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Sammanfattning 
Investeringar i forskning och utveckling (FoU) är en viktig del i ett företags utveckling och är 

för vissa branscher och företag en avgörande faktor för tillväxt och konkurrenskraft. Ämnet 

är av intresse för flera olika intressenter, bland annat aktiemarknaden. Olika faktorer påverkar 

marknadens uppfattning av FoU-investeringar och syftet med denna studie är därför att 

undersöka och tydliggöra marknadens uppfattning av faktorerna storlek och effektivitet. 

Studiens urval omfattar bolag som någon gång under tidsperioden 2002-2012 varit noterade 

på Stockholmsbörsen och undersökningen utförs genom att utvärdera fyra olika 

investeringsstrategier under denna tidsperiod. Vid utvärdering av investeringsstrategierna 

framkommer att bolag med mindre storlek samt lägre effektivitet av FoU-investeringar 

tenderar att uppvisa en bättre aktieutveckling. Tänkbara förklaringar till detta är marknadens 

korta placeringshorisont samt rådande redovisningsstandard. Resultatet ger statistiskt 

signifikant stöd åt studiens första hypotes angående storlek. Stöd presenteras även för 

studiens andra hypotes angående effektivitet. Vidare visar undersökningen på motsatta 

resultat jämfört med vad som presenteras i tidigare vetenskapliga studier. 

 

Nyckelord: Forskning och utveckling (FoU), marknadens uppfattning, effektivitet, 

investeringsstrategi, abnormal avkastning 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Sedan 1970-talet har en snabb och kraftig tillväxt skett vad gäller investeringar i forskning 

och utveckling (FoU) vilket har lett till framväxten av nya vetenskapligt baserade industrier 

inom exempelvis mjukvara, bioteknik och telekommunikation. Denna tillväxt har framförallt 

varit tydlig i USA men även i andra utvecklade ekonomier. (Lev & Sougiannis, 1996) 

Investeringar i FoU är därför en viktig del i ett företags utveckling och är för vissa branscher 

och företag en avgörande faktor för tillväxt och konkurrenskraft. Syftet med investeringar i 

FoU är att utveckla ny eller allmän kunskap för att förbättra en ny eller redan pågående 

process. (Hall et al., 2009) 

 

I mars 2000 lade Europeiska rådet fram en strategi för att göra EU till världens mest 

dynamiska och konkurrenskraftiga ekonomi. En stor del i denna strategi är för både stat och 

näringsliv att öka satsningarna inom kunskap, forskning och utbildning. (European 

Parliament, 2000) De nordiska länderna och dess näringsliv har under senare år blivit allt mer 

innovationsdrivna och kunskapsbaserade och varit bland de länder som legat i framkant av 

EU:s satsning (Kristensen et al., 2016). Det finns därmed starka belägg för att FoU har, och 

förmodligen kommer att få, en allt större betydelse när det kommer till olika 

investeringsbeslut. Effektiviteten av FoU-investeringar kommer således att få ökad betydelse 

för hur ett företag presterar. Dessutom tar dessa investeringar ofta lång tid att implementera 

och kapitalisera från, vilket skapar en osäkerhet i företagets kassaflöde (Lee & Choi, 2015). 

Till följd av den ökade tillväxten av FoU-intensiva företag samt den risk som medföljer 

investeringar i FoU är detta ett intressant ämne att studera närmare.  

1.2 Problematisering  
Det finns studier som visar att investeringar i FoU har en positiv inverkan på företags tillväxt, 

framtida resultat och produktivitet. Lev & Sougiannis (1996) finner ett tydligt samband 

mellan investeringar i FoU och påföljande ekonomiska fördelar. Företag satsar resurser på 

FoU med syftet att driva utvecklingen framåt och för att anpassa sig till ett samhälle i ständig 

förändring. Ökade investeringar inom området tillåter företag att utveckla sina produkter, nya 

processer och anta en effektivare produktionsteknik för att bli mer konkurrenskraftiga. Det är 

därför av flera anledningar viktigt att kontrollera och säkerställa den positiva inverkan dessa 

investeringar medför. Hall et al. (2009) pekar på att ämnet är av stort intresse för olika 

intressenter. Politiker är särskilt intresserade av den sociala och samhällsekonomiska effekten 
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av investeringar i FoU. Implikationer av FoU är även viktigt ur ett redovisningstekniskt 

perspektiv och således av intresse för lagstiftare och andra offentliga beslutsfattare.  

Företagsledare å andra sidan är mer intresserade av den företagsspecifika avkastningen i 

termer av lönsamhet. Detta för att kunna utvärdera sina strategier och för att styra sina 

framtida investeringsbeslut.  

 

Ett intresse har även identifierats ur ett aktieägarperspektiv då aktieägare ständigt söker efter 

högsta möjliga avkastning i förhållande till risk. Marknadens uppfattning av FoU har därför 

betydelse. Marknadsvärdet av ett bolags aktier reflekteras till stor del av dess nettotillgångar 

och denna relation är tydligast då tillgångarna främst utgörs av materiella sådana, exempelvis 

fastigheter, mark och utrustning. I och med den teknologiska utvecklingen och framväxten av 

forsknings- och kunskapsbaserade industrier utgörs allt större del av bolagens värde av 

immateriella tillgångar varav en typ är FoU. (Chan et al., 2001) Under rådande 

redovisningsstandard är det ofta inte möjligt att ta upp FoU som en aktiverad kostnad i 

balansräkningen (FAR Akademi, 2016). Detta beror på den förmodade frånvaron av ett 

samband mellan investeringar i FoU och dess påföljande fördelar (FASB, 1974). När ett 

bolag till stor del består av sådana tillgångar kompliceras aktievärderingen till följd av bristen 

på redovisningsinformation. Lev & Sougiannis (1996) finner, i motsats till Financial 

Accounting Standards Board (FASB, 1974), statistiskt signifikanta och ekonomiskt 

betydelsefulla bevis för att ett samband mellan FoU och påföljande fördelar faktiskt existerar. 

Man kommer också fram till att det finns värdefull information för investerare att ta ställning 

till beroende på hur ett bolag redovisar sina FoU-investeringar. 

 

I tillägg till detta undersöker Pakes (1985) hur aktiemarknaden förhåller sig till investeringar i 

FoU och visar på ett mönster där marknaden tenderar att omvärdera ett bolags framtida 

utveckling baserat på oförutsedda förändringar i dess FoU-investeringar och effekten av 

dessa. Dessa förändringar är även associerade med märkbara svängningar i bolagets 

marknadsvärde.  

 

Ett tydligt exempel på två bolag vars marknadsvärden utvecklats i motsatta riktningar är 

Apple och Nokia. Under 2000-talet har kapplöpningen mellan Apple och Nokia varit ett 

återkommande diskussionsämne och ett intressant exempel att studera. Båda företagen har 

konkurrerat om marknadsandelar på den mobila telefonmarknaden. Apple har till slut visat 

sig vara betydligt mer lyckosamt i sina strategier. I grunden handlar denna kamp om vilket 
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företag som varit mest innovativt och lyckats kapitalisera från detta. Det har varit särskilt 

tydligt gällande innovationer kopplade till teknik, affärsmodeller och kundupplevelser. 

(Cuthbertson et al., 2015) Att döma av Apple och Nokias marknadsvärden idag tenderar 

marknaden att belöna företag som levererar en högre lönsamhet i förhållande till investerat 

kapital i FoU. I november 2011 stod Apples och Nokias aktiekurser i $58,03 respektive 

$6,53. Fem år senare stod aktiekurserna i $111,06 respektive $4,44. Detta motsvarar en 

procentuell utveckling om +91 procent för Apple respektive -32 procent för Nokia. (Thomson 

Reuters, 2016)  

 

Observationen av Apples positiva utveckling skulle kunna kopplas till dess effektiva 

investeringar i FoU. Även fast flera studier (Pakes, 1985; Lev & Sougiannis, 1996; Hall et al., 

2009) tillhandahåller bevis och stöd för ett samband mellan investeringar i FoU och positiv 

ekonomisk utveckling finns det ändå en begränsning i hur dessa investeringar redovisas 

(FASB, 1974; FAR Akademi, 2016). Chan et al. (2001) resonerar kring att det inte heller 

finns något direkt samband mellan investeringar i FoU och framtida aktieutveckling då 

avkastningen på dessa investeringar är svår att säkerställa på förhand. På grund av denna 

osäkerhet är det på en effektiv marknad enbart de faktiska investeringarna i FoU, tillsammans 

med övriga materiella och immateriella tillgångar, som prisas in i aktiens värde. Detta leder 

till en form av underprissättning då hänsyn inte tas till de framtida fördelarna som kan 

kopplas till FoU. Det ska till följd av detta inte finnas något direkt samband mellan 

investeringar i FoU och framtida avkastning.  

 

Marknadens uppfattning av FoU borde alltså påverkas av hur FoU-investeringar redovisas, 

hur stora investeringarna är samt av investeringarnas effektivitet. Beträffande de motstridiga 

observationerna ovan bidrar denna studie till att uppfylla nedanstående syfte.  

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka och tydliggöra marknadens uppfattning av storleken samt 

effektiviteten av investeringar i FoU. 

1.4. Disposition  
Studien är disponerad enligt följande struktur: kapitel två innehåller en redogörelse av 

nuvarande redovisningsstandard och hur svenska börsbolag måste förhålla sig till redovisning 

av FoU. I kapitel tre redogörs för det teoretiska ramverk som är relevant för studiens syfte där 

teorier samt tidigare forskning läggs fram. I kapitel fyra presenteras och motiveras studiens 
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valda metod genom diskussion kring denna. Kapitel fem innehåller en sammanställning och 

analys av studiens empiriska resultat med utgångspunkt i vald teoretisk referensram. Kapitel 

sex innehåller studiens slutsats.  
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2. Redovisning av FoU 
Detta kapitel presenterar den redovisningsstandard som anger hur FoU-investeringar ska 

redovisas samt vilka kriterier som avgör vilka investeringar som tas upp som en kostnad 

respektive tillgång enligt IAS 38. 

 

International Financial Reporting Standards (IFRS) och International Accounting Standards 

(IAS) är internationella regelverk och standarder som ska tillämpas av alla svenska noterade 

bolag. Regelverken används även av andra bolag, exempelvis dotterbolag till noterade bolag i 

Sverige eller utomlands eller av bolag som vill likställa kvaliteten av sin redovisning med den 

för noterade bolag. Inom EU ska företag som har noterade värdepapper och upprättar 

koncernredovisning tillämpa internationell redovisningsstandard. (Regulation No. 1606/2002, 

2002) 

 

Standarden IAS 38 behandlar redovisningen av immateriella tillgångar, bland annat FoU. I 

standarden återges att en immateriell tillgång ska redovisas i rapporten över finansiell 

ställning endast om angivna kriterier är uppfyllda. Standarden anger också hur redovisade 

värden beräknas samt ställer krav på vissa upplysningar om immateriella tillgångar. 

