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Sammanfattning 
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Titel: Institutionella investerares påverkan på företags kortsiktighet 

 

Nyckelord: Institutionella investerare, kortsiktighet, långsiktighet, institutionella 

investerare och bolagsstyrning, forskning och utveckling. 

 

Bakgrund: Institutionella investerare äger och kontrollerar idag en stor andel av 

svenska storbolag. Den stora ägarandelen innebär ett ökat inflytande över företagens 

verksamheter. Hur detta inflytande används påverkar samtliga aktieägare. Det har nu 

under en längre tid, i framför allt USA, funnits en debatt kring den institutionella 

investerarens inflytande över företagens investeringshorisonter. Debatten har främst 

besått av kritik mot ett omotiverat fokus på kortsiktig lönsamhet, undersökningar har 

genomförts med blandade resultat som inte satt stopp på debatten.  

 

Syfte: Studiens syfte är att undersöka om institutionella investerare har någon påverkan 

på investeringshorisonter som används av företagen de äger aktier i. 

 

Metod: Institutionella investerare kategoriseras i två grupper. En grupp av institutioner 

förväntas påverka företag att investera mer långsiktigt och en som förväntas påverka 

företag att investera mindre långsiktigt. För att mäta företags investeringar för framtiden 

används proxy-variabeln forskning och utveckling. För att empiriskt testa hypoteserna 

som formulerats utförs en regression på insamlad paneldata.   

 

Resultat: Studiens resultat visar att institutionella investerare som kategoriserats som 

långsiktiga har ett statistiskt signifikant samband med ökade kostnader för forskning 

och utveckling. Inget statistiskt signifikant resultat kan utläsas för att vad vi 

kategoriserar som kortsiktiga institutionella investerare har någon påverkan på 

företagens investeringshorisont. 
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Background: Institutional investors today, own and control a big chunk of the 

outstanding shares belonging to large Swedish companies that are listed on the Swedish 

stock exchange. The large ownership means they have influence over the corporate 

strategy. How this influence is used affects every shareholder. For a long time, 

especially in the USA, there has been a debate regarding institutional investors and their 

influence over corporate investmenthorizons. The debate has mainly existed of critics 

being sceptic of what they see as an unmotivated focus on short-term earnings. As a 

resultat of the debate, researchers have studied the influence of institutional investors. 

Studies have reached different conclusions and the the debate is still ongoing. 

  

Purpose: The purpose of the study is to investigate if institutional investors, have 

influence over, corporations investmenthorizons. 

 

Method: Institutional investors are split into two groups. One group cointaining 

investors whom are expected to put pressure on companes to invest more long-term and 

one group with investors expected create a pressure on companies to invest less long-

term. To measure short- and long-termism, research and development costs are used as 

a proxy-variable. A regressionsanalysis is then used on paneldata to test for expected 

relationships. 

 

Conclusions: The result shows, institutional investors, cathegorized as long-term 

investors, having a statistically significant relationship with increasing costs for research 

and development. No statistically significant relationship can be found between the 

group of investors, cathegorized as short-term institutional investors and costs for 

research and development. 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 

Det inledande kapitlet börjar med en beskrivning av institutionella investerare och hur 

deras position på marknaden har förändrats över åren. Därefter beskrivs problemet 

med kortsiktiga företag samt hur det kan påverka samhället i stort. Därefter följer en 

problemdiskussion om svårigheterna att avgöra om ett företag är för kortsiktigt samt 

hur institutionella investerare kan förväntas påverka företagen de äger aktier i. Det 

hela mynnar sedan ut i en problemforumerling. 

 

“Anybody can manage short. Anybody can manage long. Balancing those two 

things is what management is” - Jack Welch, före detta VD på General Electric 

1981-2001. 

 

En institutionell investerare är en finansiell förmedlare, en organisation som förvaltar 

kapital på uppdrag åt andra (Celik och Isaksson, 2013). Institutionella investerare består 

av många olika varianter och alla dessa agerar inte på samma sätt. Stiftelser och 

investmentbolag som är en typ av institutionella investerare, har en historik av att vara 

etablerade ägare som sträcker sig tillbaka till början på 1900-talet (Nachemson-Ekwall, 

2011). Det är huvudsakligen investeringsfonder, försäkringsbolag, pensionsbolag och 

utländska institutionella investerare som utökat sitt ägande under de senaste decennierna 

(SOU 2004:47). Det är främst dessa ägare som i den moderna diskussionen 

kategoriserats som institutionella investerare, vilket till stor del beror på att 

diskussionen kretsar kring den amerikanska marknaden som domineras av dessa 

institutioner. Enligt Celik och Isaksson (2013) har det institutionella ägandet i 

börsnoterade bolag under de senaste årtiondena i de flesta länder ökat dramatiskt. I 

Sverige började det institutionella ägandet växa sig allt starkare under efterkrigstiden 

(Lundberg, 2007). På 1980-talet ägde svenska hushåll cirka 29 procent av aktierna på 

den svenska marknaden, men ägandet förändrades under de kommande 30 åren. Direkt 

ägande stod 2016 för cirka 12 procent av aktierna noterade på svenska börsen (SCB, 

2016). Förändringen är främst ett resultat av att svenska hushåll nu äger aktier indirekt 

genom andelar i olika investeringsfonder samt ett utökat sparande i pensionsfonder 

(SOU 2004:47). Regelförändringar samt utvecklingen och internationalisering av 
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finansmarknaderna ledde till lägre kostnader för transaktioner och information, vilket 

har hjälpt till att skapa förutsättningarna för det institutionella ägandets framfart 

(Overland, 2008). Under 2000-talet har svenska och utländska institutionella investerare 

tillsammans ägt cirka 85 procent av aktierna på den svenska aktiemarknaden (SOU 

2004:47).  

 

Ökningen av institutionella investerare som innehavare av företags aktier ledde enligt 

Lazonick och O’Sullivan (2000) till en ny trend, ”downsize and distribute”. De 

institutionella investerarnas strategi bygger på att företag ska investera mindre i bolaget 

för att dela ut mer till ägarna. Detta grundar sig i en ideologi om att företag i första hand 

ska maximera aktieägarvärdet och prioritera ägarnas intresse. Strategin utgår från att de 

institutionella investerarna inte väljer att återinvestera vinsterna som företaget skapat, 

utan istället delar ut mer till ägarna (Lazonick och O’Sullivan, 2000). Lazonick (2014) 

ifrågasätter idén om att företag i första hand ska maximera aktieägarvärdet och menar 

att om endast aktieägarnas finansiella intresse ska vara i fokus riskerar samhället att 

förlora framtida vinningar i form av tillväxt och innovation. Porter (1992) menar att 

underinvesteringar i långsiktiga immateriella projekt såsom forskning och utveckling 

(FoU), marknadsföring samt personalutbildning i syfte att nå kortsiktiga mål är ett 

kortsiktigt investeringsbeteende. Institutionella investerare har anklagats för att vara 

pådrivande av ett kortsiktigt investeringsbeteende, genom deras överdrivna fokus på 

kortsiktig lönsamhet (Porter, 1992). Det finns olika definitioner av vad det innebär att 

ett företag handlar omotiverat kortsiktigt. I det här arbetet definieras myopi, närsynthet 

eller kortsiktighet som den akt när ett företag på bekostnad av en maximerad 

värdeförädling väljer att bete sig ekonomiskt irrationellt och att överprioritera kortsiktig 

vinst. Enligt Bokföringsnämndens rekommendation R1 ska utgifter för FoU som 

huvudregel inte tas upp som en tillgång i balansräkningen, utan enbart redovisas som en 

kostnad då de uppkommer. Följden av detta är att en investering i FoU ökar årets 

kostnader samtidigt som det inte ger ett positivt resultat under perioden. Följden av att 

investeringen inte tas upp som en tillgång i bolagets balansräkning är att investeringen 

då inte återspeglas i bolagets värde. Ett bolags finansiella rapporter för det innevarande 

året påverkas negativt av att en investering i FoU som huvudregel ska kostnadsföras och 

inte tas upp som en tillgång. Detta eftersom det redovisade resultatet och 

balansomslutningen blir lägre, vilket påverkar bolagets ekonomiska ställning negativt. 
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Avkastningen som investeringen förväntas generera är osäker då den inte uppstår förrän 

om flera år framåt i tiden och ibland genererar investeringen ingen avkastning alls. 

Genom att skära ner på långsiktiga investeringar i FoU kan ett företag därför lyfta årets 

resultat. Ett företags lönsamhet påverkas därför beroende på hur hög den närvarande 

investeringstakten i FoU är (Vishny och Schleifer, 1997; Lee och O’Neill, 2003). 

Eftersom utgifter för FoU är en kortsiktig kostnad som tas för att eventuellt öka 

långsiktig avkastning kan utgiften ses som ett mått på ett företags långsiktighet. Utgifter 

för FoU är det mått som har varit mest förekommande inom studier som försöker 

avgöra om ett företag är mer eller mindre kortsiktigt, vilket inspirerade oss till att 

använda måttet i den här studien. Artiklar som använt detta mått är bland annat Bushee 

(1998), Wahal och McConnell (2000), Lee och O’Neill (2003), Chen, Lin och Yeng 

(2014), Jarrell, Lehn och Marr (1985), Hansen och Hill (1991), Baysinger, Kosnik och 

Turk (1991), Samuel (2000). Ett företag som har höga kostnader för FoU har alltid 

möjligheten att sänka denna kostnad och därigenom öka det innevarande årets 

lönsamhet.  

 

Historiskt har det funnits kritik mot företag som i perioder har prioriterat kortsiktiga 

vinster på bekostnad av framtida vinster. Istället för att allokera en ekonomiskt optimal 

del för investeringar för framtiden väljer företag att prioritera kortsiktigt resultat. 

Genom att höja det kortsiktiga resultatet har ett företag möjlighet att framställa sig i 

bättre dager än vad som egentligen är fallet. Kritiker har lyft fram olika anledningar till 

att företag aktivt väljer att prioritera kortsiktigt resultat. Porter (1992) menade att det 

uppstår ett agentproblem som innebär att företagsledningar ibland tar beslut som ökar 

det kortsiktiga värdet på bekostnad av det långsiktiga värdet. Agenterna, ledningen gör 

vad som är bäst för att maximera sin egna nytta och bortser från vad principalen, 

huvuddelen av ägarnas, intresse är. Kritiken riktas mot institutionella investerare som 

ska ha ett överdrivet fokus på företags kortsiktig prestation, vilket påverkar ledningens 

beslut. Enligt Bushee (1998) tas beslut om ett kortsiktigt fokus främst då ledningen står 

inför en avvägning mellan att uppnå eller att inte uppnå marknadens väntade vinst. I 

över ett århundrade har ekonomer varit oroliga för att investerarnas press på företag att 

leverera kortsiktiga resultat kan skada företagens tillväxt på lång sikt (Terry, 2015). 

Oron har framförallt varit att börsnoterade bolag kan uppleva ett kortsiktigt tryck från 

investerare att uppvisa högre vinst direkt istället för att investera för framtiden. Detta är 
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något som riskerar att påverka eventuella investeringsbeslut (Asker, Farre-Mensa och 

Ljungqvist, 2014). Till exempel uttrycker Narayanan (1985) oron över att amerikanska 

företagsledare tenderar att ta beslut som ger kortsiktiga vinster på bekostnad av 

aktieägarnas långsiktiga intressen. Många prominenta akademiker och företagsledare 

hävdade under 1980-talet att den amerikanska aktiemarknaden hade problem med 

myopiska företag. Akademiker och företagsledare hävdade att institutionella investerare 

var ansvariga för problemet med myopiska företag i USA, eftersom koncentrationen av 

aktierna låg i deras händer. De institutionella investerarna ansågs ha en kortsiktig 

tidshorisont, vilket påverlade företagsledningar att investera för lite i projekt med 

långsiktig avkastning (Wahal och McConnel, 2000). Institutionella investerare kritiseras 

för att skapa ett tryck på företagsledningar. Genom att ha ett utspritt ägande och en hög 

omsättning i sitt innehav menar kritiker att de bidrar till att göra företag mer pressade att 

leverera kortsiktigt. Ledningen känner sig pressade att uppnå det förväntade resultatet 

eftersom de annars riskerar att trigga igång institutionella investerares försäljning av 

aktier, vilket kan påverka aktiepriset negativt. Ledningen utvärderas och belönas till stor 

del baserat på aktiekursens utveckling vilket gör dem känsliga för nedgångar i 

aktiekursen (Graves och Waddock 1990, Jacobs 1991, Porter 1992, refererad i Bushee, 

1998). När USA sedan upplevde hög tillväxt på 1990-talet ändrades tongångarna och 

myopi-problemet ansågs inte längre vara lika stort (Wahal och McConnel, 2000). Efter 

finanskrisen 2008 är samma tongångar som fanns på 1980-talet tillbaka. USA har 

återigen enligt till exempel Larry Fink, VD för BlackRock, problem med att företag inte 

är tillräckligt långsiktiga (Fink, 2015).  

 

Det är svårt att mäta om kortsiktighet finns. Martin (2015) skriver att om det vore så att 

företagsvärlden är överdrivet kortsiktig är det omöjligt att konstatera, då det inte finns 

någon marknad som kan användas för en jämförelse. Den befintliga forskningens 

empiriska undersökningar av investeringsnivåer har haft svårt att bevisa en existens av 

överdriven kortsiktighet (Martin, 2015). Samtidigt har enkätundersökningar lyckats 

bättre med att bevisa kortsiktighetens existens, en enkätundersökning fick fram ett 

resultat där 77 procent av ekonomicheferna som tillfrågats angav att de skulle offra 

kapital avsedda för långsiktiga investeringar till fördel för att uppnå kortsiktiga 

resultatmål (Graham, Harvey och Rajgopal, 2005). Det finns inte bara negativ kritik mot 

institutionella investerares investeringshorisont utan det finns även de som menar att 
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institutionella investerare inte prioriterar kortsiktighet. Positiv kritik argumenterar för 

att institutionella investerare är mer kunniga och att deras stora aktieinnehav ger dem 

möjlighet att övervaka ledningen och därmed försäkra sig att ledningen tar beslut som 

maximerar företagets värde på lång sikt. Institutioner kan genom att vara långsiktiga 

ägare bygga upp relationer med företagen de äger aktier i och på så vis hjälpa till att 

driva bolaget framåt (Dobrzynski, 1993). 

 

En av anledningarna till att frågan om myopia har väckt debatt är den amerikanska 

ekonomins oförmåga att uppnå samma höga tillväxt som de hade innan finanskrisen 

2008. Många kritiker har skyllt den dåliga prestationen på att företag har en alltför 

kortsiktig investeringsstrategi, vilket leder till lägre långsiktiga investeringar och skadar 

därför ekonomins tillväxt (Asker, Farre-Mensa och Ljungqvist, 2014). För att 

upprätthålla en hållbar utveckling behöver företag investera i forskning och utveckling, 

vidareutbildning av personal och andra organisationskostnader för innovation. Denna 

typ av investeringar är viktiga för att upprätthålla konkurrenskraft och möjligheten att 

konkurrera på en global marknad (Porter, 1992). De institutionella investerarna har idag 

enligt Lundberg (2007) en stor betydelse för den svenska tillväxten och välfärden. De 

har ett betydande inflytande över hur kapital allokeras till olika aktörer och de äger en 

stor del av aktierna på den svenska aktiemarknaden. I Sverige har det historiskt funnits 

en kultur där institutionella investerare inte har utövat en aktiv ägarroll, utan istället haft 

en passiv förvaltarroll (Lundberg, 2007). Institutionaliseringen av ägandet har medfört 

en debatt kring om kortsiktighet existerar eller inte och att det är den ökade andelen av 

institutionella investerare som har medfört detta med sitt överdrivna fokus på kortsiktig 

prestation. De tidigare studierna har främst utförts på den amerikanska marknaden och 

det finns en avsaknad av liknande studier på svenska bolag. Denna studie avser därför 

att undersöka om svenska företags investeringar i FoU påverkas av hur stor andel av 

företagets aktier som ägs av olika typer av institutionella investerare.  

 

1.2 Problemdiskussion  
 

Olika ägare har olika preferenser för hur långsiktiga de önskar att ett bolag borde vara. 

En del ägare är mer måna om högre avkastning direkt och kortsiktig lönsamhet, medan 

en del ägare är mer måna om att företag investerar för framtiden och långsiktig 
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lönsamhet. När ett företag saknar en kontrollerande ägare kan det vara många röster 

som försöker påverka och styra företaget (Hedlund, Hägg, Hörnell och Rydén, 1985). 

Aktieägare kan påverka företaget genom utövandet av voice- eller exitbeteende. Voice 

innebär att ägaren utövar sitt inflytande över bolaget genom att sitta i styrelsen, rösta på 

bolagsstämman och genom direkt kontakt med ledning och styrelse samt övriga 

aktieägare. För att ledningen ska lyssna på ägaren och för att voice ska vara ett 

alternativ, behöver ägarens andel vara av betydelse för bolaget. En diversifierad 

aktieägare vars andel i ett företag inte är av stor betydelse kan framförallt påverka 

företaget genom möjligheten att göra exit, sälja innehavet och på så sätt påverka 

aktiepriset (Hedlund et al., 1985). Diversifiering leder bland annat till två konsekvenser. 

Förvaltare saknar incitament att styra bolaget eller att fortsätta vara investerare i 

bolaget. Eftersom marknaden presenterar en omfattande mängd alternativa investeringar 

kan en förvaltare med ett innehav som utan problem går att sälja av enkelt göra exit, för 

att göra entry i ett bolag de anser vara mer fördelaktigt (Collin, Gustafsson, Petersson 

och Smith, 2014). Aktörerna som påverkar företag genom exit har ändå en direkt makt 

över aktiekursen och därigenom en indirekt makt över företagsledningen. Denna 

indirekta makt riskerar att göra företag mer kortsiktiga då investerare som främst 

använder sig av exit fokuserar på företagets aktiekursutveckling istället för företagets 

långsiktiga värdeförädlingsförmåga. Ägare som är mer långsiktiga strävar istället efter 

att maximera värdet av sina tillgångar på lång sikt, genom att utöva voice-funktionen. 

Porter (1992) menar att ledningen bör sträva efter att maximera företagets långsiktiga 

värde och att hänsyn inte bör tas till kortsiktiga investerares vilja att tidigarelägga vinst. 

 

Laurence D. Fink, styrelseordförande och VD för BlackRock om företags tidshorisont: 

“It is critical, however, to understand that corporate leaders’ duty of care and loyalty is 

not to every investor or trader who owns their companies’ shares at any moment in 

time, but to the company and its long-term owners.” 

 

De flesta företag måste hela tiden jobba med att upprätthålla en optimal balans av 

kortsiktighet och långsiktighet (Marginson & Mcaulay, 2007). Om ett företag besitter 

möjligheter att investera i projekt som i framtiden kommer ha god avkastning, en 

avkastning som, justerad för kapitalkostnad och tid är mer lönsam än alternativa 

kortsiktiga investeringar bör denna investering göras. Att upprätthålla en optimal balans 
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inkluderar att man kan hantera eventuella kortsiktiga åtagande som räntebetalningar och 

utdelningar. När hänsyn har tagits till dessa åtagande finns det även en balans mellan 

långsiktiga och kortsiktiga investeringar. 

