

 

Kap 5: Analys 

I kapitlet analyserar vi och presenterar den data som vi erhållit från den genomförda 

studien. Vi analyserar data ifrån ett teoretiskt perspektiv och utifrån tidigare forskning. 

 

Kap 6: Slutsatser 

Här presenteras studiens slutsatser i punktform 

 

Kap 7: Diskussion och Egenreflektion  

I detta kapitel förs en diskussion om uppsatsen och en egenreflektion över arbetet som 

genomförts. 

 

Kap 8: Källförteckning 

I kapitlet presenteras uppsatsens källor utefter källkategori. 

 

Kap 9: Bilagor 

I sista kapitlet finns bilagor för Excel uträkningar och lista över källor till PR meddelanden 

samt statistiska beräkningar. 



13 
 

2 Metod 

I detta kapitel redogör vi för hur studien ska genomföras i vårt arbete. Här beskrivs 

tillvägagångssättet och vilken metod vi valt för att komma fram till uppsatsens syfte. 

 

2.1  Val av metod 

För att besvara på syftet till uppsatsen på bästa sätt kommer en kvantitativ undersökning 

genomföras där en deduktiv ansats kommer att anammas. Detta anser vi vara det bästa 

sättet för att belysa problemen som uppsatsen besvarar. En kvantitativ metod är att föredra 

då all data som berör aktiekursers förändringar kan erhållas ur olika databaser och andra 

informationskällor. Studien som genomförs kommer att vara både deskriptiv och explorativ 

till viss del då läkemedelsföretag är väldigt svåra att värdera rent finansiellt.16 

 

För studien har vi valt att göra en eventstudie för att komma fram till svaret på uppsatsens 

syfte. 

2.2  Urval av företag 

 Val av företag som skall studeras 

Detta kommer att ske på följande sätt, att vi går igenom de 18 

läkemedels/bioteknikföretagen som är noterade på OMX Stockholm.17 Därefter görs ett 

bekvämlighetsurval där vi väljer ett antal läkemedelsbolag som ska ingå i vår undersökning.  

Urvalet av företag kommer att baseras på följande kriterier 

1: Tillgänglighet av nyheter/PR meddelanden relaterade till de kliniska fasernas resa 

genom produktlivscykeln för läkemedel 

Dessa företag skall ha en lämplig historik av pressmeddelanden(PR) som ger information om 

när de olika forskningsfaserna inleds eller om de avbrutits.  

2: Tillgång till företagets aktiekurs under en lång period 

Dessa företag som väljs ut skall även ha tillgänglig historik på dess aktievärde som går att 

analysera per valt datum. 

3: Företagen skall vara av relevant storlek och ha produkter som ligger inom fas-1 till fas-3 

studier 

                                                      
16

 C.H.Loch, G.K.Bode Evaluating growth options as sources of value for pharmaceutical research projects. R&D 
Management, 31: (2001) sid 231  
17

http://www.bolagsfakta.se/borsbolag/index/pk_bransch0/35/pk_bransch1/20/pk_bransch2/0/pk_bransch3/ 
(19-03-2011) 

http://www.bolagsfakta.se/borsbolag/index/pk_bransch0/35/pk_bransch1/20/pk_bransch2/0/pk_bransch3/
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2.3  Val av företag 

Vi har gått igenom alla läkemedelsföretag på Stockholmsbörsen och kommit fram till ett 

urval av följande företag som undersökningsobjekt till vår studie. 

 

Urval: 

 

Bioinvent AB 

Medivir AB 

Orexo AB 

Astra Zeneca AB 

Oasmia AB 

Diamyd AB 

Active Biotech AB 

 

2.4  Studiens upplägg 

Arbetet kommer att läggas upp på följande sätt: 

 

En kategorisering av vilka faser läkemedlen befinner sig för varje företag kommer att 

genomföras. Där man tydligt kan urskilja hur utvecklingen fortgår för läkemedlen. Denna 

information finns att tillgå i företagens årsredovisningar. För att göra informationen mera 

översiktlig för läsarna, kommer en historisköversikt göras där företagens produkter och 

läkemedelssubstanser under utveckling är i fokus. 

 

Vi kommer att gå igenom de utvalda företagens PR historik för att hitta relevanta nyheter 

som visar när fasövergångarna sker. 

 

Därefter jämförs nyheterna om fasövergångarna med företagets börs historik och 

möjligheten att se vissa trender uppenbarar sig.  

 

 

2.5  Insamling av data 

Förarbetet till denna uppsats har bestått av intensiv informationsökning från olika källor. Här 

redogörs olika kategorier av sökta informationskällor i punktform. 
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 Dagspressen 

 Olika artiklar inom området läkemedel 

 Vetenskapliga artiklar 

 Tidigare forskning 

 Uppsatser som berör läkemedel/läkemedelsbranschen 

 Statistiska databaser 

 Informationssidor om aktier 

 Kurslitteratur 

 Årsredovisningar 

 

Förarbetet till denna uppsats skedde genom att vi enskilt och tillsammans sökte igenom 

relevant litteratur till ämnet för att kunna hitta en möjlig deduktivt rimlig röd tråd till 

problemområdet som beskrivs i kap 1. För att åstadkomma detta har vi läst oss in på mycket 

information som ligger kring läkemedelsbranschens huvudteman och försökt koppla detta 

med teorierna vi erhållit via kurser som tillhör området finansiering. 

 
Datainsamlingen kommer att göras på så sätt att de ovannämnda tillkännagivandena av 

läkemedlens fasövergångar kommer att användas som startpunkter för våran analys av 

aktiekursen. Vi kommer att titta på hur börskursen utvecklar sig fem dagar före och fem 

dagar efter tillkännagivandet. 

 

För att samla in relevanta PR meddelanden kommer hemsidan Privataaffärer18 användas där 

det finns en översiktlig historik över PR meddelanden i kronologisk ordning. För att kunna 

finna alla rätta datum används även Googles sökmotor som komplement till att hitta de 

relevanta PR meddelandena då det finns stora mängder meddelanden som inte är relevanta 

till det som berör ämnesområdet. 

 

För att kunna se börskursens förändringar under fasförskjutningar kommer hemsidan 

affärsvärlden att användas för att erhålla diagram som kan sorteras under en viss tidsperiod. 

På denna webbsida är det möjligt att i detalj bestämma vilken månad/dagar man vill titta på. 

Denna sida har dagliga börsvärden från och med 2006-04-04. Detta möjliggör en 5 års 

undersökningsperiod för studien. 

 

                                                      
18

 http://www.privataaffarer.se/ ( 30-03-2011) 

http://www.privataaffarer.se/
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Övergångar inom fas-3 kommer att tas ur Astra Zenecas forskningsportfölj för nya 

läkemedel. Då företaget är såpass välutvecklat och har en såpass stor portfölj av läkemedel I 

de senare utvecklingsfaserna. De andra företagen har inte många substanser fas-3 utveckling 

därav valet att använda Astra Zeneca som grund för fas-3 övergångar. 

 

2.5.1  Reliabilitet 

Definitionen på reliabilitet: "Hur tillförlitlig data är kan testas genom att man upprepar 

samma undersökning (test-retest-reliabilitet) eller låter flera forskare oberoende av 

varandra värdera data (interbedömar- reliabilitet)19. Vi anser att någon annan kan replikera 

vår studie i och med att majoriteten av data som samlats in är från sekundära källor. Den är 

även tillgänglig för allmänheten. 

 

Vi har skaffat oss kunskaper rörande företagens börskurser under en särskild tidsperiod med 

motivet av att få högsta tänkbara reliabiliteten. Börskurserna var väldigt väsentliga för 

arbetet eftersom den informationskällan är reliabel när man vill skaffa upplysningar om 

värdet på olika företag gentemot marknaden.  För att göra den data som tagits fram 

representativ för hela läkemedelsbranschen har denna uppsats granskat företag på Small, 

Mid och Large cap på Stockholmsbörsen. Då det finns relativt få företag på 

läkemedelsmarknaden i Sverige som är börsnoterade. Detta kan sänka reliabiliteten till viss 

del då företagen kan skilja sig åt när det kommer till omsättning och antal nya läkemedel 

under utveckling. Men vi bedömer att detta breda urval är acceptabelt då verkligheten ser ut 

på detta sätt. 

 

2.5.2 Validitet 

"Hur bra, eller relevant, data representerar det fenomen som ska undersökas."20 

Vi anser att det inte skulle vara representativt för hela läkemedelsbranschen om vi endast 

skulle titta på t.ex. Ett stort företag som Astra Zeneca. Då Astra Zeneca är världsledande och 

har en stor del av marknaden är det väldigt svårt att se hur övergångar in i nya 

produktlivscykler påverkar börskursen då ett företag som Astra Zeneca har en så stor 

forskningsportfölj. 

Validiteten stärks genom att vi tittar närmre på de mindre och medelstora bolagens PR samt 

fas-3 studier för Astra Zeneca. Detta är hur marknaden ser ut idag där stora aktörer 

dominerar21. Men i och med att uppsatsens syfte är att studera fasövergångarnas påverkan 

så är det viktigt att undersöka hur det ser ut för själva branschen och inte lägga för stort 

fokus på stora bolag. 

                                                      
19

 Introduktion till Samhällsvetenskapsmetod sid 266 (2008) 

20
 Introduktion till Samhällsvetenskapsmetod sid 268 (2008) 

21
 http://www.astrazeneca.se/_mshost2627214/content/resources/gUserfiles/CESIS_rapport.pdf (13-03-2011) 

http://www.astrazeneca.se/_mshost2627214/content/resources/gUserfiles/CESIS_rapport.pdf
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Detta tillvägagångssätt kommer underlätta för oss när vi studerar hur de olika faserna 

påverkar företagens aktiekurser.  

 

2.6  Eventstudie 

 

En eventstudie är en metod för att erhålla empirisk data där man kan se hur mycket en viss 

händelse påverkar aktiekursen hos ett företag. För att se hur en viss händelse påverkar 

aktiekursen gör man en bedömning på vad aktien skulle ha gett utan händelsen som vi vill 

mäta.22 För detta krävs ett index att jämföra med och för vårt arbete har vi valt att använda 

oss av: 

OMX Stockholm Pharmaceuticals PI 

 

När vi sedan har ett index som referensvärde kan vi mäta företagsspecifika händelser i 

börskursen. 

 

Det finns två typer av händelser företagsspecifika och marknadens påverkan. Vi mäter hur 

kliniska prövningar, fas1, fas2 och fas 3 påverkar aktiekursen. 

 

Det finns tre olika sätt att mäta predicted return. Vilket är den avkastning börsen skulle gett 

om händelsen vi mäter inte hade skett. För vår studie har vi valt att använda oss av Market 

adjusted return method, vilket innebär att den förväntade avkastningen för en enskild dag 

under studiens undersökningsperiod är vad index skulle ha gett i avkastning samma dag. De 

andra två metoderna skiljer sig lite åt i genomförandet men ger oftast samma resultat.23 

 

Formel: Rjt=Rmt 

Där Rjt= Normala avkastningen (Predicted return) 

Rmt= Avkastning för marknadsindex, som i studien är OMX Stockholm Pharmaceuticals P 

 

För denna studie har vi valt att titta på ett tidsspektrum på -5 till +5. D.v.s. vi samlar in 

börsvärden och indexvärden för 5 dagar innan händelsen (dag 0) och 5 dagar efter. 