Forskning och utveckling syftar till att utveckla kunskap. Även om dessa verksamheter kan 

resultera i en tillgång av fysisk form är ändå den immateriella delen viktigast, det vill säga 

den kunskap som den innefattar. Enligt IAS 38:52 ska en distinktion mellan forskning och 

utveckling göras och därefter redovisas på olika sätt. Forskning räknas som planerat och 

systematiskt sökande för att ge ny vetenskaplig eller teknisk kunskap medan utveckling 

definieras som tillämpning av kunskap för att åstadkomma nya och förbättrade material, 

produkter, processer, system eller tjänster innan kommersialisering. Enligt IAS 38:55 kan ett 

företag under forskningsfasen inte bevisa att en immateriell tillgång existerar eller kommer att 

existera och därför ska alla utgifter kopplade till denna fas kostnadsföras när de uppstår. 

Enligt IAS 38:58 kan ett företag under utvecklingsfasen i vissa fall identifiera en immateriell 

tillgång och påvisa dess ekonomiska fördelar eftersom denna fas är längre gången. Om detta 

kriterium är uppfyllt är det i enlighet med regelverket tillåtet att aktivera utgiften som en   

tillgång. I övrigt är det viktigt att företaget beaktar både försiktighetsprincipen1 respektive 

väsentlighetsprincipen2. (Grönlund et al., 2013; FAR Akademi, 2016; Marton et al., 2016) 

                                                
1 Försiktighetsprincipen innebär att värderingar i samband med redovisning ska göras med försiktighet då dessa 
värden kan ha stor betydelse och skapa implikationer för olika intressenter (Marton et al., 2016) 
2 Väsentlighetsprincipen innebär att exempelvis mindre poster och summor ska redovisas på ett sådant sätt att 
redovisningen återger en tydlig och rättvisande bild av företagets finansiella ställning (Grönlund et al., 2013) 
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3. Teori 
Detta kapitel presenterar studiens teoretiska referensram som baseras på tidigare forskning. 

Med hjälp av den teoretiska referensramen skapas förväntningar som leder fram till studiens 

hypoteser. Referensramen ligger även till grund för studiens resultatanalys.  

3.1 Marknadens uppfattning av information  
Enligt Eugene Famas (1970) teori om effektiva kapitalmarknader ska aktiekursen återspegla 

all tillgänglig information på marknaden. Detta innebär således att marknadens gemensamma 

bedömning kommer att generera den korrekta aktiekursen som efterhand anpassas i takt med 

att ny information tillkännages. Därmed går det inte att förutse eventuella kursrörelser vad 

gäller aktiekursen och således finns ingen möjlighet för investerare att prestera bättre än 

marknaden. Fama gör en uppdelning i tre grader av marknadseffektivitet baserat på mängden 

tillgänglig information: svag, halvstark samt stark marknadseffektivitet. Vid svag 

marknadseffektivitet reflekteras aktiekursen av de historiska priserna. I denna form av 

marknad är det omöjligt att beräkna aktiekursen baserat på historisk information eftersom 

priserna här följer en så kallad random walk3. Detta förkastar nyttan av teknisk analys. Vid 

halvstark marknadseffektivitet reflekteras aktiekursen dels av de historiska priserna men även 

av all publik information. Detta innebär att aktiekursen omedelbart kommer att justeras i 

förhållande till ny information som görs publik, exempelvis finansiella rapporter, 

aktieåterköp och vinstvarningar. Detta förkastar nyttan av fundamental analys. Vid stark 

marknadseffektivitet återspeglas priset av all information: historiska priser, publik 

information och privat information såsom insiderhandel. Det är därför, i den starka formen, 

omöjligt att generera en överavkastning och på så vis prestera bättre än marknaden. 

3.2 Investeringar i FoU och dess effekter  
Till följd av den ökade teknologiska utvecklingen i dagens samhälle har investeringar i FoU 

blivit av allt större vikt för företag. Att investera i FoU är ett sätt för företag att öka sin 

konkurrenskraft och är en avgörande faktor för företagets framtida tillväxt. Vidare är 

förväntan på investeringar i FoU att dessa ska leda till en ökad produktivitet och därmed en 

ökad lönsamhet för företaget. Då det på förhand inte går att säkerställa den framtida 

avkastning som en investering kommer att generera är denna typ av investeringar ofta 

förknippad med hög osäkerhet. (Hall et al., 2009) Trots denna osäkerhet i framtida avkastning 

                                                
3 Random walk innebär att prisrörelser är slumpmässiga. Ny information på marknaden påverkar aktiepriset 
omedelbart och den nya information som tillkännages kommer att vara slumpmässig. (Fama, 1970) 
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presenterar flertalet tidigare studier belägg för ett samband mellan investeringar i FoU och 

påföljande positiva effekter (Shumpeter, 1942; Pakes 1985; Lev & Sougiannis, 1996; Chan et 

al. 2001).  Vidare finner Morbey (1988) tydliga samband mellan investeringar i FoU och 

påföljande försäljningstillväxt. Hans studie visar att företag med långsiktigt god tillväxt också 

är företag med relativt stora FoU-investeringar i förhållande till försäljning. Dessutom 

behöver investeringar i FoU inom ett företag inte enbart generera positiva effekter för det 

specifika företaget utan kan även resultera i en positiv spillover för andra liknande företag 

och konkurrenter. (Hall et al., 2009) 

 

Tidigare forsknings argumentation för investeringar i FoU grundar sig ofta i Shumpeters 

(1942) så kallade Theory of Innovation vilken gör gällande att innovation är centralt för ett 

företags långsiktiga utveckling och lönsamhet. Även fast Shumpeter argumenterar för FoU-

investeringars betydelse för ett bolags utveckling och lönsamhet menar Chan et al. (2001) att 

det inte finns belägg för att sådana investeringar har samma betydelse för aktieutvecklingen. 

En ytterligare studie av Callen och Morel (2005) visar att sambandet mellan FoU-

investeringar och ett företags marknadsvärde är tämligen svagt. I studien presenteras 

resultatet att knappt 25 procent av företagen i urvalet visar tecken på ett samband mellan 

FoU-investeringar och marknadsvärde. Callen och Morel tillhandahåller, likt Shumpeter 

(1942), bevis för att FoU-investeringar är relevanta för ett företags framtida lönsamhet och 

därmed dess värde. Dock finner man att aktiekursen bara återspeglar de faktiska utgifterna för 

FoU utan att ta hänsyn till de framtida fördelarna vilket ger stöd åt studien av Chan et al. 

(2001). Bosworth & Rogers (2001) finner dock i sin undersökning gjord på australiensiska 

bolag det motsatta, att storleken av FoU-investeringar är starkt korrelerad med 

aktieutvecklingen. Investeringar för att utveckla produkter, registrera patent samt varumärken 

uppfattas i deras studie av marknaden som något positivt. Vidare finns resultat som indikerar 

att investeringar i FoU har dubbelt så stor påverkan på aktieutvecklingen som investeringar i 

materiella tillgångar (Hsieh et al., 2003) 

 

FASB:s beslut från 1974 är vidare något som ligger till grund för nuvarande 

redovisningsstandard4 (FAR Akademi, 2016). Anledningen till att FoU kostnadsförs direkt är 

den brist på trovärdighet och objektivitet som kan uppstå vid värdering av sådana 

investeringar och den revisionsrisk som medföljer (Lev & Sougiannis, 1996; Chan et al., 

2001). Av detta redovisningsförfarande uppstår vissa komplikationer. Då ett företag gör 

                                                
4 Vissa lättnader har gjorts för somliga utvecklingskostnader, se kapitel två av denna studie. 
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relativt stora investeringar i FoU kommer detta att ge utslag på årets resultat till följd av att 

kostnader tas upp direkt men intäkter som investeringen är tänkt att generera redovisas inte 

förrän långt senare. Detta leder till att den redovisade informationen angående ett företags 

FoU-investeringar blir till begränsad nytta då vanliga mått, som exempelvis P/E-talet, blir 

misstolkade. Företag med stora investeringar i FoU kan med andra ord av vissa investerare 

framstå som dyra då de blir värderade till missvisande multiplar. Undervärdering uppkommer 

alltså av att investerare okritiskt accepterar de nominella värden som anges i redovisningen 

utan att justera för de långsiktiga fördelarna som FoU är tänkt att generera. Detta kan vara ett 

tecken på att marknaden inte fullt ut tar hänsyn till värdet av FoU-investeringar. (Chan et al., 

2001) 

 

Ytterligare bevis för att undervärdering existerar är att investerare i de flesta fall har korta 

placeringshorisonter vilket gör att de misslyckas med att inkludera långsiktiga FoU-

investeringars fördelar i sina värderingar (Porter, 1992; Hall et al., 1993). I kontrast till detta 

finns även tecken på att investerare tenderar att övervärdera fördelarna med FoU-

investeringar. Hård mediabevakning och intensiv marknadsföring skapar förhoppningar och 

har en tendens att göra marknaden alltför optimistisk kring potentiella innovationer. Detta gör 

att investerare ibland förbiser det faktum att FoU-investeringar är förlustbringande och 

därmed sker en övervärdering. (Jensen, 1993; Chan et al., 2001) 

 

Teorierna kring marknadens uppfattning av information och investeringar i FoU samt 

komplikationerna av nuvarande redovisningsstandard och värderingsförfarandet gör det 

intressant att studera hur marknaden uppfattar storleken av FoU-investeringar. Är det så att 

större investeringar i FoU leder till bättre aktieutveckling, eller tvärtom? Detta leder fram till 

studiens första hypotes: 

 

H1: En skillnad föreligger i aktieutvecklingen för bolag med större respektive mindre 

investeringar i FoU 

3.3 Effektiva FoU-investeringar 

Effektiviteten av FoU-investeringar och möjligheten att mäta denna effektivitet har varit en 

återkommande fråga genom åren. Effektiviteten av ett företags investeringar i FoU är att ses 

som ett resultat av hur man lyckas implementera och kapitalisera från nya idéer och lösningar 

i förhållande till vilka och hur stora satsningar man har gjort. De faktorer som driver 
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effektiviteten är ett företags olika strategier och förmåga att omvandla kompetenser, kunskap 

och kapital till specifika projekt och i sin tur användbara innovationer. Ytterligare en relevant 

faktor för effektiviteten är hur den teknologiska strategin integreras med den övergripande 

affärsidén. (Tipping et al., 1995) 

 

I en fallstudie av Cuthbertson et al. (2015) undersöker man bland annat hur den teknologiska 

strategin implementerades i Apples och Nokias affärsverksamheter innan och i samband med 

att Apple övertog Nokias position som ledare på mobiltelefonmarknaden. Man finner att 

Apple genom en affärsmodell som lyckats kapitalisera över flertalet plattformar (jämfört med 

Nokias mindre lyckade affärsmodell) märkbart överträffar sin konkurrent i effektivitet. Apple 

är idag dominerande på marknaden och man finner tydliga tendenser till att det har varit just 

Apples effektivitet som möjliggjort denna utveckling. I dagsläget är Apple rankat som 

nummer ett bland världens mest innovativa företag enligt studien Global Innovation 1000 

(PwC Strategy&, 2016). I samma studie finns belägg för att det inte är de företag som lägger 

mest pengar på FoU eller de som kraftigt ökar sina investeringar som är de mest lönsamma 

företagen. Det är istället de bolag som är mest innovativa och effektiva som rankas högst när 

det kommer till omsättning, tillväxt och marknadsvärde. Hirshleifer et al. (2013) backar upp 

detta påstående genom bevis för att de företag som är mest effektiva i sina FoU-investeringar 

faktiskt har ett betydligt högre marknadsvärde, rörelseresultat samt aktieavkastning. En viktig 

slutsats i deras studie är att marknaden bör rikta större uppmärksamhet mot effektiva FoU-

investeringar och att effektivitet kan vara ett användbart mått vid företagsvärdering. 