 

Kritiken mot att allt fler företag började fokusera på kortsiktiga strategier växte fram 

under 1980-talet och detta skylldes på de institutionella investerarnas frammarsch som 

ansågs driva på en ökad avkastning på kort sikt på bekostnad av långsiktiga 

investeringar (Wahal och McConnel, 2000). Anledningen till att institutionella 

investerare ansågs vara kortsiktiga var enligt Porter (1992) för att deras mål enbart är 

ekonomiska. Förvaltare bedöms och belönas vanligvis på basis av årlig eller 

kvartalsmässig prestation, vilket innebär att de har incitament att maximera årets eller 

kvartalets aktiepris istället för att se till framtida värdeförädling. Denna kritik fick 

många sympatier trots att inga substantiella bevis hade lagts fram som stödde denna 

åsikt (Jarrell et al., 1985). Bevisen som fanns för att institutionellt ägande har ett 

negativt samband med långsiktiga investeringar bestod främst av anekdoter (Graves, 

1988). Anekdoter där företagsledare hade rapporterat om att en hög andel av 

institutionellt ägande i deras företag hade en negativ påverkan på företaget. Ledarna 

beskrev att det fanns en stark press för kortsiktigt resultat, vilket förhindrade långsiktiga 

investeringar. Vidare hävdade företagsledare att institutionella investerare inte var 

investerare utan snarare traders i jakt på kortsiktiga vinster och utan hänsyn till 

företagets konsekvenser (Dobrzynski, Shiller, Miles, Norman och King, 1986 refererad 

i Graves, 1988). Med tanke på de djupgående konsekvenserna av att acceptera detta 

argument utförde Jarrell et al. (1985) därför en studie på området, för att bidra med 

empiriska bevis. I sin studie fann de bevis som tillbakavisade kritikernas argument, 

genom att visa att en ökad andel institutionella investerare inte ledde till mindre 

långsiktiga investeringar, utan snarare tvärtom, mer långsiktiga investeringar. Detta var 

början på den eviga debatten kring om institutionella investerare var pådrivande av 

kortsiktiga resultat eller inte. I nivå med att de institutionella investerarnas andelar i 

bolagen ökade under 1980-talet, ökade även antalet undersökningar som gjordes på 

området. Graves (1988) var en av de första som presenterade bevis som motsade de 

bevis Jarrell et al. (1985) presenterade. Graves studie gav stöd åt de anekdoter som 

tidigare saknat empiriska bevis, genom att finna ett negativt samband mellan 

institutionellt ägande och långsiktiga investeringar i datorföretag. I sin studie skriver 
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Graves (1988) att andelen institutionellt ägande kan påverka ledningens beslutstagande 

och att det särskilt kommer hämma långsiktiga investeringar såsom forskning och 

utveckling. Femton år senare var debatten fortfarande aktuell, då forskare som studerat 

ämnet inte funnit resultat som gjort att de kunnat enas i frågan. Wahal och McConnell 

(2000) undersökte hur andelen institutionella investerare påverkar företags investeringar 

i materiella anläggningstillgångar samt forskning och utveckling. 2500 stora 

amerikanska företag under åren 1988-1994 undersöktes och resultatet var att andelen 

institutionella investerare har ett positivt förhållande med mängden kapital som 

investeras i materiella anläggningstillgångar samt forskning och utveckling. En 

undersökning som baseras på data från 2000-talet är en undersökning av Chen, Lin och 

Yang (2014). De utförde en studie på företag noterade i Taiwan. 932 företag under åren 

2002-2012 undersöktes och resultatet de fick fram var att en högre andel inhemska 

institutionella investerare ledde till att företagsledare var mer benägna att agera 

kortsiktigt genom att sänka sina kostnader för forskning och utveckling. 

 

Inom den litteratur som berör bolagsstyrning har det länge pågått en debatt kring om 

kortsiktigt beteende bland företagsledningar verkligen existerar. En sida av den 

befintliga forskningen argumenterar för att ledningens kortsiktighet är ett allvarligt 

problem som leder till förvrängda investeringar. Till exempel kommer Graham et al. 

(2005) i sin enkätundersökning fram till att ledningen oftast är villig att offra långsiktiga 

investeringar till fördel för att upprätthålla förväntad lönsamhet. Asker, Farre-Mensa 

och Ljungqvist (2014) jämför mängden investeringar, i materiella och immateriella 

tillgångar som görs av privata och publika bolag i USA. I sin undersökning kommer de 

fram till att privata bolag investerar mer än publika bolag. Författarna menar därför att 

ett kortsiktigt tryck existerar och att det är tydligast i sektorer där bolagens aktiekurser 

är mer känsliga för resultatrapportering. Jackson och Petraki (2011) menar att kortsiktig 

investeringsstrategi kan uppstå i interaktionen mellan specifika investerare och 

företagsledningar. Företagsledningar och investerare reagerar på varandras beteende. 

Investerare med diversifierat ägande är vanligtvis en avlägsen investerare som inte är 

involverad i bolagets styrning (Collin et al., 2014) och bedömer därför främst bolag 

genom årliga resultat, kvartalsrapporter (Porter, 1992) eller finansiella nyckeltal (Lee 

och O’Neill, 2003). Detta sätter ett tryck på ledningen och bolaget att uppvisa vad som 

anses vara ett positivt förväntat resultat, för att investerare inte ska välja att lämna 
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bolaget. Detta tillsammans med den agentproblematik som finns mellan ledning och 

ägare som visar sig genom att företagsledningen jagar en högre belöning genom att 

kortsiktigt försöka höja aktiekursen, riskerar att bilda en spiral av kortsiktighet (Jackson 

och Petraki, 2011).  

 

Med utgångspunkten att aktiemarknaden är någorlunda rationell följer det att 

företagsledningen inte kan lura marknaden genom att tidigarelägga vinst istället för att 

investera för framtiden. Jensen (1986) menar att ledningen ibland missförstår och 

inbillar sig att de kan påverka marknaden och därför tidigarelägger vinster. 

Företagsledningen kan ha noterat att presentation av resultat påverkar aktiekursen på ett 

visst sätt och gör därför en felaktig tolkning av detta och tror därför att marknaden inte 

kan se skillnad på något som verkligen är värdeförädlande och presentation av 

exempelvis högre vinst på bekostnad av långsiktiga investeringar. Jensen (1986) menar 

också att det faktum att vinstnivåer och kapital som satsas på forskning och utveckling 

skiljer sig kraftigt åt mellan olika typer av företag, utan att det påverkar värderingen. 

Detta menar Jensen (1986) är ett bevis för att marknaden klarar av att se igenom värdet 

av kortsiktiga vinster kontra långsiktiga investeringar. Redan 1986 argumenterade 

Jensen för att det saknades substantiella bevis för att institutionella investerare satte 

press på företag att fokusera på kortsiktiga resultat. Redan då fanns det en etablerad 

hypotes om att institutionella investerare som bedömdes på årlig basis, pressade företag 

att leverera kortsiktiga resultat på bekostnad av framtida investeringar. T. Boone 

Pickens, som är en framstående amerikansk investerare, argumenterade 1985 för att 

kortsiktighet inte existerade. 

 

“In reality, the short-term theory is pure hokum. Any observer who believes in even a 

modicum of market efficiency should be able to see through the smoke.” 

 

Pickens (1985) menar att teorin om kortsiktighet på en emotionell nivå var kraftfull då 

teorin hänvisar till girighet och en misstro för framtiden. Samtidigt menar han att om 

man trodde på att marknaden var någorlunda effektiv var det en omöjlighet att tro på att 

det existerar en irrationell kortsiktighet. Istället förklarar Pickens den allmänna tron på 

att kortsiktighet existerar genom att peka på att vissa företagsledare har kraftfulla 

incitament att svartmåla vissa investerare för att gynna sig själva. Genom att peka ut 
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investerare som giriga och kortsiktiga kan de bygga opinion för att motsätta sig ett 

företagsuppköp av deras företag. 

 

Denna diskussion, där man inte kan enas om myopisk kortsiktighet existerar eller inte 

tillsammans med den befintliga forskningens blandade resultat om institutionella 

investerare är pådrivande av detta myopiska kortsiktiga investeringsbeteende eller inte, 

gör att att det finns anledning att här göra en ny studie. En ny undersökning som på 

grund av förväntade skillnader hos institutionella investerare delar upp dem i två 

kategorier. En indelning behöver göras på grund av att alla institutionella investerare 

inte kan förväntas påverka företagen de är ägare i på ett liknande sätt. Institutionella 

investerare utgörs inte av en homogen grupp institutioner, utan de olika typernas 

beteende och incitament skiljer sig åt (Hedlund et al., 1985; Chang, Kang och Li, 2016). 

Institutionella investerare beskrivs av Porter (1992) som ägare med korta 

innehavsperioder och procentuellt små innehav i respektive företag. Denna kombination 

leder till ett flyktigt beteende, en kortsiktighet, som späds på av att en institutionell 

förvaltare ofta bedöms på årlig basis och därför premierar kortsiktigt resultat för att 

maximera sin egen vinning. Bushee (1998) gör skillnad på olika typer av institutionella 

investerare genom att mäta hur hög omsättning av portföljinnehav varje förvaltare har. 

Detta gör att han kan dela in förvaltare i mindre flyktiga och mer flyktiga investerare. 

Hur flyktiga institutionella investerare är antas bero på om deras omsättning av 

aktieinnehav är hög eller låg. Om en institutionell investerare kan antas ha en kort eller 

långsiktig påverkan kommer till stor del bero på om institutionen kan antas uppvisa ett 

flyktigt beteende. Institutionella investerare som hade en högre omsättning av innehav 

visade sig främja kortsiktighet i företag genom minskningar av investeringar i forskning 

och utveckling. Institutionella investerares preferenser för vad de ser som en god 

investering gör att endast en del kan väntas göra företag mer kortsiktiga. Institutionella 

investerare kommer därför delas in i två kategorier där en representerar förväntad 

kortsiktig påverkan och en långsiktig påverkan. 

 

Det råder en modern debatt om kortsiktighet. Sedan finanskrisen 2008 har inlägg gjorts 

från flera håll om skadligheten en kortsiktig investeringsstrategi kan leda till. Forskare 

tycks inte vara överens om att det på marknaden finns en oförsvarbar kortsiktighet som 

skadar framtida värdeförädling. Idag även som på 70-, 80-, och 90-talet saknas det dock 



 

 

 

16 

empiriskt enhälliga bevis som visar att kortsiktighet existerar. På slutet av 1900-talet 

skuldbelades huvudsakligen institutionella investerare för att ha satt ett kollektivt tryck 

på företag att höja den kortsiktiga vinsten. Idag kretsar debatten mindre kring 

institutionella investerare, istället kritiseras samtliga ägare (Martin, 2015). Detta skifte 

bort från att kritisera institutionella investerare har skett samtidigt som institutionella 

investerare tagit en allt större marknadsandel av totala mängden utestående aktier (Celik 

och Isaksson, 2013). Därför kan kritik idag som riktas mot ägare nästan likställas med 

kritik mot institutionella investerare. 

 

Bidrag 

I befintlig forskning finns det ingen enighet kring om institutionella investerare 

påverkar företags kortsiktighet, genom att påverka företags investeringsnivåer. Den 

forskning som gjorts på området har främst genomförts på data inhämtad från den 

amerikanska marknaden och dess resultat har varit spridda. Då det finns en mängd olika 

typer av institutionella investerare som också har olika syften med sina placeringar, kan 

de spridda resultaten tyda på att det inte är alla institutionella investerare som påverkar 

företags kortsiktighet. Majoriteten av den befintliga forskningen har fokuserat på de 

institutionella investerare som en enda homogen grupp. I vår undersökning har vi avsikt 

att dela på de institutionella investerarna i två grupper, kortsiktiga och långsiktiga, 

baserat på de olika typernas incitament, strategi och syfte med sina placeringar. Detta 

för att utforska om och hur olika typer av institutionella investerare påverkar bolagens 

kortsiktighet, genom investeringar i forskning och utveckling.  

 

Efter en litteraturgenomgång har vi inte funnit någon tidigare studie över svenska 

företag som har gjort en liknande uppdelning av institutionella investerare och 

undersökt om dessa påverkar investeringar i FoU i svenska bolag. Vi bidrar med en ny 

typ av kategorisering av institutionella investerare som tidigare inte gjorts av forskare 

på det här området, en kategorisering som till stor del baseras på teori om exit- och 

voicebeteende. Mavruk och Carlsson (2014) är en svensk studie utförd på samma 

område som vi avser att undersöka. De undersöker om ägarkoncentration påverkar 

företags investeringar i materiella anläggningstillgångar, medan denna studie ämnar att 

undersöka om andelen av olika typer av institutionella investerare påverkar 

investeringar i FoU. Vår avsikt är därför att bidra med en analys av den svenska 
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marknaden kring det eventuella sambandet mellan olika typer av institutionella 

investerares innehav i stora svenska börsnoterade bolag och investeringsnivån i FoU.  

 

Eftersom det finns en nutida debatt om företags myopiska förhållningssätt till 

investeringar för framtiden finns det flera instanser som kan vara intresserade av den här 

studies resultat. Resultatet kan användas av olika parter som är med i processen för 

bolagsstyrning. Om en kortsiktig investerare har ett större inflytande än vad som 

berättigas av storleken på innehavet kan andra investerare anse att det är ett problem 

som de vill motverka. Samtidigt skulle ett resultat som visar att kortsiktiga 

institutionella investerare gör företag mer kortsiktiga kunna intressera relevanta 

beslutsfattare som värnar om att företag bedrivs på det sätt som gynnar alla aktieägare 

och samhället i stort. 

 

1.2.1 Problemformulering 
 

“Hur påverkar olika kategorier av institutionella investerares andelsinnehav företags 

kortsiktighet?” 

 

1.3 Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att bidra till kunskapen kring hur institutionellt ägande påverkar 

företags investeringshorisont. Vidare är syftet är att klargöra om det finns en skillnad 

mellan kortsiktiga respektive långsiktiga institutionella investerares påverkan på 

företags kortsiktighet.  

 

1.4 Avgränsning 
 

Det finns flera tillvägagångssätt för att mäta företags relativa kort- och långsiktighet. 

Det finns dock inget tillvägagångssätt som perfekt kan förväntas beskriva företagens 

tidshorisont för investeringar. För att en investering ska anses representera kort- och 

långsiktighet måste utgiften ha implikationer för företaget på kort sikt, genom lägre 

lönsamhet under det innevarande räkenskapsåret samt möjlighet till förbättrad 

lönsamhet längre fram i tiden. Ett sådant mått kan antas mäta kortsiktighet eftersom 

företaget har möjlighet att skära ner på dessa kostnader för att öka årets resultat. På 
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samma vis har företaget möjlighet att öka kostnaderna för dessa investeringar, i utbyte 

mot eventuella framtida ekonomiska fördelar (Wahal och McConnell, 2000). Mått som 

kan representera kort- och långsiktighet är investeringar i olika materiella och 

immateriella tillgångar som är viktiga för bolagets konkurrenskraft och överlevnad på 

lång sikt (Porter, 1992). Materiella anläggningstillgångar är fysiska tillgångar såsom 

byggnader, mark, maskiner och inventarier (BFNAR 2012:1). Enligt 4 kapitlet 1 § 

Årsredovisningslagen ska utgifter för anläggningstillgångar som huvudregel direkt tas 

upp som en tillgång för bolaget, värderat till investeringens anskaffningsvärde 

(1995:1554). Då investeringen direkt kan tas upp som en tillgång innebär det att värdet 

återspeglas i det egna kapitalet som ökar, vilket i sin tur ger en positiv effekt på många 

nyckeltal. Dessa investeringar är därför omgärdade av mindre osäkerhet än 

investeringar i immateriella tillgångar. Investeringar i immateriella tillgångar såsom 

marknadsföring, personalutveckling, kundrelationer samt forskning och utveckling är 

omgärdade av en större osäkerhet (Porter, 1992). En immateriell tillgång är inte en 

fysisk tillgång, vilket gör det svårt att fastställa dess rätta värde och därför får 

investeringar i immateriella tillgångar endast tas upp som en tillgång om ett antal 

kriterier är uppfyllda (BFNAR 2012:1). Utgifter för marknadsföring, personalutveckling 

och kundrelationer får inte tas upp som en tillgång (BFNAR 2012:1, 18.5). Enligt 

Bokföringsnämndens rekommendation R1 ska utgifter för forsknings- och 

utvecklingsarbeten och liknande arbeten som huvudregel inte tas upp som en tillgång i 

balansräkningen, utan enbart redovisas som en kostnad då de uppkommer. Det hade 

varit praktiskt möjligt att använda sig av flera mått för att mäta om en ökad andel av 

olika typer av institutionella investerare påverkar företag att bli mer kort- eller 

långsiktiga genom att förändra sina utgifter för investeringar för framtiden. Vi har dock 

i den här studien valt att avgränsa oss till att endast använda ett mått. En av 

anledningarna till att vi väljer att avgränsa oss till ett mått är för att vi har begränsade 

resurser av tid och bedömer att kostnader för FoU är det mått som bäst kan representera 

ett företags investeringshorisont. Detta eftersom FoU kan anses vara den mest osäkra 

investeringen, då avkastningen som investeringen förväntas generera inte uppstår förrän 

om flera år framåt i tiden och ibland genererar investeringen ingen avkastning alls. 

Detta gör den negligerbar när företag är intresserade av att förbättra resultatet på kort 

sikt, eftersom ett företag med höga FoU-kostnader alltid har möjligheten att sänka dessa 

och därigenom öka det innevarande årets lönsamhet (Bushee, 1998). 
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Det finns olika sätt att dela in institutionella investerare på. Den här uppsatsens 

uppdelning av institutionella investerare i olika kategorier sker med benägenhet för exit- 

och voicebeteende som utgångspunkt. Ett annat möjligt tillvägagångssätt hade varit att, 

som Bushee (1998) gör, mäta institutionella investerares omsättningsgrad av förvaltat 

kapital. Bushee (1998) mäter institutionella investerares omsättningshastighet av 

portföljinnehav för att dela in institutionella investerare i två grupper. Institutionella 

investerare med hög omsättning av innehavet förmodas påverka företag att bli mer 

kortsiktiga, medan de med lägre omsättning i mindre utsträckning förväntas påverka 

företag att bli mer kortsiktiga. Detta är inget vi har möjlighet att göra då det saknas 

information om institutionernas innehav i utländska värdepapper. Det finns enbart 

information om institutioners innehavsförändringar i svenska värdepapper, eftersom 

dessa endast är en del av institutionernas totala omsättning kan de inte anses bidra med 

en fullständig bild av institutionernas omsättningshastighet. Många institutioner placerar 

bara en liten del av det totala innehavet på den svenska börsen.  