 

Först räknar vi ut residual med market adjusted return metoden. Därefter räknas den 

anormala avkastningen (AR) för varje dag. Efter beräkningar av AR räknas den  

kumulativa genomsnittliga anormala avkastningen(CAAR) 24 

 

Formel för AR i förenklad form: Arit= Rit - Er(Rit) 

Där Arit= anormala avkastningen för en viss dag 

                                                      
22

 Z.Bodie, A.Kane, A.J.Markus, Investments seventh edition (2008) sid 366  
23

 J.F Weston, K.W Chung, J.A Siu Takeovers, restructuring and corporate governance chapter 5 sid 93 (1998) 
24

 ibid sid 95 och 97  
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Rit= Avkastningen för aktien 

Er(Rit)= Avkastningen för index 

 

Formel CAAR: CAARit=1/n ∑ CARit 

1/n ∑ CARit= Här tar man urvalets storlek n gånger summan av alla kumulativa anormala 

avkastningarna som erhålls under eventet. Och då får man ut CAAR värdet.25 

 

2.7  Prövning av signifikans 

Vi har bestämt att göra ett t-test för att avgöra om resultatet som erhålls i eventstudien 

beror på slumpen eller inte. För att avgöra detta kommer vi att genomföra ett t-test av de 

tre fasernas anormala avkastning via statistik programmet SPSS, data från Excel 

beräkningarna läggs in. Därefter prövar vi om de olika dagarnas genomsnittliga anormala 

avkastning kan säkerställas statistiskt. 

Formel: t = m-M0 / (s/√n) 26 

m= AR värdena för varje enskild dag/fas 

M0= Testvärdet som i vårt fall är 0 

n= Antalet fasförskjutningar 

s= Standardavvikelsen för stickprovet 

 

 

2.8  Metodkritik 

Detta tillvägagångssätt vi valt kommer till viss del att bortse från andra faktorer som kan 

påverka börsen. Vi är medvetna om att andra händelser än skiften i produktlivscyklerna kan 

påverka aktiekurserna. På grund av det korta tidsrummet för uppsatsen kommer inte alla 

faktorer som påverkar läkemedelsbranschens börskurser belysas. Vi anser däremot att 

faktumet att branschen vi valt att skriva om, är konjunkturokänslig som vi nämnt tidigare i 

arbetet. Detta ger argument för att detta metodförfarande ger en tillförlitlighet som ligger 

på en accepterad nivå. 

Urvalet av företagen kunde ha avgjorts via slumpen. Men i och med att det finns så få 

företag enbart 18 stycken på OMX Stockholm så ansåg vi att det vore lämpligare med ett 

bekvämlighetsurval. Detta för att uppsatsens resultat ska ha en högre validitet. Flera av 

företagen är heller inte helt lämpliga för vår studie då t.ex. Oasmia AB som ursprungligen var 

tänkt att ingå i studien valdes bort efter noggrannare granskning då företaget sysslade med 

                                                      
25

 C.Macinlay, A.Craig Event studies in economics and finance, Journal of economic literature 
 vol 35 (1997) 
26

 G.Djurfeldt, R.Larsson, O.Stjärnhagen. Statistisk verktygslåda andra upplagan (2010) sid 203 och 205 
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veterinära läkemedel. Andra företag som fallit bort är företag som inriktat sig på 

medicinteknik och endast i begränsad omfattning läkemedel. 

 

Att vi valt att ta fram data från årsredovisningar så uppkommer en del begränsningar. En 

nackdel är att företagen kan gömma undan negativ information. Det finns en möjlighet att vi 

missar en del preparat som företagen sedan lagt ner utvecklingen för. Men detta påverkar 

inte uppsatsen nämnvärt mycket. En del av årsredovisningarna är väldigt 

informationsintensiva som Astra Zenecas och de har årsredovisningar för flera år på raken, 

pga. tidsskäl kan vi inte redogöra historik för alla substanser som är i utvecklingsfasen. Vi har 

valt att ta de substanser i utveckling som framgår i de senaste årens årsredovisningar för 

företagen som skall studeras. 

 

Det bortfall som skett under studiens gång påverkar inte validiteten nämnvärt i och med att 

syftet med uppsatsen ändå besvaras om en läkemedelskandidat misslyckas. Det erhålls en 

marknadsreaktion oavsett hur det sedan går för substansen i fråga och det är det som skall 

belysas i uppsatsen. 

 

När det gäller eventstudien så kunde den gjorts under en längre period men för att undvika 

störningar av andra nyheter så valde vi för studien en kortare undersökningsperiod. Detta 

för att fånga den specifika händelsen vi vill undersöka. Vi kunde även ha valt att räkna ut den 

normala avkastningen för de enskilda dagarna genom t.ex. Market model method. Men då 

dessa uträkningar ger liknande resultat valde vi att använda marknadsjusterade avkastning 

metoden.   

 

Detta metodförfarande som vi valt att använda i denna uppsats skulle ha kunnat göras på 

andra sätt. Ett mera kvalitativt angreppsätt hade kunnat användas främst genom att 

använda primära källor i form av intervjuer och direkt information från företagen. Fördelen 

med metoden som valts är att den blir mera objektiv då företagen som undersöks inte kan 

påverka resultatet på samma sätt om informationen erhållits via intervjuer.  

 

2.9  Källkritik 

 
För denna uppsats har främst sekundära källor använts. Men även primärdata. Merparterna 

av källorna kommer från tillförlitliga källor som Fass, Läkemedelsverket och företagens 

hemsidor. Vi har även använt oss av information från årsredovisningar. De siffror som 

presenteras i uppsatsen kommer från säkra källor som statistiska centralbyrån och 

forskningsartiklar. Det finns en stor del källor från internet men dessa har använts i huvudsak 

för att läsaren skall få ett grepp om ämnet. De bidrar även till olika synvinklar på problemet 

som uppsatsen berör. Orsaken till att arbetet innehåller en stor andel internetbaserade 

källor beror på att vi har funnit det svårt att hitta material som berör finansiering och 

läkemedel inom litteraturen. Vi har för vår uppsats använt mycket information från 
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vetenskapliga artiklar för att kompensera detta. De artiklar som använts har varit väldigt 

relevanta för ämnet och bidragit till en större förståelse för detta komplicerade ämne vi 

berör i vår uppsats. De flesta artiklar är från år 2000 och framåt men vi har inkluderat äldre 

artiklar då de trots sin ålder är relevanta än idag. 

För att bedöma aktiekurserna har Affärsvärlden och Nasdaq hemsidorna använts och dessa 

bedöms som säkra. Ett annat tillvägagångssätt som kunde varit möjligt hade varit om vi fått 

informationen direkt från företagen. När deras fasförskjutningar sker för sina substanser. 

Men i och med det korta tidsspannet hade detta varit en alltför tidskrävande metod att få 

fram data på. 
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3 Teori 

I kapitel 3 behandlas teorierna som berör ämnet finansiering. De relevanta teorierna för 

ämnesvalet berörs samt tidigare forskning. En förklaring ges i sista delkapitlet om hur 

teorierna kommer att tillämpas. 

 

3.1  NPV 

Net present value (NPV) är ett centralt verktyg i diskonterat kassaflöde analys, och är en 
standard metod för att använda tidsvärdet av pengar för att värdera långsiktiga projekt. 27  
 
NPV = PV (benefits) – PV (costs)28  

NPV är formulerad i form av pengar idag vilket underlättar vid besluttagande. Det beräknas i 

dagens monetär så att framtida inkomster kan jämföras med inkomster från andra 

potentiella projekt. Ett positivt NPV kommer generera till ökad förmögenhet för bolaget 

samt investerarna.  29 

 

”When making an investment decision, take the alternative with the highest NPV. Choosing 

this alternative is equivalent to receiving its NPV in cash today.”30 

 

3.2  RNPV (risk adjusted NPV) 

Risk adjusted return är en av flera teorier som har framkommit då det har varit mycket 

diskussioner kring att nuvärdemeteoden inte tar beaktande till risk. 

 

Formel: 

Ci= Kassaflöde vid tid i 
R0= Sannolikheten att nå slutligt kassaflöde 
Ri= Sannolikheten att nå ett kassaflöde beroende på tid i 
r= diskonteringsräntan 
31 

 

                                                      
27

 J.Berk, P.DeMarzo 2007 Corporate Finance sid 60 
28

 Ibid 
29

 J.Berk, P.DeMarzo 2007 Corporate Finance sid 61 
30

 Ibid 
31

 J.J.Stewart Valuations for the 21
st

 Century (2002) sid 7  
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Denna metod justerar risken i förhållande till vad man förväntas tjäna i NPV. Detta är viktigt 

att veta vid investeringar i läkemedelsaktier då de olika kliniska faserna har en viss chans att 

lyckas och ta sig vidare från fas-1 till fas-2 och fas-3 till kommersialisering.32 

Bild 2:  

 

Källa: J.J Stewart Valuations for the 21st Century sid 7 (2002) 

 

Ovanstående bild från artikeln: Putting a price on biotechnology representerar detta 

fenomen väl. Den visar att nuvärdet skiljer sig åt markant vid riskjusterat NPV jämfört med 

traditionell nuvärdeberäkning. RNPV tar i beaktande sannolikheten för att de olika kliniska 

faserna lyckas och förändrar i och med detta NPV kurvan enligt diagrammet ovan. 

 

3.3  Informationsasymmetri  

 
Informationsasymmetri går ut på att säljaren i en transaktion oftast har bättre information 

tillgodo än köparen33. Denna effekt av asymmetri är som störst i branscher med stor fokus 

på forskning och utveckling. Läkemedelsbranschen är en av branscherna där R&D kostnader 

är oerhört stora vilket framgår i tidigare kapitel. Personer i ledningen har betydligt mera 

information gällande forskningsläget än en utomstående aktör t.ex. en investerare som ska 

köpa aktier i bolaget. Den personen har tillgång till selektiv information och har svårare att 

bedöma värdet av forskningen. Forskningsintensiva branscher är också svåra att jämföra 

med andra företag i samma bransch då projekten är så pass unika.34 

 

 

                                                      
32

 J.J.Stewart, P.N.Allison & R.S.Johnson, Putting a price on biotechnology (2001) sid 4-8  
33

 http://www.businessdictionary.com/definition/information-asymmetry.html (08-04-2011) 
34

 D.Aboody, B.Lev, Information asymmetry, R&D and insider gains The journal of finance vol 6 (2000) 

http://www.businessdictionary.com/definition/information-asymmetry.html
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3.4  Effektiva marknadshypotesen 

Den effektiva marknadshypotesen går ut på hur väl värdet och informationen för en 

finansiell tillgång överensstämmer med priset på aktiemarknaden. Det finns 3 undergrupper 

för denna teori. 35 

Att marknaden är svagt effektiv vilket innebär att investerare inte kan överlista marknaden 

genom att man tittar på historiska kursvärden. Men det är möjligt att slå marknadens 

genomsnittliga avkastning genom andra metoder.36 

Medelstark effektivitet så representerar aktiekurserna all information som är tillgänglig för 

allmänheten. Ju snabbare aktiekursen anpassar sig efter nyheten desto effektivare är 

marknaden.37 

Den sista formen är starkt effektiv vilket innebär att all ovanstående information samt 

insider D.v.s. privat information inte kan vara ett hjälpmedel för att slå marknaden. 

