
Examensarbete 
Civilekonomprogrammet 240hp

Påverkar grundaren aktiekursens utveckling
efter en IPO?

En studie av svenska biotech-bolag

Civilekonomuppsats 30hp

Halmstad 2018-05-18

Oliver Gabrielsson & Victor Mofjell



Förord 

 

Djupdykningen in i biotech-branschen och IPOs har varit en lärorik och givande resa. Det är ett 

spännande område, kännetecknat av intensiv forskning och innovation. I skrivande stund är 

uppsatsen i sig klar, trots att vägen dit har varit slingrig och krokig. Beslutet om inriktning 

präglades av intresse, nyfikenhet och strävan mot kunskap.  

“My course is set for an uncharted sea” - Dante Alighieri. 

Vi vill rikta ett stort tack till våra opponenter samt vår handledare Prof. Jonas Gabrielsson. De 

har bidragit med oerhört värdefull feedback under resans gång som har givit oss mycket hjälp 

och vägledning, vilket har underlättat uppsatsskrivandet.  

Som sista punkt för denna uppsats vill vi såsom ett slut tacka varandra för det engagemang och 

den tid som lagts ner. Vår ambition är att med denna uppsats kunna bidra med insikt och 

kunskap kring sambanden mellan grundare, biotech-IPOs och aktiekursers utvecklingar. 
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Sammanfattning 

 

Marknaden för biotech-relaterade produkter är komplex och har ökat explosionsartat de senaste 

åren. Bolag som verkar inom denna bransch är ofta kapitalintensiva och tungt beroende av 

forskning för att lyckas i det långa perspektivet. Utbudet av biotech-relaterade produkter möter 

en ständigt överväldigande efterfrågan. Utmaningen ligger således ofta inte i att hitta sin 

marknadsnisch, utan snarare ligger den oftast djupt rotad i produktutvecklingen och R&D. För 

finansiering och underlättande av ägarbyte söker sig dessa bolag ofta till kapitalmarknaden 

(börsen). Vidare spelar grundaren en viktig roll vid stora händelser inom bolag, såsom en IPO. 

Grundarna sänder då ut unika signaler utefter sitt agerande och även enbart genom sitt 

närvarande. Denna studie syftar till att undersöka eventuella samband mellan grundarens 

position och rösträtt (genom aktieinnehav) inom ett biotech-bolag och aktiekursens utveckling 

efter en genomförd IPO. Studiens urval består av 119 SME biotech-bolag som är noterade 2010-

2017 på den svenska aktiemarknaden. Denna studie förser mottagaren med en analys av hur 

grundare inom den svenska biotech-marknaden påverkar aktiekursen efter en genomförd IPO. 

Studien uppvisar ett signifikant och positivt samband mellan grundarens position som “övrig 

ledande befattningshavare” (e.g. CRO, CSO, COO) och aktiekursens utveckling efter en IPO. 

Detta samband är starkast första handelsdagen samt en vecka efter IPOn. Vi fann även ett 

negativt samband mellan storleken på grundares aktieinnehav och kursutveckling den första 

handelsdagen. Resultatet har strategiska implikationer för hur företag sänder ut signaler vid en 

annalkande IPO samt hur marknaden tolkar dessa. 

Nyckelord: Biotech, IPO, grundarens avtryck, grundarens påverkan, marknadssignaler, 

aktiekursutveckling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

The market of biotech related products is complex and have experienced a substantial 

development in the recent years. Companies operating in this industry are often capital intensive 

and heavily dependent on research in order to succeed, in a long-term perspective. The amount 

of biotech-related products is constantly facing an overwhelming level of demand. Therefore, 

finding a market niche is not usually the primary challenge, but instead the challenge lies deeply 

rooted within product development and R&D. To facilitate company financing and shifts in 

ownership, these companies are often drawn towards the capital market (the stock exchange). 

Furthermore, the founder plays a considerable role at major events within a company, such as 

IPOs. On such occasions, founders emit unique signals through their actions and mere presence. 

This study aims to explain the connection between founder position and voting rights (through 

shareholding) within a biotech-company, and the stock performance after an IPO. The sample 

consists of 119 SME biotech-companies, listed on the Swedish stock exchange between 2010-

2017. The study provides the receiver with an analysis of how founders within the Swedish 

biotech-industry affects the stock performance after an IPO. The study shows a significant and 

positive connection between founders with an “other governing position” (e.g. CRO, CSO, 

COO) and stock performance after an IPO. The connection is strongest by the first day of 

trading and after one week. We also found a negative connection between founder shareholding 

and the stock performance on the first day of trading. The result has strategic implications on 

how companies send out signals during an IPO and how these signals are interpreted by the 

market.  

Keywords: Biotech, IPO, founder imprint, founder influence, market signals, stock 

performance. 
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1.INLEDNING 

 

I det inledande kapitlet av denna studie presenteras en introduktion till utvecklingen av biotech-

branschen och IPOs. Vidare redogörs för vilka organisatoriska effekter detta medför, samt 

effekterna av en närvarande1 grundare. Detta följs av en motivering om studiens relevans, samt 

en diskussion kring tidigare forskning och publikationer, med rekommenderad forskning för 

ytterligare fördjupning. Detta mynnar ut i studiens problemformulering, följt av studiens syfte. 

 

1.1 Introduktion 

De senaste årtiondena har biotech-bolag¹ spelat en viktig roll för både samhället och 

affärsvärlden genom att skapa värde till följd av en förening av forskning, utveckling och 

företagande (Pisano, 2006). Användningen av biotekniska processer utvecklas ständigt, 

samtidigt som nya produkter med avsikt att öka livskvaliteten hos levande organismer skapas. 

Biotekniska innovationer har medfört en revolution inom ett flertal forskningsområden. Två av 

de allra största områdena utgörs av läkemedel och medicin (Airozo & Warmbrodt, 1992). Den 

biotekniska industrin har övergått från att tidigare drivas av löften och generera låga intäkter, 

till att numera generera höga avkastningar och drivas av det värde som frambringas (Burrill, 

2014). Tidigare har västvärlden dominerat den biotekniska industrin, men under de senaste åren 

har en snabb utbredning skett i Asien-Stillahavsregionen (Lu et al., 2017). Denna expansion har 

medfört att den traditionella utforskningen av biotekniskt relaterade produkter har ersatts av en 

deduktiv metod, som grundar sig i kunskapsutveckling och expertis (Cooke, 2002; Sharma & 

Goswami, 2009). 

 

Stegringen inom branschen har även resulterat i att utvecklingen har förskjutits från 

väletablerade bolag till små- och medelstora företag (Breznitz et al., 2008). I kontrast till de 

större och mer väletablerade bolagen är risken för entreprenörer, ägare och investerare generellt 

sett högre i SME2 biotech-bolag. Kostnaderna för R&D3 är i regel höga, samtidigt som bolagen 

genererar lågt eller inget kassaflöde förrän den slutliga produkten faktiskt levereras till 

marknaden (DiMasi & Grabowski, 2007; Drews, 1998). R&D inom läkemedels- och 

medicinbolag är omfattande och utvecklingsprocessen uppgår i genomsnitt till 11,9 år och 

sannolikheten för att ett läkemedel genomgår det kliniska stadiet uppgår till cirka 10% (Pronker 

et al., 2011; DiMasi, 2001; Kola & Landis, 2004). Då det förekommer risker och osäkerheter 

kring forskningens utfall uppstår således problematik i anknytning till bolagens finansiering 

(Levitas & McFadyen, 2009).  

                                                           
1 Biotech (svenska: bioteknik) definieras enligt följande: Det tekniska utnyttjandet av celler och 

cellbeståndsdelar för att framställa eller modifiera produkter som används inom samhällssektorer som 

hälsovård, livsmedelshantering och jordbruk (Nationalencyklopedin, 2018).  
2 SME är en engelsk förkortning för “Small & Medium-sized Enterprises” och definieras enligt följande: Bolag 

som har färre än 250 anställda och en årlig omsättning som understiger 50 miljoner euro eller en 

balansomslutning som understiger 43 miljoner euro (Upphandlingsmyndigheten, 2018). 
3 R&D (svenska: Forskning & Utveckling) är en engelsk förkortning som står för “Research & Development”. 
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Med hänsyn till dessa riskmoment är SME biotech-bolag i behov av stora och stabila 

investeringar samtidigt som de behöver generera ett stabilt kassaflöde (Fernald et al., 2015). 

Det finns potentiella källor som kan generera kapital som till viss del underlättar finansieringen 

av verksamheten. Exempel på detta är betalningar genom partneravtal eller genom att bolagen 

erbjuder tjänster genom intellektuellt kapital (Cavalla, 2003; Garcia, 2008; Jones & Clifford, 

2005). I slutändan handlar dock bolagens långsiktiga överlevnad om att leverera den faktiska 

produkt som de satt ut för att skapa (Fernald et al., 2015). En del SME biotech-bolag väljer att 

expandera genom att fullt ut samarbeta med andra bolag för att lösa eventuella problem 

relaterade till finansiering, kunskap och marknadsföring (Hagedoorn, 2002; Shan, 1990). 

Oavsett om bolagen väljer denna lösning helt, delvis eller inte alls, så finns ytterligare 

finansieringsmöjligheter att tillämpa. Dessa bolag har i stor utsträckning möjlighet att vända sig 

till kapitalmarknaden för finansiering, till exempel genom en IPO4. En IPO är en process som 

bolaget genomgår då en del av bolagets aktier listas på en publik börs och tas upp för handel. 

Det huvudsakliga syftet med en sådan process är att inbringa kapital till verksamheten och 

underlätta ägarbyten (Pagano et al., 1998). Att genomföra en IPO utgör en viktig del i 

forskningsintensiva bolags livscykel. Kapitalet som erhålls kan då användas för att fortsätta 

driva forskningsprocesser och därmed expandera bolaget (Quintana-García & Benavides-

Velasco, 2016; Pagano et al., 1998).  