 

Resultatet som den här undersökningen kommer fram till kommer inte kunna visa om 

ett bolag investerar för lite eller för mycket i FoU, eftersom den optimala 

investeringsnivån är okänd. Den här undersökningen kan endast visa om en viss 

kategori av institutionella investerare påverkar bolags investeringsnivå i FoU negativt 

eller positivt. Det innebär att undersökningens resultat inte kan säga om ett bolag över- 

eller underinvesterar relativt en optimal nivå.  
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1.5 Disposition 
 

Kapitel 1 – Inledning 

Det här kapitlet introducerar problemet med företags myopiska investeringsstrategier 

och på vilket sätt institutionella investerare kan förväntas påverka strategin. En 

övergång av problemets aktualitet och relevans görs med hjälp av tidningsartiklar och 

tidigare gjorda studier. Kapitlet mynnar sedan ut i en problemformulering och ett syfte 

med uppsatsen. 

 

Kapitel 2 – Metod 

I det här avsnittet presenteras den forskningsmetod som valts för att uppsatsen ska 

uppnå sitt syfte. Först beskrivs vilken forskningsansats som tillämpas. Därefter 

presenteras källkritik som visar vilket tillvägagångssätt som använts för att samla in 

litteratur. Till sist diskuteras de teorival som uppsatsen kommer utgå från. 

 

Kapitel 3 - Teori och hypotesformulering 

I det här avsnittet presenteras de teorier som är relevanta för studien och som ligger till 

grund för uppsatsens hypotesformuleringar. Därefter beskrivs vad som kännetecknar 

institutionella investerare och varför de kan delas upp i olika kategorier, följt av 

argumentering för vilka institutionella investerare som använder vilken strategi. Till sist 

presenteras de hypoteser som formuleras utifrån teorier och tidigare forskning.  

 

Kapitel 4 - Empirisk Metod 

I den empiriska metoden presenteras hur studien utförs samt den kvantitativa delens 

uppbyggnad och val av tester. Därefter presenteras urvalet och metod vid 

datainsamlingen samt hur studiens alla variabler operationaliseras, följt av metodkritik. 

 

Kapitel 5 - Empiriskt resultat 

I kapitel fem presenteras först deskriptiv statistik och alla variabler analyseras separat. 

Sedan presenteras sambandet mellan variablerna genom en bivariat analys. 

Avslutningsvis presenteras den multivariata analysen, för att testa de hypoteser som 

tidigare formulerats.   
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Kapitel 6 - Analys och diskussion 

Det här kapitlet innehåller en analys av de resultat som den här studien har framställt 

genom den multivariata analysen. Resultatet analyseras och diskuteras utifrån teori och 

befintlig forskning som tidigare presenterats. Varje hypotes får sin underrubrik och 

även kontrollvariablerna får en egen gemensam underrubrik.  

 

Kapitel 7 - Slutsats 

I detta slutgiltliga avsnitt presenteras konklusioner som återkopplas till studiens 

problemformulering och syfte, samtidigt som uppsatsens begränsningar kommenteras. 

Avslutningsvis presenteras förslag för vidare forskning.  
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2 Metod 
 

I metodavsnittet presenteras först den forskningansats som studien kommer att utgå från 

med avsikt att uppnå uppsatsens syfte. Sedan följer källkritik och en kort presentation 

av viktiga teorier som kommer användas genom uppsatsen.  

 

2.1 Forskningsansats  

 

Studien utgår ifrån befintlig teori och forskning som finns på området vilket innebär att 

studien är av deduktiv karaktär. De hypoteser som skapas härleds ur befintlig teori och 

forskning på området. Dessa kommer att styra forskningsprocessen, med avsikt att finna 

ett samband mellan andelen av olika typer av institutionellt ägande och kortsiktighet på 

den svenska marknaden. Det deduktiva tillvägagångssättet används vid kvantitativa 

studier. En induktiv ansats är motsatsen till den deduktiva ansatsen och det 

tillvägagångssättet används vid kvalitativa studier. Vid forskning med induktiv ansats 

utförs först en observation för att utifrån den dra slutsatser, utan att basera det i teori. 

Istället skapar man teorier utifrån det empiriska resultatet (Bryman och Bell, 2013). 

Eftersom vi grundar vår studie i befintlig forskning och teori, samt avser att utföra en 

teoriprövning och inte en teorigenerering, är det induktiva angreppssättet inte lämpligt 

för denna studie.  

 

2.2 Källkritik 
 

Vid litteraturgenomgången utfördes insamling av befintliga studier, forskning och 

teorier. Vid insamling av dessa har vi strävat efter att använda oss av peer reviewed 

artiklar. Detta för att trovärdigheten i de insamlade materialet ska bli hög. Anledningen 

till att artiklar som är peer reviewed har hög trovärdighet är för att de blir granskade och 

godkända av andra författare innan de kan publiceras. Vi har även strävat efter att de 

artiklar vi använt oss av ska ha varit citerade många gånger, eftersom detta indikerar att 

materialet håller hög kvalitet. Hur ofta en artikel citerats av andra får vi reda på genom 

att använda oss av Google Scholars citeringsfunktion. Vid litteraturinsamlingen 

användes dessutom de vetenskapliga artiklarnas referenslistor. Detta för att ta hänsyn till 

all relevant forskning som finns på området. I bilaga 1 bifogas en tabell över de 
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vanligaste sökorden som använts för att hitta relevant litteratur som kan användas i den 

här studien. Dessa sökorden kan användas för göra en liknande litteratursökning.  

 

Vi har även använt oss av ett antal internetbaserade källor. Merparten av dessa källor 

har hämtats från pålitliga källor såsom Statistiska centralbyrån och Svensk 

författningssamling. Merparten av dessa källor är statliga institut och kan antas vara 

objektiva, vilket ökar källornas pålitlighet. Även tidningsartiklar har inkluderats för att 

beskriva uppsatsens aktualitet och relevans. Dessa har främst använts i kapitel 1. 

Tidningsartiklarna kommer främst från tidskriften Harvard Business Review som är en 

populärvetenskaplig tidning riktad mot akademiker och professionella aktörer. 

 

2.3 Teoretisk utgångspunkt 
 

För att utföra den här undersökningen behöver vi använda oss av befintlig forskning på 

området och utifrån dessa formulera hypoteser som statistiskt kan testas. Befintlig 

forskning har främst gjorts på den amerikanska marknaden och har undersökt 

institutionella investerare som en enda grupp (se bland annat: Jarrell et al., 1985; 

Graves, 1988; Miles, 1993; Chen et al., 2014). Det finns även studier gjorda av Bushee 

(1998) (2001) och Wahal och McConnell (2000) som har delat upp institutionella 

investerare efter omsättningshastighet av portföljinnehav. För att uppnå den här studiens 

syfte behöver vi göra likt Bushee och Wahal och McConnell en uppdelning av 

institutionella investerare för att testa eventuella orsakssamband mellan institutionella 

investerare och kortsiktighet. Att dela upp institutionella investerare i två kategorier är 

lämpligt då det tycks finnas substantiella skillnader dem emellan. För att ta hänsyn till 

hur institutionella investerare påverkar bolagens kortsiktighet, används en teori skapad 

av Hirschman (1970) om exit och voice som Hedlund et al. (1985) använde för att 

beskriva investerares beteende. Denna beskrivning av beteende används i den här 

studien för att definiera olika typer av institutionella investerare. Exit-och voicebeteende 

förväntas påverka företags kortsiktighet och fungerar därför bra som grund till en 

kategorisering av investerare. En hög grad av exitbeteende förväntas ha en indirekt 

påverkan på företag att bli mer kortsiktiga. Exitbenägna investerare tenderar enligt 

Hedlund et al. (1985) att fokusera mer på ytliga finansiella nyckeltal, vilket riskerar att 

skifta företagsledningens fokus till ett överdrivet intresse av att förbättra nyckeltalen 
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istället för att göra vad som är bäst för samtliga investerare. Förutom teorin om exit- och 

voicebeteende kommer den här uppsatsen även att utgå ifrån agentteorin. Detta eftersom 

agentteorin beskriver den informationsasymmetri som finns mellan företagsledning, 

agenten och majoriteten av ägarna, principaler. Agentteorin bidrar till att förklara 

eventuellt beteende av företagsledningen som sker i motsats till ägarnas intresse (Jensen 

och Meckling, 1976). Företagsledningen kan genom att kontrollera informationsflödet, 

manipulera eller undangömma information och styra företaget på ett sätt som 

maximerar ledningens nytta, ofta i form av en ökad kompensation. Det faktum att 

ledningens bonus ofta är knuten till aktiepriset gör att ledningen har incitament att 

koncentrera sig på aktiepriset istället för ägarmajoritetens intresse (Vishny & Schleifer, 

1997). Ledningens incitament och den agentproblematik som finns mellan företag och 

investerare kan tänkas leda till att företag inte styrs i majoriteten av investerarnas 

intresse.  
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3 Teori och hypotesformulering 
 

Detta kapitel börjar med att gå över de teorier som kommer ligga till grund för 

uppsatsens hypoteser. Sedan följer en kategorisering av olika typer av institutionella 

investerare baserad på teori om deras fallenhet för exit- och voicebeteende. 

Avslutningsvis argumenteras två hypoteser fram med hjälp av presenterad teori och 

tidigare forskning. 

 

3.1 Bolagsstyrning 

 

Aguilera och Jackson (2010) definierar bolagsstyrning som studien av makt och 

inflytande över beslutsfattande inom företaget, det vill säga hur företagsledningen kan 

styras och kontrolleras för att arbeta i ägarnas intresse och maximera företagets värde. 

Bolagsstyrning handlar om “att styra bolaget på ett sådant sätt att det uppfyller ägarnas 

krav på avkastning på det investerade kapitalet och därigenom bidra till 

samhällsekonomisk effektivitet och tillväxt” (SOU 2004:130). Välskötta företag är en 

förutsättning för marknadsekonomins förmåga att skapa tillväxt och välstånd. För att 

företag ska bli välskötta krävs det en god bolagsstyrning. Detta är inte bara viktigt för 

bolagets ägare, utan även för kapitalmarknaden och samhället som helhet. Svagheter 

inom bolagsstyrning leder till sämre företag. Brister i bolagsstyrningen anses bland 

annat ha orsakats av institutionaliseringen av ägandet. Det är ett hot för aktiemarknaden 

om bolagsstyrningen är svag, eftersom förtroendet för aktiemarknaden försämras. Hur 

ägarrollen ska utövas och hur ägaransvaret ska få genomslag i bolagsstyrningen är 

därför något som moderna utvecklare av bolagsstyrning fokuserar på (SOU, 2004:47). 

Svensk kod för bolagsstyrning infördes 1 juli 2005 med syftet att ange normer för god 

bolagsstyrning (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2016).      

 

3.2 Agentteori 
 
3.2.1 Ägare och kontroll 

 

Berle & Means bok “The Modern Corporation & Private Property” beskriver 

separationen mellan ägare och företag. I ett stort modernt företag är det inte ägarna som 

styr och ledningen äger inte aktier i företaget. Boken släpptes 1932 och författarna 

förutspådde att den amerikanska ekonomin skulle gå i en riktning som skulle innebära 
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att ägarna fick mindre makt på grund av ett diversifierat ägande, vilket i sin tur skulle 

leda till mer makt åt företagsledningen. Lazonick och O’Sullivan (2000) menar att 

denna förutsägelse visade sig stämma. Idag är det i den amerikanska ekonomin vanligt 

med stora företag som saknar en ensam kontrollerande ägare. Agentteoretiska problem 

är något som riskerar att uppstå när ägare och ledning på något sätt är skilda. Jensen och 

Meckling (1976) definierar agentkostnader som övervakningskostnader, uppbyggandet 

av en relation till agenten och residualförlust. När en företagsledning beter sig mer 

kortsiktigt än vad ekonomisk rationalitet motiverar är det en kostnad i form av en 

residualförlust, en utebliven värdeförädling. För att komma åt problemet utvecklade 

bland annat Jensen och Meckling (1976) strategier för användning av instrument för att 

lösa problematiken. Strategin var prestationsbaserad ersättning, ofta baserad på 

företagets aktiepris, vilket skulle hjälpa till att minska konflikten mellan ägare och 

ledning (Jensen & Meckling, 1976). I de fall det inte finns någon prestationsbaserad 

ersättning kan företagsledningen fortfarande vara ekonomiskt motiverad att prestera väl. 

Individer som sitter i företagsledningar konkurrerar med varandra om högre positioner 

och deras framtida lön bestäms till stor del av historisk prestation. Således skapas ett 

incitament för företagsledningen att prestera väl (Fama, 1980). Ledningens, eller 

agentens uppdrag är att driva företaget på det sätt ägarna eller principalen önskar. 

Utifrån agentteorins antagande är ledningen personligt nyttomaximerande, vilket 

innebär att de inte kommer prioritera uppdrag som ägarna givit dem, om uppdraget inte 

kommer gynna ledningen personligen (Deegan & Unerman, 2011). Därav kan ett 

företag med ägare som föredrar en långsiktig strategi ändå agera kortsiktigt på 

marknaden. Agenten kan utnyttja en eventuell informationsasymmetri och ta beslut för 

att maximera sin egen nytta istället för ägarnas nytta (Eisenhardt, 1989). 

 

Ett sätt att råda bot på principal och agentproblem mellan aktieägare och 

företagsledning är att övervaka ledningen. Fama och Jensen (1983) menar att lösningen 

på agentproblemet som skapas av separationen mellan ledning och ägare i stora 

organisationer, är att separera beslutsgenomförandet och beslutsövervakningen. 

Ledningen, som är agenten och beslutsgenomföraren, har som uppdrag att genomföra de 

beslut som fastställts av styrelsen som är beslutsövervakare. De menar att i komplexa 

organisationer tjänar man på att dela upp beslutsgenomförandet och 

beslutsövervakningen. Makten behöver inte ligga hos dem som implementerar besluten, 
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eftersom det då skulle finnas en risk för att den individuella agenten exproprierar 

aktieägarnas intresse (Fama och Jensen, 1983). Ett annat alternativ är att komma 

överens om ett kontrakt som är konstruerat för att försöka sidolägga ledningens intresse 

med aktieägarnas intresse. Ett vanligt sätt är att i kontraktet knyta ersättning till 

aktiepriset. Alchian och Demsetz (1972) menar att kontrakt är något som ingås när 

respektive part har intresse av att göra så. Med andra ord gör ledningen som ägarna vill 

för att det gynnar dem själva. Ledningens vilja att maximera sin egna nytta riskerar att 

ske på bekostnad av aktieägarna, eftersom ledningens beslut om investeringar kan 

bestämmas av ledningens ersättning istället för att grundas på ekonomisk maximering 

för aktieägarna. En långsiktigt, mer lönsam investering kan väljas bort till fördel för en 

mindre lönsam och kortsiktig investering, på grund av att ledningen vill öka det 

kortsiktiga resultatet för att höja sin egna ersättning. 

 

Förutsatt att marknaden är tämligen effektiv bör det antas att marknaden kan se igenom 

ett företags försök att manipulera marknaden genom att tidigarelägga vinst. När forskare 

hävdar att företagsledningar manipulerar marknaden, utgår de ifrån att marknaden kan 

manipuleras (Jensen, 1986). En manipulering som sker utan att någon information 

hanteras på ett illegalt vis eller att fakta presenteras på ett felaktigt sätt. Om marknaden 

går att vilseleda och företag på så vis oförtjänt höjer sitt aktiepris, finns det större 

anledning att befara ett manipulativt beteende av en ledning med incitament att öka 

aktiepriset på kort sikt, för att öka sin ersättning. Det som talar för att en företagsledning 

har kapacitet att vilseleda marknaden är den informationsasymmetri som kan finnas 

mellan ledningen och investerare. Genom att vara selektiva i sin publikation av 

information kan företaget framställa sig i ett bättre ljus (Deegan och Unerman, 2011). 

Alla anser inte att det finns ett agentproblem mellan ägare och ledning. Donaldson och 

Davis (1991) gör en jämförelse grundläggande förutsättningar för agentteori och 

stewardship teori. Där de finner att verkligheten bättre beskrivs av stewardshipteorin. 

Stewardship teori är en teori som förutsätter att företagsledningen vill vara en god 

förvaltare genom att bete sig på det sätt ägarna önskar. Till skillnad från agentteorin 

som förutsätter att företagsledningen är ute efter att maximera egna nyttan. 
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3.3 Earnings management 
 

Earnings management innebär att företagsledningen har möjlighet att hantera och 

manövrera i företagets finanser för att på så sätt framställa företagets finanser på ett 

överlägset sätt. Ett företag kan behöva redovisa sina finanser på det sätt som minimerar 

beskattning. Det kan även användas av en företagsledning som vill framställa sig själv i 

ett bättre ljus. Vilket de kan ha incitament att göra för att behålla sin position eller öka 

sin ersättning. Det finns olika sätt earnings-management kan bedrivas på (Healy & 

Wahlen, 1999). Ett av de mest uppenbara och rimliga tillvägagångssätten är 

periodisering av vinst och kostnader för att minimera beskattning. Sedan finns det 

tillvägagångssätt företagsledningen kan använda sig av för att bedra investerare eller 

långivare. Genom att utnyttja den informationsasymmetri som finns mellan företagets 

investerare och företagets verksamhet kan företagsledningen med sin överlägsna insikt i 

bolagets verksamhet göra förändringar som på ytan framställer bolaget som bättre än det 

verkligen är (Healy & Wahlen, 1999). En av dessa möjligheter företagsledningen har för 

att manipulera företagets finanser kan vara att ändra mängden kapital som satsas på 

forskning och utveckling. 

3.3.1 Bonushypotesen 

Den vanligaste lösningen aktieägare använder för att råda bot på agent och principal 

problemet är prestationsbaserad ersättning, ofta knuten till aktiepriset. När en 

företagsledning har ett bonussystem som är baserat på aktiekursens utveckling skapar 

det ett incitament för ledningen att försöka manipulera aktiepriset. Detta kan 

åstadkommas genom justeringar i redovisningen för att skifta framtida vinster till 

perioden som är bedömningsunderlag för bestämmelsen av ledningens bonus (Deegan 

& Unerman, 2011). Ett annat sätt för ledningen att lyfta resultatet är att skära ner på 

långsiktiga investeringar som inte kommer ge ett positivt resultat under perioden och 

istället satsa på investeringsprojekt som kommer återbetala sig snabbare (Vishny & 

Schleifer, 1997). Det finns kritik mot användandet av den här typen av ersättning. 

Dobbin och Jung (2010) går så långt i sin kritik mot bonussystem att de beskyller alla 

större moderna finansiella kriser sedan 1980-talet på mekanismer som satts in för att 

stävja konflikten mellan ägare och ledning. De argumenterar för att det är bonus och 

ersättningar som betalas ut till följd av en kortsiktig prestation som gjort hela det 
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finansiella systemet kortsiktigt. Såväl finansiella förvaltare som företagsledningar har 

incitament att leverera på kort sikt och inget incitament att leverera på lång sikt (Dobbin 

och Jung, 2010). 