Aktiekurserna representerar det finansiella värdet och både allmän och privat information 

direkt när den kommer ut.38 

 

3.5  Abnormal return 

Abnormal return står för den avkastningen eller förändringen i aktiekursens värde. Denna 

såkallade ovanliga förändring kan bero på flera olika faktorer som t.ex. ny information som 

marknaden tar del av. För att kunna mäta abnorm avkastning så kan man göra det på ett 

simpelt sätt. Man tar den avkastningen som aktien ger och subtraherar vad ett generalindex 

skulle erhållit samma period.39 

 

Formel: et = rt – (a + brMt) 

et Står här för den abnorma avkastningen under en given period. Rt är avkastningen som 

aktien ger under givna perioden. Bokstaven a anger vad aktien skulle ge för avkastning under 

en period där marknadens avkastning är noll. Den sista delen av formeln brMt anger vad ett 

generellt marknadsindex skulle ge för avkastning. 40 

 

 

 

                                                      
35

 J.C.Francis, R.W.Taylor Investments second edition (2000) sid 211  
36

 Ibid 
37

 Ibid sid 212-213 
38

 Ibid sid sid 215 
39

 Z.Bodie, A.Kane, A.J.Markus, Investments seventh edition (2008) sid 366 
40

 Ibid sid 367 
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3.6  Tidigare forskning 

 
I artikeln ”deals that make sense” från år 2000 tas den riskjusterade nuvärde 

beräkningsmetoden upp där ett konkret exempel av företaget Biochem pharma där gick 

miste om cirka 100 miljoner dollar (Cirka 50 % undervärdering) då värderingen av 

forskningen sköttes fel. Författarna tar upp ett bra exempel på när företag inte värderar sina 

substanser i utveckling på rätt sätt. I artikeln läggs betoningen på vikten av att använda den 

riskjusterade värderingsmodellen då man lägger ett genomsnittligt värde för sannolikheten 

att substansen tar sig igenom de kliniska faserna.41  

 

I studien Excess Returns to R&D-Intensive Firms från år 2002 tar författarna upp de problem 

som aktieägarna och investerare har för att förstå vad det rätta priset är för 

läkemedelsbolag. De nämner att risken är svår att bedöma hos forsknings och utvecklings 

intensiva företag.42 Detta kan relateras till informationsasymmetrin som nämns i stycke 3.3. 

 
I artikeln R&D Reporting Biases and Their Consequences  från år 2005, nämner författarna 

problemet om hur informationen som ges ut av forskningsintensiva företag skiljer sig åt 

beroende på var i produktlivscykeln ett företag befinner sig. De kommer fram till att nya 

aktörer inte ger ut så mycket information vilket leder till att företagen är undervärderade på 

aktiemarknaden. Större företag ger ut frikostigt med information och visar sig ofta oftast 

vara övervärderade. 43 I en annan studie The stock market valuation of research and 

development expenditures från år 1999 så kom de fram till samma slutsatser som ovan. 

Bland annat att mindre företag med höga R&D kostnader är svårare att värdera baserat på 

informationen de ger ut. Dessa företag tenderar att ge ut mindre information gällande R&D 

än större bolag.44 

 

I studien The Stock Market Valuation of R&D Information in Biotech Firms från år 2007 tas 

värderingsproblemet upp gällande värdering av forsknings och utvecklingsinformation för 

bioteknikföretag. I studien kommer man fram till att värderingen av forskningen beror till en 

stor del av icke finansiell information. D.v.s. information som inte syns i företagens 

finansiella siffror. Det framgår även i artikeln att andra forskare anser att finansiell och 

ickefinansiell information kompletterar varandra där den finansiella informationen är det 

värdering grundar sig på.45 

 

                                                      
41

 A.Moscho, R.A.Hodits, F Janus
 
& J M.E.Leiter  Deals that make sense (2000) sid 2  

42
 D.Chambers, R.Jennings, R.B.Thompson Excess Returns to R&D-Intensive Firms (2002) sid 23  

43
 B.Lev, B.Sarath, T.Sougiannis R&D Reporting Biases and Their Consequences  CAR Vol. 22 No. 4 (2005) sid 42  

44
 L.K.C.Chan, J.Lakonishok, T.Sougiannis The stock market valuation of research and development expenditures 

(2007) sid 27  
45

 B.Xu, M.L.Magnan, P.E.Andre The Stock Market Valuation of R&D Information in Biotech Firms* (1999) sid 25 
och 26  
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Författarna för artikeln Value of nonfinancial information från 1996 tar upp, relationen 

mellan icke finansiell och finansiell information upp för telekombranschen. Studien tar upp 

faktumet att den ickefinansiella informationen har en stor betydelse för branscher där 

utvecklingen går snabbt. De nämner branscherna telekom, mjukvaruföretag och bioteknik 

som läkemedelsbranschen ligger nära till. I sin studie kommer de fram till att den finansiella 

informationen inom telekombranschen är otillräcklig och representerar inte det sanna 

värdet för företagen.46 

 

3.7  Motivering av teorier 
 
För denna uppsats har ett flertal teorier valts ut för att kunna beskriva problemet som 

formulerats i början av uppsatsen. Dessa teorier är ett hjälpmedel för att förklara resultaten 

som erhålls från empirin som presenteras i nästa kapitel. 

 

För att kunna förstå hur en aktiekurs fungerar krävs det förståelse i vad NPV metoden går ut 

på. Denna teori är central och kommer att användas i ett mera resonerande syfte vid 

analysen av studiens resultat. NPV modellen är begränsad då den inte tar hänsyn till risk och 

de kliniska studierna som uppsatsen har sitt fokus kring har risk som en stor påverkande 

faktor. Därav vikten av att ha med denna teori då värderingen sker av något som har en viss 

sannolikhet att ge ett positivt nuvärde i framtiden. Informationsasymmetri och den effektiva 

marknadshypotesen är intressanta teorier när man tittar på aktiekurser samt hur 

information påverkar kursernas värden. 

 

Abnormal return är en av de teorierna som kommer att användas mest i denna studie. Av 

den anledningen att denna teori krävs för att författarna ska kunna dra slutsatser på ett 

matematiskt sätt som är så neutral och sanningsenlig som möjligt. Denna teori är också 

central vid genomförandet av eventstudier.  

 

 

 

 

                                                      
46

 E.Amir, B.Lev Value of nonfinancial information: The wireless communication industry (1996) sid 26-27  
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4 Empiri 

I Empirikapitlet presenteras det material vi samlat in och här ges även en förklaring till vad 

kliniska forskningar går ut på. Relevant data som erhållits från eventstudien visas i staplar. 

  

4.1  Kliniska prövningar 

Läkemedelsverket definierar kliniska prövningar för läkemedel enligt följande: 

 

”En klinisk prövning är en undersökning som syftar till att t.ex. upptäcka eller verifiera de 

kliniska, farmakologiska eller farmakodynamiska effekterna av ett läkemedel”47 

 

En potentiell kandidat till läkemedel börjar sin resa genom att gå från preklinisk forskning, 

där kemister, farmaceuter testar om olika substanser har en positiv klinisk effekt på 

människan. Denna process kan göras genom att söka efter ämnen i växter, svampar och 

annat organiskt material där man sedan syntetiserar samma ämne genom kemisk väg. Idag 

kan man med hjälp av olika dataprogram gå igenom betydligt flera substanser än förr. När en 

lämplig substans identifierats kan man gå vidare in i nästa fas. 

 

Utvecklingsforskning är fasen då substansen säkerhetstestas och det bedöms om det är 

säkert för mänskligt bruk. Man etablerar hur ämnet behandlas i kroppen och prövar 

substansen på djur. 

 

När det potentiella läkemedlet gått igenom de två ovanstående faserna börjar de såkallade 

kliniska prövningarna.48 

 

Fas-1: Börjar när substansen tillförs till en människa. Dessa försökspersoner är oftast frivilliga 

och friska. Positiva resultat i fas-1 är när läkemedlet tolereras väl av mottagaren och upptas i 

kroppen som förväntat 49. Av 10-15 fas-1 studier går endast 1 fram till 

myndighetsgodkännande enligt Fass.  

 

Fas-2: I denna fas ger man den tilltänkta substansen till personer som har sjukdomen som 

det nya läkemedlet är tilltänkt att behandla. Positiva resultat ges när effekt uppnås på 

försökspersonerna. 

 

                                                      
47

 http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Foretag/Lakemedel/Kliniska-provningar/ (30-03-2011) 
48

 http://www.fass.se/LIF/produktfakta/framtidens_lakemedel_artikel.jsp?articleID=84353 (30-03-2011) 
49 G.E.Blau, J.F.Pekny, V.A.Varma, P.R.Bunch Managing a portfolio of interdependent new product candidates 

in the pharmaceutical Industry (2004) sid 229  

http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Foretag/Lakemedel/Kliniska-provningar/
http://www.fass.se/LIF/produktfakta/framtidens_lakemedel_artikel.jsp?articleID=84353
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Fas-3: Studier i den sista fasen är de mest omfattande och kan involvera upp till över 1000 

försökspersoner. Om positiva resultat erhålls görs ytterliga studier för att replikera 

resultatet. Därefter kan substansen gå mot ett godkännande mot att bli ett läkemedel.  

 

 

Bild 3:   

 

Källa: Managing a portfolio of interdependent new product candidates in the 

pharmaceutical Industry (2004) 

Ovanstående figur visar på komplexiteten när det kommer till att utveckla nya läkemedel. 

Det finns många stupstockar till lanseringen av en läkemedelsprodukt. 

 

4.2  De utvalda företagen 

 

4.2.1  Bioinvent AB 

Bioinvent AB är ett börsnoterat svenskt företag som har stort fokus på forskning och 

utveckling. För närvarande är företaget på Mid cap listan på OMX Stockholm. Företaget 

utvecklar en rad olika typer av antikropps läkemedel. Bioinvent satsar på läkemedel inom 

behandling av cancer, inflammatoriska sjukdomar, tromboser och åderförkalkning. 50 

 

I sitt produktutbud har företaget 4 substanser som är i forskningstadiet. Det första är TB-402 

som är tänkt att fungera som ett antikoagulerande läkemedel. Detta hindrar blodet från att 

                                                      
50

 http://www.bioinvent.se/about-bioinvent (04-04-2011) 

http://www.bioinvent.se/about-bioinvent


28 
 

klumpa ihop sig.51 TB-403 är tänkt att bekämpa tumörer genom att blockera PlGF (Placenta 

Growth Factor). Detta innebär att nya tumörer inte har möjlighet att få nya röda 

blodkroppar som är av stor vikt för dens fortsatta överlevnad.52 

 

BI-204 är tilltänkt att förhindra hjärtinfarkter hos riskgrupper. Detta är ett 

antikroppsläkemedel tilltänkt att verka mot (LDL) Low Density Protein som är en stor bov till 

orsakandet av åderförkalkning.53 BI-205 är tilltänkt att döda cancerceller genom apoptos.54 

 

4.2.2  Medivir AB 

Medivir AB är ett svenskt läkemedelsföretag noterat på OMX Stockholm Mid Cap. Företaget 

utvecklar läkemedel mot olika virusbaserade infektionssjukdomar.55 Företaget har ett 

lanserat läkemedel på marknaden Lipsovir som är ett läkemedel mot munsår. I sin 

utvecklingsportfölj har Medivir följande substanser. TMC435 är tänkt att motverka viruset 

bakom hepatit C och ligger för närvarande i fas-2.56  

 