 

Trots det faktum att flera tidigare studier visar ett samband mellan FoU-investeringar och 

framtida lönsamhet är det alltså inte tillräckligt att anta att de företag som investerar mest i 

FoU alltid utvecklas bättre. Företag bör således fokusera mer på själva effektiviteten i FoU-

investeringarna istället för hur mycket de faktiskt investerar. Målsättningen bör vara att få ut 

mer av den befintliga investeringsnivån snarare än att öka investeringarna. Effektiviteten i 

investeringarna är alltså faktorn av betydelse i sammanhanget. (McGrath & Romeri, 1994)  

 

FoU-investeringar är, som framkommit, svåra att värdera vilket är något som har 

uppmärksammats inom forskningen. Pandit et al. (2011) menar att innovativa företag vars 

FoU-investeringar resulterar i nya patent medför en mer korrekt värdering av dessa gentemot 

företag vars investeringar inte gör det. Investerare kan följaktligen uppskatta FoU-

investeringar på ett mer korrekt sätt via exempelvis patent snarare än 
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redovisningsinformation (Pandit et al., 2011). Vidare beskrivs patent ofta som en 

innovationsindikator och tidigare forskning visar på att antalet och värdet av patent är starkt 

korrelerat med både FoU-investeringar (Griliches, 1988) och framtida aktieavkastning 

(Hirschleifer et al., 2013). Även Mueller (1996) behandlar i sin studie frågan om patent som 

ett mått på innovation. Mueller mäter korrelationen mellan utgifter för FoU samt patent 

mellan olika branscher. Resultatet visar på att korrelationen mellan FoU-investeringar och 

patent är mycket stark. I studien delas forskningen upp i tre delar; utveckling, grundforskning 

och tillämpad forskning. Själva korrelationen mellan utveckling och patent visar sig vara den 

som är starkast. En tänkbar förklaring till detta är att själva patentregistreringen av 

innovationer sker i utvecklingsfasen, alltså i slutskedet av forskningen. Patent är vidare ett av 

flera beprövade mått för att mäta effektiviteten av investeringar i FoU (Pakes, 1985).  

 

Teorierna kring marknadens uppfattning av information och effektiva investeringar i 

kombination med observationen av Apples dominans väcker frågan om hur marknaden 

uppfattar effektivitet. Är det så att effektivare investeringar i FoU leder till bättre 

aktieutveckling, eller tvärtom? Detta leder fram till studiens andra hypotes: 

 

H2: En skillnad föreligger i aktieutvecklingen för bolag med effektiva respektive mindre 

effektiva investeringar i FoU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 
 

4. Metod 
Detta kapitel presenterar och motiverar studiens forskningsmetod. Kapitlet redogör även för 

studiens urval samt urvalsprocess. Slutligen presenteras tillvägagångssättet för studiens 

statistiska hypotesprövning.  

4.1 Övergripande forskningsmetod  
För att genomföra denna studie används en kvantitativ metod. Genom en kvantitativ ansats 

ges möjligheten att använda en stor mängd data vilket är tänkt att resultera i mer generella 

slutsatser då denna metod kopplar an till forskningsfrågan på ett mer konkret sätt (Reienecker 

och Stray Jørgensen, 2014). Nackdelar som följer med valet av kvantitativ metod är risken för 

ofullständiga undersökningar till följd av brister i genomförandet och bristfälligt underlag. 

Detta kan följaktligen resultera i felaktiga och missvisande slutsatser. (Eliasson, 2006) 

Studien tar även en deduktiv ansats vilket innebär att observationerna analyseras utifrån den 

presenterade teorin (Holme et al., 1997). Studiens deduktiva ansats är en följd av att den 

bygger på förväntningar om verkligheten. Dessa förväntningar har uppstått från tidigare 

studier och observationer inom området och är således baserade på den teori som studien 

utgår från. Med detta som utgångspunkt samlas sedan empiri in för att testa om 

förväntningarna är korrekta eller inte. (Jacobsen, 2002) 

 

Studiens syfte uppfylls genom att undersöka marknadens uppfattning av dels storleken på 

investeringar i FoU och dels effektiviteten i dessa investeringar. Detta görs genom att studera 

aktieutvecklingen för noterade bolag på Stockholmsbörsen under åren 2002-2012. 

Marknadens uppfattning analyseras genom fyra olika investeringsstrategier baserade på 

storlek respektive effektivitet. Likt undersökningen av Chan et al., (2001) delas de utvalda 

bolagen upp i portföljer och historisk aktiekursdata används för att bedöma utvecklingen av 

respektive portfölj. Det är bolagens ett-, två- samt treåriga abnormala avkastning respektive 

år som utgör studiens observationer. 

4.2 Data och urval  
Data som krävs för denna undersökning hämtas ur den publikt tillgängliga databasen Eikon 

som tillhandahålls av Thomson Reuters. Databasens tillgänglighet och utbudet av information 

innebär att studiens förhållningssätt blir att anta en halvstark marknadseffektivitet enligt 

Famas (1970) teori.  
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Studiens urval utgörs av samtliga bolag noterade på Stockholmsbörsen (Nasdaq OMXS 

Large, Mid och Small Cap5) under tidsperioden 2002-2012. Tidigare studier som har 

undersökt FoU och dess effekter har använt tidsperioder om åtta, sexton respektive tjugo år 

(Pakes, 1985; Lev & Sougiannis, 1996; Chan et al., 2001). Denna studie använder en 

tidsperiod om elva år som sträcker sig över åren 2002-2012 för att undersöka studiens första 

hypotes angående storlek. Tidsperioden har valts för att engångsposter och tillfälliga perioder 

av exceptionell börsutveckling6 inte ska ha för stor påverkan på utfallet av undersökningen. 

Till följd av bristfällig data används en tidsperiod om sex år (2007-2012) för att undersöka 

studiens andra hypotes angående effektivitet. Bolag som av olika anledningar (exempelvis 

konkurser och avnoteringar) har lämnat Stockholmsbörsen under tidsperioden inkluderas i 

urvalet. Även bolag som har noterats på Stockholmsbörsen under perioden inkluderas. Denna 

inkludering sker för att undvika survivorship bias7.  

 

Det finns faktorer som har försvårat tillvägagångssättet för denna studie. Databasen som 

ligger till grund för studiens urval tillhandahåller inte all information för samtliga bolag vilket 

resulterar i bortfall. Databasen är därtill mer omfattande under tidsperiodens senare år vilket 

leder till ett större bortfall under periodens inledning. Urvalet består till största del av bolag 

som tillhör FoU-intensiva branscher med undantag för de bolag som helt saknar FoU-

investeringar. Vid urvalet av bolag som saknar FoU har informationen från databasen 

verifierats genom manuell granskning av bolagens årsredovisningar för att säkerställa att inga 

sådana investeringar existerar. Tabell 1a presenterar bortfall, uteslutningsgrund och studiens 

slutgiltiga urval. Från det ursprungliga urvalet har totalt 222 bolag exkluderats. Det största 

bortfallet beror på bolag för vilka data ej finns tillgänglig i databasen Eikon. Vad gäller bolag 

som har aktier med olika typer av rösträtt (A-, B-, och C-aktier) används i studien den mest 

omsatta av dessa för att på bästa sätt återge marknadens uppfattning och reaktioner. I tabell 

1b och tabell 1c återges det tillgängliga urvalet för tidsperiodens respektive år samt 

fördelningen av antal bolag per år och investeringsstrategi.  

 

 

                                                
5 Listan Large Cap utgörs av bolag med ett börsvärde överstigande 1 miljard euro. Mid Cap utgörs av bolag 
med ett värde mellan 150 miljoner och 1 miljard euro. Small Cap utgörs av bolag med ett värde understigande 
150 miljoner euro. (Nasdaq OMX, 2016b) 
6 Exempelvis utspelade sig under perioden 2007-2009 det som skulle visa sig vara en av historiens allvarligaste 
finansiella kriser och som påverkade ekonomier och börser över hela världen (Ferrara, 2013). 
7 Survivorship bias innebär att man inte tar hänsyn till olika sorters bortfall och resultatet blir därav 
snedvridande (Elton et al., 1996). 
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Tabell 1a. 
	 	Tabell 1a presenterar antal bolag på Stockholmsbörsen under perioden 2002-2012 samt antalet observationer. 

Tabellen redogör även för urvalets bortfall och uteslutningsgrund samt det slutgiltiga urvalet. 

Dataurval 
	Ursprungligt urval  

 	Totalt antal bolag 362 
	Totalt antal observationer  11946 
	

  	Uteslutningsgrund 
 	Ej sökbara bolag 36 

	Bolag utan tillräckligt redovisad 
information om FoU 186 

	
  	Slutgiltigt urval  

 	Totalt antal bolag 140 
	Totalt antal observationer  4620 
	 

 
 
Tabell 1b. 

	 	Tabell 1b och 1c presenterar de bolag som är föremål för portföljformering baserat på storlek och 
effektivitet respektive år. 

	
Antal bolag 

År Storlek Laggad storlek  
2002 82 87 
2003 85 94 
2004 87 93 
2005 91 98 
2006 91 99 
2007 92 98 
2008 92 99 
2009 94 99 
2010 92 98 
2011 87 92 
2012 77 88 

Antal unika bolag 123 130 
Antal observationer 2910 3135 

 
 
 
Tabell 1c. Antal bolag	

År Innovativ effektivitet Utvecklingseffektivitet 
2007 53 39 
2008 54 38 
2009 51 39 
2010 61 40 
2011 63 34 
2012 66 40 

Antal unika bolag 73 76 
Antal observationer 1044 690 
Källa: Thomson Reuters (2016) 
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4.3 Investeringsstrategier och portföljformering 
För att uppfylla studiens syfte att undersöka marknadens uppfattning av storleken på 

investeringar i FoU samt effektiviteten i dessa investeringar implementeras fyra olika 

investeringsstrategier (två för att kontrollera storlek och två för att kontrollera effektivitet). 