Då ett bolag genomför en IPO sker stora ägarförändringar inom bolaget, vilket också leder till 

att styrandet och beslutsfattandet påverkas (Beckman & Burton 2008; Howton et al., 2001). Det 

publika inträdet kräver därför ofta strategiska förändringar som tenderar till att präglas av 

osäkerhet kring dess utformning och implementering, samtidigt som styrelsen utsätts för 

påtryckningar från marknaden och finansiella intressenter (Certo, 2003; Ibbotson et al., 1988). 

Styrelsen får genom en IPO ett större ansvar då de sköter och underhåller kontakten mellan 

bolaget och marknaden (Dalton et al., 1999). I utvecklande bolag är forskningsprocessen 

beroende av hög kunskap och expertis, vilket resulterar i att bolagets grundare5 ofta har en 

ledande befattning inom bolaget. Grundaren kan därmed utveckla organisationen genom att 

implementera sina strategier och visioner (Nelson, 2003; Delmar, 2003). 

I de bolag där grundaren eller medgrundarna har en styrande befattning tenderar bolagens 

beslutsfattning att skilja sig från andra bolag. Bland annat gällande investeringar, styrelsens 

utformning och beslutsprocesser (Deb & Wiklund, 2017). Ett bolags grundare har en speciell 

förståelse och relation till bolaget, då denne varit en drivande aktör från bildandet, vilket över 

tid kan medföra positiva effekter för bolagets utveckling. Grundarens närvaro inom bolaget 

tenderar till att medföra positiva effekter på kursutvecklingen efter en genomförd IPO (Fischer 

& Pollock, 2004). Vidare pekar Jain & Tabak (2008) på att bolag som genomför en IPO, då en 

grundare innehar en position som verkställande direktör, tenderar till att erhålla en högre 

värdering på marknaden. 

                                                           
4 IPO är en engelsk förkortning för “Initial Public Offering” och används inom denna studie. Den svenska 

översättningen är “börsnotering”.  
5 Begreppet “grundare” definieras för denna studie enligt följande: En eller flera personer som aktivt deltagit i 

den formella registreringen av bolaget. 
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1.2 Problematisering 

Som en konsekvens av den stora ökningen av biotech-bolag de senaste åren har även antalet 

IPOs ökat drastiskt. I EYs årliga “Biotechnical Report” från 2017 presenteras en översikt av det 

kapital som tillförts biotech-bolag genom IPOs på den europeiska och amerikanska 

aktiemarknaden. Redogörelsen visar en tydlig stegring av tillfört kapital genom IPOs från år 

2012 och framåt. 

Figur 1. Statistik över hur mycket kapital som tillförts biotech-bolag genom IPOs i Europa och USA åren 2002-

2016 (EY, 2017). 

 

Genom att ett biotech-bolag tar upp bolagets aktier för handel på en publik aktiemarknad ökar 

bolagets kapital, vilket är en avgörande faktor för att kunna fortsätta driva verksamheten. Dessa 

bolag har ofta höga kostnader relaterat till R&D, samt ett lågt kassaflöde innan slutprodukten 

är färdigutvecklad (DiMasi et al., 2016; Drews, 1998). Detta leder till att bolagen ofta väljer att 

rikta sig mot den publika aktiemarknaden för att erhålla nytt kapital (Pagano et al., 1998). Dock 

har vågen av biotech-bolag som strömmat in på börsen visat sig ha svårt att leva upp till 

marknadens förväntningar. På den svenska aktiemarknaden har utvecklingen av biotech-bolags 

aktiekurs efter en IPO ofta visat sig vara volatil i relation till andra branscher där 

kursutvecklingen tenderar till att vara något mer stabil (Avanza, 2017). Det finns många olika 

faktorer som kan påverka ett bolags aktiekurs, som omvärldsfaktorer, förändringar i branschen 

och ledning. I slutändan är dock bolagens kursutveckling starkt beroende av att bolagen faktiskt 

lyckas utveckla och sedan introducera sin färdigställda produkt på marknaden (Iacovides, 

2014).  

Inom biotech-bolag inriktade på utveckling av nya läkemedel är det under de kliniska faserna 

I-III som själva produkten utvecklas och testas. Fas I kan ta flera månader medan fas II och III 

kan pågå i upp till fyra år vardera (Pronker, 2013). Det är under dessa faser som 

forskningsprocessen primärt skapar en eventuell värdeökning, förutsatt att studierna presenterar 

ett positivt resultat (Fernald et al., 2015).  



 4 

 
 

Figur 2. Relationen mellan risken för de olika faserna inom biotech-bolag (läkemedel) och dess potentiella 

lönsamhet (Pronker, 2013). 

 

Då många biotech-bolag fortfarande är i forskningsstadiet av sin produkt tenderar bolagens 

omsättning att vara relativt låg, vilket betyder att bolagens aktiekurs till stor del påverkas av 

marknadens förväntningar på framtiden. Genom att ett bolag skickar ut olika signaler till 

marknaden så tolkas dessa av intressenter, vilket i sin tur kan påverka deras uppfattning om 

bolaget (Connelly et al., 2011). En verksam grundare är ett exempel på en sådan signal. När en 

person beslutar sig för att starta ett bolag baseras detta ofta på stora kunskaper och erfarenheter 

inom det specifika området. Dessa egenskaper sänder ut signaler till marknaden i form av 

kunnighet vilket förser investerare och intressenter med trygghet och en uppfattning om 

legitimitet (Bamford et al., 2006). En grundare som är aktiv i sitt bolag lägger som regel ner 

stora resurser och mycket energi, samt tenderar till att ha ett större engagemang än icke-

grundare (Jayaraman et al., 2000). En grundare som har stort inflytande och en stark position i 

ledningen för sitt bolag tenderar till att ha en positiv inverkan på bolagets långsiktiga 

överlevnadsförmåga (He, 2008). Grundare som har en roll som verkställande direktör inom sitt 

bolag vid tidpunkten för en IPO har ofta en positiv inverkan på bolagets prestation i samband 

med denna (Fischer & Pollock, 2004). Forskning pekar även på att bolag med grundaren som 

verkställande direktör tenderar till att vidhålla en grundar-orienterad struktur där ägaren strävar 

efter att behålla kontrollen över bolaget (Nelson, 2003). Detta kan i sin tur kan påverka 

beslutsfattningen och styrningen (Deb & Wiklund, 2017).  

1.3 Tidigare forskning 

Även fast biotech inte är någon ny företeelse så har investerare fått ett ökat intresse för 

branschen och antalet IPOs inom biotech-sektorn har sett en kraftig ökning de senaste åren. 

Tidigare forskning inom området innefattar bland annat Fernald et al. (2015), som bland annat 

beskriver de olika riskerna relaterade till biotech och den värdeskapande processen inom 

utveckling av biotech-produkter. Vidare presenterar EY (2017) en utförlig redovisning av 

biotech-branschen sett ur finansiella aspekter. Forskning avseende grundaren och dennes 

avtryck på organisationen och marknaden är ett ämne som är väl utforskat. Inom detta område 

rekommenderas som referensläsning bland annat Nelson (2003), som behandlar grundarens 

inflytande och påverkan på bolagens styrning vid en IPO. Vidare behandlar Williams (2013) 
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bland annat sambandet mellan grundare som verkställande direktör och avnoteringar för 

biotech-bolag. Tidigare forskning inom området innefattar även Liu et al. (2010), vilka utreder 

huruvida grundare i bolagsledningen påverkar biotech-bolags innovationsgrad.  

Även att det förekommer tidigare forskning och litteratur om biotech, IPOs och grundarens 

avtryck, är andelen av studier som kombinerar dessa element ringa. En kombination av dessa 

komponenter inriktat på den svenska aktiemarknaden är ett ännu outforskat område. Detta utgör 

således denna studiens forskningsområde, vilket därmed mynnar ut i studiens 

problemformulering. 

1.4 Problemformulering 

Påverkar grundarens position och storleken på dennes aktieinnehav utvecklingen av ett SME 

biotech-bolags aktiekurs efter en genomförd IPO på den svenska aktiemarknaden? 

1.5 Syfte 

Studiens syfte är att utveckla och testa en modell för hur grundarens ägande och position inom 

ett SME biotech-bolag påverkar aktiekursens utveckling efter en genomförd IPO på den 

svenska aktiemarknaden. Modellen består av hypoteser som grundar sig på tidigare forskning 

inom området. Hypoteserna testas mot ett urval om 119 SME biotech-IPOs som genomförts 

åren 2010-2017. Ambitionen med denna studie är att genom dess slutsatser bidra med 

vägledning till intressenter och befattningshavare som står inför beslut relaterade till en biotech-

IPO. 

 

“I think the biggest innovations of the twenty-first century will be the intersection of biology 

and technology. A new era is beginning.” - Steve Jobs. p. 163. 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 

 
Detta kapitel består av den teoretiska grund som denna studie bygger på, vilket i sin tur leder 

till de hypoteser som avses att testas. Studiens teoretiska modell inleds med en förklaring av 

IPOs och de incitament bolag har för att genomföra en sådan. Detta följs av en förklaring av 

verksamma grundare sett ur ett signalteoretiskt perspektiv. Vidare redogörs för hur grundarens 

aktieägande kan påverka utfallet av en IPO, vilket mynnar ut i studiens första hypotes. Detta 

följs av grundarens avtryck på bolaget samt dennes inverkan vid IPOs, vilket resulterar i 

hypotes två, tre och fyra. Slutligen förklaras grundarens möjlighet att forma bolaget, dess 

processer och manskap genom sin expertis och sitt engagemang, vilket mynnar ut i studiens 

femte hypotes.  