Valomaciklovir även kallat MIV-606 är tilltänkt att motverka utslag av bältros och andra 

herpesvirus. MIV-410 är en substans tänkt att behandla HIV viruset.57 

4.2.3  Orexo AB 

Orexo AB är noterat på Stockholmsbörsen Small cap. Företaget arbetar med utveckling av 

läkemedel inom områdena smärta och inflammation. I dagsläget har Orexo två läkemedel på 

marknaden det första, Abstral som är ett smärtstillande preparat för cancerpatienter. Det 

andra är Edluar som är ett preparat mot sömnbesvär.58 Företaget har även ett antal 

läkemedel i forskning och utvecklingsfasen. OX51 är en substans med smärtstillande 

funktion som är ämnat för lindring av akuta smärtor.59 

 

OX914 var ett läkemedel mot Astma/KOL patienter som numera är nerlagt. OX19 är även det 

ett nerlagt projekt som var ämnat att behandla inkontinens.60 

 

                                                      
51

 http://www.bioinvent.se/products/pipeline/tb-402 (04-04-2011) 
52

 http://www.bioinvent.se/products/pipeline/tb-403 (04-04-2011) 
53

 http://www.bioinvent.se/products/pipeline/bi-204 (04-04-2011) 
54

 http://www.bioinvent.se/products/pipeline/bi-505 (04-04-2011) 
55

 http://www.medivir.se/v4/se/corporate/medivir-i-korthet.cfm (04-04-2011) 
56

 http://www.medivir.se/v4/se/corporate/verksamhetsfokus.cfm (04-04-2011) 
57

 http://www.medivir.se/v4/se/RnD/project_portfolio.cfm (04-04-2011) 
58

 http://www.orexo.com/sv/ (07-04-2011) 
59

 http://www.orexo.com/sv/Pipeline/OX51/ (07-04-2011) 
60

 http://epi.bolagsfakta.se/borsbolag/reports.aspx?id=34133&file=2 (01-04-2011) 

http://www.bioinvent.se/products/pipeline/tb-402
http://www.bioinvent.se/products/pipeline/tb-403
http://www.bioinvent.se/products/pipeline/bi-204
http://www.bioinvent.se/products/pipeline/bi-505
http://www.medivir.se/v4/se/corporate/medivir-i-korthet.cfm
http://www.medivir.se/v4/se/corporate/verksamhetsfokus.cfm
http://www.medivir.se/v4/se/RnD/project_portfolio.cfm
http://www.orexo.com/sv/
http://www.orexo.com/sv/Pipeline/OX51/
http://epi.bolagsfakta.se/borsbolag/reports.aspx?id=34133&file=2
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4.2.4  Astra Zeneca 

Astra Zeneca är ett av de största läkemedelsbolagen i världen. Företaget har 61.000 arbetare 

runtom i världen och är noterat på OMX Stockholm Large cap.61 När det kommer till 

företagets forsknings och läkemedelsportföljer så har Astra Zeneca 10 färdigutvecklade 

läkemedel ute på marknaden och dessa säljs i över 100 olika länder. Forskning och utveckling 

har stort fokus och de har en väldigt välutvecklad forskningsportfölj där det finns ett stort 

antal substanser som genomgår kliniska prövningar. 62 

 

Företaget inriktar sig på följande områden hjärt/kärlsjukdomar, mage/tarm, 

infektionssjukdomar, Neurovetenskap, cancer, med mera.63 

 

Läkemedel som påbörjat fas-3 och datumen för tillkännagivandena. 

 TC-5214 (23-06-2010) 

 NKTR-118 (16-03-2011) 

 Fostamatinib (29-09-2010)  

 PN400 (07-09-2007)  

 

Det finns betydligt flera läkemedel som gått in i fas-3. Men de ovanstående är de som valts 

för vår studie. 

 

4.2.5  Diamyd AB 

Diamyd Medical AB är ett svenskt företag noterat på OMX Stockholm Mid cap, som främst 

utvecklar läkemedel för behandling av autoimmun diabetes och dess följder.64 Företagets 

mest utvecklade substans är vaccin för typ1-diabetes. I dagsläget inträffar två motsvarande 

fas tre studier i både USA och Europa för  typ1-diabetes.65 

Företaget har även ett annat läkemedel som har passerat utvecklingsfasen vilket är 

Enkefalin. Ett läkemedel som handskas med långvarig smärta med enkefalin.66 Studier har 

                                                      
61

 http://www.astrazeneca.se/om_oss/ (05-04-2011) 
62

 http://www.astrazeneca.se/om_oss/16155?itemId=10574366&nav=yes (05-04-2011) 
63

 http://www.astrazeneca.se/om_oss/Vart-uppdrag/ (05-04-2011) 
64

 http://www.diamyd.com/docs/About.aspx?section=about (07-05-2011)  
65

 http://www.diamyd.com/docs/Type1.aspx?section=diabetes (07-05-2011) 
66

 http://www.diamyd.com/docs/NP2.aspx?section=products (07-05-2011) 

http://www.astrazeneca.se/om_oss/
http://www.astrazeneca.se/om_oss/16155?itemId=10574366&nav=yes
http://www.astrazeneca.se/om_oss/Vart-uppdrag/
http://www.diamyd.com/docs/About.aspx?section=about
http://www.diamyd.com/docs/Type1.aspx?section=diabetes
http://www.diamyd.com/docs/NP2.aspx?section=products
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även visat på att enkefalin inte bara fungerar på människor utan lindrar även 

diabetesneuropati hos djur.67 

4.2.6  Active Biotech AB 

Active Biotech är ett svenskt börsnoterat bioteknikföretag på OMX Stockholm Mid cap, som 

inriktar sig på att utveckla läkemedel för att bearbeta immunförsvaret. Företagets 

läkemedelsutveckling är baserad på deras spetskompetens inom immunologi. 68 

 

Två läkemedel som påbörjat fas-3 är Laquinimod och Anyara. Det förstnämnda är ett ämne 

under progress som ska ge läkarvård mot autoimmuna sjukdomar. Dessa sjukdomar beror på 

fel i immunsystemet.69 Anyara är ett proteinläkemedel som utvecklas för behandling av 

cancer, mer specifikt njurcancer.70  

TASQ är ett annat läkemedel som utvecklas för behandling av cancer dock främst inriktad på 

prostatacancer. 71 RhuDex är i första hand tillämnad att brukas som ett läkemedel för 

behandling av RA. 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
67

 Ibid 
 
68

 http://activebiotech.com/in-brief (06-05-2011) 
 
69

 http://activebiotech.com/laquinimod-new-promising-treatment-of-multiple-sclerosis (06-05-2011) 
 
70

 http://activebiotech.com/anyara (06-05-2011) 
 
71

 http://activebiotech.com/tasq-the-most-common-form-of-cancer-among-men (06-05-2011) 
 
72

 http://activebiotech.com/rhudex-oral-treatment-of-rheumatoid-arthritis (06-05-2011) 
 

http://activebiotech.com/in-brief
http://activebiotech.com/laquinimod-new-promising-treatment-of-multiple-sclerosis
http://activebiotech.com/anyara
http://activebiotech.com/tasq-the-most-common-form-of-cancer-among-men
http://activebiotech.com/rhudex-oral-treatment-of-rheumatoid-arthritis
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4.3  Fasförskjutningar 

 

Lista på fasförskjutningar i de utvalda företagen 

Preparat 
fas-1 

 
fas-2 

 
fas-3 

/Företag   
Bioinvent      
TB-402       2/12/07  2/23/09   
TB-403 1/18/08     
BI-204 1/15/08  11/10/10   
BI-505 8/11/09     
Medivir      
Lipsovir     7/6/06 

TMC435 2/8/07  11/21/07   
MIV-606 innan 2006-04 11/8/07   
Orexo      
OX914 innan 2006-04 9/2/08   
OX19 8/29/07     
OX51  3/31/11     
      
Astra Zeneca     
TC-5214     6/23/10 
NKTR-118     3/16/11 
Fostamatinib    9/29/10 
PN400       9/7/07 

Diamyd AB      
Enkefalin   1/17/11   
Typ1-Diabetes    3/14/08 
Active Biotech     
Rhudex   1/23/07   
Laquinimod     6/7/07 
Anyara     5/13/08 
TASQ   8/10/07   
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4.4  Data evenstudie 

 
Här presenteras data som erhållits genom eventstudien i staplar. Det som visas är  

Uträknade genomsnittlig abnorm avkastning (AAR) och kumulativa genomsnittliga anormala 

avkastningen(CAAR). Värdena representerar respektive dag som står i mitten av stapeln. 

För kompletta uträkningar se bilaga 1. 

 
I bilaga 1 presenteras uträkningarna för data som erhållits från eventstudien som vi gjort. I 

tabellen för fas-1 ingår 7 olika fasförskjutningar. 

 

4.4.1  Stapel Fas-1 

AAR Dagar CAAR 

0,39 % 5 4,90 % 
-0,20 % 4 4,51 % 
0,30 % 3 4,70 % 
2,84 % 2 4,40 % 

-0,18 % 1 1,57 % 
-0,30 % 0 1,75 % 
1,73 % -1 2,05 % 

-1,10 % -2 0,32 % 
0,02 % -3 1,43 % 
1,65 % -4 1,40 % 

-0,25 % -5 -0,25 % 

 

I ovanstående stapel kan man se förändringarna som sker från dag till dag. Man kan även 

urskilja vilka dagar som gett högre AAR. Exempel på dessa är dag 2, -1, -2, och -4 

4.4.2  Stapel Fas-2 

AAR Dagar CAAR 

-0,91 % 5 2,55 % 
0,62 % 4 3,45 % 
0,51 % 3 2,83 % 

-0,50 % 2 2,33 % 
-0,73 % 1 2,83 % 
2,80 % 0 3,56 % 

-0,45 % -1 0,76 % 
0,55 % -2 1,21 % 
1,27 % -3 0,66 % 

-0,27 % -4 -0,61 % 
-0,33 % -5 -0,33 % 

 
I denna stapel ingår 8 stycken tillkännagivanden av påbörjade fas-2 studier. Dagarna 5, 0 och 

-3 är värdet på AAR. 
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4.4.3  Stapel Fas-3  

AAR Dagar CAAR 

0,04 % 5 2,28 % 
-0,80 % 4 2,23 % 
-0,87 % 3 3,04 % 
-0,57 % 2 3,91 % 
-0,33 % 1 4,48 % 
2,82 % 0 4,81 % 
1,21 % -1 1,99 % 

-0,40 % -2 0,78 % 
0,48 % -3 1,19 % 
1,55 % -4 0,71 % 

-0,84 % -5 -0,84 % 

 
I denna stapel ingår 8 stycken tillkännagivanden varav 4 av dem är från Astra Zeneca. Under 

dagarna 4, 3, 0, -1, -4 och -5 är värdet på AAR högt. 

 
Dessa värden som erhållits i staplarna är mera tolkningsbara när man gör diagram av 

värdena. Detta visas i nästa kapitel. Mera utförliga beräkningar finns i bilaga 1 
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5 Analys 

I detta kapitel analyseras data som samlats in för vår studie. Den diskuteras och vi drar 

slutsatser kring vad utfallet kan bero på. I kapitlet relateras resultatet till teorierna i kapitel 3 

samt den tidigare forskningen som presenterats. Det förs även ett resonemang om 

signifikansen av resultatet. 