Studien av Chan et al. (2001) utgör den huvudsakliga grunden till metodförfarandet vid 

portföljformeringen. Bolagen fördelas mellan fem portföljer varje år baserat på deras ranking 

i förhållande till de beräknade måtten för storlek respektive effektivitet. Kvintilen med högst 

ranking bildar en portfölj, kvintilen med näst högst ranking bildar en portfölj och så vidare. 

För jämförelse bildas även en fristående portfölj baserad på bolag som helt saknar FoU-

investeringar. Då majoriteten av de utvalda bolagens räkenskapsår avslutas den 31 december 

räknar vi med en fördröjning om fyra månader innan årsredovisningarna når marknaden. 

Portföljerna formeras därför den sista april varje år under tidsperioden baserat på de senast 

tillgängliga redovisade värdena. Studien är inte begränsad till bolag med bokslut 31 

december, övriga bolags redovisade värden vid portföljformering kommer dock att vara 

mindre aktuella. Strategierna förutsätter likaviktade investeringar i respektive portfölj.  

 

För att utvärdera de olika strategierna beräknas den abnormala avkastningen ett, två och tre år 

efter portföljformering varje år för respektive strategi. Då ett bolag till följd av avnotering 

inom tre år efter portföljformering saknar aktiekursdata tillämpar denna studie den 

genomsnittliga avkastningen av den portfölj som bolaget tillhör för resten av perioden efter 

avnoteringen (Hamberg & Novak, 2010). 

4.3.1 Beräkning av storlek 
Studiens första och andra investeringsstrategi går ut på att formera portföljer baserat på 

bolagens storlek av FoU-investeringar. För att genomföra detta beräknas här två olika mått 

som sedan används för att ranka bolagen. Det första måttet är hämtat från tidigare studier och 

det andra har modifierats för att passa denna undersökning. 

4.3.1.1 Storlek 
I den första strategin beräknas storleken genom att ta de senast redovisade FoU-

investeringarna genom den senast redovisade försäljningen. Måttet kallas fortsättningsvis för 

Storlek. FoU-investeringar definieras i resterande del av studien som samtliga kostnader som 

kan relateras till skapandet och utvecklingen av nya processer, tekniker och produkter som 

potentiellt kan komma att kommersialiseras. Försäljning i sin tur definieras som 

bruttoförsäljning minus rabatter, returer och ersättningar. (Thomson Reuters, 2016) Variabeln 
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används i stor utsträckning för att mäta hur stora resurser ett bolag ägnar åt FoU och 

förekommer i flertalet tidigare studier (Morbey, 1988; Chan et al., 2001; Hsieh et al., 2003).  

 

Baserat på ovanstående resonemang antas för den första investeringsstrategin följande 

skattning av storleken av FoU-investeringar (Storlek) för bolag i år t: 
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där FoU motsvarar investeringar i FoU och Försäljning representerar bolagets försäljning. 

Värdena som används vid beräkningen hämtas ur den senast tillgängliga årsredovisningen 

som baseras på föregående års redovisade värden, därmed formelns antagande t-1. Bolagen 

rankas och fördelas sedan till respektive portfölj baserat på deras beräknade storlek av FoU-

investeringar.  

4.3.1.2 Laggad storlek  
I den andra investeringsstrategin beräknas storleken genom att ta de genomsnittliga FoU-

investeringarna de fem senaste åren genom den senast redovisade försäljningen. Måttet är, 

likt det första, tänkt att återspegla storleken av ett bolags FoU-investeringar i förhållande till 

dess försäljning. Då FoU består av både forskning och utveckling uppstår en laggeffekt. 

Laggeffekten uppkommer av att forskningen i sig kan ta tid att genomföra och likaså den 

efterföljande utvecklingen. Efter detta kan det även ta ett antal år innan ett företag börjar 

kapitalisera från FoU-investeringarna. (Griliches, 1979) Måttet har därför modifierats för att 

ta hänsyn till denna laggeffekt och kallas fortsättningsvis för Laggad storlek (StorlekL). 

Försäljning respektive FoU har fortsatt samma definition som i det första måttet. Skillnaden 

är att den kvot som anges i måttets täljare här motsvarar bolagets årliga FoU-investeringar i 

genomsnitt fem år innan portföljformering. 

 

Baserat på ovanstående resonemang antas för den andra investeringsstrategin följande 

skattning av storleken av FoU-investeringar (StorlekL) för bolag i år t: 
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där FoU motsvarar investeringar i FoU och Försäljning representerar bolagets försäljning. 

Bolagen rankas och fördelas sedan till respektive portfölj baserat på deras beräknade storlek 

av FoU-investeringar.  

4.3.2 Beräkning av effektivitet 
Studiens tredje och fjärde investeringsstrategi går ut på att formera portföljer baserat på 

bolagens effektivitet i sina FoU-investeringar. Till följd av bristfällig data och för att stärka 

resultatet beräknas här två olika mått för effektivitet som sedan används för att ranka bolagen.  

 

Effektiviteten i FoU-investeringar kan mätas på flera olika sätt, exempelvis genom antalet 

nya patent, produkter, processer eller publiceringar (Brown & Svenson, 1998; Pakes, 1985; 

Hirshleifer et al., 2003) eller genom finansiell avkastning (Schwartz et al., 2011). Eftersom 

FoU-investeringar ofta ses ur ett subjektivt och mer långsiktigt perspektiv än andra, mer 

materiella investeringar har det visat sig problematiskt att mäta effektiviteten (Schwartz et al., 

2011). Effektivitet kan dels uppfattas på olika sätt av olika intressenter (Tipping, Zeffren & 

Fusfeld, 1995; Schwartz et al., 2011) och dels har kvantitativ mätning av effektivitet en 

tendens att utelämna de långsiktiga fördelarna (Hauser & Zettelmeyer, 1997).  

 

Värdeskapande är dock det övergripande målet för all FoU-verksamhet och det som styrelser, 

ledningsgrupper och aktieägare är mest intresserade av. Värdeskapandet mäts genom analys 

av finansiell eller materiell avkastning för att ta reda på hur FoU har bidragit till lönsamhet 

och aktieägarvärde. Mått som beräknar värdeskapande är därför ett intressant och relevant 

instrument för att värdera ett företags strategi och tillväxtmöjligheter. (Tipping, Zeffren & 

Fusfeld, 1995) Flera studier använder bland annat förhållandet mellan antalet patent och 

FoU-investeringar som måttstock (Pakes, 1985; Hirshleifer et al., 2003).  

 

Till följd av de olika tillvägagångssätten, svårigheterna att mäta effektivitet och bristen på 

data tillämpar denna studie två olika mått; ett som baseras på patent och ett som baseras på 

utveckling. 

4.3.2.1 Innovativ effektivitet  
I den tredje investeringsstrategin beräknas effektiviteten genom att ta det senast redovisade 

värdet av ett bolags patent genom de genomsnittliga FoU-investeringarna de fem senaste 

åren. Detta är tänkt att mäta ett bolags innovativa output i förhållande till dess FoU-

investeringar och därmed dess effektivitet. Måttet har även här modifierats för att ta hänsyn 
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till den laggeffekt som följer av investeringar i FoU och kallas fortsättningsvis för Innovativ 

effektivitet (IE). 

 

Baserat på ovanstående resonemang antas för den tredje investeringsstrategin följande 

skattning av FoU-investeringars effektivitet (IE) för bolag i år t: 
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där Patent motsvarar bolagets senast redovisade värde av dess patent och varumärken och där 

FoU representerar bolagets investeringar i FoU. Bolagen rankas och fördelas sedan till 

respektive portfölj baserat på deras beräknade effektivitet av FoU-investeringar.  

4.3.2.2 Utvecklingseffektivitet 
I den fjärde investeringsstrategin beräknas effektiviteten genom att ta de senast redovisade 

utvecklingskostnaderna genom de genomsnittliga FoU-investeringarna de fem senaste åren. 

Reglerna i IAS 38 gör skillnad på forskning respektive utveckling. Utveckling anses vara ett 

stadie i framtagandet av en ny produkt eller process som är längre gången och närmare 

kommersialisering än vad forskning anses vara. Detta leder till friare redovisningsmöjligheter 

av rena utvecklingskostnader. Måttet blir därför en indikator för ett bolags 

utvecklingsförmåga och hur effektivt bolaget är när det kommer till att omvandla FoU-

investeringar till kommersiella varor och tjänster. Likt studiens andra och tredje mått tas här 

hänsyn till laggeffekten och måttet kallas fortsättningsvis för Utvecklingseffektivitet (UE). 

 

Baserat på ovanstående resonemang antas för den fjärde investeringsstrategin följande 

skattning av FoU-investeringars effektivitet (UE) för bolag i år t: 
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där U motsvarar bolagets senast redovisade utvecklingskostnader som enligt rådande 

redovisningsstandard tillåts aktiveras i balansräkningen och där FoU fortsatt representerar 

bolagets investeringar i FoU. Bolagen rankas och fördelas sedan till respektive portfölj 

baserat på deras beräknade effektivitet av FoU-investeringar.  
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4.3.3 Val av kontrollportfölj 
För att beräkna bolagens och portföljernas abnormala avkastning används ett jämförelseindex 

för formering av en kontrollportfölj. Kontrollportföljen beräknas för tidsperiodens alla år på 

samma sätt som övriga portföljer. Studien har valt att utgå från Nasdaq OMXSPI som 

jämförelseindex för kontrollportföljen då det tar hänsyn till samtliga bolag på 

Stockholmsbörsen och ger en ackumulerad helhetsbild över bolagens utveckling. OMXSPI är 

ett marknadsviktat prisindex vilket innebär att varje bolag i indexet viktas i förhållande till 

dess marknadsvärde. (Nasdaq OMX, 2016a) Valet av jämförelseindexet grundar sig i 

MacKinlays (1997) studie som hävdar att nyttjandet av ett så brett index som möjligt lämpar 

sig bäst då man undersöker stora börsnoterade bolag, vilka till största del utgör denna studies 

urval. Sålunda är detta index tänkt att fungera som en lämplig måttstock för att utläsa om de 

formerade portföljerna presterar över eller under förväntan. Skillnaden mellan de formerade 

portföljerna och kontrollportföljen är att de formerade portföljerna ej är marknadsviktade. 

4.4 Beräkning av abnormal avkastning 
Beräkning av abnormal avkastning kan göras på flera olika sätt. Abnormal avkastning för ett 

bolag i under månad t kan beskrivas som skillnaden mellan den faktiska och den förväntade 

avkastningen: 

 

FG
(,*
= G
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där Ri,t är den faktiska och E(Ri,t) är den förväntade avkastningen. Den faktiska avkastningen 

beräknas för varje bolag månadsvis över hela tidsperioden genom att utgå från databasens 

Total Return Index8. Den förväntade avkastningen fås i sin tur genom att beräkna den 

månadsvisa avkastningen över samma period för jämförelseindexet. 