 

2.1 Initial public offering 

När ett bolag genomför en IPO övergår en del av bolagets aktier från privat till publikt ägande 

(Yang & Sheu, 2006). De huvudsakliga syftena med detta är att inbringa kapital till 

verksamheten samt att skapa likviditet i aktierna och underlätta ägarbyten (Pagano et al., 1998; 

Ritter & Welch, 2002). En generell uppfattning om IPOs är att mer nyetablerade bolag 

genomgår dessa för att öka aktiekapitalet och expandera verksamheten. Dock kan även mer 

väletablerade bolag genomgå IPOs, vilket bland annat kan ske som ett resultat av 

avknoppningar och uppdelningar av redan existerande bolag (Gabrielsson, 2012).  

Det finns både direkta och indirekta fördelar med en IPO. De direkta fördelarna handlar om 

finansiering. I biotech-bolagens situation handlar det ofta om finansiering av de tunga 

kostnadsposterna relaterade till R&D. De indirekta fördelarna är bland annat den externa 

utstrålning som frambringas av en IPO. Bolagen får mer legitimitet och respekt vilket i sin tur 

kan ha en positiv påverkan på bolagens marknadsvärde (Brau et al., 2003). IPOs öppnar således 

upp kanaler för att inbringa nytt kapital, medan det också ger bolagen en form av 

kvalitetsstämpel från marknaden (Cirillo et al., 2017). Genom att ett bolags aktier görs 

tillgängliga för handel på en publik marknad så underlättas även möjligheten till ägarbyte. Hög 

likviditet i ett bolags aktier medför en ökad marknadsinformation om bolagets marknadsvärde, 

vilket i sin tur kan ge stöd till beslutsfattande inom bolaget (Cheung et al., 2015; Holmström & 

Tirole, 1993).  

Det finns olika marknader som svenska bolag kan välja att notera sina aktier på. Dessa 

marknader skiljs mellan reglerade marknader och handelsplattformar. En reglerad 

aktiemarknad är en handelsplats för aktier och andra finansiella instrument, som drivs av en 

börs. En börs är en svensk ekonomisk förening eller aktiebolag som har tillstånd av 

Finansinspektionen att ägna sig åt finansiell handel (Albemark, 2016). En börs måste även ha 

tydligt öppet redovisade regler för upptagande av finansiella instrument till handel på en 

reglerad marknad, enligt 1§ i 15 kap. av Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. I Sverige 

finns det i nuläget två reglerade aktiemarknader; Nordic Growth Market Equity (NGM) och 

Nasdaq OMX Stockholm. Det finns primärt tre mindre handelsplattformar i Sverige; 
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Aktietorget, First North och NGM Nordic MTF. Kraven vid notering på en handelsplattform är 

betydligt lägre än de krav som ställs vid notering på en reglerad marknad. På grund av detta 

tenderar bolag som genomgår en noteringsprocess att initialt notera sina aktier på en 

handelsplattform, för att gradvis vänja sig vid den noterade miljön och sedan utföra ett 

eventuellt listbyte (Albemark, 2016). En IPO bör inte förväxlas med begreppet nyemission. En 

nyemission innebär att ett bolag emitterar nya aktier som erbjuds till befintliga aktieägare och 

ibland även allmänheten. Mindre bolag genomför ofta nyemissioner för att täcka förluster i 

verksamheten eller för att finansiera investeringar eller expansioner (Sarwar & Flores Frias, 

2011). 

2.2 Marknadssignaler 

Som beslutsfattare inom ett börsnoterat bolag sänder man per automatik ut signaler till 

marknaden genom att endast vara närvarande. Kompetens och sakkunnighet inom ett bolags 

ledning förser marknaden och investerare med trygghet och legitimitet gällande bolaget 

(Bamford et al., 2006). Generellt inom företagsvärlden så används just dessa former av signaler 

för att aktivt lindra den osäkerhet som kan råda på marknaden (Spence, 1974). Bolag som 

nyligen genomgått en IPO har en relativt begränsad historisk marknadskommunikation, ingen 

historisk aktiekurs och generellt sett en högre risk än större etablerade bolag, varpå en naturlig 

osäkerhet kan bildas hos intressenter (Beatty & Zajac, 1994; Nelson, 2003; Zimmerman, 2008). 

Det är således ur ett ömsesidigt intresse som ett bolags ledning kan förmedla information om 

bolagets organisation och dess kvalitet till marknaden efter en genomförd IPO (Certo et al., 

2001). Signalerna som en ledning väljer att sända ut blir ett effektivt verktyg för att stilla 

intressenters oro samtidigt som bolaget kan utnyttja detta för att framhäva specifika önskade 

attribut (Clark et al., 2002). Dessa faktorer leder i sin tur till att investerares beteende kan 

förändras och de kan därmed vara beredda att betala mer för en aktie vid en IPO, då de känner 

ett större förtroende till bolaget och dess ledning (Daily et al., 2003). 

 

Då signalerna kan spela en stor roll i hur ett bolag värderas och hur investerare uppfattar 

verksamheten så hanterar bolag dessa verktyg ofta varsamt. Jenkinson & Ljungqvist (2001) 

visar att vissa bolag medvetet försenar en planerad IPO enbart för att bygga bolaget så starkt 

som möjligt för att på så vis signalera en god investeringsmöjlighet och en stark långsiktig 

överlevnadsförmåga. Pollock et al. (2010) pekar på möjligheten för bolag att använda kända 

och högprofilerade riskkapitalister som representativa ansikten vid en IPO för att på så vis 

indirekt påverka dess värde. Ett annat exempel är då styrelsen utnyttjar sig själva som en signal. 

En ordningsfull och strukturerad styrelse med väl ansedda medlemmar värdesätts högt hos 

investerare och tenderar således till att förbättra kursutvecklingen vid en IPO (Certo, 2003). 

2.3 Ägande och rösträtt 

När ett bolag noteras på en publik aktiemarknad ges allmänheten en möjlighet att köpa aktier i 

bolaget. En aktie i ett aktiebolag utgör en ägarandel i bolaget där varje aktie ger ägaren rösträtt 

vid en bolagsstämma (Bodie et al., 2013). Enligt svensk lagstiftning ger alla bolagets aktier 

ägaren lika stor rösträtt vid bolagsstämman, såvida annat inte har avtalats och framgår i 

bolagsordningen, enligt 1§ i 4 kap. av Aktiebolagslagen (2005:551). I sådana fall kan bolagets 

aktier delas upp i olika aktieslag, som då medför olika antal röster. På den svenska 
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aktiemarknaden består dessa oftast av A- och B-aktier, där en A-aktier är berättigad till tio 

röster, medan en B-aktie är berättigad till en röst (Eklund & Wiberg, 2006).  

En aktieägare som genom sitt aktieinnehav har en hög rösträtt får således ett stort inflytande. 

När ett fåtal aktieägare äger en stor andel av bolagets aktier, och därmed röster, kallas detta för 

“koncentrerat ägande”. Dessa aktieägare kan genom sin rösträtt påverka bolagets styrning och 

därmed försäkra sig om att bolaget agerar i konsensus med deras intressen (Segerlund & Brandt, 

2016). Initialt är ett bolags grundare ofta ägare av bolaget och behåller över tid en stor del av 

bolagets aktier (Nelson, 2003). Detta kan således medföra att grundaren över tid också har ett 

stort inflytande på beslutsfattandet i bolaget. Tidigare forskning pekar på ett positivt samband 

mellan koncentrerat ägande och IPOs (Connelly et al., 2004; Bruton et al., 2010). Detta relateras 

till agentproblematik inom bolaget, då koncentrerat ägande har en påverkan på bolagets 

styrning. Blockholders6 som i ett tidigt skede investerat i ett bolag kan signalera att dessa tror 

på bolagets utveckling. Detta kan därför minska risken för att investerare på den publika 

aktiemarknaden upplever adverse selection7 (Leland & Pyle, 1977; Bruton et al., 2010). 

Koncentrerat ägande skapar även incitament för tidiga investerare och den publika 

aktiemarknaden att förenas, vilket kan resultera i att bolagets styrning skiftas mot investerarnas 

intressen (Bruton et al., 2010). Då ett bolags grundare är involverad i bolagets ledning, samtidigt 

som denne äger en stor andel av bolagets aktier, skapar detta positiva förutsättningar för 

bolagets prestation (Andres, 2008). Koncentrerat ägande minskar dock likviditeten på bolagets 

aktier, vilket i sin tur minskar de fördelar som likviditet har på marknadsinformation om 

aktierna (Holmström & Tirole, 1993).  

Ovanstående diskussion kan sammanfattas enligt följande: Genom att ett bolags grundare äger 

en stor andel av bolagets aktier ökar därmed dennes inflytande på bolagets beslutsfattande. 

Grundaren kan därigenom minska agentproblematik i bolaget och tillgodose sina och övriga 

investerares intressen, vilket kan ha en positiv inverkan på lönsamheten av IPOn. Detta leder 

oss till följande hypotes:  

H1= Det finns ett samband mellan storleken på grundarens aktieinnehav och aktiekursens 

utveckling efter en IPO. 

 

2.4 Grundarens avtryck och beslutsfattande  

Under grundandet och uppstarten av ett bolag så är det grundaren som bestämmer hur bolagets 

miljö och organisatoriska struktur ska vara uppbyggd. Dessa bestämmelser, efter 

implementering, kommer ofta att finnas kvar en lång tid framöver och påverka bolaget 

långsiktigt (Marquis & Tilcsik, 2013). Dobrev & Gotsopoulos (2010), Hannan & Freeman 

(1984) och Marquis (2003) pekar på en form av organisatorisk absorption då organisationen i 

sitt tidiga skede avspeglar de kraftfulla element som driver verksamheten. Även om de 

                                                           
6 En “blockholder” är en aktieägare som äger ett stort “block” av bolagets aktier. Dessa ägare är ofta 

inflytelserika inom bolaget till följd av sitt stora aktieinnehav. 
7 Adverse selection (svenska: snedvridet urval) är en nationalekonomisk term som betecknar en situation där 

informationsasymmetri föreligger. Det finns således en risk för att den ena parten utnyttjar ett 

informationsövertag på bekostnad av den andra. 