5.1  Analys av fasernas inverkan 

 

5.1.1  Diagram fas-1 

 

 

Om man utgår från vad teorin säger så borde denna fas vara en av dem som påverkar 

aktiekursen minst då det är väldigt få substanser som går vidare till fas-2. Däremot så ökar 

ändå sannolikheten för framtida kassaflöden vid övergång från utvecklingsstadiet till fas-1 

inom kliniska prövningar. Aktiekurserna borde påverkas lite när en substans går in i fas-1 

utveckling. Och detta kan vi se i diagrammet ovan där den anormala avkastningen är relativt 

stabil fram tills dag -2 där den går upp till 2 % och därefter mellan dag +1 och +2 går upp från 

2 % till cirka 5 %. Därefter håller så är den anormala avkastningen relativt stabil. Vi kan 

tydligt genom vår studie se att aktiemarknaden reagerar positivt på fas-1 studier i alla fall 

inledningsvis. Detta kan bero på att företagen är relativt små och väldigt beroende av 

resultaten från deras forskning och utveckling. Att en substans klarat sig till en fas-1 prövning 

ökar sannolikheten för att preparatet ska bli ett lanserat läkemedel. Men det kan brista i de 

senare utvecklingsstadierna. 

 

Vi kan konstatera att aktiemarknaden reagerar starkt på fas-1 tillkännagivanden. Detta är 

förvånande då aktiekurserna baseras på framtida kassaflöden och ett fas-1 tillkännagivande 

borde inte ge något stort sannolikt kassaflöde om man räknar nuvärdet riskjusterat. 
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5.2.2  Diagram fas-2 

 

 

När det kommer till fas-2 kliniska prövningar så reagerar marknaden positivt på dem. 

De fyra första dagarna är aktiekurserna gentemot index ganska likvärdiga. En liten ökning till 

1 % anormal avkastning kan ses från dag -4 till dag-2. Mellan dag -1 och dag 0 då händelsen 

sker går den anormala avkastningen upp från cirka 1 % till 3,5 %. Därefter håller sig kursen 

sig ganska stabilt runt 3,5 % till 2,5 % och slutar på 2,55 % dag 5. Den anormala avkastningen 

är lite lägre än för fas-1 tillkännagivanden och borde ha en större inverkan om man tar i 

beaktande vad teorierna säger. Men aktiekurserna följer inte enbart premisser i 

nuvärdemetoden och riskjusterad NPV.  

 

Att marknaden reagerar innan själva tillkännagivandet kan peka på läckage. D.v.s. att 

information har kommit ut till marknaden innan informationen blivit tillgänglig för 

allmänheten. Detta kan ha att göra med branschens avancerade natur. Det kan möjligen 

finnas någon form av informationslucka. Med det menas att informationen kanske finns hos 

läkemedelsverket eller FDA i ett antal dagar innan den ges ut till marknaden. Då kan det 

finnas en skara personer som får reda på informationen innan den offentliggörs. 
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5.2.3 Diagram fas-3 

 

 

När substanser går in i fas-3 kliniska prövningar sker det en viss ökning dagarna innan med 

ungefär 1 % till dag -3. Mellan dag -2 och dag -1 går kursen upp lite över 1 %. Dagen innan 

tillkännagivandet från dag -1 till dag 0 går kursen upp nästan 3 %. Därefter sjunker den 

anormala avkastningen varje dag, från dag 0 till 4. Och planar ut på 2.28 %. Här kan vi också 

se att kursen går upp dagarna innan tillkännagivandet. I överlag så reagerar marknaden 

positivt på fas-3 studier och det kan förklaras med att sannolikheten för framtida 

kassaflöden ökar. Om man enbart har den riskjusterade nuvärdemetoden i åtanke så borde 

aktiekurserna öka en hel del. En orsak till att den kumulativa anormala avkastningen inte är 

så hög kan bero på att företagen i vår undersökning är så pass stora att de inte påverkas så 

mycket av enstaka forskning och utvecklingsframgångar. Då kärnan av deras kassaflöden 

kommer från läkemedel som redan är lanserade. 

 

5.2.4  Studiens signifikans 

För att avgöra om resultatet i eventstudien inte beror på slumpen har t-test genomförts på 

de 3 olika faserna. Resultatet för dagarna som undersökts kan inte säkerställas att de inte 

beror på slumpen. Men vissa enskilda dagar som mellan dag-1 och dag 0 för fas-2 studier har 

ett t-värde på 2,334 och har en signifikans på 0,052 vilket är väldigt nära ett resultat där 

slumpen inte avgör. Det finns ett flertal andra dagar, bland annat dag -1 till dag 0 för fas-3 

studier där det är 90 % sannolikt att resultatet inte beror på slumpen.  

 

Att t-testet inte visar statistisk signifikans beror förmodligen på att vårt stickprov så pass litet 

7 för fas-1, 8 för fas-2 och 8 för fas-3. Ju mindre stickprov desto högre t-värde krävs för att 

varje enskild dags AAR ska kunna anses vara statistiskt signifikant. Om studien gjorts på ett 

större urval hade möjligen flera av dagarna gett ett t-värde över 1,96. 
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5.4  Analys utifrån tidigare forskning 

 

Genom att tolka resultatet vi erhållit genom vår undersökning, kommer vi fram till att 

resultatet ger indikationer på att en korrekt värdering av forskning och utvecklingens värde 

inte alltid görs av marknaden. Men detta är svårt att bevisa då man oftast med facit i hand 

efteråt kan bedöma om marknaden värderade rätt eller inte. För att kunna dra sådana 

slutsatser krävs en betydligt längre undersökningsperiod än den som använts i studien. Ett 

exempel på att aktiekurserna inte är helt riskjusterade och diskonterade därefter, är ett 

flertal exempel där börskurserna gått upp som raketer eller krashat. Ett exempel är fallet 

med Diamyds vaccin mot diabetes som ingår i vår studie. Den 9 maj 2011 gick kursen ner  

80 % p.g.a. att fas-3 studien inte kunnat påvisa effekt på den tilltänka patientgruppen. Om 

aktiekursen hade varit rätt värderad och justerad mot risken hade raset förmodligen inte 

blivit lika stort. Enligt studien ”Excess Returns to R&D-Intensive Firms” Så är det svårt för 

investerare att förstå det rätta priset på aktierna i läkemedelsbranschen. Risken är svår att 

bedöma och teorierna vi nämnt i teoriavsnittet tas inte i beaktande i den omfattning som de 

borde. 

 

Vi kan se att resultatet pekar på det som nämns i studien ”R&D Reporting Biases and Their 

Consequences”. Där författarna nämner att företagens position i produktlivscykeln påverkar 

företagens informationsflöde. Vi kan se i vår studie att fas-1 studierna påverkar kursen mera 

än de andra faserna. Men detta beror förmodligen på att vi valt ut fas-1 studier hos mindre 

bolag som har få eller inga färdiga läkemedel på marknaden. 

 

Efter analysering av studiens resultat och genom studiens gång inser vi författare att det är 

svårt att avgöra läkemedelsföretagens sanna börsvärden speciellt när det kommer till 

forskning och utveckling. Detta bekräftas i studien “Stock Market Valuation of R&D 

Information in Biotech Firms”. Att titta på nyckeltal säger inte särskilt mycket om hur man 

ska värdera forskning och utveckling. Det krävs mycket kunskap i ämnet och insyn i de olika 

värderingsmodellerna och teorierna för att kunna göra en någorlunda korrekt bedömning. 

Detta problem tas även upp i studien ”Value of nonfinancial information”. 

 

I studien ”Wall Street and clinical trials” från år 2005 undersöks det hur informationen kan 

föras vidare från läkare eller forskare till investerare. Studien tar upp exempel där 

investerare köpt information från forskare som sedan kan användas för att få en fördel vid 

köp av läkemedelsaktier.73 

Tidningen Seattle Times gjorde en undersökning där de fann 26 fall där forskande läkare 

hade sålt information till investerare.74 

                                                      
73

 R.Steinbrook, Wall street and clinical trials 2005 
74
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Dessa studier och artiklar pekar på ett reellt problem som borde undersökas vidare. I vår 

studie finns det indikationer på att insider information kan ha en avgörande betydelse för 

hur aktiekurserna påverkas när information om kliniska prövningar ges ut. 

 

En studie av författarna Callen, Gavious och Segal som handlar om investerarnas kunnande, 

visar på liknande resultat som erhållits i eventstudien för denna uppsats. Där kommer 

författarna fram till att marknaden reagerar positivt när substanser går in i de tre kliniska 

faserna. I deras studie kom de fram till att fas-1 studier ger en anormal avkastning på 1,3 % 

och fas-3 studier ger en anormal avkastning på cirka 3 % det sistnämnda överensstämmer 

med resultatet som erhållits i vår studie. 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      
75 J.L.Callen, I.Gavious, D.Segal The Complementary Relationship between Financial and Non-Financial 

Information in the Biotechnology Industry and the Degree of Investor 
Sophistication (2010) sid 26  
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6 Slutsatser 

I detta kapitel presenteras studiens slutsatser i punktform. 

 

 

 Studiens resultat pekar på att marknaden reagerar positivt när substanser under 

utveckling går in i de 3 olika kliniska faserna. De anormala avkastningarna är väldigt 

höga för enskilda dagar i samband med att PR meddelanden för händelsen ifråga 

läggs ut. Dessa dagars anormala avkastning kan inte säkerställas till 95 % säkerhet. 

Däremot ligger de nära att kunna säkerställa statistiskt. 

 

 

 Den kumulativa anormala avkastningen är positiv för alla faser. Där fas-1 ger högst 

CAAR 4,9 %, fas-2 ger 2,55 % och fas-3 ger 2,28 % 

 

 

 Med teorierna som grund och tidigare forskning som grund anser vi att marknaden 

överreagerar när nya läkemedelskandidater övergår in i fas-1 studier. Marknaden 

borde inte reagera så pass kraftigt, då fas-1 inte genererar så pass mycket framtida 

kassaflöden för att berättiga de ökningarna i aktiekurserna som ses i vår studie. 

 

 

 När substanser går in i fas-3 borde marknaden reagera som mest, Vår studie visar att 

detta inte är fallet. Marknaden har svårt att värdera forskning och utvecklings värde 

på ett tillfredställande sätt. 

 

 

 Studiens resultat pekar mot att det är svårt för marknaden att bedöma forskning och 

utveckling hos läkemedelsföretag ur ett finansiellt perspektiv. Det krävs mycket 

branschkunskap, information och inom ämnet för att en korrekt bedömning ska 

kunna göras. 

 

 

 Faktumet att börskurserna går upp innan dag 0 för fas-2 och fas-3 pekar mot att 

marknaden inte är helt effektiv i branschen. Det finns tecken på att 

insiderinformation läcker ut innan marknaden får reda på informationen. 
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7 Diskussion och egenreflektion 

I det sista kapitlet för vi en diskussion om det genomförda arbetet. Vi presenterar även 

förslag till vidare forskning med ämnen som vore intressanta för andra studenter att forska 

vidare på. Vi resonerar också kring vad som varit bra och kunde ha gjorts bättre i arbetet. 

 

7.1 Diskussion 

 

Denna uppsats har varit väldigt givande för oss skribenter. Den har fördjupat våra kunskaper 

i ämnet och förstärkt vårt ursprungliga antagande att det inte är lätt att kunna värdera dessa 

bolag på börsen. Vi har även insett hur pass viktiga kliniska studier är och hur mycket de 

påverkar läkemedelsbranschen. Branschen är oerhört komplex och kräver en djup förståelse 

för att man ska kunna fatta de rätta finansiella bedömningarna. Alla branscher är 

komplicerade på sitt sätt men läkemedelsbranschen är fascinerande i sin komplexitet och en 

utmaning att ta sig an ur den synvinkeln som vi gjort i denna uppsats. Vi tror att brist på 

intresse inom detta område och svårigheterna att applicera ekonomiska modeller i denna 

kontext, är de huvudsakliga orsakerna bakom att det finns lite forskning på denna front.  