 

Denna studie använder en variant av kumulativ abnormal avkastning som kallas buy-and-

hold abnormal return (BHAR). Detta mått erhålls genom att multiplicera de månatliga 

avkastningarna, faktiska för sig och förväntade för sig, över en viss period för att sedan 

beräkna skillnaden mellan dessa. BHAR tar på så sätt hänsyn till ränta-på-ränta effekten och 

är ett av de mest effektiva måtten för att räkna ut abnormal avkastning. Det är även det mått 

som genererar det mest korrekta resultatet. (Barber & Lyon, 1997) I studien beräknas BHAR 

för bolag i vid år T enligt följande:   
                                                
8 Total Return Index är ett index som återspeglar en akties utveckling med förutsättningen att alla utbetalningar, 
exempelvis utdelningar, återinvesteras (Thomson Reuters, 2016). 
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där, utöver vad som angetts tidigare, t fortsatt står för månaden. Beräkningen av BHAR har 

gjorts över ett, två och tre år för varje bolag respektive år under tidsperioden. Detta leder i sin 

tur till att BHAR för varje portfölj respektive avkastningsperiod kan beräknas. Dessa 

beräkningar utgör studiens observationer. Därefter erhålls respektive portföljs genomsnittliga 

abnormala avkastning. Detta är tänkt att skapa en möjlighet till att utvärdera portföljernas 

utveckling och prestation vilket är nödvändigt för att dra slutsatser om marknadens 

uppfattningar om investeringar i FoU. 

4.5 Statistisk hypotesprövning 
Syftet med studien uppfylls genom att undersöka dess två hypoteser. För att skapa statistisk 

testbarhet ställs hypoteserna upp enligt följande: 

 

J
N
:	Q

/
− Q

;
= 0 där Q motsvarar medelvärdet i observerad BHAR för respektive grupp 

och 

J
/
 samt J

;
:	Q

/
− Q

;
≠ 0 

 

Den första hypotesen undersöker om aktieutvecklingen är skild mellan bolag med större 

investeringar i FoU jämfört med bolag med mindre sådana. Den andra hypotesen undersöker 

om aktieutvecklingen skiljer sig mellan bolag med effektiva investeringar i FoU jämfört med 

bolag med mindre effektiva sådana. För att statistiskt testa hypotesernas signifikans delas 

bolagen i urvalet upp baserat på ovanstående kriterier (större och mindre respektive effektiva 

och mindre effektiva investeringar) med hjälp av de beräknade måtten. För varje bolag 

beräknas dess genomsnittliga abnormala avkastning över ett, två och tre år. Sedan genomförs 

för de två hypoteserna tvåsidiga T-test för respektive avkastningsperiod. Detta för att ta reda 

på om den genomsnittliga abnormala avkastningen skiljer sig åt för de olika grupperna. T-test 

genomförs även för respektive portfölj för att avgöra om dess faktiska avkastning är skild 

från den förväntade. Utöver detta genomförs ytterligare ett t-test för att avgöra om det finns 

någon skillnad i den abnormala avkastningen för samtliga bolag med FoU jämfört med de 

bolag som saknar FoU. Testerna genomförs för att statistiskt underbygga resonemangen i 

resultatet. 
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Signifikansnivån motsvarar sannolikheten att förkasta nollhypotesen även fast den är sann 

(Körner & Wahlgren, 2006). Varje T-test föregås av ett F-test på 5 procent signifikansnivå 

för att avgöra om grupperingarnas varianser är att anta som lika eller ej. Efter detta 

genomförs respektive T-test enligt ovan på 5 procent signifikansnivå. Nivån om 5 procent 

väljs för att ge hypotesprövningen tillräckligt hög relevans och för att statistiskt stärka 

resonemangen i resultatet ytterligare. För att ge ytterligare relevans till hypotesprövningen 

har urvalet normaliserats genom så kallad winsorizing. Detta har skett till 95 procent vilket 

innebär att 2,5 procent av de mest avvikande värdena på båda sidor av urvalet har justerats till 

samma värde som den närmast liggande observationen inom det 95-procentiga intervallet. 
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5. Resultat 
Detta kapitel presenterar resultatet av studiens olika investeringsstrategier. För respektive 

investeringsstrategi presenteras deskriptiv statistik samt dess abnormala avkastning. Vidare 

redogörs för och kopplas marknadens uppfattning av faktorerna storlek och effektivitet till 

det teoretiska ramverket. 

5.1 Marknadens uppfattning av storlek 
Den första faktorn som undersöks i studien är storleken av investeringar i FoU. De två 

investeringsstrategier som implementeras innefattar formering av portföljer för respektive år 

under tidsperioden enligt studiens metodförfarande. Baserat på studiens slutliga urval blir 

utfallet att respektive portfölj i den första investeringsstrategin i genomsnitt tilldelas 18 bolag. 

Den högst rankade kvintilen (portfölj 1) har en genomsnittlig Storlek om 237 procent medan 

den lägst rankade (portfölj 5) har en genomsnittlig Storlek om 0,6 procent. I den andra 

investeringsstrategin tilldelas respektive portfölj i genomsnitt 19 bolag. Den högst rankade 

kvintilen (portfölj 1) har en genomsnittlig Laggad storlek om 213 procent medan den lägst 

rankade (portfölj 5) har en genomsnittlig Laggad storlek om 0,5 procent. 

5.1.1 Deskriptiv statistik  
I tabell 2 och tabell 3 redogörs för den deskriptiva statistik som är kopplad till studiens 

investeringsstrategier baserade på storlek. Tabellerna visar respektive portföljs 

genomsnittliga abnormala avkastning över ett, två och tre år efter portföljformering. Gällande 

investeringsstrategin baserad på Storlek går det av statistiken att utläsa att portfölj 1, 2 och 3 

uppvisar en faktisk avkastning skild från den förväntade, över både ett, två och tre år. Portfölj 

4 uppvisar en faktisk avkastning skild från den förväntade över ett år men inte över två och 

tre år. Angående portfölj 5 går det ej att statistiskt fastställa att den faktiska avkastningen 

skiljer sig från den förväntade över någon av tidsperioderna. Den deskriptiva statistiken visar 

också att variansen minskar i takt med storleken när det gäller den ettåriga samt den tvååriga 

abnormala avkastningen men när det gäller den treåriga är variansen mer jämbördig över de 

olika portföljerna.  
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Tabell 2. 
Statistisk analys av portföljer baserade på Storlek (95% winsorizing) 
 
  Portfölj 1 (Störst)  Portfölj 2 Portfölj 3 Portfölj 4 Portfölj 5 (Minst) Portfölj utan FoU 

Ettårig BHAR           		

Medelvärde -22,17% -7,62% -5,42% -5,12% -0,42% -10,24% 

Varians 21,26% 17,85% 11,57% 8,26% 6,74% 17,39% 

P-värde, R ≠ E(R) 0,000 0,014 0,029 0,013 0,819 0,011 

Minimum -102,11% -96,90% -69,72% -69,85% -49,83% -103,06% 

Median -29,45% -11,71% -7,04% -6,60% -0,03% -7,57% 

Maximum 114,24% 83,10% 80,28% 61,47% 53,30% 94,66% 

Tvåårig BHAR      	
Medelvärde -43,49% -15,46% -10,53% -3,05% 0,09% -18,52% 

Varians 25,38% 32,21% 25,20% 24,67% 17,32% 40,12% 

P-värde, R ≠ E(R) 0,000 0,000 0,004 0,389 0,977 0,003 

Minimum -137,41% -122,99% -98,14% -97,22% -68,97% -149,77% 

Median -48,73% -14,49% -11,63% -5,36% -3,58% -22,83% 

Maximum 68,41% 114,40% 101,44% 144,95% 97,81% 181,69% 

Treårig BHAR      	
Medelvärde -55,23% -18,71% -11,02% -5,99% 4,79% -21,46% 

Varians 34,28% 52,90% 42,92% 35,81% 43,82% 67,78% 

P-värde, R ≠ E(R) 0,000 0,000 0,021 0,161 0,308 0,007 

Minimum -156,96% -143,11% -110,73% -109,82% -93,24% -190,14% 

Median -62,10% -27,03% -23,32% -7,29% -3,46% -28,26% 

Maximum 85,03% 157,01% 158,87% 174,52% 189,37% 272,81% 

Genomsnittlig Storlek 237,03% 12,45% 4,03% 1,82% 0,59% - 

Genomsnittligt antal bolag 17,4 17,4 17,4 18,0 18,1 10,0 

 

Beträffande den investeringsstrategi som baseras på Laggad storlek visar den deskriptiva 

statistiken ett något så när liknande förhållande som för Storlek. Portfölj 1, 2 och 3 uppvisar 

en faktisk avkastning skild från den förväntade, över både ett, två och tre år (se tabell 3). 

Över samma avkastningsperioder uppvisar portfölj 4 och 5 en faktisk avkastning som 

statistiskt ej går att skilja från den förväntade. Gällande portföljernas varianser följer dessa 

samma mönster som för Storlek. Variansen tenderar att minska i takt med storleken när det 

gäller den ettåriga samt den tvååriga abnormala avkastningen men är jämnare när det gäller 

den treåriga. 