 

3.4 Bakgrund till exit och voice 
 
Hirschman (1970) använde sig av beteckningarna exit och voice för att benämna två 

olika sätt som en ledning i ett företag eller en organisation kan få information om 

nedgång i prestationsförmåga på. Exit och voice kan enligt Hirschman (1970) användas 

för att upphäva temporära utvecklingar i en organisations nedgång i effektivitet eller 

prestationsförmåga. Hedlund et al. (1985) tillämpar och utvidgar begreppen exit och 

voice som klassiska termer inom bolagsstyrning, för att förklara institutionella 

investerares agerande när de är missnöjda med ledningen. Exit och voice är mekanismer 

för investerares ägarinflytande och termerna kan därför användas vid tolkning och 

analys av ägarfrågor. Likt Hedlund et al. (1985) kommer vi använda oss av exit och 

voice som termer på institutionella investerares handlingsalternativ. Nedan kommer vi 

att gå igenom dessa två termerna i mer detalj samt förklara varför exit kan förväntas 

göra företag mer kortsiktiga och varför voice kan förväntas göra företag mer 

långsiktiga. 

3.4.1 Voicebeteende 

Voice är en mekanism som aktieägare kan använda sig av för att uttrycka sitt missnöje 

med ledningens eller bolagets prestation. Syftet med voice är att försöka påverka 

ledningen att agera på ett visst sätt eller att ändra strategi. Det finns olika former av 

voice som en ägare kan använda sig av för att utöva inflytande. Inflytandet kan bland 

annat utövas genom att delta på bolagsstämman, sitta i styrelsen samt genom direkta 

kontakter med ledningen, styrelse, övriga ägare och intressenter (Hedlund et al., 1985). 

För att utöva voice effektivt krävs det en ägarandel som är av betydelse, eftersom 

ledningen inte har incitament att lyssna på ägare som har en liten ägarandel i bolaget. 

Storleken på aktieinnehavet eller röstandelen är en viktig variabel vid utövandet av 

voice. Ägare som har en mindre ägarandel i bolaget får istället förlita sig på den andra 

mekanismen, exit, för att uttrycka sitt missnöje (Hedlund et al., 1985; Chen, Harford 

och Li, 2007). Voice anses vara ett beteende som används av långsiktiga ägare som 

värnar om företagets långsiktiga förmåga. Ägaren vill utöva sitt inflytande och ange 
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riktningar för förbättringar eller förnyelse av företaget. Det är vanligtvis aktiva ägare 

som är insatta i bolaget som utövar voice och de kan därför se problem och 

kvalitetsförsämringar tidigare än aktiemarknaden, vilket innebär att dessa svårigheter 

kan mötas och korrigeras innan förtroendet för företagets aktier skadas. Voice innebär 

oftast ett ökat risktagande för ägarna och att binda kapitalet en längre tid (Hedlund et 

al., 1985). 

3.4.2 Exitbeteende 

Hedlund et al. (1985) definierar exit som ett utträde ur organisationen, ett lämnande 

eller avyttrande. Ur ett ägarperspektiv sker exit genom att ägaren gör en försäljning av 

sitt aktieinnehav i bolaget. När en aktieägare träder ur bolaget innebär det att en annan 

aktieägare gör entry, köper innehavet och träder in i organisationen som ägare. Exit ger 

en signal till företagsledningen om hur den förväntade avkastningen ser ut jämfört med 

alternativa placeringsmöjligheter. Utträdet kan ge en indikation till ledningen att ägarna 

är missnöjda med hur företaget presterat eller att ägarna hittat bättre alternativa 

placeringar. Graden hos en investerares exitbenägenhet kan mätas genom storleken och 

frekvensen på försäljning och köp av aktier. Ett extremfall skulle innebära ett 

omedelbart och fullständigt utträde genom försäljning av hela innehavet. Om ägarna 

använder sig av exit och säljer sitt innehav, finns det en risk att aktiepriset sjunker. 

Eftersom ledningens prestation ofta bedöms genom aktiepriset, blir de pressade att 

upprätthålla en tillräcklig avkastning som motsvara aktiemarknadens förväntningar. På 

så sätt har exitfunktionen en indirekt påverkan på företaget och ledningen, eftersom 

missnöjda ägare som säljer sitt innehav kan lämna avtryck på aktiepriset. Alla ägare, 

oberoende av storleken på aktieinnehavet, kan använda sig av alternativet exit vid 

missnöje med bolagets eller ledningens prestation. Exit kan antas ha en styrfunktion, 

eftersom det kan påverka aktiepriset. Om en ägare med stort aktieinnehav avyttrar sitt 

innehav i bolaget kan aktiekursen komma att ordentligt påverkas, eftersom 

kapitalmarknaden svarar direkt genom att aktiepriset sjunker. Om innehavet däremot är 

litet kan styrfunktionen gå förlorad, då ingen större förändring på aktiekursen sker och 

därför märker ledningen inte att försäljningen gjordes med syftet att påvisa missnöje 

(Hedlund et al., 1985). 
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3.5 Institutionella investerare 

3.5.1 Institutionellt ägandes framväxt på den svenska marknaden 

 

Institutionellt ägande i form av fonder hade för cirka 50 år sedan endast en marginell 

betydelse på marknaden. Under de senaste årtiondena har dock ägarbilden förändrats 

markant. Under 2000-talet ägde svenska och utländska institutionella investerare cirka 

85 procent av aktierna på den svenska aktiemarknaden, vilket visar att ägandet av bolag 

på aktiemarknaden i hög grad har institutionaliseras (SOU 2004:47). 

Försäkringsföretag, pensionsfonder, investeringsfonder och andra portföljförvaltande 

institutioner dominerar idag ägarbilden i stora svenska börsnoterade bolag (SOU 

2004:47). Enligt statistik från SCB hade investeringsfonder omkring 5 procent av 

aktierna på den svenska börsen under 1980-talet och idag innehar investeringsfonder 

cirka 12 procent. Försäkringsföretag och pensionsfonder har genom åren hållit sig på en 

relativt stabil nivå runt 10 procent. Investmentbolagen hade under 1980-talet cirka 16 

procent av aktierna på den svenska börsen. Denna andel minskade och idag innehar 

investmentbolagen cirka 5 procent av aktierna i svenska börsnoterade bolag (SCB, 

2016). En internationalisering av den svenska finansmarknaden möjliggjorde att den 

utlandsägda andelen av aktier på svenska börsen under 1990-talet steg från att vara 

mindre än 10 procent till att öka uppemot 40 procent (SCB, 2016). 

3.5.2 Svenska modellen av ägandestruktur 

 

Ägarstrukturen som är en del av den “svenska modellen” kännetecknas av hög 

ägarkoncentration, att det finns en stark kontrollerande ägare i bolagen som innehar en 

stor del av makten och utövar sitt inflytande. Företagskontrollen av de största svenska 

bolagen har under många år varit stabila och koncentrerade (Högfeldt, 2005). 

Anledningen till att ägandet inte spridit ut sig mer är för att ett politiskt stöd gavs för 

den höga ägarkoncentration. Ett samarbete mellan svenskt näringsliv, politiska partier 

och fackförbund skapade en unik svensk ägarmodell (Högfeldt, 2005). Genom ett unikt 

tillåtande av rösträttsdifferentierade aktier, korsägande och pyramidägande fick 

storägare möjlighet att med relativt små mängder kapital, kontrollera stora företag. De 

rösträttsdifferentierade aktierna innebär att bolag kan ha både A- och B aktier och på så 

sätt separera röstaktier från kapitalaktier. Kors- och pyramidägande innebär att en ägare 
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kan ha kontrollen i flera bolag om ägaren har kontrollen i ett bolag. Detta eftersom en 

ägare som kontrollerar ett bolag även får kontrollen i andra bolag som det första bolaget 

äger och kontrollerar. Dessa kontrollägare har oftast varit svenska familjer, som varit 

verksamma genom investmentbolag som finns i toppen av pyramiden (Högfeldt, 2005). 

Institutionella investerare som inte har stora innehav tenderar att äga aktier med en röst 

per aktie, medan de kontrollerande ägarna tenderar att inneha aktier med flera röster 

(Overland, 2008). 

 

Enligt Overland (2008) har de svenska kontrollägarna under de senaste årtiondena 

upplevt en nedåtgående trend. Mellan åren 1985 och 2000 sjönk de kontrollerande 

ägarnas röstinnehav med nästan en tredjedel, från 60 procent till 40 procent. De svenska 

kontrollägarna har därmed förlorat en del av sitt inflytande de senaste årtiondena. Denna 

trenden avtog dock under 2000-talet då inga större förändringar i ägarstrukturen skett. 

Enligt Högfeldt (2005) har de väletablerade kontrollägarna behållit kontrollen och 

inflytande över bolagen trots de institutionella investerarnas frammarsch. Detta eftersom 

de kontrollerande ägarna har behållit en tillräckligt stor andel av röstaktierna i bolagen 

för att kunna fortsätta styra. Högfeldt (2005) menar att existensen av kontrollägare gör 

att de mindre institutionella investerarna har svårt att utöva inflytande i svenska bolag 

på grund av att de inte får tillräckligt med röstaktier. Enligt Ekonomirådets rapport 

(2003) finns det flera fall där institutioner har tvingat europeiska och däribland svenska 

kontrollägare att gå med på krav som riktats mot styrningen av företaget. Även om 

kontrollägarna har stora röstandelar och kan köra över minoritetsägarna, har 

påtryckningarna från mindre ägare visat sig ha en viss inverkan på besluten. 

 

I de anglosaxiska länderna såsom USA, är aktieägandet väldigt spritt och de förlitar sig 

på att marknaden sköter övervakningen av bolagsledningen och bolagets prestation. 

Styrningen sker av marknaden genom att god bolagsstyrning belönas med en högre 

aktiekurs, medan en sämre bolagsstyrning straffas genom en lägre aktiekurs. Sverige har 

dock en hög ägarkoncentration, vilket till stor del beror på att Sverige tillhör den 

kontinentaleuropeiska traditionen där starka kontrollägare styr bolagen. Ägandet i 

anglosaxiska länder är väldigt diversifierat, medan ägandet i kontinentaleuropeiska 

länder är väldigt koncentrerat (Ekonomirådets rapport, 2003). Eftersom det finns en 
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skillnad i ägarstrukturen kan det även tänkas att det finnas skillnader i ägarstyrningen av 

bolagen och vilka strategier som tillämpas. 

3.5.3 Sofistikerade investerare 

 

Institutionella investerare anses (av bland annat: Hand, 1990; Bartov, Radhakrishnan & 

Krinsky, 2000) vara sofistikerade investerare med en förmåga att prissätta företag bättre 

än andra investerare. Jiambalvo, Rajgopal & Venkatachalam (2002) kommer fram till 

att företag med ett högt institutionellt ägande i högre grad är associerat med att framtida 

resultat är inkluderat i aktiepriset. Vilket tyder på att institutionella investerare är 

kapabla att värdera företags långsiktiga vinster. Att institutionella investerare är 

sofistikerade innebär att de kan förväntas prissätta företag på ett bättre vis och att de i 

förlängningen vill se att företaget maximera värdeförädling genom att balansera 

kortsiktighet och långsiktighet. En sofistikerad investerare kan inte förväntas uppmuntra 

kortsiktighet på ett systematiskt vis (Hand, 1990). 

 

3.6 Olika typer av institutionella investerare 
 

De institutionella investerarna utgörs inte av en homogen grupp då det finns olika 

varianter av institutionella investerare (Hedlund et al., 1985; Chang, Kang och Li, 2016; 

Bushee, 1998; Wahal and McConnell, 2000; Lang och McNicholas, 1977). Enligt 

Hedlund et al. (1985) utgår de olika typerna av institutionella investerare ifrån olika 

förutsättningar och deras ägarbeteende varierar, eftersom de har olika syften med sin 

verksamhet. Lang och McNicholas (1977) menar också att det finns betydande 

skillnader i vilka incitament olika typer av institutionella investerare har. Att olika typer 

av institutionella investerare har olika incitament kan bland annat bero på skillnader i 

skatteregler, olika tryck för kortsiktigt resultat på grund av konkurrens om kunder samt 

olika investeringsbeteende på grund av tidshorisonter. Lang och McNichols (1997) 

menar även att vem institutionens klienter är spelar roll för vilken strategi institutionen 

använder sig av vid placering av kapital. Bushee (1998) menar att det finns en betydlig 

skillnad i hur frekvent olika typer av institutionella investerare handlar på börsen och att 

olika institutionella investerare har olika investeringsstrategier. 
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Hedlund et al. (1985) kategoriserar institutionella investerare som försäkringsföretag, 

pensionsfonder, investmentbolag, rörelsedrivande bolag, stiftelser och aktiefonder. I den 

här uppsatsen kommer inte samma indelningen som Hedlund et al., (1985) gör att 

användas. I den här uppsatsen definieras en institutionell investerare som en finansiell 

förmedlare, en organisation, som hanterar och investerar kapital på uppdrag åt andra. 

För att kunna förvalta kapital på uppdrag av intressenter, sammanför en institution 

kapital från olika enskilda personer eller organisationer (Celik och Isaksson, 2013; Lang 

och McNichols, 1977; Sjöström, 2010). Denna definition av institutionella investerare 

är vanligt förekommande i litteraturen och fungerar som grund i vår egen definition av 

institutionella investerare. Rörelsedrivande bolag kan inte anses vara en finansiell 

förmedlare och därför utesluts de från vår definition av institutionella investerare. 

Anledningen är att de som huvudsysselsättning inte bedriver någon förvaltning av 

värdepapper (Hedlund et al., 1985; Collin et al, 2014) och kan därför inte antas handla 

på ett sätt som liknar de andra institutionella investerarna. En stiftelse kan anses vara en 

institutionell investerare eftersom de enligt Hedlund et al. (1985) skapas för att tjäna ett 

samhälle eller en grupp och kan anses vara en finansiell förmedlare av kapital åt den 

grupp de är skapade av för att förse med finansiell avkastning. Vi delar upp de 

institutionella investerarna i olika typer för att se vilka skillnader som finns mellan 

dessa och om de har olika strategier samt syften med sina placeringar. Med anledning 

av denna definition delar vi först in de institutionella investerarna efter olika typer. 

Dessa är pensionsbolag, investeringsfonder, försäkringsbolag, utländska institutionella 

investerare, investmentbolag och stiftelser. Efter att denna första indelning gjorts går vi 

vidare och skapar två bredare kategorier som sedan kan ställas mot varandra i 

undersökningen. 

3.6.1 Pensionsbolag 

 

Det finns flera olika typer av pensionsbolag såsom pensionsfonder, allmänna 

pensionsfonder och pensionsförsäkringar. Alla pensionsbolag, privata eller statliga, 

förvaltar framtida pensioner. De allmänna pensionsfonderna, AP-fonderna, är statligt 

ägda medan stora pensionsbolag som Alecta och AMF till lika stora delar ägs av 

svenskt näringsliv och LO. Det finns även andra typer av pensionsbolag som är 

privatägda eller ägs av kunderna (Nachemson-Ekwall, 2011). De allmänna 
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pensionsfonderna förvaltar kapital åt svenska privatpersoner. Inget av AP-fondernas 

innehav får enligt 4 kapitlet 9 § lagen om allmänna pensionsfonderna (SFS 2000:192) 

överstiga tio procent av bolagets röstandelar. De är alltså inte tillåtna att vara vara 

kontrollerande ägare, vilket gör att de i regel har ett spritt ägande. Det spridda ägandet 

ger dem större möjlighet att göra en snabb exit och omplacera sitt kapital. De placerar 

och omplacerar sitt kapital för att maximera fondens avkastning. Pensionsförvaltare 

använder sig vanligtvis av exit-funktionen, eftersom de främst är ute efter att maximera 

fondens avkastning (Hedlund et al, 1985). Waddock och Graves (1990) menar att även 

om pensionsfonder naturligt kan ses som långsiktiga investerare är de i verkligheten 

mer kortsiktiga. Kortsiktigheten kommer från det faktum att de flesta förvaltare som är 

ansvariga för pensionsfonder delvis avlönas på basis av fondens prestation. På detta vis 

skiljer sig pensionsfonder inte från andra fonder och bör därför förväntas vara 

kortsiktiga. Pensionsbolagens diversifierade ägande gör att de inte har några stora 

innehav och är därför vanligtvis inte intresserade av att vara involverade i bolagens 

styrning (Waddock och Graves, 1990). Enligt Lee och O’Neill (2003) förlitar sig ägare 

med diversifierat ägande och mindre innehav vanligtvis på extern information i form av 

finansiella nyckeltal, för att observera och bedöma bolagen. Enligt Porter (1992) skapar 

detta ett tryck på bolaget och ledningen att presentera bättre nyckeltal något som kan 

ske på bekostnad av långsiktiga investeringar. Därför kan pensionsbolag antas påverka 

bolagets kortsiktighet. 

3.6.2  Investeringsfonder 

 

En investeringsfond erbjuder ett professionellt förvaltande av kapital. I utbyte mot en 

avgift erbjuds aktörer placera sitt kapital i fonden. Aktörens kapital är sedan kopplat till 

utveckling av fondens innehav. Investeringsfonders innehav kontrolleras av fondens 

ägare, men andelsägarna kan när som helst begära ut sina andelar (Hedlund et al., 1985). 

Det finns flera olika typer av investeringsfonder. De vanligaste är aktiefonder, 

blandfonder och hedgefonder. Aktiefonder är tvingade att placera minst 85 procent av 

innehavet i aktier. Blandfonder tillåts mixa olika typer av värdepapper. Innehavet i en 

blandfond är vanligtvis en sammansättning mellan aktier och räntepapper. Hedgefonder 

är den typ av fond med minst regleringar kring hur förvaltningen ska se ut. De har 

möjlighet att belåna aktier och att genom finansiella instrument skydda sig mot prisfall. 
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Hedgefonderna har också möjlighet att placera stora mängder av sitt kapital i ett och 

samma företag samt att använda sig av hävstångsprodukter (Andersson, 2010). 

 

Investeringsfonder går under kategorin värdepappersfonder och är reglerade genom 

lagen om värdepappersfonder. 20 § Lagen om värdepappersfonder förbjuder fondbolag 

att förvärva aktier till en värdepappersfond med så mycket röstandelar att det blir 

möjligt för fondbolaget att utöva ett betydande inflytande över bolaget och 

bolagsledningen. Enligt Hedlund et al. (1985) äger fonder sällan andelar i bolag som 

innebär att de har ett kontrollägande. Istället är fondernas ägande diversifierat med ett 

spritt ägande i många olika bolag. Enligt Lang och McNichols (1997) fokuserar 

investeringsfonder främst på kortsiktig avkastning, eftersom de måste leverera en hög 

avkastning för att vara konkurrenskraftig och attrahera kapital för att säkra sin 

fortlevnad. En investeringsfond arbetar för sina andelsinnehavare i fonden och inte för 

innehaven i företag de kontrollerar, därför behöver de inte ta hänsyn till att hjälpa 

företaget utveckla sin verksamhet (Hedlund et al., 1985). Enligt Pålsson (2001) är 

priskonkurrensen mellan fonderna betydande. Genom att aktivt delta i skötseln och 

övervaka företaget, blir kostnaderna för fonden högre. Därmed blir avgiften för 

andelsägarna högre, vilket innebär att fonder som inte övervakar bolagen kan ta ut en 

lägre avgift och därför är fondens möjlighet att aktivt delta i bolagets skötsel begränsad. 