 

Det har även varit en utmaning att göra denna uppsats då vi skribenter får en känsla av att 

man endast vill undersöka finansiella aspekter men inte applicera dem i något konkret 

sammanhang som vi gjort i vår uppsats. Vi ser de finansiella teorierna och kunskaperna vi 

lärt oss som ett komplement och grundpelare för att kunna förstå branschen. Men vi har 

kommit fram till att detta inte enbart räcker utan det krävs branschförståelse för att se hela 

bilden. Detta är ytterst relevant när man tittar på dessa företags aktiekurser. Man kan 

ifrågasätta om börsen är gjord för dessa företag i och med denna komplexitet som präglar 

branschens verksamhet. Med tanke på att bioteknikföretagen går upp som raketer eller 

kraschar i många fall, så kan man ifrågasätta marknadens bedömning av aktiekurserna. Vi 

författare får en känsla av att vissa företag är luftslott av förväntningar, d.v.s. bubblor. Deras 

värde representeras inte helt och hållet av konkreta siffror, Av ekonomisk information. 

 

7.2  Förslag till vidare forskning 

 

 En fallstudie på Astra Zeneca och deras forskningsportfölj där man tittar på de 

kliniska faserna och ser hur fasförskjutningarna påverkar aktiekursen. 
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 Det vore intressant att studera hur forskning och utveckling värderas genom RNPV 

modellen och göra beräkningar genom att samla in nödvändig data. T.ex. via 

intervjuer med ett antal läkemedelsföretag. 

 
 

 Studie med event metodologi över hur aktiekurserna påverkas av substanser som 

misslyckas i de olika faserna. Här kan man relatera till huruvida kurserna är över eller 

undervärderade.  

 
 

 En studie om hur vad experter inom branschen och förvaltare anser om vad som är 

viktigt inom ämnet aktiekurser och läkemedelsbolag. 

 
 

 En studie med fler fasförskjutningar där man har en längre undersökningsperiod än i 

vår studie. 

 

7.3  Egen Reflektion 

Nu när vårt arbete är klart så ser vi tillbaka och reflekterar över vad som kunde gjorts bättre. 

I överlag så är vi väldigt nöjda med vår uppsats då den belyser ett viktigt ämne som är 

relevant och bidrar till att öka kunskapen för finansiering och hur det kan användas i 

läkemedelssammanhang. Vi är även nöjda med resultatet vi fått vilket bekräftar till viss del 

spekulationerna vi haft om hur marknaden kan reagera och hur viktig forskningen är för 

denna bransch.  

Det som kunde ha gjorts annorlunda är informationssökningen och hur vi gått tillväga. Men 

alla metoder har sina för och nackdelar. Den vi valt har gett oss svar på våra frågor. Det har 

varit en utmaning att hitta information angående fasförskjutningarna som vi tittar på i vår 

uppsats. Vi hade även önskat att kunna få flera fasförskjutningar att undersöka för att få ett 

större underlag men det vi erhållit är tillräckligt för att kunna dra slutsatser generellt. Vi 

kunde även ha intervjuat någon sakkunnig t.ex. inom finans på ett läkemedelsföretag eller 

en aktieanalytiker. Men då finns risken att personens åsikter eller agenda kommer i vägen 

för vad faktiskt är sant. Därav valet att endast använda sekundära källor. 
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9 Bilagor 

9.1  Uträkningar 

Tabell 1: Excel uträkningar eventstudie 

 

Bioinvent AB TB-402  fas1     

Datum Stängn.kurs % Dagar 
Förändring i 
% 

Förändring 
i % index Residual 

2007-02-19 19,9 99,50% 5 -0,50% -0,62% 0,12% 

2007-02-16 20 111,11% 4 11,11% 0,31% 10,80% 

2007-02-15 18 102,27% 3 2,27% 1,05% 1,22% 

2007-02-14 17,6 100,00% 2 0,00% 0,08% -0,08% 

2007-02-13 17,6 99,44% 1 -0,56% 0,08% -0,64% 

2007-02-12 17,7 100,00% 0 0,00% -0,16% 0,16% 

2007-02-09 17,7 102,91% -1 2,91% -0,42% 3,33% 

2007-02-08 17,2 95,56% -2 -4,44% -1,40% -3,04% 

2007-02-07 18 98,90% -3 -1,10% -1,44% 0,34% 

2007-02-06 18,2 107,06% -4 7,06% 1,36% 5,70% 

2007-02-05 17 98,27% -5 -1,73% 0,78% -2,51% 

2007-02-02 17,3      

TB-403       

2008-01-25 20,4 101,49% 5 1,49% -0,49% 1,98% 

2008-01-24 20,1 98,05% 4 -1,95% 0,68% -2,63% 

2008-01-23 20,5 100,49% 3 0,49% -0,43% 0,92% 

2008-01-22 20,4 103,03% 2 3,03% -0,47% 3,50% 

2008-01-21 19,8 96,12% 1 -3,88% -4,29% 0,41% 

2008-01-18 20,6 98,56% 0 -1,44% 0,98% -2,42% 

2008-01-17 20,9 104,50% -1 4,50% -0,03% 4,53% 

2008-01-16 20 101,01% -2 1,01% 3,63% -2,62% 

2008-01-15 19,8 95,65% -3 -4,35% -2,97% -1,38% 

2008-01-14 20,7 108,38% -4 8,38% -0,75% 9,13% 

2008-01-11 19,1 100,00% -5 0,00% 0,79% -0,79% 

2008-01-10 19,1      

BI-204       

2008-01-22 20,4 103,03% 5 3,03% -0,47% 3,50% 

2008-01-21 19,8 96,12% 4 -3,88% -4,29% 0,41% 

2008-01-18 20,6 98,56% 3 -1,44% 0,98% -2,42% 

2008-01-17 20,9 104,50% 2 4,50% -0,03% 4,53% 

2008-01-16 20 101,01% 1 1,01% 3,63% -2,62% 

2008-01-15 19,8 95,65% 0 -4,35% -2,97% -1,38% 

2008-01-14 20,7 108,38% -1 8,38% -0,75% 9,13% 

2008-01-11 19,1 100,00% -2 0,00% 0,79% -0,79% 
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2008-01-10 19,1 102,14% -3 2,14% -1,02% 3,16% 

2008-01-09 18,7 100,00% -4 0,00% 2,27% -2,27% 

2008-01-08 18,7 107,47% -5 7,47% 4,17% 3,30% 

2008-01-07 17,4      

BI-505       

2009-08-18 26,3 102,33% 5 2,33% 1,30% 1,03% 

2009-08-17 25,7 96,98% 4 -3,02% 0,14% -3,16% 

2009-08-14 26,5 102,32% 3 2,32% -0,98% 3,30% 

2009-08-13 25,9 102,78% 2 2,78% 0,01% 2,77% 

2009-08-12 25,2 100,40% 1 0,40% -0,57% 0,97% 

2009-08-11 25,1 100,00% 0 0,00% 0,77% -0,77% 

2009-08-10 25,1 98,43% -1 -1,57% 0,30% -1,87% 

2009-08-07 25,5 100,79% -2 0,79% 1,05% -0,26% 

2009-08-06 25,3 98,44% -3 -1,56% -1,65% 0,09% 

2009-08-05 25,7 100,00% -4 0,00% -0,79% 0,79% 

2009-08-04 25,7 100,00% -5 0,00% 0,93% -0,93% 

2009-08-03 25,7      

Medivir TCM-435       

2007-02-15 54 98,63% 5 -1,37% 1,05% -2,42% 

2007-02-14 54,75 96,05% 4 -3,95% 0,08% -4,03% 

2007-02-13 57 98,70% 3 -1,30% 0,08% -1,38% 

2007-02-12 57,75 98,72% 2 -1,28% -0,16% -1,12% 

2007-02-09 58,5 102,63% 1 2,63% -0,42% 3,05% 

2007-02-08 57 101,79% 0 1,79% -1,40% 3,19% 

2007-02-07 56 98,68% -1 -1,32% -1,44% 0,12% 

2007-02-06 56,75 102,25% -2 2,25% 1,36% 0,89% 

2007-02-05 55,5 99,11% -3 -0,89% 0,78% -1,67% 

2007-02-02 56 98,25% -4 -1,75% 1,19% -2,94% 

2007-02-01 57 102,70% -5 2,70% 2,56% 0,14% 

2007-01-31 55,5      

Orexo OX19       

2007-09-05 104,75 98,59% 5 -1,41% -0,94% -0,47% 

2007-09-04 106,25 99,30% 4 -0,70% 0,93% -1,63% 

2007-09-03 107 100,00% 3 0,00% -0,12% 0,12% 

2007-08-31 107 110,31% 2 10,31% 1,08% 9,23% 

2007-08-30 97 100,52% 1 0,52% 1,16% -0,64% 

2007-08-29 96,5 98,47% 0 -1,53% 0,76% -2,29% 

2007-08-28 98 95,84% -1 -4,16% -1,06% -3,10% 

2007-08-27 102,25 96,46% -2 -3,54% -1,34% -2,20% 

2007-08-24 106 99,07% -3 -0,93% 0,67% -1,60% 

2007-08-23 107 102,88% -4 2,88% 0,97% 1,91% 

2007-08-22 104 100,97% -5 0,97% 1,74% -0,77% 

2007-08-21 103      

OX51       

2011-04-07 48,7 100,00% 5 0,00% 1,03% -1,03% 

2011-04-06 48,7 99,80% 4 -0,20% 0,92% -1,12% 
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2011-04-05 48,8 101,04% 3 1,04% 0,71% 0,33% 

2011-04-04 48,3 102,11% 2 2,11% 1,07% 1,04% 

2011-04-01 47,3 98,75% 1 -1,25% 0,55% -1,80% 

2011-03-31 47,9 100,42% 0 0,42% -0,96% 1,38% 

2011-03-30 47,7 101,71% -1 1,71% 1,74% -0,03% 

2011-03-29 46,9 99,58% -2 -0,42% -0,73% 0,31% 

2011-03-28 47,1 101,29% -3 1,29% 0,07% 1,22% 

2011-03-25 46,5 100,65% -4 0,65% 1,42% -0,77% 

2011-03-24 46,2 100,00% -5 0,00% 0,16% -0,16% 

2011-03-23 46,2      

fas-2       

datum Tb-402 stängkurs % Dagar kurs% Index% Residual 

2009-03-02 20,3 97,13% 5 -2,87% 0,86% -3,73% 

2009-02-27 20,9 104,50% 4 4,50% -5,43% 9,93% 

2009-02-26 20 100,00% 3 0,00% -0,24% 0,24% 

2009-02-25 20 96,62% 2 -3,38% -1,13% -2,25% 

2009-02-24 20,7 99,52% 1 -0,48% -0,17% -0,31% 

2009-02-23 20,8 97,20% 0 -2,80% -0,97% -1,83% 

2009-02-20 21,4 97,72% -1 -2,28% -0,25% -2,03% 

2009-02-19 21,9 101,86% -2 1,86% -0,62% 2,48% 

2009-02-18 21,5 101,90% -3 1,90% 0,01% 1,89% 

2009-02-17 21,1 100,96% -4 0,96% -0,99% 1,95% 

2009-02-16 20,9 102,45% -5 2,45% 1,17% 1,28% 

2009-02-13 20,4      

BI-204       

2010-11-17 25,1 98,82% 5 -1,18% -1,01% -0,17% 

2010-11-16 25,4 98,83% 4 -1,17% 0,17% -1,34% 

2010-11-15 25,7 100,78% 3 0,78% 0,73% 0,05% 

2010-11-12 25,5 99,61% 2 -0,39% 0,44% -0,83% 

2010-11-11 25,6 96,24% 1 -3,76% -0,02% -3,74% 

2010-11-10 26,6 108,13% 0 8,13% -0,96% 9,09% 

2010-11-09 24,6 99,19% -1 -0,81% 0,31% -1,12% 

2010-11-08 24,8 99,60% -2 -0,40% -0,31% -0,09% 

2010-11-05 24,9 98,81% -3 -1,19% -0,20% -0,99% 

2010-11-04 25,2 99,60% -4 -0,40% 0,83% -1,23% 

2010-11-03 25,3 97,31% -5 -2,69% 0,20% -2,89% 

2010-11-02 26      

Medivir TMC-435       

2007-11-28 55,5 104,23% 5 4,23% 2,55% 1,68% 

2007-11-27 53,25 98,61% 4 -1,39% 0,97% -2,36% 

2007-11-26 54 103,85% 3 3,85% -1,85% 5,70% 

2007-11-23 52 100,00% 2 0,00% 1,42% -1,42% 

2007-11-22 52 92,86% 1 -7,14% 5,80% -12,94% 

2007-11-21 56 101,36% 0 1,36% -2,03% 3,39% 

2007-11-20 55,25 100,91% -1 0,91% -0,84% 1,75% 

2007-11-19 54,75 99,55% -2 -0,45% -4,00% 3,55% 
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2007-11-16 55 98,21% -3 -1,79% 0,10% -1,89% 