 

Tydligt för de båda strategierna är att så gott som samtliga portföljer uppvisar en 

genomsnittlig negativ abnormal avkastning över både ett, två och tre år efter 

portföljformering. Undantagen är portföljerna med minst Storlek respektive minst Laggad 

storlek som uppvisar en positiv genomsnittlig abnormal avkastning över tre år efter 

portföljformering. Dock är dessa positiva företeelser ej statistiskt signifikanta till följd av 

dess höga p-värden. 
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Tabell 3. 
	 	 	 	 	 	Statistisk analys av portföljer baserade på Laggad storlek (95% winsorizing) 

 
  Portfölj 1 (Störst)  Portfölj 2 Portfölj 3 Portfölj 4 Portfölj 5 (Minst) Portfölj utan FoU 

Ettårig BHAR           		
Medelvärde -29,48% -6,46% -7,09% -1,14% -2,79% -10,24% 

Varians 19,55% 13,46% 12,82% 10,34% 6,11% 17,39% 

P-värde, R ≠ E(R) 0,000 0,011 0,004 0,609 0,105 0,011 

Minimum -113,58% -73,31% -79,02% -55,51% -56,71% -103,06% 

Median -31,51% -9,58% -6,42% -6,73% -4,00% -7,57% 

Maximum 82,59% 83,10% 77,61% 104,28% 55,58% 94,66% 

Tvåårig BHAR      	
Medelvärde -50,34% -16,35% -11,40% -2,02% -0,47% -18,52% 

Varians 30,48% 26,08% 25,92% 24,92% 19,20% 40,12% 

P-värde, R ≠ E(R) 0,000 0,000 0,001 0,560 0,878 0,003 

Minimum -156,23% -122,17% -102,73% -91,64% -77,31% -149,77% 

Median -51,63% -16,67% -12,72% -7,70% -2,96% -22,83% 

Maximum 68,41% 89,40% 114,15% 144,95% 107,46% 181,69% 

Treårig BHAR      	
Medelvärde -64,98% -17,20% -17,99% -0,96% 2,84% -21,46% 

Varians 42,84% 45,66% 38,26% 40,67% 44,10% 67,78% 

P-värde, R ≠ E(R) 0,000 0,000 0,000 0,829 0,538 0,007 

Minimum -195,77% -127,58% -130,35% -104,99% -95,62% -190,14% 

Median -67,63% -26,24% -18,27% -9,47% -2,03% -28,26% 

Maximum 96,62% 149,71% 133,13% 178,33% 189,37% 272,81% 

Genomsnittlig StorlekL 212,54% 18,48% 7,65% 3,40% 0,50% - 

Genomsnittligt antal bolag 18,8 19,2 19,2 18,9 18,9 10,0 

5.1.2 Investeringsstrategi baserad på Storlek  
Tabell 2 samt diagram 1 visar tydligt på skillnaden i aktieutveckling för de olika portföljerna. 

Tendensen som observeras är att ju lägre storlek av FoU-investeringar, desto bättre abnormal 

avkastning uppvisas av de formerade portföljerna. Denna observation är giltig för den 

ettåriga, tvååriga såväl som den treåriga abnormala avkastningen.  

 

Diagram 1. 
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Den statistiska signifikansen av skillnaden i abnormal avkastning mellan större respektive 

mindre Storlek redovisas i tabell 4 genom en jämförelse av portföljen med störst respektive 

minst Storlek. 

 
Tabell 4. 

	 	 	 	 	 	 	 	Skillnaden i abnormal avkastning mellan portföljen med störst respektive minst Storlek 
 

  Störst Minst 
Ettårig BHAR             

Observationer 191 199 
Medelvärde -22,17% -0,42% 
Varians 21,26% 6,74% 
F-test (p-värde) 0,000 
T-test (p-värde) 0,000 

Tvåårig BHAR   Observationer 191 199 
Medelvärde -43,49% 0,09% 
Varians 25,38% 17,32% 
F-test (p-värde) 0,004 
T-test (p-värde) 0,000 

Treårig BHAR   Observationer 191 199 
Medelvärde -55,23% 4,79% 
Varians 34,28% 43,82% 
F-test (p-värde) 0,044 
T-test (p-värde) 0,000 

 

Trots tidigare forskning som visar på den positiva effekten av investeringar i FoU 

(Shumpeter, 1942; Pakes, 1985; Lev & Sougiannis, 1996; Chan et al., 2001) och den positiva 

spillover-effekten (Hall et al., 2009) verkar detta inte vara något som marknaden uppfattar. 

Att FoU-investeringar skulle vara viktigt för framtida tillväxt och lönsamhet är ett påstående i 

det teoretiska ramverket, dock behöver inte samma inverkan gälla för aktieutvecklingen 

(Chan et al., 2001; Callen & Morel, 2005) vilket även denna studie visar. Detta kan bero på 

den informationsbehandling av nuvarande redovisningsstandard som bidrar till felaktiga 

värderingar (Hall et al., 1993; Lev & Sougiannis, 1996; Chan et al., 2001) eller den korta 

placeringshorisont marknaden har (Porter, 1992) vilket gör att de långsiktiga fördelarna inte 

inkorporeras i investeringsbesluten. En orsak till detta kan vara att större investeringar i FoU 

som inte tillåts att redovisas som en tillgång skapar missvisande multiplar. På en effektiv 

marknad (Fama, 1970) uppfattas då dessa missvisande multiplar som tecken på en för högt 

värderad aktie vilket leder till att aktiekursen pressas ner mot rimligare nivåer.  

 

Studien finner inga likheter med den observation som Bosworth & Rogers (2001) gör av den 

australiensiska aktiemarknaden. Inga bevis påträffas heller som stödjer Jensens (1993) 

argument för att övervärdering till följd av hård mediabevakning och marknadsföring ska 

finnas. 
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5.1.3 Investeringsstrategi baserad på Laggad storlek  
I diagram 2 syns en tydlig likhet i den abnormala avkastningen för portföljer baserade på 

Laggad storlek jämfört med den för portföljer baserade på enbart Storlek. Samma tendens 

observeras här, nämligen att ju lägre storlek av FoU-investeringar, desto bättre abnormal 

avkastning. Tendensen är dock inte lika tydlig i det här fallet då portfölj 2 respektive 3 

uppvisar en snarlik abnormal avkastning över den ettåriga samt treåriga avkastningsperioden. 

Den abnormala avkastningen skiljer sig heller inte nämnvärt mellan portfölj 4 och 5. Detta 

tyder på att när hänsyn tas till laggeffekten tenderar skillnaden i portföljernas abnormala 

avkastning att minska.  

 

Diagram 2. 

 
 

Den statistiska signifikansen av skillnaden i abnormal avkastning mellan större respektive 

mindre Laggad storlek redovisas i tabell 5 genom en jämförelse av portföljen med störst 

respektive minst Laggad storlek. 
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Tabell 5. 
Skillnaden i abnormal avkastning mellan portföljen med störst respektive minst Laggad 
storlek 
 

  Störst Minst 
Ettårig BHAR             

Observationer 208 207 
Medelvärde -29,48% -2,79% 
Varians 19,55% 6,11% 
F-test (p-värde) 0,000 
T-test (p-värde) 0,000 

Tvåårig BHAR   Observationer 208 207 
Medelvärde -50,34% -0,47% 
Varians 30,48% 19,20% 
F-test (p-värde) 0,000 
T-test (p-värde) 0,000 

Treårig BHAR   Observationer 208 207 
Medelvärde -64,98% 2,84% 
Varians 42,84% 44,10% 
F-test (p-värde) 0,418 
T-test (p-värde) 0,000 

 

Enligt de gjorda observationerna kan undersökningen av marknadens uppfattning av Laggad 

storlek kopplas till det teoretiska ramverket på samma sätt som i undersökningen av Storlek. 

Den ytterligare observation som görs är att den laggade effekten eventuellt uppfattas av 

marknaden vilket har en utjämnande effekt på skillnaderna mellan portföljernas avkastning. 

 

Undersökningarna av Storlek samt Laggad storlek leder till statistiskt signifikanta stöd för att 

en skillnad finns i aktieutvecklingen för bolag med större respektive mindre FoU-

investeringar och således accepteras studiens första hypotes. 

5.2 Marknadens uppfattning av effektivitet  
Den andra faktorn som undersöks i studien är effektiviteten av investeringar i FoU. Även den 

tredje och fjärde investeringsstrategin som implementeras i denna studie innefattar formering 

av portföljer för respektive år under tidsperioden enligt studiens metodförfarande. Baserat på 

studiens slutliga urval blir utfallet att respektive portfölj i den tredje investeringsstrategin i 

genomsnitt tilldelas 6,5 bolag. Den högst rankade kvintilen (portfölj 1) har en genomsnittlig 

IE om 15,17 medan den lägst rankade (portfölj 5) har en genomsnittlig IE om 0,15. I den 

andra investeringsstrategin tilldelas respektive portfölj i genomsnitt 7,5 bolag. Den högst 

rankade kvintilen (portfölj 1) har en genomsnittlig DE om 79,92 medan den lägst rankade 

(portfölj 5) har en genomsnittlig DE om 0,32 
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5.2.1 Deskriptiv statistik 
I tabell 6 och tabell 7 redogörs för den deskriptiva statistik som är kopplad till studiens 

investeringsstrategier baserade på effektivitet. Tabellerna visar respektive portföljs 

genomsnittliga abnormala avkastning över ett, två och tre år efter portföljformering. Av 

statistiken i tabell 6 går det att utläsa utvecklingen av portföljer baserade på Innovativ 

effektivitet. Den faktiska avkastningen för portfölj 1 skiljer sig från den förväntade ett år efter 

portföljformering men inte efter två respektive tre år. Vad gäller portfölj 2 och 3 går det inte 

att statistiskt säkerställa att dess faktiska avkastning skiljer sig från den förväntade för någon 

av avkastningsperioderna. Den faktiska avkastningen för portfölj 4 däremot skiljer sig mot 

den förväntade både ett, två och tre år efter portföljformering medan det för portfölj 5 inte går 

att statistiskt säkerställa att den faktiska avkastningen skiljer sig från den förväntade under 

någon av avkastningsperioderna. Vad gäller variansen är det svårt att se något samband 

mellan de olika portföljerna mer än att mittenportföljen (portfölj 3) uppvisar lägst varians 

över samtliga avkastningsperioder. 

 
Tabell 6. 

	 	 	 	 	 	Statistisk analys av portföljer baserade på Innovativ effektivitet (95% winsorizing) 
 

  Portfölj 1 (Högst)  Portfölj 2 Portfölj 3 Portfölj 4 Portfölj 5 (Lägst) Portfölj utan FoU 

Ettårig BHAR             
Medelvärde -10,03% 1,76% -7,70% -14,10% -6,27% -8,03% 

Varians 8,39% 11,53% 5,63% 11,32% 25,33% 13,90% 

P-värde, R ≠ E(R) 0,042 0,751 0,053 0,013 0,435 0,100 

Minimum -110,29% -103,09% -75,41% -102,10% -77,77% -86,00% 

Median -12,87% 3,80% -3,84% -10,25% -11,43% -2,40% 

Maximum 40,64% 86,06% 34,55% 85,02% 219,92% 90,21% 

Tvåårig BHAR       
Medelvärde -11,65% 9,12% -11,21% -20,76% -8,12% -15,54% 

Varians 17,84% 26,96% 14,05% 23,91% 28,96% 29,25% 

P-värde, R ≠ E(R) 0,102 0,286 0,073 0,012 0,346 0,030 

Minimum -94,84% -151,01% -125,02% -123,16% -91,39% -135,82% 

Median -19,78% 8,57% -1,92% -22,42% -13,37% -16,56% 

Maximum 93,54% 125,23% 44,96% 101,44% 157,85% 141,07% 

Treårig BHAR       
Medelvärde -11,54% 8,09% -11,52% -29,69% -7,08% -22,44% 

Varians 31,19% 42,81% 27,50% 34,60% 44,54% 45,44% 

P-värde, R ≠ E(R) 0,217 0,451 0,184 0,003 0,506 0,012 

Minimum -104,99% -154,50% -153,97% -147,38% -100,14% -146,42% 

Median -14,15% 8,61% 6,05% -28,85% -22,20% -29,80% 

Maximum 137,60% 200,24% 71,23% 114,79% 176,86% 152,70% 

Genomsnittlig IE 15,17 6,22 2,38 0,69 0,15 - 

Genomsnittligt antal bolag 6,2 6,3 6,3 6,5 6,7 10,0 
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Beträffande den investeringsstrategi som baseras på DE visar den deskriptiva statistiken att 

den faktiska avkastningen för portfölj 1 skiljer sig från den förväntade både ett, två och tre år 

efter portföljformering (se tabell 7). När det gäller resterande portföljer går det ej att 

statistiskt säkerställa skillnaden mellan den faktiska och den förväntade avkastningen under 

någon av avkastningsperioderna. Gällande varianserna är det här, likt varianserna för IE, 

svårt att se något samband mellan portföljerna.  