 9 

grundande krafterna tar avstånd från organisationen i ett senare skede så kommer dessa krafter 

ha lämnat ett avtryck8 som kommer att stanna kvar en längre tid framöver.  

Grundandet och uppstarten av ett bolag är det område som har fått allra störst plats inom 

forskningen gällande avtrycket som makthavarna lämnar till organisationen (Boeker, 1989; 

Stinchcombe, 1965). Marquis & Tilcsik (2013) menar att det finns ett flertal olika perioder då 

bolag är extra känsliga för att absorbera dessa avtryck varvid grundandet endast utgör ett 

exempel. De pekar på att genomförandet av en IPO presenterar en ny känslig tid för bolaget då 

det står inför stora organisatoriska utmaningar. Detta leder i sin tur till att organisationen lättare 

påverkas av de maktelement som verkar där i. Då bolagets dörrar öppnas för det publika, i och 

med en IPO, så öppnas också ledningens dörrar för extern kompetens och styrning. Greiner 

(1972) pekar på att övergången, från en grundar-orienterad styrning med stort avtryck i 

organisationen till en professionell styrning, är en av de allra största utmaningar som ett bolag 

står inför vid en IPO. 

Mace (1986) presenterar ett resonemang kring styrelsens oberoende då en extern ledamot har 

en större förmåga att vara objektiv i sin styrning. Många institutionella investerare resonerar på 

ett liknande sätt då de anser att en sluten styrelse med insiders och grundare blir mer utsatt för 

osund maktfördelning. Till Exempel så kan en verkställande direktör i en sådan situation ha 

inflytande över en styrelseledamots karriärmöjligheter (Dalton et al., 1998; Zajac & Westphal, 

1994). Det objektiva förhållningssättet blir då äventyrat (Daily & Dalton, 1994). Externa 

personer kan således ses som ett mer attraktivt val av styrelseledamöter då de uppfattas som 

mer objektiva i sitt förhållningssätt.  

Även om det finns många grundare som är framgångssagor inom sina egna bolag som till 

exempel Bill Gates, Elon Musk och Steve Jobs så betyder inte detta per automatik att 

grundarens engagemang har en positiv inverkan på bolaget. Det finns en risk att den nya 

styrnings-situationen överträffar grundarens erfarenheter och kompetens (Willard et al., 1992). 

Jayaraman et al. (2000) menar att grundarens betydelse för bolaget sjunker i takt med 

expansionen efter en IPO och går så långt som att hävda att grundarens inblandning i styrningen 

kan vara direkt skadligt för bolaget. Bolag gynnas snarare av att ha en professionell ledning då 

dessa besitter en betryggande kunskap inom beslutsfattning och strategiformuleringar (Yang et 

al., 2011). 

Ovanstående diskussion kan sammanfattas enligt följande: Grundaren kan påverka bolaget 

genom att antingen sköta den löpande förvaltningen av verksamheten eller också genom att 

vara aktiv i beslutsfattningen. Detta kan ske genom att grundaren besitter en position inom 

styrelsen som antingen ordinarie ledamot eller ordförande. Positionen som verkställande 

direktör medför inte per automatik en styrelseposition9. Den verkställande direktören ansvarar 

huvudsakligen för den löpande förvaltningen av bolaget. Det finns dock en risk att grundarens 

                                                           
8 Att lämna ett avtryck i denna mening definieras enligt följande: En process där en fokuseringsenhet utvecklar 

egenskaper som återspeglar de främsta egenskaperna hos miljön under en kort period av mottaglighet (Marquis 

och Tilcsik, 2013, p. 199). 
9 Det är inte möjligt för en person att, inom samma publika bolag, inneha positionen som ordförande och 

positionen som verkställande direktör samtidigt. Det är dock möjligt för en person, inom samma publika bolag, 

att inneha positionen som verkställande direktör samtidigt som en position som styrelseledamot.  
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kompetens inte är tillräcklig för de omställningar som en IPO inbringar. I dessa fall kan extern 

kompetens vara att föredra. Detta leder oss till följande hypoteser:  

H2= Det finns ett samband mellan grundarens position som styrelseledamot och aktiekursens 

utveckling efter en IPO. 

H3= Det finns ett samband mellan grundarens position som verkställande direktör och 

aktiekursens utveckling efter en IPO. 

H4= Det finns ett samband mellan grundarens position som styrelseordförande och 

aktiekursens utveckling efter en IPO. 

 

2.5 Grundarens påverkan 

När personer beslutar sig för att starta ett bolag så baseras detta beslut ofta på kunskap och 

erfarenhet inom det verksamma området (Jayaraman et al., 2000). Dessa personer är ofta 

dedikerade till verksamheten och lägger ner mycket tid och resurser för att utveckla och 

förbättra bolaget. För grundaren har bolaget inte bara har ett finansiellt värde, utan även ett 

emotionellt värde (Thorsell & Isaksson, 2014). Bolag som har en stark närvaro av grundaren 

inom bolagets ledning tenderar således till att prestera bättre och har en större sannolikhet för 

långsiktig överlevnad (He, 2008). Vidare visar Jayaraman et al. (2000) att grundare i regel har 

ett större engagemang kopplat till bolaget och lägger ner mer energi och resurser än icke-

grundare. De pekar på att rollen som grundare har ett symboliskt värde gentemot tredje man. 

Ett misslyckande i att styra och leda bolaget skulle således resultera i en rycktes-degradering 

för grundaren, då denne skulle ses som ansvarig. Att vara grundare av ett bolag behöver 

nödvändigtvis inte innebära att denne besitter någon specifik ledande befattning efter bolagets 

grundande. Dock tenderar grundare som har byggt upp bolaget från grunden att besitta en högt 

uppsatt position som tar till vara på dennes kunskaper, som exempelvis forskningschef i ett 

biotech-bolag (Nelson, 2003). Grundarens perspektiv, kunskaper och erfarenheter kan 

implementeras och formas inom bolagets operationer genom dennes identifiering med bolaget 

(Wang & Song, 2013). Då ett bolags grundare har befattning som strategisk chef i verksamheten 

så utvecklar denne organisationen genom att implementera sina strategier och visioner (Delmar, 

2003).  

Ovanstående diskussion kan sammanfattas enligt följande: Då utvecklande bolag är beroende 

av hög expertis tas grundarens kunskaper tillvara på, då denne varit verksam sedan bolagets 

grundande. Grundaren bidrar med sina strategier och visioner som hjälper till att forma bolaget. 

Grundarens engagemang och kunskap resulterar således i större sannolikhet till långsiktig 

överlevnad. Detta leder oss till följande hypotes:  

H5= Det finns ett samband mellan grundarens position som övrig ledande befattningshavare 

(e.g. CSO, CRO, COO) och aktiekursens utveckling efter en IPO. 



 11 

3. METOD 
 

I det här kapitlet presenteras den vetenskapliga metod som har används i studien samt en 

motivering till varför valet av denna metod är relevant. Vidare presenteras en 

litteraturgenomgång samt tillvägagångssättet för insamling av teori. Ytterligare presenteras 

bland annat studiens urvalsram, studiens variabler, samt en diskussion kring validitet och 

reliabilitet.  

 

3.1 Forskningsmetod 

Valet av metod vid vetenskaplig forskning kan ses som ett verktyg för att åstadkomma de 

ambitioner forskningen eftersträvar. Det finns två huvudsakliga tillvägagångssätt vid forskning; 

kvalitativ och kvantitativ metod. Valet av dessa två metoder bör baseras på studiens syfte 

(Holme & Solvang, 1997). Denna studie bygger på en kvantitativ metod. Kvantitativ forskning 

är en undersökning av kvantifierbara data i form av exempelvis statistik och siffror, som sedan 

analyseras genom matematiska och statistiska metoder (Given, 2008). Ett av de huvudsakliga 

målen med kvantitativ forskning är att anskaffa pålitliga och valida data som sedan kan 

undersökas efter eventuella statistiska samband. Dessa samband kan sedan bidra med en 

förklaring och bevis till forskningsproblemet, som i sin tur kan avslöja trender och beteenden 

inom ett visst fenomen (Goertzen, 2017). Valet av forskningsmetod är lämpligt för detta arbete 

då syftet är att undersöka stora mängder data över tid och huruvida diverse faktorer har inverkat 

på utvecklingen av denna data. De huvudsakliga fördelarna med kvantitativ forskning är bland 

annat att generaliserbarheten inom en likartad population är relativt hög. Vidare ger de stora 

mängderna data statistisk styrka vilket i sin tur gör resultatet representativt för populationen. 

Ett standardiserat tillvägagångssätt ger också möjligheten att replikera studien med ett likartat 

resultat (Goertzen, 2017). 

3.1.1 Vetenskaplig ansats 

Vid vetenskapliga studier kan forskningen grunda sig i tre olika ansatser; induktion, deduktion 

samt abduktion. Dessa tre ansatser redogör för hur empiri och teori ställs i relation till varandra 

under forskningsprocessen (Jacobsen, 2002). Huruvida en induktiv, deduktiv eller abduktiv ska 

användas i en studie bestäms genom de målsättningar och syften studien eftersträvar att uppfylla 

(Elo & Kyngäs, 2008). 