2007-11-15 56 99,12% -4 -0,88% -0,85% -0,03% 

2007-11-14 56,5 102,73% -5 2,73% 0,16% 2,57% 

2007-11-13 55      

MIV-606       

2007-11-15 56 99,12% 5 -0,88% -0,85% -0,03% 

2007-11-14 56,5 102,73% 4 2,73% 0,16% 2,57% 

2007-11-13 55 102,33% 3 2,33% 0,96% 1,37% 

2007-11-12 53,75 99,54% 2 -0,46% -0,44% -0,02% 

2007-11-09 54 102,37% 1 2,37% -2,51% 4,88% 

2007-11-08 52,75 101,44% 0 1,44% -1,56% 3,00% 

2007-11-07 52 98,11% -1 -1,89% -1,06% -0,83% 

2007-11-06 53 101,92% -2 1,92% -1,16% 3,08% 

2007-11-05 52 102,97% -3 2,97% -0,87% 3,84% 

2007-11-02 50,5 97,12% -4 -2,88% -1,27% -1,61% 

2007-11-01 52 97,65% -5 -2,35% -0,19% -2,16% 

2007-10-31 53,25      

Orexo OX914       

2008-09-09 47,8 98,56% 5 -1,44% 1,13% -2,57% 

2008-09-08 48,5 101,04% 4 1,04% 0,62% 0,42% 

2008-09-05 48 97,36% 3 -2,64% -1,08% -1,56% 

2008-09-04 49,3 96,67% 2 -3,33% 0,10% -3,43% 

2008-09-03 51 104,08% 1 4,08% -4,02% 8,10% 

2008-09-02 49 101,24% 0 1,24% 1,52% -0,28% 

2008-09-01 48,4 100,21% -1 0,21% 0,38% -0,17% 

2008-08-29 48,3 99,59% -2 -0,41% 2,27% -2,68% 

2008-08-28 48,5 101,89% -3 1,89% -0,36% 2,25% 

2008-08-27 47,6 98,76% -4 -1,24% 1,66% -2,90% 

2008-08-26 48,2 96,40% -5 -3,60% -1,40% -2,20% 

2008-08-25 50      
Diamyd NP2 
Enkefalin       

2011-01-24 135,25 1,00185 5 0,19% 1,05% -0,86% 

2011-01-21 135 1,00746 4 0,75% 1,09% -0,34% 

2011-01-20 134 0,99259 3 -0,74% -1,71% 0,97% 

2011-01-19 135 0,99631 2 -0,37% -1,15% 0,78% 

2011-01-18 135,5 0,9945 1 -0,55% 0,23% -0,78% 

2011-01-17 136,25 1,02444 0 2,44% 0,03% 2,41% 

2011-01-14 133 0,98519 -1 -1,48% -0,51% -0,97% 

2011-01-13 135 0,99631 -2 -0,37% -0,06% -0,31% 

2011-01-12 135,5 1,01498 -3 1,50% 0,17% 1,33% 

2011-01-11 133,5 1,02103 -4 2,10% 0,70% 1,40% 

2011-01-10 130,75 0,97393 -5 -2,61% -0,67% -1,94% 

2011-01-07 134,25      

Rhudex       

2007-01-30 79,25 0,99063 5 -0,94% 0,13% -1,07% 

2007-01-29 80 0,98765 4 -1,23% 0,05% -1,28% 
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2007-01-26 81 0,97006 3 -2,99% -1,18% -1,81% 

2007-01-25 83,5 1,01212 2 1,21% -1,24% 2,45% 

2007-01-24 82,5 1,01538 1 1,54% 1,45% 0,09% 

2007-01-23 81,25 1,00309 0 0,31% -0,88% 1,19% 

2007-01-22 81 0,99387 -1 -0,61% -0,58% -0,03% 

2007-01-19 81,5 1,01875 -2 1,88% 0,11% 1,77% 

2007-01-18 80 1,01587 -3 1,59% -0,11% 1,70% 

2007-01-17 78,75 1,00962 -4 0,96% 0,00% 0,96% 

2007-01-16 78 1 -5 0,00% -0,18% 0,18% 

2007-01-15 78      

Tasq       

2007-08-17 62 1 5 0,00% 0,49% -0,49% 

2007-08-16 62 0,95385 4 -4,62% -2,00% -2,62% 

2007-08-15 65 0,98455 3 -1,54% -0,64% -0,90% 

2007-08-14 66,02 1,0003 2 0,03% -0,69% 0,72% 

2007-08-13 66 1 1 0,00% 1,15% -1,15% 

2007-08-10 66 1,02326 0 2,33% -3,11% 5,44% 

2007-08-09 64,5 0,96629 -1 -3,37% -3,19% -0,18% 

2007-08-08 66,75 0,97802 -2 -2,20% 1,22% -3,42% 

2007-08-07 68,25 1,01866 -3 1,87% -0,13% 2,00% 

2007-08-06 67 0,98893 -4 -1,11% -0,39% -0,72% 

2007-08-03 67,75 1,01119 -5 1,12% -1,37% 2,49% 

2007-08-02 67      

fas-3       

Medivir Lipsovir stängkurs % Dagar kurs% Index% Residual 

2006-07-13 50 99,01% 5 -0,99% -1,62% 0,63% 

2006-07-12 50,5 101,00% 4 1,00% 0,07% 0,93% 

2006-07-11 50 99,50% 3 -0,50% -1,35% 0,85% 

2006-07-10 50,25 93,06% 2 -6,94% 1,87% -8,81% 

2006-07-07 54 98,18% 1 -1,82% -0,41% -1,41% 

2006-07-06 55 100,46% 0 0,46% 1,45% -0,99% 

2006-07-05 54,75 101,39% -1 1,39% -0,95% 2,34% 

2006-07-04 54 101,89% -2 1,89% -1,09% 2,98% 

2006-07-03 53 101,92% -3 1,92% -0,45% 2,37% 

2006-06-30 52 110,64% -4 10,64% 0,59% 10,05% 

2006-06-29 47 102,84% -5 2,84% 2,40% 0,44% 

2006-06-28 45,7      

Astra Zeneca       

 TC-5214       

2010-07-01 361,7 98,29% 5 -1,71% -2,02% 0,31% 

2010-06-30 368 106,05% 4 6,05% 4,97% 1,08% 

2010-06-29 347 100,03% 3 0,03% -0,71% 0,74% 

2010-06-28 346,9 99,31% 2 -0,69% -0,56% -0,13% 

2010-06-24 349,3 100,20% 1 0,20% -0,08% 0,28% 

2010-06-23 348,6 99,32% 0 -0,68% -1,06% 0,38% 

2010-06-22 351 101,47% -1 1,47% 1,91% -0,44% 
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2010-06-21 345,9 98,29% -2 -1,71% -1,27% -0,44% 

2010-06-18 351,9 99,46% -3 -0,54% -0,21% -0,33% 

2010-06-17 353,8 99,52% -4 -0,48% -0,07% -0,41% 

2010-06-16 355,5 100,59% -5 0,59% 0,29% 0,30% 

2010-06-15 353,4      

NKTR-118       

2011-03-09 305,8 100,16% 5 0,16% -0,55% 0,71% 

2011-03-10 305,3 101,16% 4 1,16% 0,95% 0,21% 

2011-03-11 301,8 101,07% 3 1,07% 1,30% -0,23% 

2011-03-14 298,6 101,56% 2 1,56% -1,04% 2,60% 

2011-03-15 294 100,79% 1 0,79% 0,57% 0,22% 

2011-03-16 291,7 99,39% 0 -0,61% -0,93% 0,32% 

2011-03-17 293,5 101,56% -1 1,56% -1,39% 2,95% 

2011-03-18 289 98,84% -2 -1,16% -1,17% 0,01% 

2011-03-21 292,4 99,05% -3 -0,95% -1,44% 0,49% 

2011-03-22 295,2 101,34% -4 1,34% -0,08% 1,42% 

2011-03-23 291,3 98,68% -5 -1,32% 0,35% -1,67% 

2011-03-22 295,2      

Fostamatinib       

2010-10-06 345,4 99,60% 5 -0,40% 0,16% -0,56% 

2010-10-05 346,8 100,61% 4 0,61% 1,28% -0,67% 

2010-10-04 344,7 100,73% 3 0,73% 0,66% 0,07% 

2010-10-01 342,2 99,10% 2 -0,90% -0,90% 0,00% 

2010-09-30 345,3 100,09% 1 0,09% 0,11% -0,02% 

2010-09-29 345 97,87% 0 -2,13% -1,94% -0,19% 

2010-09-28 352,5 99,18% -1 -0,82% -0,43% -0,39% 

2010-09-27 355,4 98,89% -2 -1,11% -1,11% 0,00% 

2010-09-24 359,4 100,22% -3 0,22% 0,29% -0,07% 

2010-09-23 358,6 99,86% -4 -0,14% -0,36% 0,22% 

2010-09-22 359,1 98,95% -5 -1,05% -0,96% -0,09% 

2010-09-21 362,9      

PN400       

2007-09-14 319 99,07% 5 -0,93% -1,49% 0,56% 

2007-09-13 322 98,77% 4 -1,23% -0,61% -0,62% 

2007-09-12 326 99,69% 3 -0,31% -0,33% 0,02% 

2007-09-11 327 101,24% 2 1,24% 2,04% -0,80% 

2007-09-10 323 98,63% 1 -1,37% -1,49% 0,12% 

2007-09-07 327,5 98,35% 0 -1,65% -2,21% 0,56% 

2007-09-06 333 98,96% -1 -1,04% -0,18% -0,86% 

2007-09-05 336,5 98,39% -2 -1,61% -0,94% -0,67% 

2007-09-04 342 101,18% -3 1,18% 0,93% 0,25% 

2007-09-03 338 99,85% -4 -0,15% -0,12% -0,03% 

2007-08-31 338,5 101,04% -5 1,04% 1,08% -0,04% 

2007-08-30 335      

vaccin typ 1       

2008-03-25 88 0,99435 5 -0,56% 2,09% -2,65% 
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2008-03-20 88,5 0,99438 4 -0,56% 3,56% -4,12% 