Enligt Hedlund et al. (1985) är investeringsfonder flexibla ägare, eftersom de har 

möjlighet att gå in och ur ett innehav snabbt genom exit samt eftersom deras mål är att 

få så hög avkastning som möjligt. Detta innebär att fonder genom att påverka utbud och 

efterfrågan av aktier på marknaden har en stor påverkan på aktiepriset. Det uppstår en 

informationsasymmetri mellan investeringsfonder och ledningen, då investeringsfonder 

vanligtvis har en inaktiv roll i bolagen. Enligt Lee och O’Neill (2003) leder denna 

informationsasymmetri till att investeringsfonder vanligtvis får förlita sig på extern 

information i form av finansiella nyckeltal, för att värdera bolaget. Deras intresse för 

avkastningsmaximering och deras möjlighet att göra en snabb exit ur ett innehav utgör 

därför ett tryck på bolagen att fokusera mer på kortsiktig finansiella nyckeltal. 

Förvaltare av investeringsfonder har ofta, som nämnts tidigare, incitament att maximera 

sin fonds avkastning på kort sikt då deras ersättning grundas på årets värdeökning. 

Investeringsfonders fokus på finansiella nyckeltal och kortsiktig prestation gör att de 

kan anses vara pådrivande av en kortsiktig strategi. 
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3.6.3 Försäkringsbolag 

 

Försäkringsbolag ägnar sig åt risktransaktioner. Enligt 1 kapitlet 11 § 

försäkringsrörelselagen (SFS 2010:2043) förs risk över från försäkringstagare till 

försäkringsbolaget, i utbyte mot en betalning åtar de sig att stå för eventuella framtida 

kostnader risken inbegriper. En annan del av det kapital som försäkringsbolag förvaltar 

kan härledas till kapitalförsäkringar. Försäkringsbolag ska investera sina tillgångar på 

ett aktsamt sätt och på det sätt som gynnar försäkringstagarnas intresse. Innehavet ska 

placeras på ett sådant vis att det säkerställer att upptagna försäkringsåtagande kan 

uppfyllas i framtiden (SFS 2010:2043). Eftersom tillfället då försäkringsbolag måste 

göra en utbetalning kan inträffa när som helst, måste kapital finnas tillgängligt. Hedlund 

et al. (1985) menar att försäkringsbolags huvudintresse är att maximera innehavens 

avkastningen åt sina kunder och ägare. Försäkringsbolag figurerar på en konkurrerande 

marknad och det gäller därför att försöka leverera så hög avkastning som möjligt 

(Dallas, 2012). När det finns en press på att leverera god avkastning för nuvarande 

period, finns risken att beslut som ökar det kortsiktiga resultatet prioriteras och väljs på 

bekostnad av beslut som maximerar bolagets värde på lång sikt. Hedlund et al. (1985) 

menar följaktligen att försäkringsbolag själv ibland har hävdat att de inte kan sägas 

representera sin aktiepost som en storägare utan att deras innehav egentligen är 

hundratusentals ägare och att de därför inte behöver ta ansvar och utöva kontroll som 

andra storägare. Försäkringsbolagens diversifierade ägande (Hedlund et al, 1985) leder 

enligt Lee och O’Neill (2003) till att de i regel inte har intresse av att göra en 

djupgående analys av bolaget som går bortom finansiella nyckeltal. Detta gör att de inte 

kan anses uppmuntra långsiktighet, utan deras fokus ligger istället på finansiella 

nyckeltal vilket påverkar företag att fokusera mer på att förbättra finansiella nyckeltal 

istället för andra områden. 

3.6.4 Utländska institutionella investerare 

 

En utländsk institutionell investerare är en institutionell investerare som inte har sin 

hemvist i Sverige men äger svenska noterade aktier. Det kan till exempel vara utländska 

pensionsfonder, investeringsfonder, fonder som kontrolleras av suveräna stater eller 

försäkringsbolag som äger aktier på den svenska börsen. Enligt Collin et al. (2014) finns 
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det en tendens att utländska ägare i svenska bolag är institutionella investerare och 

därav har samma karaktärsdrag som de andra kortsiktiga institutionella investerarna. 

Även Dahlquist och Robertsson (2000) visade i sin undersökning att de flesta 

egenskaperna som kännetecknar utländska ägare berodde på att den största delen av de 

utländska ägarna var fonder eller andra typer av institutionella investerare. Enligt 

Hedlund et al. (1985) tenderar utländska institutionella investerare att ha mindre 

innehav och ett längre avstånd till den svenska marknaden. En konsekvens av detta är 

att de i princip enbart använder sig av exit-alternativet. Enligt Collin et al. (2014) beror 

detta även på att utländska investerare inte förstår den svenska affärskulturen och att de 

inte har ett tillräckligt stort nätverk i Sverige, vilket håller dem utanför flödet av 

informell information. Utländska ägare kan därför antas vara mindre kapabla att 

övervaka och påverka bolaget jämfört med svenska ägare (Collin et al, 2014) och därför 

kan det antas att deras exitbeteende förstärks ytterligare. 

3.6.5 Investmentbolag 

 

Ett investmentbolag är enligt 39 kapitlet 15 § inkomstskattelagen (SFS 1999:1229) ett 

företag, vars primära syfte är att genom ett ordentligt fördelat värdepappersinnehav 

erbjuda aktieägarna riskfördelning, vilket innebär att investmentbolagen har en roll som 

kapitalförvaltare. För att räknas som investmentföretag måste ett investmentbolags 

aktier innehas av ett stort antal fysiska personer. Enligt Hedlund et al. (1985) hindras 

investmentbolag inte likt andra förvaltningsupplägg från att äga stora aktieposter i 

företag som ger dem kontroll över bolaget. Många av de större och äldre 

investmentbolagen såsom Industrivärden och Investor har över 10 000 aktieägare. 

Enligt Lindberg (u.å) har investmentbolag historiskt sett ställt två affärsidéer, 

riskspridning och företagskontroll, mot varandra. Investmentbolagens verkliga 

verksamhet i Sverige har fokuserat mer på företagskontroll och aktivt ägande än 

riskspridning. Investmentbolagen har i Sverige utgjort en mer aktiv ägarfunktion i 

bolagen jämfört med andra stora institutionella investerare såsom aktiefonder och 

försäkringsbolag (Lindberg, u.å). Denna historiskt aktiva ägarroll och ett relativt 

koncentrerat innehav till ett färre antal bolag kombinerat med ett fokus på långsiktighet 

gör att investmentbolag kan förväntas ha en djupare inblick i företagets verksamhet. Lee 

och O’Neill (2003) menar att investerare med stora poster är informationsintensiva 
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investerare, vilket innebär att de inte enbart förlitar sig på extern information i form av 

finansiella nyckeltal. Om ett bolag har informerade aktieägare innebär det att 

informationsasymmetrin mellan ledning och ägare blir lägre. Därmed finns det ett 

mindre tryck på ledningen att förbättra finansiella nyckeltal genom att prioritera 

kortsiktig vinst. Enligt Hedlund et al. (1985) har investmentbolagen en hög 

voicebenägenhet och de har tillgång till viss intern information, vilket gör att de har 

bredare beslutsunderlag och därför kan ta mer informerade beslut. 

3.6.6 Stiftelser 

 

En stiftelse bildas genom att egendom avskiljs för att varaktigt förvaltas som en 

självständig förmögenhet för ett bestämt ändamål (SFS 1994:1220, Stiftelselagen). Det 

finns flera olika typer av stiftelser, men de vanligaste är allmännyttiga stiftelser, 

pensionsstiftelser och personalstiftelser. Enligt Hedlund et al (1985) har de 

allmännyttiga stiftelserna ett avsett ändamål och är ofta skapade för att förhindra att 

stora förmögenheter och aktieinnehav försvinner vid arvsskiften. Ofta handlar det om att 

bibehålla makten över ett företag i familjen vid ett generationsskifte, därför är det ofta 

en stor post aktier som möjliggör utövandet av kontroll över bolaget (Andersson, 2010). 

Allmännyttiga stiftelser har av den anledningen ofta ett koncentrerat ägande. Enligt Lee 

och O’Neill (2003) skapar stora aktieposter i ett färre antal bolag ett incitament att sätta 

sig in mer i bolagets styrning för att minska informationsasymmetrin. När en ägare är 

insatt i ett bolags verksamhet minskar risken för att ytliga bedömningar baserade på 

nyckeltal ensamt ska ligga som bedömning av ett företags framtida strategi och 

investeringar. De allmänna stiftelsernas verksamhet bedrivs enligt Andersson (2010) 

utan vinstsyfte och minst 80 procent av stiftelsens inkomst ska användas för det 

förutbestämda ändamålet. Enligt Andersson (2010) är pensionsstiftelser en typ av 

stiftelse som startas av arbetsgivaren med syftet att säkra de anställdas pensioner. 

Arbetsgivaren får endast ta medel ur stiftelsen vid utbetalning av pensioner till 

anställda, det vill säga att pensionsstiftelser inte får utfästa någon pension. En 

personalstiftelse bildas av arbetsgivaren och förvaltar kapital som ofta kommer genom 

att företag gör avsättningar av vinst som ska tillfalla personalen. Syftet med en 

personalstiftelse är att gynna personalen med annan välfärd än lön, för att de ska få ta 

del av företagets framgång. Avkastningen i företagsanknutna stiftelser kommer antingen 
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personalen i berörda företag till godo eller används för att stödja viss forskning 

(Andersson, 2010). Det är generellt ovanligt att stiftelser ändrar om i sitt innehav genom 

att köpa och sälja innehav under årens gång. Detta beror sannolikt på att de har vad 

Lang och McNichols (1997) menar är svagare incitament att köpa och sälja för att 

maximera sin avkastning för året. Anledningen till att de har ett svagare incitament 

beror enligt Lang och McNichols (1997) på att de inte har samma press på sig att 

leverera högre avkastning på det viset som investeringsfonder och försäkringsbolag, 

eftersom de inte konkurrerar om kapital på samma sätt. Detta gör att stiftelser kan 

tänkas respektera företags mer långsiktiga fokus när det gäller investeringar. 

 

3.7 Gruppering av institutionella investerare 
 
Trots att det finns skillnader mellan alla institutionella investerare och sannolikt mellan 

alla enskilda fonder, finns det generella skillnader mellan två kategorier av 

institutionella investerare som gör att en indelning kan göras i två grupper, kortsiktiga 

institutionella investerare och långsiktiga institutionella investerare.  

 

Pensionsbolag, investeringsfonder, försäkringsbolag och utländska institutionella 

investerares primära mål är oftast att få så hög riskjusterad avkastning som möjligt, 

vilket leder till att de främst påverkar företagen de är ägare i genom exitbeteende. De tar 

därför oftast en roll som passiva ägare i bolagen (Hedlund et al., 1985) Detta synsätt 

stämmer överens med det som ovan presenterats om respektive institutionell ägartyp. Vi 

har därför valt att kategorisera utländska institutionella investerare, investeringsfonder, 

pensionsbolag och försäkringsbolag som kortsiktiga institutionella investerare. 

 

Enligt Hedlund et al. (1985) har investmentbolag och stiftelser oftast ett större innehav i 

företagen de är investerade i. De har oftast ett långsiktigt syfte med sina placeringar och 

koncentrerar sig till ett fåtal företag, vilket gör att de har svårare för att göra en effektiv 

exit ur innehavet. Dessa institutionella investerare har ibland fler intressen i bolaget än 

avkastning. För att påverka och ibland kontrollera företagen bedriver de främst sin 

förvaltning genom voice, vilket innebär att de tar en aktiv ägarroll i bolagen. Detta 

synsätt stämmer överens med det som ovan presenterats om respektiv institutionell 
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ägartyp.Vi har därför valt att kategorisera investmentbolag och stiftelser som 

långsiktiga institutionella investerare.  

 

Tabell 1 

Gruppering av olika institutionella investerare 

Kortsiktiga investerare 

Pensionsbolag 

Investeringsfonder 

Försäkringsbolag 

Utländska institutionella investerare 

Långsiktiga investerare 

Investmentbolag 

Stiftelser 

Källa: Författarnas indelning 

 

3.7.1 Kortsiktiga institutionella investerare 

 

Kortsiktiga institutionella investerare agerar som professionella förvaltare åt en mängd 

intressenter (Overland, 2008) och vill därför maximera värdet till sina uppdragsgivare 

genom att söka efter stabil och hög avkastning. För att uppnå en konkurrenskraftig, 

stabil avkastning och minimera risk måste de sprida sitt innehav i många olika bolag 

(Hedlund et al., 1985), vilket har gett den här ägartypen ryktet att de är passiva ägare 

som endast tillämpar exitstrategin (Overland, 2008).  

 

De kortsiktiga institutionella investerarna måste enligt Hedlund et al. (1985) akta sig för 

att låsa in sitt innehav, genom att till exempel äga för stora andelar av ett bolag som gör 

att de inte kan göra en snabb exit vid behov. Denna typ av investerare, förvaltar kapital 

åt många intressenter som inte har något intresse av att utöva makt och inflytande och 

avstår vanligtvis från att påverka företagsledningen. Chen et al. (2007) menar att 

kortsiktiga institutionella investerare har mindre intresse av att ta en aktiv ägarroll i 

bolaget, särskilt i de fall då de inte har något intresse av att hålla innehavet en längre tid. 

Detta eftersom det är resurskrävande att utöva makt och inflytande. Eftersom den här 

typen av ägare sprider sitt innehav i många bolag, blir det enligt Lee och O’Neill (2003) 
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svårare och mer kostsamt för dem att vara aktiva i varje bolags skötsel. Dessa 

investerare har oftast ingen lojalitet till bolaget de är delägare i och därför kan de välja 

att lämna bolaget när bolaget inte presterar som de önskar. Även om dessa ägare hade 

velat utöva mer kontroll förhindras de av konkurrensen på marknaden. Om de inte 

adderar ett tillräckligt stort värde i utbyte mot kostnaden för att vara en aktiv ägare, har 

de inte råd att spendera resurser på denna funktion. Detta beror på att dessa investerare 

konkurrerar med varandra om uppdragsgivarens kapital och därför ständigt måste söka 

efter högsta möjliga avkastning (Hedlund et al, 1985; Dallas, 2012). Kortsiktiga 

institutionella investerares benägenhet att göra exit och att inte vara bunden till sina 

innehav möjliggör att de kan ha en kortsiktig strategi på marknaden för att maximera sin 

egna nytta.  

 

Institutionella investerare som främst använder sig av styrningsmekanismen exit kan 

inte förväntas ta något stort ansvar över bolagen de är ägare i. Avsaknaden av 

incitament och tillräckligt med röstandelar för att vara med och styra företaget innebär 

att de inte involverar sig i företagets verksamhet, istället är aktiekursen det enda som är 

relevant. Kortsiktiga institutionella investerares höga diversifiering tillsammans med 

marknadens höga utbud av olika företag att investera i, minskar incitamentet att 

involvera sig i företagens framtid (Lee och O’Neill, 2003). Med utgångspunkten att 

institutionella investerare förväntas vara ointresserade av företagets framtid är nästa 

fråga om detta påverkar investeringshorisonten i de företag de är ägare i.  

 

Företagsledningen, som är utsedd av aktieägarna har som uppdrag att bedriva företagets 

verksamhet på det vis aktieägarna önskar. Seperationen mellan ägare och kontroll (Berle 

och Means, 1932) innebär att företagsledningen riskerar att styra bolaget utifrån 

egenintresse, istället för att driva bolaget i ägarnas intresse. Ett sätt att lösa problemet 

med olika intressen är prestationsbaserad ersättning baserad på aktiekursens utveckling 

(Jensen och Meckling, 1976). Att ha aktiepriset som underlag för ersättning fungerar väl 

med en fungerande effektiv marknad, då aktiepriset reflekterar vad bolaget är värt, men 

om marknaden saknar möjlighet att alltid korrekt värdera ett bolag kan det utnyttjas av 

företagsledningen. Ersättning baserad på kortsiktiga resultat riskerar därför att generera 

en myopisk företagsstrategi. Om ledningen innehar möjlighet att på kort sikt, genom 

den informationsasymmetri som finns mellan ledning och ägare, förmedla en artificiell, 
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osann bild av företaget och därmed höja aktiepriset, för att maximera sin egna nytta 

finns det en risk för att de använder sig av den möjligheten (Rajgopal och 

Venkatachalam 1997, refererad i Mavruk och Carlsson, 2014). Aktiepriset, korrekt 

värderat eller inte, styr företagsledningens beslut och kan ge dem incitament för 

kortsiktig prestation. Även konkurrensen som finns inom ledningen om högre positioner 

kan tänkas påverka ledningens incitament att prestera bra på kort sikt. För att förbättra 

sin position inom bolaget gäller det att man kan visa på resultat nu (Fama, 1980). 

 

Den kortsiktiga institutionella investeraren påverkar företagsledningen genom exit och 

entry. Vid hot om exit kan företagsledningen känna sig tvingad att driva företaget på det 

vis som minimerar exitbeteende. En ledning vill minimera exitbeteende för att ett 

företags aktiekurs kan påverkas av att aktieägare säljer aktier. Enligt Baysinger, Kosnik 

och Turk (1991) och Lee och O’Neill (2003) kan en stor institutionell försäljning orsaka 

en drastisk nedgång i ett företags marknadsvärde, vilket innebär att investerare med 

stora andelar har en stor makt över företagsledningen. Detta kan göra att den kortsiktiga 

institutionella investeraren som enligt Hedlund et al. (1985) har en högre benägenhet för 

exitbeteende, får ett oproportionellt stort inflytande över företaget. Det finns de (bland 

annat: Porter, 1992; Asker, Farre-Mensa och Ljungqvist, 2014) som kritiserar 

kortsiktiga institutionella investerare för att fokusera för mycket på kortsiktiga resultat. 

Kortsiktiga institutionella investerare kritiseras för deras kortsiktiga fokus, som ibland 

innebär att de lämnar bolaget direkt om det förväntade resultatet för året eller kvartalet 

inte uppnås. Detta är något som i sin tur sätter press på ledningen att uppnå förväntat 

resultat, vilket kan påverka ledningens beslut kring långsiktiga investeringar (Lee och 

O’Neill, 2003). Individer som förvaltar kapital i kortsiktiga institutionella 

investeringsbolag bedöms enligt Porter (1992) vanligtvis på basis av årlig eller 

kvartalsmässig prestation, vilket skapar ett incitament för dem att maximera årets eller 

kvartalets aktiepris istället för att se till framtida värdeförädling, då deras ersättning är 

knuten till prestation. Även om förvaltaren är villig att riskera sin kvartalsmässiga 

prestation genom att hålla lovande aktier en lång period, pressas de av innehavaren av 

kapitalet som överlåtit ansvaret till förvaltare och vill ha avkastning under innevarande 

period (Porter, 1992; Graves, 1988). Konkurrens som finns mellan förvaltarna innebär 

att de måste leverera en hög avkastning, för att vara konkurrenskraftiga och attrahera 
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kapital. Därmed skapas ytterligare incitament för den här typen av ägare att maximera 

årets avkastning (Hedlund et al, 1985; Dallas, 2012). 