Den deduktiva ansatsen utgör den konventionella uppfattningen om hur relationen mellan teori 

och praktik inom samhällsvetenskaplig forskning uppfattas (Bryman & Bell, 2011). Den 

deduktiva forskningsansatsen utgår från tidigare kunskaper och teorier inom ett visst område, 

från vilket hypoteser skapas. Dessa hypoteser testas sedan mot studiens empiriska insamlade 

data (Thomas, 2006). Den teoretiska grunden och studiens hypoteser styr således den empiriska 

datainsamlingen, varför forskarna måste översätta hypoteserna till operationaliserbara termer 

(Bryman & Bell, 2011). Då denna ansats utgår från att testa hypoteser benämns den även 

hypotetisk-deduktiv ansats. Med hänsyn till denna studies syfte har vi därför valt att utgå ifrån 

en hypotetisk-deduktiv ansats. 
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3.2 Litteraturgenomgång 

Då denna studies problemområde bygger på en kombination av IPOs, grundarens påverkan och 

biotech så krävs en bred teoretisk grund som behandlar alla dessa element. Detta medför att en 

omfattande litteraturgenomgång faller sig naturligt, för att finna relevant forskning inom dessa 

områden. Denna teoretiska insamling genomförs med hjälp av legitim forskning inom samtliga 

områden. Då denna forskning utgör grunden för studien sker insamlingen med stor noggrannhet 

och källkritik, med fokus på vetenskapliga publikationer. 

Merparten av teoriinsamlingen sker genom databaserna Scopus och Summon (via Halmstad 

Högskola), samt via fysisk litteratur och e-böcker. De sökord som huvudsakligen används vid 

litteraturgenomgången är: Founder influence, Biotech-IPOs, IPO Performance, Founder 

ownership, Corporate governance och IPOs. Då merparten av forskningen inom studiens 

problemområde består av internationella publikationer, då forskning på svenska är begränsad, 

består litteraturgenomgången till stor del också av internationella publikationer.  

3.3 Datainsamling 

Huvuddelen av den insamlade data, gällande grundarens bolagsengagemang, samlas in genom 

bolagens prospekt10 som presenterats i samband en kommande IPO. Bolagens prospekt är den 

vanligaste källan att utgå ifrån vid insamling av data relaterad till en IPO (Cohen & Dean, 2001; 

Daily et al., 2003; Neck et al., 2000). Ett bolag som ska noteras på en reglerad marknad måste 

upprätta ett prospekt, vilket ska innehålla information om bland annat verksamheten, affärsidén, 

riskhantering och ekonomisk redovisning. Vid en IPO på en handelsplattform är kraven och 

omfattningen gällande prospekt mindre än vid en IPO på en reglerad marknad. I sin helhet ska 

ett prospekt innehålla tillräckligt med väsentlig information så att investeraren kan göra en 

välgrundad utvärdering av bolaget och säkerställa ett gott investerarskydd (Finansinspektionen, 

2017). Om det inte framgår tydligt i prospekten vilka som är grundare och dess positioner inom 

bolagen används andra pålitliga källor, såsom bolagens årsredovisningar, bolagsbeskrivningar 

och hemsidor. När denna information erhålls undersöks bolagens prospekt efter grundarnas 

engagemang och i så fall vilken position dessa har samt deras rösträtt genom aktieinnehav.  

Informationen om utvecklingen av bolagens aktiekurs efter genomförd IPO hämtas från 

www.avanza.se, som är en väletablerad nätmäklare i Sverige. Information gällande bolagens 

IPOs hämtas från www.nyemissioner.se, under rubriken “Börsnoteringar”, filtrerat för IPOs 

mellan år 2010 till 2017, inom branscherna “Läkemedel/Medicin”, “Data/IT” samt 

“Jordbruk/Odling”. Dessa kategorier, med diverse undantag, utgör de bolag som faller inom 

studiens definition för biotech. 

3.3.1 Urvalsram 

Inför insamlingen av studiens empiriska data formuleras i förväg ett visst antal kriterier för att 

uppnå ett så representativt urval för populationen som möjligt. Det huvudsakliga kriteriet för 

urvalet är att bolaget ska ha genomfört en IPO mellan åren 2010 och 2017. År 2018 exkluderas 

från studien då det i vissa fall inte är möjligt att se kursutvecklingen vid samtliga mätpunkter. 

Ett ytterligare kriterium är att IPOn ska ha skett på en svensk reglerad marknad eller 

                                                           
10 Även ibland benämnt “memorandum” i sammanhang kopplade till en IPO. 
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handelsplattform. Detta kan dock innebära att vissa bolag i urvalet är grundat eller drivs i ett 

annat land, men då det har noterats på den svenska aktiemarknaden utgör bolaget en del av 

urvalsramen. Anledningen till att hänsyn tas till bolag noterade på handelsplattformar är att 

bolag initialt tenderar till att notera sina aktier på en handelsplattform. Detta för att gradvis 

vänja sig vid den noterade miljön och sedan utföra ett eventuellt listbyte (Albemark, 2016). 

Vidare är ett kriterium att bolagen som utgör studiens urval ska falla inom definitionen för 

SME. 

 

Studiens urval utgörs av 119 biotech-bolag. Utöver detta urval sker exkludering av diverse 

bolag då de inte uppfyller de kriterier som formulerats för studiens urvalsram. Detta innebär till 

exempel att vissa biotech-bolag har en för hög omsättning eller balansomslutning för att 

kvalificeras som ett godtagbart urvalsmaterial enligt SME-kriteriet. 

3.4 Variabler 

Förändringen av bolagens aktiekurser utgör studiens beroende variabler. Studiens oberoende 

variabler har formulerats genom studiens teorigenomgång. Vidare kontrolleras förändringen i 

studiens beroende variabler genom bolagens storlek (omsättning och balansomslutning), antalet 

styrelseledamöter samt bolagens ålder vid genomförandet av dess IPO. 

3.4.1 Oberoende variabler 

Grundarens rösträtt mäts genom att observera grundarens röster innan IPOn genomförts. Om 

grundaren har ett indirekt aktieinnehav i bolaget genom exempelvis ett annat bolag, tas detta i 

beaktning. I de fall där bolagets aktier är uppdelade i olika aktieslag som medför olika rösträtt, 

räknas detta om för att visa den totala rösträtten. Denna variabel mäts i grundarens procentuella 

andel av de totala rösterna inom bolaget. Grundaren som styrelseordförande, styrelseledamot 

och verkställande direktör mäts genom informationen om grundarens bolagsengagemang och 

beskrivningen av styrelsen och ledningen. Grundaren som övrig ledande befattningshavare 

mäts genom att undersöka om grundaren innehar en ledande befattning som till exempel CRO, 

CSO, COO.  

3.4.2 Beroende variabler 

Aktiekursens utveckling första handelsdagen mäts genom att jämföra den procentuella 

utvecklingen från öppnings- till stängningskursen första handelsdagen efter IPOn. Den första 

dagen har valts som initial mätpunkt då tidigare liknande studier har utgått ifrån denna (e.g., 

Carter et al., 1998; Certo et al., 2001; Megginson & Weiss, 1991; Neck et al., 2000; Rosenstein 

& Wyatt, 1997). Dessa studier motiverar mätpunkten baserat på teorierna om en effektiv 

marknad, vilket innebär att marknaden svarar omedelbart på information (Gao et al., 2008). 

Aktiekursens utveckling efter en vecka, en månad samt tre månader mäts genom att jämföra 

aktiekursens procentuella utveckling från första handelsdagen med aktiekursen efter en vecka, 

en månad och tre månader. Om detta tidsintervall infaller på en helgdag används den närmsta 

handelsdagen. Dessa tidsintervall motiveras delvis av Gao et al. (2008) som undersöker 

kursutvecklingen efter en dag samt efter 30 dagar. Vi har valt att undersöka två ytterligare 

mätpunkter, en vecka och tre månader, för att få en bredare uppfattning om variablernas 

påverkan. 
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3.4.3 Kontrollvariabler 

I denna studie används fyra kontrollvariabler. Antal år från bolagens grundande till IPO mäts 

genom att ta det år bolagen genomförde sin IPO och minska detta med det år bolagen grundades. 

Bolagens omsättning och balansomslutning innan IPOn mäts genom att observera bolagens 

resultat- respektive balansräkningar som är en del av prospekten. Omsättning och 

balansomslutning mäts i tusentals kronor. Styrelsens storlek mäts genom att observera antalet 

ordinarie styrelsemedlemmar bolagen har innan IPOn. Dessa kontrollvariabler väljs då de utgör 

relevanta mätpunkter i tidigare forskning (e.g. Ilaboya & Ohioka, 2016). 

 

 

 

Figur 3. Illustration av studiens undersökningsvariabler. 

 

3.5 Reliabilitet & validitet 

En studies reliabilitet (eller tillförlitlighet) behandlar studiens replikerbarhet. En stark 

reliabilitet innebär att ett likartat resultat uppnås om studien upprepas. Det behandlar även 

huruvida slumpmässiga eller temporära förutsättningar kan påverka studiens resultat (Bryman 

& Bell, 2011). Vid kvantitativ forskning utgörs således reliabiliteten av stabiliteten och 

pålitligheten i studiens mått. En metod för att testa stabiliteten i studiens mått är att utföra testet 
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vid två olika tidpunkter och undersöka resultatet efter eventuella variationer11. En stark 

korrelation tyder således på en hög stabilitet (Berchtold, 2016; Bryman & Bell, 2011). 

Begreppet “validitet” har sitt ursprung i latinets Validus, vilket betyder “stark”. Validiteten i en 

kvantitativ studie behandlar hur väl data har mätts och till vilken nivå undersökningen har mätt 

det som den är avsett att mätas (Brown, 1996; Heale & Twycross, 2015). Validiteten utgörs 

även av hur väl variablerna korrelerar med de kriterier som har satts upp för studien. Vidare 

behandlar validiteten hur väl urvalet är representativt för populationen, för att således kunna 

dra relevanta och tillförlitliga slutsatser (Brown, 1996; Bacon-Shone, 2015).  