2008-03-19 89 0,98343 3 -1,66% 0,97% -2,63% 

2008-03-18 90,5 1,03134 2 3,13% -2,29% 5,42% 

2008-03-17 87,75 0,98045 1 -1,96% 0,07% -2,03% 

2008-03-14 89,5 1,05917 0 5,92% -3,15% 9,07% 

2008-03-13 84,5 1,03681 -1 3,68% -1,40% 5,08% 

2008-03-12 81,5 0,98489 -2 -1,51% 2,24% -3,75% 

2008-03-11 82,75 1,03438 -3 3,44% 0,01% 3,43% 

2008-03-10 80 0,99379 -4 -0,62% -1,85% 1,23% 

2008-03-07 80,5 0,98471 -5 -1,53% 1,03% -2,56% 

2008-03-06 81,75      

Laquinimod       

2007-06-14 68,5 1 5 0,00% 0,21% -0,21% 

2007-06-13 68,5 0,99275 4 -0,72% -1,10% 0,38% 

2007-06-12 69 0,97183 3 -2,82% 1,32% -4,14% 

2007-06-11 71 0,98611 2 -1,39% 1,77% -3,16% 

2007-06-08 72 1,02491 1 2,49% -0,36% 2,85% 

2007-06-07 70,25 1,04461 0 4,46% -2,99% 7,45% 

2007-06-05 67,25 1 -1 0,00% -1,08% 1,08% 

2007-06-04 67,25 0,96416 -2 -3,58% -0,89% -2,69% 

2007-06-01 69,75 0,99643 -3 -0,36% 1,33% -1,69% 

2007-05-31 70 1,00719 -4 0,72% -0,58% 1,30% 

2007-05-30 69,5 0,99286 -5 -0,71% 0,00% -0,71% 

2007-05-29 70      

Anyara       

2008-05-20 42,6 1,00235 5 0,24% -1,34% 1,58% 

2008-05-19 42,5 0,98837 4 -1,16% 2,46% -3,62% 

2008-05-16 43 0,99307 3 -0,69% 0,99% -1,68% 

2008-05-15 43,3 1,02364 2 2,36% 2,05% 0,31% 

2008-05-14 42,3 0,99529 1 -0,47% 2,16% -2,63% 

2008-05-13 42,5 1,0625 0 6,25% 0,30% 5,95% 

2008-05-12 40 1 -1 0,00% 0,12% -0,12% 

2008-05-09 40 0,99256 -2 -0,74% -2,10% 1,36% 

2008-05-08 40,3 1,00499 -3 0,50% 1,15% -0,65% 

2008-05-07 40,1 0,98768 -4 -1,23% 0,17% -1,40% 

2008-05-06 40,6 0,9951 -5 -0,49% 1,90% -2,39% 

2008-05-05 40,8      
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9.2  PR meddelanden källor 

 

Tabell 2: PR meddelanden 

 

Läkemedel    Fas 1                                            Datum  

TB-402 http://www.privataaffarer.se/nyheter/Pressmeddelanden/pressmeddelande.xml?intPressReleaseID=90498)           3/29/11 

TB-403 http://www.privataaffarer.se/nyheter/Pressmeddelanden/pressmeddelande.xml?intPressReleaseID=111914          3/29/11 

BI-204 http://www.privataaffarer.se/nyheter/Pressmeddelanden/pressmeddelande.xml?intPressReleaseID=111734          3/29/11 

BI-505 http://www.privataaffarer.se/nyheter/Pressmeddelanden/pressmeddelande.xml?intPressReleaseID=144242          3/29/11 

TMC435 http://www.privataaffarer.se/nyheter/Pressmeddelanden/pressmeddelande.xml?intPressReleaseID=90286            3/29/11 

MIV-210 http://www.privataaffarer.se/nyheter/Pressmeddelanden/pressmeddelande.xml?intPressReleaseID=21667            3/29/11 

OX-914 http://www.redeyeadvice.se/medlemsanalys/26340              4/1/11 

OX19 http://www.cisionwire.se/orexo/orexo-inleder-klinisk-fas-i-studie-for-bolagets-behandling-av-inkontinens-1            4/1/11 

OX51 http://www.orexo.com/sv/Investerare/Pressmeddelanden/?guid=559471             4/1/11 

     Fas 2     

TB-402 http://www.privataaffarer.se/nyheter/Pressmeddelanden/pressmeddelande.xml?intPressReleaseID=135319          3/29/11 

BI-204 http://www.privataaffarer.se/nyheter/Pressmeddelanden/pressmeddelande.xml?intPressReleaseID=170087          3/29/11 

TMC435 http://www.privataaffarer.se/nyheter/Pressmeddelanden/pressmeddelande.xml?intPressReleaseID=109235          3/29/11 

MIV-606 http://www.privataaffarer.se/nyheter/Pressmeddelanden/pressmeddelande.xml?intPressReleaseID=108271          4/1/11 

MIV-210 http://www.privataaffarer.se/nyheter/Pressmeddelanden/pressmeddelande.xml?intPressReleaseID=60302            3/29/11 

OX914 http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article404005.ece               4/1/11 

OX19 http://www.orexo.com/sv/Investerare/Pressmeddelanden/?guid=443775#             4/1/11 

NP2 Enkefalin  http://www.privataaffarer.se/nyheter/Pressmeddelanden/pressmeddelande.xml?intPressReleaseID=173305           5/8/11 

RhuDex  http://www.euroinvestor.fr/news/story.aspx?id=9509459               5/8/11 

TASQ http://www.privataaffarer.se/nyheter/Pressmeddelanden/pressmeddelande.xml?intPressReleaseID=101932           5/8/11 

    Fas 3     

Lipsovir http://www.privataaffarer.se/nyheter/Pressmeddelanden/pressmeddelande.xml?intPressReleaseID=78431             4/1/11  

TC-5214 
http://www.astrazeneca.se/Pressrum/pressmeddelande-per-datum/2010/AstraZeneca-och -                                       4/1/11 
Targacept?itemId=11745422 

NKTR-118 http://www.news-medical.net/news/20110316/10978/Swedish.aspx                                                                   4/1/11 

Fostamatinib http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/astrazeneca/pressrelease/view/astrazeneca-paaboerjar-                           4/1/11 

 fas-iii-studier-av-fostamatinib-foer-behandling-av-ledgaangsreumatism-   

PN400 http://www.euroinvestor.se/news/story.aspx?id=9619575             4/1/11 

1-diabetes http://www.privataaffarer.se/nyheter/Pressmeddelanden/pressmeddelande.xml?intPressReleaseID=112923(        5/8/11 

Laquinimod  http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article207953.ece            5/8/11 
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9.3  T-Test 

9.3.1  Fas-1 

 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

dagminus5 7 -,0025 ,01776 ,00671 

dagminus4 7 ,0165 ,04386 ,01658 

dagminus3 7 ,0002 ,01773 ,00670 

dagminus2 7 -,0110 ,01530 ,00578 

dagminus1 7 ,0173 ,04224 ,01597 

dag0 7 -,0030 ,02041 ,00772 

dag1 7 -,0018 ,01876 ,00709 

dag2 7 ,0284 ,03454 ,01305 

dag3 7 ,0030 ,01846 ,00698 

dag4 7 -,0020 ,05060 ,01912 

dag5 7 ,0039 ,01973 ,00746 

 

 

One-Sample Test 

 Test Value = 0                                        

 

 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Lower Upper 

dagminus5 -,366 6 ,727 -,00246 -,0189 ,0140 

dagminus4 ,995 6 ,358 ,01649 -,0241 ,0571 

dagminus3 ,034 6 ,974 ,00023 -,0162 ,0166 

dagminus2 -1,906 6 ,105 -,01102 -,0252 ,0031 

dagminus1 1,083 6 ,320 ,01729 -,0218 ,0564 

dag0 -,394 6 ,707 -,00304 -,0219 ,0158 

dag1 -,258 6 ,805 -,00183 -,0192 ,0155 

dag2 2,174 6 ,073 ,02838 -,0036 ,0603 

dag3 ,428 6 ,684 ,00299 -,0141 ,0201 

dag4 -,102 6 ,922 -,00195 -,0487 ,0448 

dag5 ,520 6 ,621 ,00388 -,0144 ,0221 
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9.3.2 Fas-2 
 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

dagminus5 8 -,0033 ,02242 ,00793 

dagminus4 8 -,0027 ,01654 ,00585 

dagminus3 8 ,0127 ,01841 ,00651 

dagminus2 8 ,0055 ,02617 ,00925 

dagminus1 8 -,0045 ,01105 ,00391 

dag0 8 ,0280 ,03393 ,01200 

dag1 8 -,0073 ,06196 ,02190 

dag2 8 -,0050 ,01878 ,00664 

dag3 8 ,0051 ,02384 ,00843 

dag4 8 ,0062 ,04110 ,01453 

dag5 8 -,0091 ,01644 ,00581 

 

 

One-Sample Test 

 Test Value = 0                                        

 

 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Lower Upper 

dagminus5 -,421 7 ,686 -,00334 -,0221 ,0154 

dagminus4 -,467 7 ,655 -,00273 -,0166 ,0111 

dagminus3 1,944 7 ,093 ,01265 -,0027 ,0280 

dagminus2 ,591 7 ,573 ,00547 -,0164 ,0273 

dagminus1 -1,146 7 ,289 -,00448 -,0137 ,0048 

dag0 2,334 7 ,052 ,02800 -,0004 ,0564 

dag1 -,334 7 ,748 -,00732 -,0591 ,0445 

dag2 -,754 7 ,476 -,00501 -,0207 ,0107 

dag3 ,600 7 ,567 ,00506 -,0149 ,0250 

dag4 ,428 7 ,681 ,00622 -,0281 ,0406 

dag5 -1,561 7 ,163 -,00907 -,0228 ,0047 
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9.3.3 fas-3 
 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

dagminus5 8 -,0084 ,01209 ,00428 

dagminus4 8 ,0155 ,03570 ,01262 

dagminus3 8 ,0048 ,01658 ,00586 

dagminus2 8 -,0040 ,02117 ,00748 

dagminus1 8 ,0121 ,02091 ,00739 

dag0 8 ,0282 ,03986 ,01409 

dag1 8 -,0033 ,01708 ,00604 

dag2 8 -,0057 ,04175 ,01476 

dag3 8 -,0087 ,01776 ,00628 

dag4 8 -,0080 ,02000 ,00707 

dag5 8 ,0004 ,01264 ,00447 

 

 

One-Sample Test 

 Test Value = 0                                        

 

 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Lower Upper 

dagminus5 -1,961 7 ,091 -,00839 -,0185 ,0017 

dagminus4 1,226 7 ,260 ,01547 -,0144 ,0453 

dagminus3 ,813 7 ,443 ,00477 -,0091 ,0186 

dagminus2 -,536 7 ,608 -,00401 -,0217 ,0137 

dagminus1 1,631 7 ,147 ,01206 -,0054 ,0295 

dag0 1,999 7 ,086 ,02817 -,0051 ,0615 

dag1 -,543 7 ,604 -,00328 -,0176 ,0110 

dag2 -,386 7 ,711 -,00570 -,0406 ,0292 

dag3 -1,392 7 ,207 -,00874 -,0236 ,0061 

dag4 -1,138 7 ,293 -,00804 -,0248 ,0087 

dag5 ,100 7 ,923 ,00045 -,0101 ,0110 

 

 