Tabell 7. 
	 	 	 	 	 	Statistisk analys av portföljer baserade på Utvecklingseffektivitet (95% winsorizing) 

 
  Portfölj 1 (Högst)  Portfölj 2 Portfölj 3 Portfölj 4 Portfölj 5 (Lägst) Portfölj utan FoU 

Ettårig BHAR             

Medelvärde -23,24% -5,64% -8,17% -6,77% -2,43% -8,03% 

Varians 10,91% 5,60% 11,19% 10,76% 5,01% 13,90% 

P-värde, R ≠ E(R) 0,000 0,113 0,101 0,164 0,461 0,100 

Minimum -102,10% -62,70% -77,77% -87,74% -52,10% -86,00% 

Median -17,18% -5,40% -9,29% -6,57% -5,18% -2,40% 

Maximum 44,63% 36,62% 92,68% 52,44% 48,38% 90,21% 

Tvåårig BHAR             

Medelvärde -34,43% -6,03% -11,37% -5,80% -1,59% -15,54% 

Varians 21,08% 16,39% 22,82% 30,04% 14,28% 29,25% 

P-värde, R ≠ E(R) 0,000 0,318 0,110 0,472 0,774 0,030 

Minimum -128,62% -141,24% -125,02% -103,44% -76,94% -135,82% 

Median -36,83% -1,65% -9,25% -10,29% -2,87% -16,56% 

Maximum 86,92% 70,36% 127,90% 114,40% 83,21% 141,07% 

Treårig BHAR             

Medelvärde -36,81% 3,32% -11,05% -0,81% -4,90% -22,44% 

Varians 39,31% 29,34% 39,37% 62,72% 26,11% 45,44% 

P-värde, R ≠ E(R) 0,000 0,679 0,234 0,945 0,514 0,012 

Minimum -147,38% -143,70% -153,97% -138,91% -130,67% -146,42% 

Median -55,00% 8,06% -9,10% -13,46% -8,01% -29,80% 

Maximum 137,87% 179,85% 176,86% 200,24% 132,90% 152,70% 

Genomsnittlig UE 79,92 3,90 1,88 0,88 0,32 - 

Genomsnittligt antal bolag 7,2 7,7 7,8 7,8 7,8 10,0 

 

Tydligt för de båda strategierna är att så gott som samtliga portföljer uppvisar en 

genomsnittlig negativ abnormal avkastning över både ett, två och tre år efter 

portföljformering. Undantaget är portfölj 2 som uppvisar en positiv genomsnittlig abnormal 

avkastning över samtliga avkastningsperioder för IE samt tre år efter portföljformering för 

DE. Dock är dessa positiva företeelser, likt de positiva företeelserna i undersökningen av 

storlek, ej statistiskt signifikanta till följd av dess höga p-värden. 

5.2.2 Investeringsstrategi baserad på Innovativ effektivitet 
I tabell 6 samt diagram 3 nedan observeras skillnaden i aktieutvecklingen för de olika 

portföljerna baserat på IE. Det finns en viss tendens till att ju mindre effektiva investeringar, 
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desto bättre abnormal avkastning över tid. Observationens mönster avviker när det gäller 

portfölj två och portfölj fyra där den abnormala avkastningen sticker ut positivt respektive 

negativt. 

 

Diagram 3. 

 
Den statistiska signifikansen av skillnaden i abnormal avkastning mellan högre respektive 

lägre IE redovisas i tabell 8 genom en jämförelse av portföljen med högst respektive lägst IE. 

 

Tabell 8. 
      Skillnaden i abnormal avkastning mellan portföljen med högst respektive lägst IE 

 
  Högst Lägst 

Ettårig BHAR             
Observationer 37 40 
Medelvärde -10,03% -6,27% 
Varians 8,39% 25,33% 
F-test (p-värde) 0,001 
T-test (p-värde) 0,686 

Tvåårig BHAR   Observationer 37 40 
Medelvärde -11,65% -8,12% 
Varians 17,84% 28,96% 
F-test (p-värde) 0,073 
T-test (p-värde) 0,751 

Treårig BHAR   Observationer 37 40 
Medelvärde -11,54% -7,08% 
Varians 31,19% 44,54% 
F-test (p-värde) 0,142 
T-test (p-värde) 0,752 

 

Tidigare forskning har visat att företag som lyckas implementera sina innovationer och 

effektivisera sina investeringar genererar en bättre lönsamhet, ett högre marknadsvärde samt 
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en bättre aktieavkastning (Tipping et al., 1995; Hirshleifer et al., 2013, Cuthbertson et al., 

2015). I denna studie observeras ingen tendens till att marknaden uppfattar och applicerar 

detta i sina investeringar då det är de bolag med lägre effektivitet som uppvisar en bättre 

positiv abnormal avkastning. Att det finns en statistiskt signifikant skillnad i den abnormala 

avkastningen är klarlagt men teorin att skillnaden skulle motsvara den skillnad som 

observeras i exemplet med Apple och Nokia (Cuthbertson et al., 2015) förkastas. Resultatet 

av den observerade abnormala avkastningen för bolag baserat på IE är även tvärtemot det 

som framkommer av PwC:s studie om innovativa företag (PwC Strategy&, 2016). Resultatet 

finner även bevis mot påståendena att de mest effektiva företagen ska generera bättre 

avkastning samt att patent har en positiv effekt på marknadsvärdet (Hirshleifer et al., 2013). 

Likt observationerna av FoU-investeringars storlek tyder resultatet på att marknaden heller 

inte uppfattar effektiviteten av investeringarna. Detta skulle återigen kunna kopplas till de 

felaktiga värderingar som uppstår till följd av befintlig redovisningsstandard (Hall et al., 

1993; Lev & Sougiannis, 1996; Chan et al., 2001) eller marknadens korta placeringshorisont 

(Porter, 1992). 

5.2.3 Investeringsstrategi baserad på Utvecklingseffektivitet 
I diagram 4 syns den abnormala avkastningen för portföljer baserade på UE. Tendensen att 

bolag med lägre effektivitet presterar bättre än bolag med högre effektivitet observeras i 

undersökningen av IE och blir ännu tydligare i undersökningen av UE. Den abnormala 

avkastningen för portfölj 2 är den som avviker från den observerade tendensen och 

portföljens BHAR tre år efter portföljformering är den enda positiva i undersökningen av UE. 

Vidare är den portfölj med lägst UE den portfölj som uppvisar bäst utveckling över ett 

respektive två år efter portföljformering. Detta är ytterligare bevis mot vad Hirshleifer et al. 

(2013) påstår. Det går inte heller här att finna något stöd för observationen att Apples 

effektivitet jämfört med Nokias skulle vara en indikator på förväntad positiv avkastning 

(Cuthbertson et al., 2015).  
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Diagram 4. 

 
Den statistiska signifikansen av skillnaden i abnormal avkastning mellan högre respektive 

lägre UE redovisas i tabell 9 genom en jämförelse av portföljen med högst respektive lägst 

UE. 

 

Tabell 9. 
        Skillnaden i abnormal avkastning mellan portföljen med högst respektive lägst UE 

 
  Högst Lägst 

  Ettårig BHAR             
  Observationer 43 47 

  Medelvärde -23,24% -2,43% 
  Varians 10,91% 5,01% 
  F-test (p-värde) 0,005 
  T-test (p-värde) 0,001 
  Tvåårig BHAR     Observationer 43 47 
  Medelvärde -34,43% -1,59% 
  Varians 21,08% 14,28% 
  F-test (p-värde) 0,099 
  T-test (p-värde) 0,000 
  Treårig BHAR     Observationer 43 47 
  Medelvärde -36,81% -4,90% 
  Varians 39,31% 26,11% 
  F-test (p-värde) 0,088 
  T-test (p-värde) 0,009 
   

Enligt de gjorda observationerna kan undersökningen av marknadens uppfattning av UE till 

viss del kopplas till det teoretiska ramverket på samma sätt som i undersökningen av IE. 

Studien av effektivitet finner således att marknaden inte verkar ta hänsyn till effektiviteten i 

FoU-investeringar.  
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Undersökningen av Utvecklingseffektivitet bidrar med statistiskt signifikanta stöd för 

studiens andra hypotes. Dock saknas tillräcklig relevans i resultatet av Innovativ effektivitet. 

Detta gör det svårt att säkerställa skillnaden i aktieutveckling mellan bolag med effektiva 

respektive mindre effektiva FoU-investeringar vilket leder till att studiens andra hypotes inte 

kan accepteras. 

5.3 Jämförelse av bolag med respektive utan FoU 
Som komplement till tidigare nämnda investeringsstrategier har även en jämförelse gjorts 

mellan bolag som har någon form av FoU-investeringar och bolag som helt saknar sådana. 

Den fristående portfölj som helt saknar FoU uppvisar en utveckling som inte följer det 

mönster som observeras bland portföljer med FoU. Den fristående portföljen har istället en 

avkastning som mer liknar den av portfölj 2 som är den portfölj med näst störst FoU- 

investeringar. Detta kan bero på den något bristande data som finns tillgänglig över bolag 

som helt saknar FoU-investeringar. Ställer man dock upp observationerna av bolag med FoU 

mot de bolag som saknar FoU i ett t-test finns inga statistiskt signifikanta bevis för att någon 

skillnad i den genomsnittliga abnormala avkastningen för de olika bolagen förekommer (se 

tabell 11). Detta resultat går i linje med vad Chan et al. (2001) finner i sin undersökning och 

skulle kunna vara ett tecken på att marknaden i genomsnitt, på ett korrekt sätt, uppfattar och 

värderar de framtida fördelarna av investeringar i FoU. 