Inom begreppet validitet ingår intern- och extern validitet. Den interna validiteten behandlar 

frågor kring studiens kausalitet. Om en undersöknings resultat innefattar kausala samband 

förklaras giltigheten i dessa samband genom den interna validiteten. Den faktor som utgör en 

kausal påverkan i forskningen utgörs av den oberoende variabeln, som i sin tur ger förklaring 

till den beroende variabeln. Den interna validiteten utgörs således av hur trovärdigt forskningen 

kan förklara att det faktiskt är den oberoende variabeln som ger variation till den beroende 

variabeln (Bryman & Bell, 2011). 

En studies externa validitet utgörs av huruvida studiens resultat kan appliceras och generaliseras 

till andra kontexter. Huruvida väl en studies resultat kan generaliseras till andra sammanhang 

beror till stor del på hur representativt studiens urval är för populationen. Detta betyder att 

omsorg måste beaktas inför valet av en studies urval (Bryman & Bell, 2011). 

Det finns ett flertal hot mot den interna och externa validiteten som bör identifieras och 

bearbetas under forskningsprocessen. Hot mot den interna validiteten innefattar sådana faktorer 

som kan påverka förmågan att dra relevanta och korrekta slutsatser. Sådana hot kan bland annat 

innefatta extremvärden som kan ge ett snedvridet resultat, forskningens urvalsram eller 

felaktigheter i mätinstrumenten. Hot mot den externa validiteten omfattar bland annat hot om 

att studiens resultat inte kan generaliseras till andra kontexter på grund av unika förhållanden i 

urvalet. Det finns också en risk att undersökningen avser en viss specifik tidsintervall och 

resultatet kan därmed inte generaliseras och implementeras i andra tidsaspekter (Creswell, 

2003). 

3.5.1 Trovärdighetsdiskussion och begränsningar 

Då studiens empiriska data består av historiska aktiekurser kommer ingen variation uppstå om 

denna data skulle samlas in på nytt och jämföras mot den tidigare datainsamlingen (test-retest). 

Detta beror på att historiska aktiekurser är oföränderliga och bestående. En faktor som 

eventuellt kan riskera stabiliteten i studiens empiriska data är den mänskliga faktorn. Som en 

försäkran mot oriktighet läggs stor vikt vid att denna datainsamling sker på ett korrekt sätt. För 

att undvika eventuella felaktigheter kommer all insamling av data ske med stor noggrannhet 

och undersökas två gånger. Då studiens urval utgör en liten del av den totala IPO-populationen 

kommer eventuella generella slutsatser dras med försiktighet. Vidare kommer kausala samband 

mellan studies forskningsvariabler behandlas med hänsyn till den statistiska styrkan i 

variablerna, för att minimera risken att felaktiga slutsatser dras.  

                                                           
11 Kallas även “test-retest”. 
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Studien är begränsad i sitt urval till SME biotech-bolag som är noterade på den svenska 

aktiemarknaden. Studien kan därav ses som representativ för den svenska marknaden inom 

SME segmentet för det undersöka tidsintervallet. Studien kan således ej ses som representativ 

för hela den globala biotech-marknaden. Grundarens påverkan på aktiekursens utveckling och 

andra faktorer är idag ett relativt outforskat område varpå vår teori inom den svenska 

marknaden var ytterst begränsad. Vi har således utforskat biotech-marknaden genom vissa 

mätningar som genomförts ur ett mer globalt perspektiv (Figur 1. och 2). Dessa ger således inte 

en helt rättvisande bild över den svenska marknaden.  

3.5.2 SPSS Statistics 

För att göra en statistisk analys av studiens empiriska data används verktyget SPSS Statistics. 

Inledningsvis genereras en frekvenstabell för att få en överblick av urvalet. I nästa steg har en 

korrelationsanalys genomförts. Slutligen har en linjär regressionsanalys genomförts. En 

statistisk undersöknings signifikansnivå sätts oftast till 5%, vilket även kommer att vara den 

signifikansnivå som utgör den kritiska gränsen för denna studie (Körner & Wahlgren, 2006). 

3.6 Övriga upplysningar 

Enligt 49§ i 8 kap. av Aktiebolagslagen (2005:551) är det förbjudet för en styrelseordförande 

att även vara verkställande direktör i samma publika, svenska aktiebolag. Dock förekommer 

det att grundare innehar dessa positioner samtidigt i denna studie. Förklaringen till detta är att 

det i vissa bolag finns fler än en grundare, varpå den ena grundaren innehar befattningen som 

verkställande direktör medan den andra innehar befattningen som styrelseordförande.  
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4. EMPIRI & ANALYS 

 
I detta kapitel presenteras studiens empiriska grund, baserat på den data som samlats in från 

urvalet. Inledningsvis presenteras en indelning av observationerna i SNI-koder. Vidare 

presenteras åldern från de år bolagen bildats tills dess att en IPO genomförts. Efter detta följer 

en översikt av grundarnas befattningar inom bolagen samt rösträtt genom aktieinnehav. 

Därefter presenteras en överblick av aktiekursernas utvecklingar. Slutligen presenteras en 

korrelationsmatris av studiens urval samt en linjär regressionsanalys. 

 

4.1 Deskriptiv statistik 

4.1.1 Urval SNI-koder 

Från år 2008 ska bolag som registreras i Sverige ange en SNI-kod för verksamheten. SNI står 

för “Svensk näringsgrensindelning”. SNI-koder är en standard som används för svensk 

näringsindelning. Den femsiffriga koden kategoriserar systematiskt bolag beroende på dess 

bransch och verksamhet. Koderna bidrar med en förenklad bolagsindelning, framför allt i 

ekonomiska och statistiska samband. Den aktuella versionen benämns SNI 2007 (SCB, 2007). 

I Figur 4. finns samtliga bolag för denna studie representerade och indelade efter respektive 

SNI-kod. 

     

Figur 4. SNI-koder för samtliga bolag. Då n < 3 har bolagen placerats under kategorin “Övrig verksamhet”. 

 

Majoriteten av urvalet (55,5%) består av bolag med SNI-kod 72190 (Annan naturvetenskaplig 

och teknisk forskning och utveckling). Denna SNI-kod definieras enligt SNI2007 som 

“forskning och utveckling inom naturvetenskap och teknisk verksamhet vid sidan av 

bioteknologisk forskning och utveckling”. Exempel på detta från studiens urval är bland annat 

bolag som tillverkar behandlingar för hud- och nagelproblem, rehabilitering genom 

hjärnstimulering, hormonbehandlingar samt instrument för behandling av luftvägssjukdomar. 

Detta är en relativt generell kod då den endast placerar bolag i det naturvetenskapliga 

forskningssegmentet. Trots att många bolag har en tydlig inriktning för sin produktutveckling 

kan den generella inriktningen bidra med bekvämlighet och handlingsutrymme som går bortom 

den specifika produkten. Initialt kan koden dock upplevas som onödigt generell då många bolag 

har en tydlig strategi för sin utveckling. Kodvalet kan således tolkas som en försäkran om 
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branschinriktning och kan eventuellt i extremfall ses som en brist av tilltro på den egna 

produkten.  

 

4.1.2 Ålder från bolagens bildande till IPO 

 

 
 

Figur 5. Ålder från bolagens bildande till IPO. 

 

Av de 119 IPOs som utgör studiens urval har 29% av bolagen genomfört en IPO inom tre år 

från det att bolagen har bildats. Detta åldersspann utgör den största åldersindelningen från 

bolagens bildande till en genomförd IPO. I 8% av fallen har IPOn skett i samband med, eller 

samma år, som bolagen har bildats. I 24% av fallen har bolagen en ålder mellan fyra och sex 

år. Vidare har 13% av bolagen varit aktiva mellan sju och nio år, följt av 13% som har varit 

aktiva i 10 till 12 år. Den minsta delen av urvalet består av bolag som bildats mellan 13 och 15 

år före IPOn, vilket utgör 10%. Bolag som är 16 år eller äldre utgör 11% av urvalet. I detta 

specifika åldersspann råder en stor variation mellan bolagens ålder, med ett medelvärde om 29 

år.  

 

De yngsta bolagen i urvalet (noll till tre år från bolagens bildande till IPO) består av 34 bolag 

och utgör därmed den största delen av åldersindelningen. I detta åldersspann har 16 av bolagen 

(13,4% av det totala urvalet) inte kunnat presentera någon omsättning vid den senaste 

finansiella rapporten innan IPOn. Det indikerar att bolagen inte genererar några intäkter. Detta 

förklaras troligen av att bolagens produkter fortfarande är i forsknings- och utvecklingsfasen. I 

intervallen noll till tre år har de 34 bolagen en genomsnittlig omsättning om cirka 3,2 miljoner 

kronor per år. Detta ger stöd till tidigare forskning om att bolagen väljer att notera sig på en 

publik aktiemarknad för att finansiera utvecklingen av deras produkter. Det visar också att 

kassaflödet är lågt eller obefintligt ända tills det att slutprodukten är färdigställd och levererad 

till marknaden (DiMasi & Grabowski, 2007; Drews,1998). 
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4.1.3 Grundarnas positioner & röster 

 
 

Figur 6. Grundarnas olika befattningar inom urvalet. Då vissa grundare innehar flera olika befattningar 

samtidigt så illustreras dessa parallellt med varandra. 

 

Utifrån ett generellt perspektiv så har en person som grundare av ett bolag i regel ett betydande 

intresse i hur verksamheten utvecklas. Den allra vanligaste befattningen som en grundare 

besitter är en post som styrelseledamot. I 68% av de analyserade bolagen sitter en eller flera 

grundare direkt med i styrelsen. I 42% av bolagen besitter grundaren/grundarna en övrig 

ledande befattning. I 32% av fallen innehar en grundare en post som verkställande direktör samt 

i 13% av fallen en post som ordförande.  