 

Företagsledningen vill prestera väl och eftersom deras prestation ofta mäts av 

aktiekursens förändring, har de incitament att, om möjligt, höja aktiekursen för att 

gynna sig själva. Vid de tillfällen de kan handla på ett sätt som marknaden belönar med 

högre aktiekurs har de incitament att göra det. Detta gäller både när det är till 

aktieägarnas för-och nackdel (Narayanan, 1985). När aktiekursen styrs av kortsiktiga 

institutionella investerare, kan ledningen välja att fokusera på att tillfredsställa dessa 

även om det behöver ske på bekostnad av andra ägares intresse. Kortsiktiga 

institutionella investerares makt kan ha en positiv eller negativ inverkan på bolagen de 

gör exit och entry i. Problemet med deras ibland oproportionella inflytande blir störst 

när deras intresse skiljer sig från andra ägares intresse.  

 

Det har gjorts flera empiriska undersökningar med syfte att undersöka sambandet 

mellan institutionella investerare och kortsiktiga investeringsstrategier. Graham, Harvey 

och Rajgopal (2005) gjorde en enkätundersökning som baserades på 400 finanschefer 

som tillfrågats. 78 procent av cheferna svarar att de skulle offra kapital som skulle gått 

till lönsamma investeringsobjekt för att istället använda kapitalet till att nå kortsiktiga 

mål. Finanscheferna som tillfrågas är överlag oroade för att inte uppnå kortsiktiga 

resultatmål som ställs på dem av marknaden. Författarna menar att svaren de fick i sin 

enkätundersökning pekar på att investerare manövrerar företagens resultat för att behaga 

marknaden. När Graham et al. (2005) ställer frågan till finansdirektörerna om vilken 

investerare som har högst inflytande över aktiepriset är det vanligaste svaret 

institutionella investerare. Finansdirektörer anser att företagets mest betydelsefulla 

investerare, när det gäller aktiekursens utveckling över lång tid, är den institutionella 

investeraren.  

 

Kvantitativa undersökningar har inte lyckats att påvisa ett lika starkt samband som tyder 

på att ledningen påverkas av investerare att skära ner på långsiktiga investeringar för att 

uppnå kortsiktiga resultatmål. Det finns dock undersökningar (av bland annat: Bushee, 

1998; Chen, Lin & Yeng, 2014; Graves, 1988; Samuel, 2000) som visar på att det finns 

ett empiriskt samband mellan andelen institutionella investerare och myopiska 
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investeringstendenser. En möjlig förklaring till att studiernas resultat har varit spridda 

kan vara att det finns så pass många olika typer av institutionella investerare som har 

olika incitament och tillämpar olika strategier. Bushee (1998), Chen, Lin & Yeng 

(2015) delar upp de institutionella investerarna i mer flyktiga och mindre flyktiga 

investerare, för att ta hänsyn till att det finns olika typer av institutionella investerare 

som har olika incitament och använder sig av olika strategier. De fann i sina 

undersökningar att en högre andel flyktiga investerare kan associeras med en lägre andel 

kapital som satsas på långsiktiga investeringar, i detta fall forskning och utveckling. 

Graves (1988) undersökte de institutionella investerarna som en enda grupp och fann ett 

negativt samband mellan andelen institutionellt ägande och långsiktiga investeringar 

såsom forskning och utveckling.  

 

Det har argumenterats (i bland annat: Graves och Waddock, 1990; Narayanan, 1985; 

Graves, 1988; Porter, 1992) att företagsledningar har incitament att sänka sina 

investeringar i FoU till fördel för att kunna leverera högre kortsiktiga resultat som 

efterfrågas av institutionella investerare. En följd av att finansiella förvaltare och 

företagsledningar får bonusar och ersättningar baserade på kortsiktig prestation, ger dem 

incitament att leverera på kort sikt och inget incitament att leverera på lång sikt. En 

preferens för kortsiktigt resultat kan skapa en oavsiktlig konsekvens av företagets 

långsiktiga värdeskapandeförmåga. Den kortsiktiga benägenheten skapas eventuellt av 

pressen som finns på att uppfylla kapitalmarknadens förväntningar.  

 

Institutionella investerares fallenhet för företags förmåga att leverera kortsiktig vinst, att 

nå upp till kortsiktiga resultatmål, påverkar företagets aktiepris. Denna fallenhet skapar 

incitament för företagsledningen att vara mer kortsiktig än vad som är ekonomiskt 

rationellt. Informationsasymmetri mellan företagsledning och aktieägare, som skapas av 

att den här typen av ägare vanligtvis inte är aktiv i bolagets skötsel, möjliggör 

ledningens oönskade kortsiktighet. Informationsasymmetrin består ofta av ledningens 

bättre förmåga att avgöra huruvida kostnader för FoU är lönsamma eller slösaktiga 

(Froot, Perold och Stein, 1991). Huvudregeln vid bokföring av utgifter för FoU är enligt 

Bokföringsnämndens rekommendation R1 att de ska kostnadsföras direkt när utgiften 

sker, eftersom kraven som ställs för att få ta upp det som en immateriell tillgång sällan 

uppfylls. Investeringar i FoU är osäkra eftersom den avkastningen som investeringen 
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förväntas generera inte uppstår förrän om flera år framåt i tiden och ibland genererar 

investeringen ingen avkastning alls. Den här osäkerheten gör det svårt för investerare att 

bedöma FoU-utgifternas värde. En ökning av utgifter för FoU försämrar det kortsiktiga 

resultatet, medan en minskning av utgifter för FoU ökar det kortsiktiga resultatet. Då 

den här typen av investerare vanligtvis inte är aktiva i bolagets skötsel, uppstår det en 

informationsasymmetri mellan ledningen och ägarna. På grund av 

informationsasymmetrin förlitar sig den här typen av investerare vanligtvis på extern 

information i form av kvartalsresultat, vilket innebär att de inte alltid blir medvetna om 

att en nedgång i kvartalsresultat var en följd av investeringar i FoU. Detta kan trigga 

igång en försäljning av aktier, eftersom investerarna inte blir medvetna om ledningens 

långsiktiga mål (Bushee 1998; Wahal och McConnell, 2000; Lee och O’Neill, 2003).  

 

Utifrån de argument som ovan presenterats kan det antas att de kortsiktiga 

institutionella investerarna skapar ett tryck på företagsledningen att leverera ett 

godtagligt kortsiktigt resultat. Detta tryck antas i sin tur leda till att ledningen investerar 

mindre i FoU, för att höja den kortsiktiga vinsten och nå det förväntade resultatet. Detta 

för att inte riskera att trigga igång de institutionella investerarnas försäljning av aktier, 

vilket kan påverka aktiekursen negativt och därmed även företagsledningen negativt. 

Mot den här bakgrunden formuleras följande hypotes: 

 

H1: Det finns ett negativt samband mellan andelen kortsiktiga institutionella 

investerare och FoU 

 

3.7.2 Långsiktiga institutionella investerare  

 

Den här typen av institutionella investerare bidrar enligt Hedlund et al. (1985) med ett 

långsiktigt uthålligt kapital och ägarinflytande. Många av dessa investerare har som mål 

att påverka utvecklingen i bolagen de är delägare i. När en investerare av den här typen 

köper in sig i ett bolag är det oftast med syftet att äga innehavet långsiktigt. De tenderar 

att följa sitt syfte och bli kvar som ägare i bolagen under en längre period. Många 

innehav hålls i tiotals år, vilket leder till att dessa institutionella investerare med tiden 

får en god insikt i verksamheten och kan bidra med ett värdefullt engagemang genom att 

aktivt delta i företagets skötsel. Ett aktivt deltagande innebär att de använder sig av 
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funktioner som innefattar voicebeteende. Dessa funktioner är bland annat tillsättning av 

företagsledning och styrelse samt att aktivt delta i situationer då beslut tas kring 

särskilda investeringar och transaktioner (Hedlund et al., 1985; Chen et al., 2007).  

 

Att denna typ av investerare fokuserar på voicefunktionen för att påverka företaget 

innebär inte att hotet om exit inte existerar. Det händer att även denna typ av investerare 

ändrar om i sin innehavsportfölj, vilket kan påverka aktiekursen och sätta press på 

företagsledningen (Hedlund et al., 1985). Att använda olika voicefunktioner innebär 

ofta en kostnad, premissen för dessa förvaltningsupplägg är att ägaren bidrar till 

företagets välgång genom sin voicefunktion och att denna nytta överväger kostnaderna 

(Chen et al., 2007). I vissa fall när den här typen av investerare har agerat aktiv ägare i 

en lång period blir de lojala, en lojalitet som innebär att de inte använder sig av 

exitfunktionen när bolaget prestarar dåligt. Istället försöker de genom voicefunktionen 

förbättra företaget (Hedlund et al., 1985). 

 

Att som ägare ta på sig kostnader för kontroll och övervakning är vanligast när ägaren 

innehar en stor ägarandel av bolaget. Detta eftersom det krävs en ägarandel av betydelse 

för att kunna utöva inflytande i bolaget, men även för att ägaren själv ska vara 

intresserad av bolagets överlevnad på lång sikt. Ägare som är med och styr bolag genom 

voice-funktionen tenderar att ange riktningar för förnyelse eller förbättringar av 

företaget. Det tar ofta lång tid för ett företag att genomföra förändringar som en ägare 

uppmuntrat eller tvingat fram genom voicebeteende. Därför krävs det att investeraren 

som lagt resurser på att påverka företaget i en viss riktning stannar som ägare i 

företaget, innan förändringen ger någon effekt (Hedlund et al., 1985; Chen et al., 2007).  

 

Eftersom den här typen av investerare placerar långsiktigt och ofta koncentrerar sitt 

innehav till ett fåtal bolag, kan de anses vara dedikerade. Enligt Porter (1992) skapar 

detta ett incitament för dessa ägare att övervaka företagsledningens beslut noga och 

förlita sig på annan information än finansiella rapporter för att bedöma ledningens 

prestation. Schipper (1989) menar att sofistikerade ägare med substantiella summor 

investerade är bra på att bidra med övervakning av ledningen som lindrar ledningens 

kortsiktiga beteende. Genom att övervaka ledningen försöker de försäkra sig att 

ledningen inte fokuserar för mycket på att nå kortsiktiga resultatmål framför att 
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investerar i långsiktiga projekt såsom forskning och utveckling. Enligt Alchian och 

Demsetz (1972) bör övervakning kunna bidra till att ledningen inte lika enkelt kan 

handla i eget intresse, vilket minskar risken för att ledningen tar kortsiktiga beslut på 

bekostnad av framtida värdemaximering. Ägare av den här typen kan därför anses 

lindrar det kortsiktiga investeringsbeteendet i bolagen. 

 

Flera av de artiklar som undersökt om institutionella investerare som grupp tenderar att 

påverka företagens kortsiktighet lyckas inte bevisa att så är fallet. Istället har fler 

undersökningar resulterat i att andelen institutionella investerare korrelerar med mer 

satsningar på framtida investeringar. Jarrell et al (1985) som genomförde den första 

undersökningen för att undersöka om institutionella investerare kunde associeras med 

lägre utgifter för FoU fann istället det motsatta förhållandet, högre andel institutionella 

investerare kunde associeras med högre utgifter för FoU. Hansen och Hill (1991) samt 

Baysinger, Kosnik och Turk (1991) är två andra studier som i sina undersökningar fann 

att andelen institutionellt ägande var positivt korrelerat med högre utgifter för FoU. 

Samuel (2000) fann det motsatta när han gjorde en liknande undersökning, då resultat 

blev att institutionella investerare kunde associeras med lägre utgifter för forskning och 

utveckling. Samuel nämner själv skillnaden i undersökningsperioder som en möjlig 

förklaring till det skiljande resultatet. En möjlig förklaring till att studiernas resultat har 

varit spridda kan vara att det finns många olika typer av institutionella investerare. 

Många forskare har dock inte tagit hänsyn till detta, utan placerat alla institutionella 

investerare i en homogen grupp. Detta trots att de olika typerna av institutionella 

investerare har olika incitament och tillämpar olika strategier. Det finns dock 

undersökningar (av bland annat: Bushee, 1998; Chen, Lin & Yeng, 2014; Wahal och 

McConnell, 2000) som har delat upp de institutionella investerarna i olika kategorier, 

baserat på hur frekvent de handlar på börsen. Enligt Porter (1992) har det argumenterats 

för att endast de institutioner som handlar frekvent på börsen framkallar ett kortsiktigt 

agerande av företagsledningen. Det är dessa ägare som med högst sannolikhet säljer 

innehavet om företaget inte når upp till det förväntade resultatet, vilket motiverar 

ledningen att undvika att presentera dåliga nyheter om resultatet. Wahal och McConnell 

(2000) finner likt Jarrell et al. (1985) att andelen institutionella investerare korrelerar 

med högre utgifter för FoU. När Wahal och McConnell (2000) delar upp institutionerna 

efter hur aktiva de är på börsen finner de ingen skillnad mellan grupperna, det vill säga 
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att andelen institutionellt ägande fortfarande korrelerar med högre utgifter för FoU. 

Utan att göra någon intern uppdelning blir resultatet i Bushees (1998) undersökning att 

en högre andel institutionella investerare korrelerar med högre utgifter för FoU. När 

Bushee (1998) gör en uppdelning mellan dedikerade och flyktiga institutionella 

investerare finner han att dedikerade investere inte påverkar utgifter för forskning och 

utveckling.  

 

När ett företag spenderar kapital på FoU är det i syfte att kvarhålla eller öka framtida 

lönsamhet. Att bedriva FoU är vanligtvis att satsa på framtiden, att skjuta fram 

avkastning. En högre avkastning imorgon är mer värd än en lägre avkastning idag. 

Enligt Bokföringsnämndens rekommendation R1 lyfter bolaget stegvis standarden på 

sitt vetenskapliga och tekniska kunnande genom att investera i FoU, vilket kan vara ett 

tecken på bolagets framtida lönsamhet. Mängden kostnader som läggs på FoU är enligt 

Bokföringsnämndens rekommendation R1 av betydelse vid bedömning av företags 

framtidsutsikter. Därför kan mängden kapital som satsas på FoU avspegla om ett företag 

tillämpar en kortsiktig- eller långsiktig strategi. Utgifter för FoU bidrar till sökandet av 

ny vetenskaplig eller teknisk kunskap och insikt. Det kan även bidra med att bolaget 

frambringar nya eller väsentligt förbättrade produkter eller processer (BFNAR 2012:1, 

18.10). Investeringar för framtiden kan därför anses vara en nödvändighet för bolag som 

vill befästa och utveckla sin position på lång sikt.  

 

Långsiktiga institutionella investerare kan förväntas uppmuntra en sund kapitalnivå som 

satsas på långsiktiga investeringar, eftersom de är intresserade av att, på lång sikt, 

utveckla verksamheten. De har incitament att investera i långsiktiga projekt eftersom de 

vanligen koncentrerar sitt innehav till ett fåtal bolag och syftet med deras innehav är i 

regel att blir kvar som ägare i bolagen under en längre period. Ett bolag som vill 

överleva och öka sin tillväxt på lång sikt, vilket dessa investerare förväntas sträva efter, 

behöver enligt Lee och O’Neill (2003) göra investeringar för framtiden. Som tidigare 

nämnts, är investeringar i FoU inte omedelbara eller säkra, vilket gör det svårt för 

investerare att bedöma FoU-utgifternas värde. Den här typen av investerare är vanligtvis 

mer involverad och aktiv i bolaget, vilket innebär att de får mer information om 

investeringens värde och därför lämnar de inte bolaget vid en tillfällig nedgång i 

resultatet som orsakas av investeringar i FoU (Lee och O’Neill, 2003). Eftersom den här 
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typen av investerare oftast innehar stora aktieposter, kan de inte sälja dessa lika snabbt, 

då aktiekursen vid en stor försäljning riskerar att falla betydande. Detta är enligt Lee 

och O’Neill (2003) en annan anledning till att dessa investerare kan uppvisa större 

tålamod och att de vanligtvist inte säljer sitt innehav vid en tillfällig nedgång i 

kvartalsresultatet. Denna investerare kan också ha andra incitament för att företag ska 

satsa mer på forskning och utveckling. Intressen som makt, inflytande och bolagets 

fortlevnad kan premieras före maximal avkastning. Därför har följande hypotes 

formulerats: 

 

H2: Det finns ett positivt samband mellan andelen långsiktiga institutionella 

investerare och FoU 
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4 Empirisk metod 

 

Kapitel fyra börjar med att redogöra för varför en kvantitativ forskningsmetod har valts 

med en longitudinell undersökningsdesign. Därefter presenteras urvalet som ligger till 

grund för undersökningen samt tillvägagångssättet vid datainsamlingen. Sedan beskrivs 

och presenteras de olika variablerna som kommer att ingå i den här studiens olika 

tester. Avslutningsvis förs kritik mot metoden fram. 

 

4.1 Val av undersökningsmetod 

 

Litteraturgenomgången som utfördes visade att mycket av den befintliga forskningen på 

området gjorts med en kvantitativ forskningsansats. Enligt Bryman och Bell (2013) 

behöver en större mängd data användas, vilket utgör en förklaring till att en kvantitativ 

undersökningsmetod valts. En annan anledning till att den kvantitativa metoden lämpar 

sig bäst för den här undersökning är eftersom avsikten är att använda historisk data, då 

det behöver finnas en viss förändring i datan för att några slutsatser ska kunna dras. 

Därför avser vi att mäta 30 bolag noterade på Stockholmsbörsens Large-, och Mid-

Caplista med en femårig tidshorisont. Eftersom vi grundar vår studie i befintlig 

forskning och teori, samt avser att utföra en teoriprövning och inte en teorigenerering, är 

den kvantitativa undersökningsmetoden bäst lämpad för denna undersökning (Bryman 

och Bell, 2013).  

 

Ett annat tillvägagångssätt hade varit att genomföra en kvalitativ studie. Till skillnad 

från den kvantitativa studien som fokuserar på kvantifiering av data vid analys, är den 

kvalitativa studien mer inriktad på ord vid analys. Genom intervjuer eller enkäter skulle 

vi då direkt frågat förvaltare av respektive typ av förvaltare hur de själv ser på 

företagens tidshorisonter för investeringar (Bryman och Bell, 2013). Detta hade kunnat 

skapa kunskap kring hur institutionella förvaltare själv anser sig påverka företag de är 

ägare i. Nackdelen med att utföra en studie baserad på svar direkt från förvaltarna själva 

är att det skulle finnas en risk för att de ger en skev verklighetsbild. Ett bättre alternativ 

skulle vara att fråga ledningen i respektive bolag om de anser att de utsätts för ett tryck 

av en viss typ av investerare att prestera kortsiktigt. Detta hade gett mer kunskap om hur 

ledningen uppfattar institutionella investerare och om de påverkar bolags kortsiktighet. 
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Nackdelar med en sådan undersökningsmetod är enligt Bryman och Bell (2013) att det 

är tidskrävande och dyrt att utföra. Ytterligare nackdelar är svårighetsgraden. Att få 

kontakt med tillräckligt många och olika investerare eller ledningar är svårt och därmed 

en osäker metod att förlita sig på, då bortfallet kan bli för stort. Det skulle även vara 

svårt att styrka trovärdigheten i svaren, då risken för subjektiva inslag är stor (Bryman 

och Bell, 2013). 