 

Tabell 11. 
        Skillnaden i abnormal avkastning mellan bolag med respektive utan FoU-investeringar 

 
  Bolag med FoU Bolag utan FoU 

  Ettårig BHAR             
  Observationer 1032 110 

  Medelvärde -8,61% -10,24% 
  Varians 19,92% 17,39% 
  F-test (p-värde) 0,184 
  T-test (p-värde) 0,714 
  Tvåårig BHAR     
  Observationer 1032 110 
  Medelvärde -13,57% -18,52% 
  Varians 51,41% 40,12% 
  F-test (p-värde) 0,050 
  T-test (p-värde) 0,486 
  Treårig BHAR     
  Observationer 1032 110 
  Medelvärde -15,20% -21,46% 
  Varians 100,50% 67,78% 
  F-test (p-värde) 0,005 
  T-test (p-värde) 0,460 
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6. Slutsats 
I detta kapitel presenteras studiens konklusioner. Vidare diskuteras studiens tillförlitlighet 

och brister. Slutligen presenteras förslag till fortsatt forskning inom området.  

6.1 Konklusioner  
Syftet med denna studie är att undersöka marknadens uppfattning av storleken och 

effektiviteten av investeringar i FoU. Studien undersöker därför om det föreligger någon 

skillnad i aktieutvecklingen för bolag med större respektive mindre investeringar i FoU samt 

om det föreligger någon skillnad i aktieutvecklingen för bolag med effektiva respektive 

mindre effektiva investeringar i FoU. Studiens urval består av bolag som varit noterade på 

Stockholmsbörsen under perioden 2002-2012.  

 

Studien finner, i motsats till tidigare studier (Shumpeter, 1942; Pakes, 1985; Lev & 

Sougiannis, 1996; Chan et al., 2001), inga bevis för att marknaden uppfattar den positiva 

effekt som FoU-investeringar medför, snarare tvärtom. Resultatet gällande 

investeringsstrategierna baserade på storlek visar att den abnormala avkastningen är bättre ju 

lägre storleken av FoU-investeringarna är. I enlighet med Chan et al. (2001) och Callen & 

Morel (2005) visar studien, trots det faktum att FoU-investeringar anses vara viktiga för 

framtida lönsamhet, att detsamma inte gäller för aktieutvecklingen. Vidare tenderar 

skillnaden i den abnormala avkastningen mellan portföljerna att minska när hänsyn tas till 

laggeffekten. En tänkbar förklaring till detta är marknadens korta placeringshorisonter 

(Porter, 1992) samt den felvärdering som sker till följd av rådande redovisningsstandard (Hall 

et al., 1993). De olika portföljernas abnormala avkastning är dock tydligt skild från varandra 

vilket ligger i linje med studiens första hypotes; att en skillnad föreligger i aktieutvecklingen 

för bolag med större respektive mindre investeringar i FoU. 

 

Vidare finner studien, i motsats till tidigare forskning (Tipping et al., 1995; Hirshleifer et al., 

2013, Cuthbertson et al., 2015), inga bevis för att marknaden uppfattar det positiva utfallet av 

effektiva FoU-investeringar. Resultatet visar istället till viss del att bolag med lägre 

effektivitet uppvisar en bättre abnormal avkastning. Även här är marknadens korta 

placeringshorisont samt rådande redovisningsstandard en tänkbar förklaring till detta (Porter 

1992, Hall et al., 1993). Portföljernas abnormala avkastning skiljer sig åt även i det här fallet. 

Skillnaden är dock endast statistiskt signifikant för resultatet av Utvecklingseffektivitet men 

inte för Innovativ effektivitet. Studiens andra hypotes; att en skillnad föreligger i 



 

37 
 

aktieutvecklingen för bolag med effektiva respektive mindre effektiva investeringar i FoU 

kan därför inte accepteras till följd av de tvetydiga resultaten.  

6.2 Tillförlitlighet och brister  
En viktig aspekt vad gäller studiens trovärdighet är med vilken säkerhet som slutsatser kan 

dras från studiens resultat. Det råder alltid en viss osäkerhet när urval görs och stora bortfall 

riskerar att göra resultatet mindre trovärdigt (Dahmström, 2011). Denna studies bortfall beror 

till stor del av bristfällig data gällande vilka bolag som bedriver forskning och utveckling. 

Vidare är det tillgängliga dataunderlaget av blandad kvalitet. Vissa företag har inga 

registrerade FoU-investeringar under tidsperioden vilket inte nödvändigtvis behöver vara en 

korrekt återspegling av verkligheten. Dessutom är data kring patent och utvecklingskostnader 

bristfällig under första halvan av studiens tidsperiod.  

 

Studiens validitet motiveras genom att studiens forskningsmetod baseras på tidigare 

vetenskapliga undersökningar (Griliches, 1979; Pakes, 1985; Morbey, 1988; Chan et al., 

2001; Hirshleifer et al.; 2003 Hsieh et al., 2003). Studiens reliabilitet bestäms av hur noga 

bearbetningen av data har varit samt hur studiens beräkningar har skett. Beräkningarna har 

gjorts på ett tillförlitligt sätt baserat på data som är inhämtad från databasen Eikon vilken 

tillhandahålls av Uppsala Universitet. Denna databas är att bedöma som tillförlitlig då 

databasen använts vid flertalet kvantitativa studier. Vidare har samtlig databearbetning skett i 

programmet Excel vilket är att anse som ett högst välbeprövat och tillförlitligt 

databehandlingsprogram. 

 

Studiens resultat hade kunnat göras ännu mer tillförlitligt genom användandet av ett eget, för 

ändamålet bättre utformat, jämförelseindex bestående av kontrollföretag i enlighet med 

Barber & Lyon (1997). I nuläget uppstår en diskrepans mellan kontrollportföljen och studiens 

formerade portföljer då dessa ej är marknadsviktade. Studien tar heller ingen hänsyn till andra 

kurspåverkande variabler än FoU-investeringar. Följaktligen finns en risk att andra händelser 

och faktorer som påverkar aktiekursen snedvrider tolkningen av resultatet. Vidare är 

processen från investeringstillfället fram till dess att man kan kapitalisera från investeringarna 

lång. En risk är således att studiens tidsperiod inte täcker in FoU-investeringarnas 

fullständiga cykel och större hänsyn bör därför tas till den laggeffekt som medföljer FoU-

investeringar. Studien tar heller inte hänsyn till olika branscher vilket även det kan tänkas 

påverka resultatet. Vissa branscher är mer beroende av FoU än andra och tenderar även att ha 
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en annorlunda aktieutveckling. Företagen inom dessa branscher kommer automatiskt ha 

större FoU-investeringar och är således inte direkt jämförbara med bolag med mindre sådana 

investeringar om inte hänsyn tas till branschindelning.  

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
Denna studie har bidragit till forskningen kring marknadens uppfattning av FoU-

investeringar. Liknande framtida studier med en längre tidsperiod och ett större urval skulle 

bidra till mer korrekta slutsatser då dessa på ett bättre sätt skulle kunna ta hänsyn till 

laggeffekten. Ett intressant förfarande är att titta på den abnormala avkastningen över en 

längre tidsperiod, exempelvis tjugo år. Ytterligare ett förfaringssätt är att, likt Lev & 

Sougiannis (1996), dela upp studiens urval efter bransch.  

 

Vidare föreslås genomförandet av en studie där fokus riktas mot en specifik bransch för att 

följa utvecklingen av denna under en längre period. Detta för att närmare studera hur lång tid 

det tar att kapitalisera från FoU-investeringar. Ett bolags FoU-investeringar kan idag framstå 

som ineffektiva om bolaget satsar mycket på FoU utan att få någon avkastning på dessa 

investeringar förrän om många år. Bolaget i fråga framstår således som ineffektivt vad gäller 

dess FoU-investeringar eftersom avkastningen inte uppkommer förrän långt senare till följd 

av laggeffekten.  

 

Slutligen skulle det, för att komplettera denna studie, vara intressant att studera skillnaden i 

aktieutveckling för bolag med störst respektive effektivast FoU-investeringar. 
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8. Bilagor 

Bilaga 1.  
Lista över det slutgiltiga urvalets samtliga bolag (namn enligt databasen Eikon). 

Assa Abloy AB   Cloetta AB  Industrivarden AB   Qliro Group AB  
AB Skf   Concentric AB   Indutrade AB   Raysearch Laborat   
Abb Ltd   Consilium AB   Investment AB Latour   Saab AB   
Acando AB   Ctt Systems AB   Invisio Comm   Sandvik AB   
Active Biotech AB   Din Bostad   Jeeves Information   Scanmining AB   
Addnode Group AB   Doro AB   Karo Pharma AB   Seco Tools AB   
Af AB   Duni AB   Karolinska   Semafo Inc   
Alfa Laval AB   Duroc AB   Kinnevik   Senea AB   
Allgon AB   Electrolux AB   Klippan AB   Sensys Gatso Gr   
Anoto Group AB   Elekta AB (Publ)   Lagercrantz Group AB   Sintercast AB   
Arbona AB (Publ)  Elektronikgruppen Bk   Lgp Allgon Hldg   Skanditek Indus AB   
Arise AB  Elos Medtech AB   LindAB Inter   Skanska AB   
Astrazeneca Plc   Enea AB   Loomis AB  Song Networks Hldg   
Atlas Copco AB   Eniro AB   Medivir AB   SSAB Svenskt Stal AB   
Audiodev AB   Etrion Corp   Midway Holding AB   Stralfors AB   
Axis AB   Fagerhult AB   Millicom Internatio  Studsvik AB   
Ballingslov Intl AB   Fingerprint Cards AB   Moberg Pharma   Svedbergs I Dalstorp   
Beijer Alma AB   Fme Europe   Multiq Intl AB   Svenska Cellulosa   
Beijer Ref AB   Gambro AB   Munters AB   Swedish Match AB   
Betsson AB   Getinge AB   Mycronic AB (Publ)   Swedish Orphan   
Biacore Intl. AB   Graninge AB   Nederman Holding AB   Systemair AB   
Biogaia AB   Gunnebo AB   Net Insight AB   Telefonaktiebolaget   
Bioinvent Intl   Haldex AB   Nibe Industrier AB   Telelogic AB   
Biolin Scientific AB   Hexagon AB   Niscayah   Telia Company AB   
Biophausia AB   Hexpol AB   Nolato AB   Teligent AB   
Biora AB   HifAB Group AB  Novacast AB   Tieto Oyj   
Biotage AB   Hiq International AB  Orc Group   Tradedoubler AB   
Bjorn Borg AB   Hl Display AB   Orexo AB   Trelleborg AB   
Boliden AB   Hms Networks AB.   Ortivus AB   Trention AB   
Boss Media AB   Holmen AB   Precise Biometrics   Trigon Agri A/S 
Boule Dia   Human Care Hc AB   Pricer AB   Trio Info.Sys   
Brio AB   Husqvarna   Probi AB   Unibet Group Plc   
Bure Equity AB  Ibs AB   Profilgruppen AB   Vbg Group AB   
Cardo AB   Image Systems   Protect Data AB   Vitrolife AB   
Cellavision AB   Ind & Fin Systems   Q-Med AB   Volvo AB   
 

Källa: Thomson Reuters (2016) 