 

Medelvärdet för antal styrelseledamöter i undersökta bolag är 5 och inom begreppet “ledande 

befattning” ryms många olika sorters ledaruppdrag. Detta kan vara en bidragande orsak till att 

procentandelen är högre i dessa fall då verkställande direktör och ordförande posterna per 

automatik är begränsade till en per bolag. Jayaraman et al. (2000) pekar på att just grundarna 

tenderar till att vara mycket aktiva och engagerade i bolagen. Något som också avspeglas 

kraftigt inom biotech-branschen. 

 

En ledande befattningsroll inom ett bolag, inte minst ett forskningsbolag, kräver en kompetens 

som är starkt anknuten till bolagets kärnverksamhet. Det är viktigt för att dels känna bolaget 

men också för att kunna utveckla det på ett nyttigt sätt. 42% av grundarna finns representerade 

inom detta område. Detta indikerar att det finns en grundläggande uppfattning om att ett 

betydande antal av grundarna inom urvalet besitter den kompetens som är nödvändig. Grundare 

är viktiga för organisationen, inte bara vid uppstarten utan under hela livscykeln. Vissa grundare 

styr också sina bolag enväldigt vilket dock inte är optimalt i alla scenarion.  
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Willard et al. (1992) pekar på just kompetenskravet då en IPO genomförs och riskerna det 

innebär då man som grundare behåller sin ledande roll. En IPO medför högre krav på ledning 

och styrning. Även fast forskning pekar på att grundaren inte alltid besitter den kompetens som 

krävs för att styra bolaget genom och efter en IPO behåller många av dessa ändå en ledande roll 

(Willard et al., 1992). 

 
 

Figur 7. Intervall för grundarnas rösträtt genom aktieinnehav. 

 

Den överväldigande majoriteten av grundarna har en rösträtt mellan 0–40% vilket innebär att 

det är relativt få som innehar den direkta kontrollen över bolaget i samband med en IPO. 

Medelvärdet för grundarnas röster är 26,5% och standardavvikelsen 25,5%. Denna mätning 

grundar sig i den information som bolagen har presenterat i samband med sin IPO vilket innebär 

att den ej tar hänsyn till de ägarförändringar som den genomförda IPOn medför. Då bolag växer 

sig större är det också naturligt att det attraherar fler intressenter, vilket också kan vara en 

bidragande faktor till att rösterna sprider ut sig på ett större antal ägare. Kapitalbehovet och 

bolagens val av finansiering är också något som kan ha stor påverkan i hur ägarstrukturen 

utformar sig. 
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4.1.4 Urvalets kursutveckling 

 

 
 

Figur 8. Genomsnittlig kursutveckling för respektive mätpunkt samt standardavvikelse. 

 

Bolagens första handelsdag efter genomförd IPO visade en genomsnittlig kursutveckling om -

3,8%. Dock uppgår standardavvikelsen till 18,9%, vilket tyder på en stor variation mellan 

bolagen. 70% av bolagen uppvisar en negativ kursutveckling den första handelsdagen, varav 

11% av bolagens kurser föll med 25% eller mer. Av dessa 11% uppgår den genomsnittliga 

omsättningen till 1771 tkr, där 7% inte kunnat presentera någon omsättning vid de senaste 

finansiella rapporterna. 9% av bolagen hade en positiv kursutveckling om 25% eller högre, där 

den genomsnittliga omsättningen uppgick till 6117 tkr. Endast ett av dessa bolag har haft en 

obefintlig omsättning. 4% av bolagens aktiekurser ökade med mer än 40% medan 2% av 

bolagens kurser minskade med mer än 40% den första dagen.  

 

En vecka efter bolagens IPOs uppgick den genomsnittliga kursutvecklingen till -0,7%, med en 

standardavvikelse om 32,3%. Detta pekar på en generell ökning jämfört med den första 

handelsdagen. 61% av bolagen uppvisade en negativ kursutveckling efter en vecka, varav 15% 

minskat sina kurser med 25% eller mer. 15% av bolagen ökade sina kurser med mer än 25%, 

varav 3% av bolagens kurser ökade med mer än 100%. 

 

En månad efter bolagens IPOs uppgick den genomsnittliga kursutvecklingen till 1,3%, vilket 

innebär att den genomsnittliga kursutvecklingen gått från att vara negativ till positiv. 

Standardavvikelsen uppgick dock till 39,1%, där 24% av bolagens kurser minskade med 25% 
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eller mer och 21% av bolagens kurser ökade med 25% eller mer. 3% av bolagens kurser ökade 

med mer än 130% och 3% av bolagens kurser minskade med mer än 50%.  

 

Tre månader efter bolagens IPOs uppgick den genomsnittliga kursutvecklingen till 11,2%, med 

en standardavvikelse om 89,4%. 26% av bolagens kurser minskade med 25% eller mer, varav 

3% minskade med 60% eller mer. 23% av bolagens kurser ökade med 25% eller mer, varav 

13% ökade med 60% eller mer. 8% av bolagens kurser ökade med 100% eller mer. De stora 

variationerna i urvalets kursutvecklingar ger förklaring till den höga standardavvikelsen, samt 

pekar på en hög volatilitet inom branschen.  

 

4.2 Korrelations- & regressionsanalys 
 

 
 

Tabell I. Korrelationer mellan samtliga variabler. 

 

Tabell I presenterar korrelationen mellan studiens olika variabler som grundar sig i de 119 

biotech-bolag som utgör studiens urval. Innan korrelationsanalysen genomfördes så gjordes en 

grundlig kontroll av kvaliteten i den empiriska data relaterad till variablerna. Initialt undersöktes 

korrelationen mellan studiens variabler genom en bivariat korrelationsanalys i SPSS Statistics. 

Variablerna testades sedan för eventuell multikollinearitet. Korrelationen mellan de oberoende 

variablerna understiger 0,7 vilket enligt Nunnally (1978) är tröskeln för en hög korrelation. För 

att säkerställa oss om att ingen multikollinearitet förelåg undersöktes även variablernas 

Variance Inflation Factor (VIF). VIF-nivån uppgick till värden mellan 1,0 och 1,5. Med hänsyn 

till detta ser vi inte någon problematik relaterat till multikollinearitet mellan studiens variabler 

(O’Brien, 2007; Mela & Kopalle, 2010). Sammanfattningsvis så bedömer vi att studiens data är 

av tillräckligt hög kvalité för att gå vidare med en regressionsanalys. 
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Tabell II. Linjär regressionsanalys. 

 

Efter att korrelationsanalysen genomförts och inga problematiska samband påvisats 

genomfördes därefter en linjär regressionsanalys för varje mättillfälle i SPSS. Tabell II 

presenterar dessa analyser. Tabellen bygger på de 119 biotech-bolag som utgör urvalet för 

denna studie. Kontrollvariablerna matades i steg 1 in i en initial modell som benämns 

“Kontroll”. I steg 2 matades respektive oberoende variabel in i modellerna. Modellerna i steg 2 

påvisade en betydligt högre förklaringsgrad än modellerna i steg 1 då R² och R² ökade i 

respektive analys. Modellerna påvisade ett positivt samband vid de första två mättillfällena, p 

< 0,05, då grundaren innehar en position under kategorin “övrig ledande befattning”. Vid det 

tredje mättillfället kunde inget samband påvisas och vid det fjärde fanns ett positivt samband 

om p < 0,10. Dock utgår studien ifrån en signifikansnivå om minst p < 0,05. Vidare var F-

värdet ej signifikant vid detta mättillfälle. De första två sambanden ger stöd åt H5. Vidare fanns 

ett negativt samband om p < 0,05 mellan grundarnas rösträtt och det första mättillfället. Detta 

ger således stöd åt H1. Vid resterande mätpunkter kunde inga signifikanta samband påvisas. 

Slutligen så finner vi inget signifikant samband mellan grundarnas position som ordförande, 

styrelseledamot eller verkställande direktör och aktiekursernas utvecklingar. Vi finner således 

inget stöd för H2, H3 och H4.  
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5. RESULTAT 

 
I detta kapitel presenteras en sammanfattad redogörelse av studiens resultat. Därefter 

presenteras utfallet av varje enskild hypotes. 

 
 

Tabell II visar främst ett positivt samband då en grundare innehar en position inom kategorin 

“övrig ledande befattning”. Grundaren har vid två av fyra mättillfällen (det första respektive 

andra) en positiv koppling till aktiekursens utveckling, p < 0,05, vilket stärker H5. Vi fann ett 

negativt samband, p < 0,05, vid ett av fyra mättillfällen, vilket inträffade på den första 

handelsdagen. Detta stärker således H1. H2, H3 och H4 kunde ej stärkas då variablerna ej 

uppvisade något signifikant samband med kursutvecklingen vid någon mätpunkt. 

 

H1= Vi fann stöd för att storleken på grundarens aktieinnehav (rösträtt) påverkar 

aktiekursens utveckling den första handelsdagen, med ett betavärde om -0,236, signifikant 

vid 5%-nivån. Vi fann dock inget stöd för att storleken på grundarens aktieinnehav påverkar 

aktiekursens utveckling efter en vecka, en månad eller tre månader.  

H2= Vi fann inget stöd för att grundarens position som styrelseledamot påverkar 

aktiekursens utveckling.  

H3= Vi fann inget stöd för att grundarens position som verkställande direktör påverkar 

aktiekursens utveckling. 

H4= Vi fann inget stöd för att grundarens position som styrelseordförande påverkar 

aktiekursens utveckling. 