 

4.2 Val av undersökningsdesign 

 

För att kunna uppnå studiens syfte strävar vi efter att kartlägga en förändring, vilket 

innebär att vi vill kunna se förändringar över tid. Enligt Bryman och Bell (2013) kan en 

longitudinell design visa förändringar över tid och därför har detta förhållningssätt valts. 

Panelstudie är en typ av longitudinell design (Bryman och Bell, 2013) och vi väljer att 

använda oss av paneldata för att ta reda på om våra hypoteser kan accepteras eller 

förkastas. En panelstudie är ämnad att åskådliggöra eventuella kausala samband. Enligt 

Brooks (2014) är en panelstudie bäst lämpad för studier som avser att testa en större 

mängd data. Vid utförandet av en panelstudie ligger fokus på ett urval som ofta är 

representativt, men datainsamlingen görs vid minst två tillfällen. Det innebär att en 

panelstudie tar hänsyn till förändringar över tid, eftersom att samma variabler undersöks 

men för minst två tidpunkter. Genom att utföra en panelstudie kan vi därför spåra 

trender och samband över en längre tid, i vårt fall en femårsperiod (Bryman och Bell, 

2013). En panelstudie är en kombination av en tvärsnitt-och tidsserieanalys. Detta 

förhållningssätt är passande då det tillåter oss att ta hänsyn till tid och ger oss bättre 

förutsättningar att finna eventuella samband (Brooks, 2014). Enligt Bryman och Bell 

(2013) kan en panelstudie därför bättre fastställa i vilken ordning orsaksverkan 

existerar. Vi kommer att utföra en panelstudie för att få kunskap om det tidsmässiga 

förhållandet mellan variablerna. Fördelen med en panelstudie är att den löser problemet 

med vilken variabel som kom först i tiden, vilket innebär att orsaksriktningen blir 

tydligare vid en panelstudie jämfört med en tvärsnittsdesign. Nackdelen med en 

panelstudie är att det kan bli ett större bortfall ur undersökningsgruppen på grund av att 

flera år undersöks, vilket kan leda till ett begränsat urval. Det kan även leda till att 

urvalet inte blir representativt (Bryman och Bell, 2013). 
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Vi avser att utföra en regressionsanalys med paneldata, för att undersöka om det finns 

något orsakssamband mellan institutionella investerare och FoU-kostnader. 

Paneldataanalysen kommer att genomföras med fixerade effekter. Fixerade effekter 

möjliggör att varje företags innevarande variation över åren kan undersökas för att testa 

för eventuella kausala samband i datan. En modell med fixerade effekter använder sig 

av gruppdummies för att exkludera varje entitet. Tvärsnittseffekter kan på det sättet 

uteslutas för att endast lämna kvar variation för varje företag vid kontroll för kausala 

samband. En regressionsanalys kommer även genomföras med fixerade tidseffekter för 

att kontrollera för skillnader som kan hänföras till respektive år som inkluderas i 

undersökningen. Om testet med fixerade tidseffekter inte visar sig ha någon påverkan 

kommer en regression utföras utan fixerade tidseffekter. Ett alternativ till fixerade 

effekter för entiteter är random effects. Enligt Brooks (2014) ska datan väljas ut 

slumpmässigt för att random effects modellen ska tillämpas. Då vi inte gjort något 

slumpmässigt stickprov och då vår data är utvald, är en modell med fixerade effekter 

bäst lämpad här.   

 

yit = b0+b1 fit+ b2 git +λt+ vi + εit 

 

fit = Andel röstinnehav av långsiktiga institutionella investerare 

git = Andel röstinnehav av långsiktiga institutionella investerare 

λt = time effects 

vi = fixed effects 

εit = error term 

 

För att säkerställa att den insamlade datan är tillförlitlig och att den kan användas för att 

testa statistiska samband krävs det att den först testas för att olika feltermer inte ska 

påverka för mycket. För att veta om den insamlade datan innehåller eventuella fel och 

behöver korrigeras för dessa, behöver vissa tester utföras. Tester för multikollinearitet, 

heteroskedasticitet, och autokorrelation kommer utföras. Multikollinearitet innebär att 

de förklarande variablerna korrelerar för starkt med varandra. Det kan innebära problem 

för analysen, eftersom att det inte skulle vara möjligt att se vilken effekt de oberoende 

variablerna har på den beroende variabeln (Brooks, 2014; Allison, 1999). För att testa 

för multikollinearitet kan ett korrelationstest utföras. Om detta uppvisar att sambandet 
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mellan två oberoende variabler överstiger 0,8 finns det enligt Allison (1999) problem 

med multikollinearitet. Det kan ändå finnas anledning att testa för multikollinearitet 

genom att utföra ett VIF-test, då låga korrelationer inte säkerställer att det inte finns 

multikollinearitet mellan de oberoende variablerna. Om ett VIF-test visar att en variabel 

har högre värden än 10 innebär det att multikollinearitet kan vara ett problem (Allison, 

1999). Allison (1999) menar att värdet 2,5 bör anses som högst accepterbara värde. 

Heteroskedasticitet är enligt Brooks (2014) vanligt förekommande vid tvärsnittsdata, 

medan autokorrelation enligt Anderson et al (2014) är vanligt förekommande vid 

tidsserieanalyser. Innan vi utför en regressionsanalys för paneldata finns det därför 

anledning att testa om heteroskedasticitet och autokorrelation förekommer i vår data, för 

att undersöka om vi behöver justera för detta. Heteroskedasticitet är ett förhållande som 

existerar när det finns ojämn varians i feltermerna. En ojämn varians kan innebära att 

förklaringskoefficienter visar sig som större eller mindre än vad som egentligen är fallet 

(Gujarati och Porter, 2009). Vid användandet av tvärsnittsdata är det enligt Brooks 

(2014) sannolikt att variansen hos feltermerna inte är konstanta, vilket innebär att 

heteroskedasticitet förekommer i datan. Brooks (2014) menar att man därför vid 

panelstudier bör testa för heteroskedasticitet. Enligt Anderson et al. (2014) är det vid 

tidsserieanalys vanligt att feltermerna i urvalet är korrelerade med varandra över tiden, 

vilket innebär att autokorrelation förekommer i datan. Autokorrelation mellan 

feltermerna innebär att det finns ett systematiskt förhållande och att det finns korrelation 

dem emellan. Autokorrelation kan leda till att feltermerna visar fel värde. Frånvaro av 

autokorrelation innebär att feltermerna kan antas vara slumpmässiga (Gujarati och 

Porter, 2009). Med anledning av detta kommer vi testa vår data för heteroskedasticitet 

och autokorrelation. För att testa om heteroskedasticitet finns kan ett Wald-test för 

heteroskedasticitet utföras och för att testa om autokorrelation finns kan man enligt 

Anderson et al. (2014) utföra ett Durbin-Watson test. Om testerna uppvisar att vår data 

innehåller heteroskedasticitet eller autokorrelation, kan man enligt Brooks (2014) 

justera för detta genom att använda sig av robust standard errors vid utförandet av 

regressionstester för paneldata.  

 

Innan regressionsanalysen utförs kommer den insamlade datan kontrolleras för 

normalfördelning. Detta för att identifiera observationer som kan anses vara 

extremvärden som har en särskild påverkan på regressionsanalysen. Ett extremvärde är 
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ett värde som avsevärt skiljer sig från de övriga värdena i dataunderlaget (Anderson et 

al., 2014). Enligt Gujarati och Porter (2009) kan extremvärden påverka resultatet i en 

undersökning eftersom värdena kan bli skevt fördelade. Enligt Anderson et al. (2014) 

kan en Q-Q plott användas för att utläsa om någon variabel innehåller observationer 

som är extremvärden. Variablerna är normalfördelade om observationerna ligger nära 

den räta linjen och följer ett normalfördelat mönster. Även tester för skewness och 

kurtosis kan användas för att kontrollera för hur datan är fördelad. Enligt Gujarati och 

Porter (2009) innebär hög kurtosis att datan har flera observationer som befinner sig i 

distributionens svansar, vilket innebär att datan har flera observationer som befinner sig 

långt ifrån medelvärdet. Tester för skewness visar om datan är sned eller 

normalfördelad. Om datan inte har en normalfördelning är detta inte ett problem som 

förhindrar att en multipel regressionsanalys kan genomföras, eftersom undersökningen 

görs på 30 företag (Gujarati och Porter, 2009).  

 

4.3 Urval 

 

Eftersom att vi är intresserade av att göra en studie av stora svenska bolag väljer vi att 

undersöka bolag noterade på Stockholmsbörsens Large-, och Mid-Caplista. På 

stockholmsbörsens Large-Caplista finns 89 bolag noterade och på Mid-Cap finns 114 

bolag noterade. Vid statistiska undersökningar anses ett urval av 30 stycken observerade 

bolag som ett tillräckligt stort urval (Hogg, Tanis och Zimmerman, 2015). Vi kommer 

därför att göra ett urval på 30 bolag, där de 30 högst värderade bolagen väljs ut förutsatt 

vissa kriterier. För att ett bolag ska ingå i den här studien måste ett antal kriterier 

uppfyllas. Ett kriterium vid urvalet av dessa 30 bolag är att de redovisar FoU-kostnader 

i sin årsredovisning och att det finns publik information om företagens ägardata. Då vi 

avser att utföra en regressionsanalys för paneldata är ett annat kriterium att det finns 

tillgänglig historisk information för perioden vi avser att undersöka, 2011 till 2015. Det 

är viktigt att dessa kriterier uppfylls för att det ska vara möjligt att utföra en 

undersökning som kan uppnå den här studiens syfte. Bolag som inte investerat i FoU 

och som inte redovisat några kostnader för FoU kommer därför i denna studien att 

uteslutas.  
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Bortfall  

Flera bolag uteslöts på grund av en avsaknad av information om FoU eller ägarstruktur. 

För bolag som har sin skattemässiga hemvist utanför Sverige finns det i Holdings inte 

tillräckligt med historisk ägardata, för att de ska kunna ingå i den här studien. 

Årsredovisningar är inte ett alternativ för att samla in ägardata, eftersom endast de 

största ägarna presenteras där. Ett flertal bolag har nyligen blivit börsnoterade och 

uteslöts på grund av en avsaknad av historisk information för perioden vi avser att 

undersöka, 2011 till 2015. Många bolag redovisade inga kostnader för FoU och kunde 

därför inte ingå i studien. Anledningen till att många bolag inte redovisar några FoU-

kostnader är för att de väljer att ta upp dessa som löpande kostnader istället för FoU-

kostnader alternativt att de helt saknar utgifter för FoU. Av 89 bolag från Large-

Caplistan var det endast 22 bolag som uppnådde våra kriterier. För att nå upp till ett 

urval av 30 bolag kompletterade vi med bolag från Mid-Cap. Från Mid-Caplistan tog vi 

de åtta största bolagen som uppnådde våra kriterier. 

 

4.4 Insamlingen av data 

 

Datainsamlingen kommer att ske genom offentliga årsredovisningar och genom 

databasen Holdings. Årsredovisningar används för att hämta bolagens finansiella data 

såsom FoU-utgifter, soliditet och omsättning. Användningen av årsredovisningar kan 

anses öka studiens validitet, eftersom dessa är lagstadgade för publika bolag, offentliga 

samt granskade av externa parter som revisorer och investerare. Databasen Holdings 

används för att hämta ägardata. Holdings databas visar hur stort röstandelsinnehav varje 

ägare har i bolaget. Vilket gör det möjligt för oss att dela in institutionella investerare i 

våra egna två kategorier och ta fram en sammanlagd procentuell ägarandel för varje 

kategori. Vi vill även se variation i ägarstrukturen över tid, för att se om en viss typ av 

investerare har någon påverkan på bolagens investeringar i FoU och detta blir möjligt av 

att vi kan inhämta historisk statistik från databasen Holdings. Information från 

årsredovisningar och Holdings är sekundärdata. Enligt Bryman och Bell (2013) är 

fördelar med primärdata att de blivit granskade av externa parter, vilket bidrar till god 

kvalitet. Jämfört med primärdata är det även mindre tidskrävande och mindre kostsamt, 

vilket underlättar möjligheten att göra en mer omfattande studie. 
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Enligt Bryman och Bell (2013) ska ett urval vid en panelstudie först studeras en gång 

och därefter minst en gång till vid en annan tidpunkt. Eftersom vi avser att utföra en 

panelstudie behöver data inhämtas för mer än ett räkenskapsår. Data kommer att 

inhämtas för en femårsperiod, vilket är tillräckligt för att kunna genomföra studien. Det 

hade här varit optimalt med en längre tidsperiod men resurs och tidsbegränsning gör att 

vi väljer att begränsa oss till 5 år. Vid tidpunkten för datainsamlingen har alla bolag inte 

gett ut sin årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Eftersom vi vill göra en studie som 

kan producera och bidra med ett aktuellt resultat väljer vi att inhämta data för 

räkenskapsåren 2011-2015.  

 

Eftersom det i Sverige är tillåtet med rösträttsdifferentierade aktier innebär det att bolag 

kan ha både A- och B aktier, där A-aktier vanligtvis har mer än en röst per aktie 

(Högfeldt, 2005). Vid insamling av ägardata tar vi inte hänsyn till hur stor aktieandel en 

ägare innehar, utan endast hur mycket röstandelar en ägare innehar. För att undersöka 

om en viss typ av institutionell investerare har ett inflytande på bolagets strategi, 

behöver vi se om en viss typ av investerare tycks påverka bolagets strategi.  

 

För de bolag som använder sig av en annan presentationsvaluta än SEK, kommer en 

omräkning av deras finansiella data att göras till SEK. Omräkningen kommer att baseras 

på omräkningskursen för december, för respektive år. Omräkningskurser hämtas från 

Riksbankens hemsida. En tabell över de använda omräkningskurser som använts 

placeras i bilaga 1.2. 

 

4.5 Operationalisering 
 
4.5.1 Beroende variabel 

 

Den beroende variabeln i den här undersökningen är kostnader för forskning och 

utveckling i förhållande till totala tillgångar, eftersom det kan antas representera om ett 

bolag investerar kort- eller långsiktigt. Utgifter för FoU kan antas representera en 

långsiktig strategi eftersom företagens syfte med en sådan investering är att befästa och 

utveckla sin position på marknaden, vilket blir viktigt för bolagets överlevnad på lång 

sikt. Enligt Bokföringsnämndens rekommendation R1 kan redovisade kostnader för 
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FoU vara ett mätinstrument på den framtida lönsamheten i företagen, varför storleken 

på FoU-kostnaderna kan anses vara av betydelse för att bedöma ett företags 

framtidsutsikter. Det finns vissa problem kring mätningen av utgifter för FoU, eftersom 

företag kan redovisa det på olika sätt, vilket kan skapa praktiska problem vid 

datainsamlingen. Ett problem är att företagen har möjlighet att göra subjektiva 

bedömningar av vad och när kostnader bör bokföras som FoU-kostnader, vilket riskerar 

att göra redovisad kostnad för FoU missvisande. Många bolag kan därför välja att inte 

redovisa några kostnader för FoU, utan istället redovisa utgifter för utvecklingsarbete 

som löpande kostnader. Mycket av FoU-kostnaderna riskerar då att inte hamna i FoU-

statistiken. Ett exempel på detta är Peab, som i sin årsredovisning för 2015 skriver att de 

inte har en central avdelning för FoU. Deras forskning och utveckling sker istället i den 

dagliga verksamheten, på respektive marknadsavdelning, vilket är anledningen till att de 

redovisar utgifterna som löpande kostnader. Ett problem med detta är att urvalet av 

bolag som redovisar FoU-kostnader begränsas. Det andra problemet är att den siffra 

som bolag faktiskt redovisar riskerar att inte reflektera den sanna kostnaden för FoU. 

 

Det finns regler kring hur ett företag tillåts redovisa kostnader för FoU. Enligt 4 kapitlet 

2 § årsredovisningslagen (1995:1554) får utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten 

och liknande arbeten som är av betydande värde för verksamheten under kommande år 

aktiveras, det vill säga redovisas som en immateriell tillgång. För att ett bolag ska få 

tillämpa aktiveringsmodellen måste utgifterna för FoU kunna delas in i en forskningsfas 

och en utvecklingsfas (BFNAR 2012:1, 18.9). Under forskningsfasen läggs utgifter på 

att planerat och systematiskt söka efter nya vetenskapliga eller tekniska kunskaper 

(BFNAR 2012:1, 18.10). Utgifter som uppkommer under forskningsfasen ska redovisas 

som kostnader när de uppkommer (BFNAR 2012:1, 18.11), eftersom kriterier om de 

framtida ekonomiska fördelarna är för osäkra för att bli uppfyllda (Smith et al, 2015). 

Under utvecklingsfasen används forskningsresultat för att frambringa nya eller 

förbättrade produkter eller processer (BFNAR 2012:1, 18.10). Utgifter som uppkommer 

under utvecklingsfasen får redovisas som en internt upparbetad immateriell tillgång om 

ett antal villkor är uppfyllda (BFNAR 2012:1, 18.12). Enligt Bokföringsnämndens 

rekommendation R1 är det vanligtvis med låg sannolikhet som bolag kan bekräfta om 

ett FoU-arbete kommer skapa framtida merintäkter eller kostnadsbesparingar, vilket 

innebär att FoU-kostnader som huvudregel redovisas som en kostnad det år de 
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uppkommer. I vår undersökningen kommer därför FoU att mätas som ett bolags totala 

utgifter för forskning och utveckling, vilket innebär att även aktiverade kostnader 

inkluderas. Detta för att undvika mätfel som eventuellt kan orsakas av 

redovisningsprinciper och därmed får vi med alla bolags redovisade utgifter för FoU. 

Utgifter för FoU kommer därefter att sättas i förhållande till totala tillgångar. Detta 

görs för att ta hänsyn till att företagens FoU-kostnader kan variera kraftigt med 

företagens storlek. Följande formel har använts för att beräkna kostnader för FoU.  

 

                                         
                 

                 
 

 

4.5.2 Oberoende variabler 

 

För att kunna mäta om företags tidshorisont för investeringar påverkas av vem som äger 

aktier i bolaget behöver vi identifiera investerare som kan antas vara mer eller mindre 

kortsiktiga. Olika investerare har olika incitament och strategier (Lang och McNichols, 

1977), vilket gör det möjligt att kategorisera investerare och förvänta sig att en kategori 

påverkar bolag på liknande sätt. I den här undersökningen är syftet att mäta 

institutionella investerares påverkan på företags utgifter för forskning och utveckling. 