H5= Vi fann stöd för att grundare som innehar en position som övrig ledande 

befattningshavare (e.g. CRO, CSO, COO) påverkar aktiekursens utveckling efter en dag 

(Signifikant vid 5%-nivån med ett betavärde om 0,193), en vecka (Signifikant vid 5%-nivån 

med ett betavärde om 0,198). 
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6. DISKUSSION & SLUTSATS 

 

I det slutgiltiga kapitlet av studien presenteras en diskussion kring de resultat som erhållits från 

de statistiska analyserna. Dessa diskussioner förs runt studiens hypoteser och kombinerar 

studiens resultat med den teoretiska grunden. Vidare följer en sammanfattning av de slutsatser 

som har dragits i denna studie för att ge svar på forskningsproblemet. Avslutningsvis diskuteras 

de begränsningar som kan ha påverkat studiens resultat, följt av förslag till fortsatt forskning 

inom området samt praktiska implikationer. 

 

6.1 Diskussion 

Litteratur och tidigare studier som berör grundarens närvaro inom bolaget pekar på att 

grundaren som person tenderar till att generera värdeskapande effekter för bolaget (Jayaraman 

et al., 2000; He, 2008). Studien bekräftar detta i begränsad utsträckning då grundare inom 

kategorin “övrig ledande befattningshavare” vid två av fyra mättillfällen uppvisar ett positivt 

och signifikant samband. Då studien inte finner något signifikant samband med övriga 

ledningsposter (ordförande, styrelseledamot och verkställande direktör) så implicerar detta att 

grundaren har en större värdeskapande roll i bolagets operationer. Grundaren genererar värde i 

form av arbete i den faktiska verksamheten snarare än att besitta en administrativt styrande 

position. Det är möjligt att grundaren, genom sin inblandning i bolagets operationer samt med 

sin kompetens och sakkunnighet, sänder ut starkare signaler ju närmare den operativa 

organisationen denne verkar. Deb & Wiklund (2017) pekade på att beslutsprocessen skiljer sig 

åt i de bolag där grundaren har en ledande befattning. Då denna process kan vara påverkad så 

kan således signalerna till marknaden vara påverkade. Detta kan också bidra till en förklaring 

om det signifikanta sambandet. 

 

Som illustrerat i Figur 7. så har majoriteten av bolagens grundare ett röstinnehav mellan 0–

40%. Grundare äger initialt per regel 100% av rösterna, samtidigt pekar Nelson (2003) på den 

makt som röster genererar. Dock så uppvisar studiens urval en relativt bred ägarbild. Vidare 

pekar Connelly et al., (2004) och Bruton et al., (2010) på ett positivt samband mellan 

koncentrerat ägande och IPOs. I vår studie fann vi ett signifikant negativt samband. Med hänsyn 

till den breda ägarbilden och den relativt låga graden av koncentrerat ägande som urvalet 

presenterade hos grundarna så ser vi inget direkt applicerbart område för dessa teorier kopplat 

till H1. Leland & Pyle (1977) samt Bruton et al. (2010) teorier om en positiv effekt, skapat av 

blockholders uteblir således då dessa är få. 

 

Då grundare ofta behåller stora delar aktier över tid, vilket inte påvisades i denna studie, uppstår 

en eventuell risk för agent-problematik. Grundarna kan då inte försäkra sig om att bolaget 

agerar i enighet med deras intressen (Segerlund & Brandt, 2016). Grundaren brukar per regel 

forma bolaget genom sin kunnighet och kompetens, men saknas direkt kontroll över bolaget 

fråntas grundaren möjligen sin förmåga att implementera sina strategier och visioner enväldigt. 

Detta kan vara en bidragande faktor till att sambandet har påvisats negativt snarare än positivt. 
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Marquis och Tilcsik (2013) teorier om grundarens avtryck i organisationen speglas mot tredje 

man, i detta fall aktieägare och intressenter. Dessa avtryck uppstår vid kritiska tillfällen som 

grundandet eller vid genomförandet av en IPO. De statistiska samband som denna studie har 

identifierat har allra störst genomslag vid mätningar som ligger nära IPOn tidsmässigt. Ju längre 

tidsmässigt i från IPOn som grundaren medverkar, desto mindre direkt påverkan får denna på 

aktiekursen. Ju mer tid som går mellan den genomförda IPOn och mättillfället desto större blir 

risken för att andra variabler som denna studie bortsett ifrån påverkar kursen. Effekterna av en 

grundares avtryck är allra mest påtagligt då bolaget genomgår en kritisk period. Exempel på en 

sådan period är grundandet av bolaget eller genomförandet av en IPO (Marquis & Tilcsik, 

2013). Denna effekt avtar ju längre ifrån epicentrum en mätning görs gällande en IPO, då 

bolaget successivt stabiliserar sig (Jayaraman et al., 2000). Studien bekräftar således detta 

fenomen då samtliga signifikanta samband påvisas vid de första två mätpunkterna (en dag samt 

en vecka). 

 

Då grundaren står längre ifrån den operationella verksamheten som styrelsemedlem, relativt en 

övrig ledande befattningshavare, så har denne ett mindre direkt samröre med bolagets 

operationer. Då signalerna påvisade sig starka i samband med involvering i den operationella 

verksamheten, kan detta vara en bidragande faktor till att positionen som styrelseledamot eller 

ordförande inte uppvisat något statistiskt samband. Fischer & Pollock (2004) pekar på att en 

grundare som verkställande direktör generellt sett har en positiv inverkan på bolagets prestation 

vid en IPO. Vidare pekar He (2008) på att grundare i ledande positioner tenderar till att ha 

positiva effekter på bolagets långsiktiga överlevnadsförmåga. Med hänsyn till dessa teorier 

förväntades någon form av samband mellan dessa variabler och kursutvecklingen. Studien 

påvisade dock inga statistiska samband för hypoteser 2,3 och 4. En möjlig bidragande orsak till 

detta kan vara att grundarna i många fall inte besitter den kompetens som krävs för att utnyttja 

de positiva signaler ett bolag kan sända ut på ett effektivt sätt (Willard et al., 1992). Grundare, 

representativa för denna studie, har uppvisat en hög närvaro inom bolagens styrelser. Om 

grundarna inte är erfarna eller har ett bra rykte är detta något som kan ha inverkan på bolagens 

signalering. Det är möjligt att vissa bolag har agerat enligt de teorier Pollock et al. (2010) 

presenterar; om möjligheten att använda kända och högprofilerade riskkapitalister som 

representativa ansikten vid en IPO. Dock finns möjligheten att detta överskuggas mindre 

anförtrodda grundare som därigenom hämmar effekten. Denna studie kan således inte styrkas 

av teorierna om värdeskapande genom styrelsens signaler (e.g. Certo, 2003; Daily et al., 2003).  

6.2 Slutsats 

“Påverkar grundarens position och storleken på dennes aktieinnehav utvecklingen av ett SME 

biotech-bolags aktiekurs efter en genomförd IPO på den svenska aktiemarknaden?” 

Ja. I studiens urval om 119 IPOs på den svenska aktiemarknaden, genomförda mellan 2010 och 

2017, påvisas ett positivt samband mellan grundare som innehar en position som “övrig ledande 

befattningshavare” och aktiekursens utveckling vid den första handelsdagen samt en vecka efter 

IPOn.  

Vidare påvisas ett negativt samband mellan storleken på grundarnas aktieinnehav och 

aktiekursernas utveckling den första handelsdagen. 
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6.3 Framtida forskning 

Grundaren har en viss påverkan på aktiekursens utveckling efter en IPO inom svenska SME 

biotech-bolag. Det finns inga tidigare studier som kopplar ihop dessa komponenter varpå det 

hade varit intressant att undersöka fenomenet ur ett mer internationellt perspektiv. En liknande 

studie utförd i ett bredare perspektiv hade således täckt området mer geografiskt, men hade 

också innefattat ett större urval. Detta hade lett till bättre förutsättningar för starkare statistiska 

samband. Studien innefattar inte stora och etablerade bolag, vilket hade varit intressant att 

undersöka per sig. Dessa bolag har generellt sett en betydligt lägre volatilitet på aktiemarknaden 

vilket utgör en mindre risk ur ett intressent-perspektiv. Vidare så är dessa bolag generellt sett 

inte lika beroende av intensiv forskning som mindre bolag, vars hela verksamhet kan kretsa 

kring ett enda forskningsprojekt. Resultat från sådan forskning kan komplettera forskning kring 

mindre bolag för att få en större helhetsbild av hur stor påverkan grundaren faktiskt har genom 

bolagens livscykel.  

6.4 Praktiska implikationer 

Som investerare är det alltid viktigt att beakta många faktorer innan man fattar ett beslut om sin 

investering. Bolag är komplicerade, inte minst biotech-bolag, då deras utvecklingsprocess kan 

upplevas som abstrakt och komplex. Kursutvecklingen för biotech-bolag inom SME segmentet 

är ofta volatil, vilket också innebär att det är en mycket riskfylld bransch. Då ett 

investeringstillfälle i ett biotech-bolag uppenbarar sig är det därför viktigt att genomföra en 

noggrann analys. Bortsett från de stora bitarna såsom de finansiella siffrorna och produkten i 

sig bör även mjukare värden inkluderas. Det kan vara sunt att inkludera storleken på grundarens 

aktieinnehav och framförallt dennes position som en komponent inom denna analys, då det kan 

påverka utfallet av en eventuell investering. 

 

Bolag som står inför ett beslut om att genomföra en IPO måste överväga de olika för- och 

nackdelar som en eventuell IPO medför. En IPO är en avancerad och omfattande process som 

medför stora förändringar för ett bolag. I denna process bör man som ledning och bolag ta 

hänsyn till de signaler som en grundare har möjlighet att sända ut till marknaden. Storleken på 

dennes aktieinnehav och framförallt positionen inom bolaget kan sända ut unika signaler till 

marknaden, som i sin tur kan påverka värdet av IPOn.  
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