Institutionella investerare är finansiella förmedlare som hanterar andra parters kapital 

(Celik och Isaksson, 2013). Tidigare forskning har ifrågasatt och undersökt vilken 

påverkan denna typ av investerare har på bolag de är investerade i. Institutionella 

investerare delas upp i två kategorier, kortsiktiga institutionella investerare och 

långsiktiga institutionella investerare. Innehavet för investerare som tillhör respektive 

kategori mäts genom att deras procentuella röstandelar summeras och blir en oberoende 

variabel i regressionsanalysen. Endast investerare som tillhör någon av de två 

kategorierna och innehar mer än 0,5 procent av rösterna räknas med och representerar 

kategorin. Vi sätter en gräns vid 0,5 procent för att en gräns behöver finnas så att 

sammanställningen av data inte tar för lång tid. Institutionella investerare med en 

mindre andel än 0,5 procent påverkar den sammanlagda mängden marginellt och anses 

därför inte avgörande för att investerartypen ska representeras av korrekt ägarandel.  
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Kortsiktiga och långsiktiga institutionella investerare 

En regressionsanalys kommer utföras,med kortsiktiga och långsiktiga institutionella 

investerare som oberoende variabler. En av de oberoende variablerna innehåller vad vi 

definierar som kortsiktiga institutionella investerare. Institutionella investerare som 

placeras i denna grupp uppges av tidigare undersökningar och teori ha ett 

investeringsbeteende som riskerar att göra företag mer kortsiktiga. I vår studie kommer 

därför den oberoende variabeln kortsiktiga institutionella investerare representeras av 

pensionsbolag, investeringsfonder, försäkringsbolag och utländska investerare. Utifrån 

och gällande teori som tidigare presenterats har den här typen av investerare vanligtvis 

ett kortsiktigt beteende i förvaltningen av sina placeringar och i bedömningen av vilka 

företag de vill investera i, vilket antas avspegla sig i företagen de är investerade i. Den 

här kategorin av investerare kan därför antas representera kortsiktiga institutionella 

investerare, då de kan tänkas påverka bolaget att minska investeringsnivån i bolaget. 

Den andra kategorin av institutionella investerare som kommer fungera som en 

oberoende variabel representeras av investmentbolag och stiftelser. Dessa investerare 

kan utifrån tidigare presenterad teori antas påverka företag de investerar i att vara mer 

långsiktiga i sitt investeringsbeteende. Investmentbolag och stiftelsers första prioritet är 

enligt litteraturen företagets långsiktiga överlevnad och lönsamhet. Därför kan de 

förväntas påverka bolag genom voicebeteende att utöka investeringshorisonten, vilket 

enligt tidigare presenterad teori bör visa sig i utgifter för FoU. 

 

4.5.2.1 Definitioner av institutionella investerare 

 

För att vid insamlingen av data säkerställa att alla bolags ägarstruktur och egenskaper 

tolkas på ett liknande sätt, gjordes en definition för varje ägartyp som ska ingå i vår 

undersökning. Studiens reliabilitet och replikerbarhet kan anses bli högre genom att vi 

här tydligt definierar vad varje ägartyp är för något. Detta kodningsschema förklarar 

vilka kriterier som behöver uppfyllas för att en viss investerare ska kunna härledas till 

en viss investerartyp. Definitionen förklarar även vilken typ av investerare som utesluts 

från respektive ägartyp, vilket gjordes eftersom det fanns vissa typer av investerare som 

kunde placeras i flera kategorier. Vid insamlingen av data skulle därför de olika 

ägartyperna bedömas enligt följande: 
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Kortsiktiga institutionella investerare 

Pensionsbolag 

Alla typer av pensionsbolag hör till denna kategori. Detta gäller för pensionsfonder, 

pensionsförsäkringar och allmänna pensionsfonderna.  

 

Investeringsfonder 

Alla olika typer av fonder som erbjuder ett professionellt förvaltande av kapital åt andra 

såsom aktiefonder, blandfonder och hedgefonder. Dessa placerar vi som 

investeringsfonder, vilket innebär att de kategoriseras som kortsiktiga institutionella 

investerare. 

 

Försäkringsbolag 

Alla försäkringsbolag som förvaltar kapital med avsikt att kunna täcka eventuella 

framtida ersättningar för kundens skador, hör till den här kategorin.  

 

Utländska institutionella investerare 

Alla institutionella investerare med hemvist utanför Sverige. Det vill säga utländska 

pensionsfonder, investeringsfonder, försäkringsbolag och fonder kontrollerade av 

nationalstater. Investerare som har sin hemvist utanför Sverige och som inte kan 

klassificeras som institutionella investerare räknas inte till denna kategorin. Exempel på 

investerare som inte anses tillhöra den här kategorin är utländska privatpersoner, 

utländska holdingbolag med ospecificerad ägandestruktur och andra utländska privata 

holdingbolag. En stor viktig grupp investerare som också anses tillhöra denna grupp är 

utländska stater som äger aktier genom statsägda investeringsfonder. Exempel på detta 

är Finska statens ägande i SSAB och Norges bank som äger en relativt hög procent i 

flera av bolagen. 

 

Långsiktiga institutionella investerare 

Investmentbolag 

Svenska börsnoterade investmentbolag som äger aktier i andra noterade och onoterade 

bolag. Dessa bolag kommer främst representeras av investmentbolag kontrollerade av 

finansfamiljen Wallenberg och familjen Lundberg. Aktier ägda av privatpersoner som 

också kontrollerar investmentbolag kommer inte räknas med till investmentbolagens 



 

 

 

62 

ägande. Ett exempel är att om Fredrik Lundberg äger aktier privat vid sidan om 

investmentbolaget Lundbergföretagen räknas de aktier han äger privat inte med i 

kategorin långsiktigt institutionellt ägande. 

 

Stiftelser 

Alla typer av stiftelser såsom allmänna stiftelser, pensionsstiftelser och 

personalstiftelser hör till denna kategorin. Pensionsstiftelser kommer räknas med i 

kategorin stiftelser eftersom deras innehav förväntas vara oförändrat över tid. FAM AB, 

Foundation Asset Management Aktiebolag som kontrolleras av tre Wallenberg 

kontrollerade Stiftelser är en stor ägare i flera bolag som ingår i denna undersökning. 

Eftersom FAM AB ägs av stiftelser anses de tillhöra kategorin stiftelser. 

 

Investerare som inte är institutionella investerare 

Privatpersoner är den största kategorin av investerare som vi utesluter. Kategorin faller 

naturligt bort då målet med den här undersökningen är att undersöka institutionella 

investerares påverkan på kortsiktighet. Exempel på andra investerare som faller bort är 

banker. Banker med direkt ägande i bolag tas inte med då de inte kan anses förvalta 

kapital på ett sätt som liknar andra institutionella investerare. De är mer lika 

rörelsedrivande bolag, som är en annan grupp av investerare som vi väljer att utesluta ur 

denna undersökningen då de inte äger aktier i andra bolag i samma syfte som 

institutionella investerare.  

 

4.5.3 Kontrollvariabler  

 

Kontrollvariabler inkluderas i vår analys i syfte att sänka risken för att den beroende 

variabeln, FoU-kostnader, inte påverkas av andra faktorer. De kontrollvariabler som vi 

inkluderar i vår modell kan tänkas ha en påverkan på företagens FoU-kostnader. Genom 

att kontrollera för dessa kan vi säkerställa att den beroende variabeln i vår undersökning 

inte förklaras av andra variabler än den oberoende variabeln. Genom att inkludera 

följande kontrollvariabler i vår modell minskar vi risken för att resultatet ska bli 

missvisande.  
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Storlek  

Att kontrollera för storlek är en av de mest förekommande kontrollvariablerna som 

forskare på det här området har inkluderat i sina modeller (se bland annat: Hansen och 

Hill, 1991; Bushee, 1998; Chen et al., 2014; Lee och O’Neill, 2003; Baysinger, 1991; 

Graves, 1988). Företagets storlek kan tänkas korrelera med utgifter för FoU då större 

och mindre bolag kan vara i olika stadier av sin utveckling. I tidigare studier förväntas 

storlek öka företagets nivå på FoU-kostnaderna positivt, främst eftersom storleken 

påverkar ett bolags investeringsmöjligheter och behov av satsningar. Exakt vilket mått 

som används för att representera storlek har varierat. Chen et al (2014) samt Lee och 

O’Neill (2003) kontrollerar i sina studier för storlek genom att mäta ett bolags totala 

tillgångar. Bushee (1998) kontrollerar för storlek genom att ta hänsyn till bolags 

marknadsvärde för aktier. Vi har i vår studie istället valt att operationalisera storlek som 

storleken på omsättning, det vill säga total försäljning. Denna operationalisering av 

storlek är lik den Baysinger et al. (1991) och Graves (1988) använde i sin studie.  

 

Kapitalstruktur  

Bolag med en hög soliditet kan förväntas ha större möjlighet att öka sina kostnader för 

FoU genom att öka skuldsättningen. Bolag som har ett lågt eget kapital i förhållande till 

totalt kapital kan förväntas ha svårare och dyrare kapital att tillgå vid en förhöjd 

skuldsättning (Jensen, 1986). Eftersom att företagens kapitalstruktur kan förväntas ha en 

inverkan på om ett företag ökar eller minskar FoU-kostnader, inkluders företagens 

soliditet som en kontrollvariabel. Det finns flera olika mått som kan beskriva ett 

företags kapitalstruktur. Gemensamt för måtten är att de beskriver förhållandet mellan 

eget kapital och skulder. Därför hade det fungerat lika bra att använda mått som 

nettoskuldsättning eller skuldsättningsgrad (se bland annat: Chen et al, 2014; Lee och 

O’Neill, 2003; Hansen och Hill, 1991). En hög soliditet förväntas möjliggöra satsningar 

på FoU och därför förväntas ett positivt samband mellan soliditet och FoU. Följande 

formel har använts för att beräkna soliditet: 
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Tillväxt  

Vilken nivå av tillväxt ett företag har i sin verksamhet kan förväntas påverka mängden 

kapital ett företag är villiga att satsa på FoU (Asker, Farre-Mensa och Ljungqvist, 

2014). Vi inkluderar en kontrollvariabel för tillväxt för att ta hänsyn till att utgifter för 

FoU ofta baseras på omsättning (Berger, 1993). Det finns ett flertal studier på området 

som har kontrollerat för tillväxt på något sätt (bland annat: Wahal and McConnell, 

2000; Bushee, 1998, 2001). Asker, Farre-Mensa och Ljungqvist (2014) använder 

försäljningstillväxt som mått på tillväxt. De menar att tillväxt även kan fungera som en 

proxy för investeringsmöjligheter, ju högre tillväxt desto fler investeringsmöjligheter. 

Högre tillväxt kan därför förväntas förklara högre utgifter för FoU. Bushee (2001) tar i 

sin studie hänsyn till tillväxt genom att mäta bolagens genomsnittliga förändring av 

omsättning över åren. Likt Bushee (2001) väljer vi att mäta förändring av omsättning 

över åren för redogöra för ett bolags nivå av tillväxt. En högre omsättningstillväxt 

förväntas öka kostnader för FoU. Följande formel har använts för att beräkna tillväxt: 

 

         
           

                
 

 

Kassaflöde 

Bushee (1998) och Chen et al. (2014) använder fritt kassaflöde från operativ verksamhet 

som kontrollvariabel. Om ett bolag har minskade tillgängliga medel för investeringar, 

kan det leda till minskningar i FoU (Bushee, 1998). Wahal och McConnell (2000) 

använder sig av rörelseresultat i förhållande till totala tillgångar för att kontrollera för 

tillgängligt kapital. I den här studien operationaliseras kassaflödesgenerering som 

kassaflöde från löpande verksamhet i förhållande till totala tillgångar. För att göra 

investeringar i forskning och utveckling krävs det tillgängligt kapital. Därför kan ett 

företags kapacitet att generera ett kassaflöde från den löpande verksamheten avgöra hur 

mycket ett företag satsar på FoU. Ett företag är enligt Pecking Order teorin främst 

intresserade av att använda eget kapital för att finansiera sin verksamhet. Detta eftersom 

den lägsta informationsasymmetrin råder mellan företagets egna kapital och företagets 

verksamhet, vilket beror på att företagets ledning är bäst informerad om verksamheten. 

Efter eget kapital vill företag använda sig av främmande kapital, för att som sista 
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alternativ ta in mer extern kapital i form av nyemission (Myers och Majluf, 1984). 

Följande formel har använts för att beräkna kassaflöde från löpande verksamhet: 

 

                                               
    

                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2  

Förväntad riktning för 

kontrollvariabler 

Kontrollvariabler FoU-kostnader 

OMS ↑ 
Tillv i OMS ↑ 

Soliditet ↑ 

KFLV/ToT ↑ 

 

Tabell 3 

Sammanfattning av 

variabler 

 
Variabel Benämning Definition 

Beroende Variabel   

 Forskning och 

utveckling/Totala 

tillgångar 

FoU/ToT 
Kostnader för forskning och utveckling i 

förhållande till totala tillgångar 

Oberoende Variabler   
 

Andelen långsiktiga 

institutionella 

investerare 

Långsiktiga 

investerare 

Andel rösträttsdifferentierade aktier ägda av vad 

vi kategoriserar som långsiktiga institutionella 

investerare 

Andelen kortsiktiga 

institutionella 

investerare 

Kortsiktiga 

investerare 

Andel rösträttsdifferentierade aktier ägda av vad 

vi kategoriserar som kortsiktiga institutionella 

investerare 

Kontrollvariabler   
 

Omsättning OMS 
Företags totala omsättning i miljoner kronor under 

ett räkenskapsår 

Tillväxt I omsättning Tillv i OMS 
Förändringen av ett företags omsättning mellan 

två räkenskapsår 

Soliditet Soliditet Eget kapital i förhållande till totala tillgångar 

Kassaflöde från den 

löpande verksamheten 

/Totala tillgångar 

KFLV/ToT 
Kassaflöde från den löpande verksamheten i 

förhållande till totala tillgångar 
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4.6 Metodkritik 

 

I den här studien kategoriseras olika typer av institutionella investerare i två olika 

ägargrupper som tagit fram med hjälp av tidigare litteratur, en kortsiktig och en 

långsiktig kategori av institutionella investerare. Eftersom vi kategoriserar datan baserad 

på en egen tolkning av institutionella investerares strategier, blir det en subjektiv 

bedömning av de olika kategorierna av investerare. Detta påverkar bedömningen av 

vilka investerare som ska placeras var och vilka som ska uteslutas. Detta har vi försökt 

lösa genom att definiera varje ägartyp, för att alla bolags ägarstruktur ska tolkas på ett 

liknande sätt. Ett alternativ skulle vara att istället använda sig av institutionella 

investerare som en enda grupp. Detta skulle dock förändra syftet med vår uppsats, då vi 

vill se om det finns skillnader mellan olika typer av institutionella investerare, på grund 

av att det inte är en homogen grupp. 

  

4.6.1 Reliabilitet  

 

Det är viktigt att forskningen i en kvantitativ studie grundas på reliabilitet, 

replikerbarhet och validitet för att studien ska anses vara av hög kvalitet (Bryman och 

Bell, 2013). Med anledning av detta har vi i vår studie valt att beskriva och definiera 

alla variabler utförligt. För att öka en studies reliabilitet bör man säkerställa möjligheten 

att studien kan replikeras av andra forskare (Bryman och Bell, 2013). Det är möjligt för 

andra att replikera vår studie genom att följa studiens tillvägagångssätt eftersom den har 

beskrivits detaljerat. För att studien ska vara möjlig att replikera behöver datan vara 

tillgänglig. Den data vi har använt oss av är hämtad från årsredovisningar som är 

publika källor samt från Holdings databas som kan tillgås mot betalning. Då 

insamlingen av data är tillgänglig kan studien replikeras av andra.  

 

4.6.2 Validitet 
 

Att studien har en hög validitet är viktigt för att resultatet ska anses tillförlitligt och 

därför kunna sättas i ett större sammanhang. Hög validitet uppnås om studiens kapacitet 

att mäta vad som är tilltänkt att mätas är hög (Bryman och Bell, 2013). Den insamlade 

datan är inhämtad från offentliga rapporter och har därför varit öppen för granskning av 

allmänheten, revisorer och analytiker, vilket ökar validiteten av datan. Denna studie 
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använder utgifter för forskning och utveckling som proxyvariabel för ett företags kort-

och långsiktighet. Det är den variabel som används mest flitigt av andra forskare på 

området, vilket skänker validitet över valet av proxyvariabel. Kategoriseringen av 

institutionella investerare baseras till stor del på en bedömning av respektive typ av 

investerares förväntade beteende. En annan lösning som nämnts tidigare hade varit att 

om möjligt, mäta institutioners faktiska investeringshorisont genom att mäta 

omsättningsnivå av innehav. Denna metod hade skänkt en högre validitet över indelning 

av institutionella investerare. 
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5 Empiriskt resultat 

 

I kapitel fem redovisas det empiriska resultat som har tagits fram i den här studien med 

hjälp av statistiskprogrammet Gretl. Inledningsvis presenteras deskriptiv statistik för 

varje variabel som ingår i studien. Sedan presenteras sambandet mellan alla variabler 

genom en bivariat analys. Detta följs upp av en multivariat analys som statistiskt testar 

de hypoteser som tidigare formulerats. 

 

5.1 Deskriptiv statistik 

 

Syftet med en univariat analys är att analysera varje variabel för sig (Bryman och Bell, 

2013). Nedan presenteras univariata analyser för alla variabler som ingår i den här 

studien. Dessa presenteras i tabeller med värden för antal observationer, minimum, 

maximum, median, medelvärde och standardavvikelse. I bilaga 2.1 presenteras värden 

för skewness och kurtosis för varje variabel. Även en Q-Q-plot presenteras i bilaga 2.2. 

Medelvärdet och medianen visar ett genomsnittligt värde av det som är typiskt för 

fördelning av värden på en variabel. Medelvärdet beräknas genom att alla värden för en 

variabel summeras och divideras med antalet värden. Medianen beräknas genom att 

välja mittpunkten på fördelningen. Medelvärdet är därför känsligt för extremvärden, 

vilket medianen inte är. Om dessa två värden inte skiljer sig för mycket, innebär det att 

variabeln inte innehåller några extremvärden. Värden för minimum och maximum kan 

jämföras för att se hur stor spridningen inom en viss variabel är (Bryman och Bell, 

2013).  

 

5.1.1 Beroende variabler 

 

   

Tabell 4 

   Variabel N Minimum Maximum Median Medelvärde Std,avvikelse 

FoU/ToT 150 0,0005 0,389 0,032 0,058 0,071 

 

Tabell 4 visar värden för studiens beroende variabel, FoU-kostnader i förhållande till 

totala tillgångar, för de 30 bolagen som här ska studeras mellan åren 2011 till 2015. Det 

finns en stor spridning mellan företagens FoU-kostnader i förhållande till totala 

tillgångar. Tabellen visar att det lägsta värdet låg på 0,05 procent och att det högsta 
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värdet låg på 38,9 procent. De observerade bolagens genomsnittliga värde av 

investeringar i FoU motsvarar 5,8 procent av deras totala tillgångar, vilket faller långt 

ifrån medianen som ligger på 3,2 procent.  

 

FoU/ToTlog 

   

Tabell 5 

   Variabel N Minimum Maximum Median Medelvärde Std,avvikelse 

FoU/ToTlog 150 -3,301 -0,409 -1,483 -1,521 0,551 

 

Tabell 5 visar värden för studiens oberoende variabel i logaritmerad form. Variabeln 

logaritmeras för att jämna ut extrema skillnader som förekommer mellan observationer i 

FoU/ToT. Denna variabel kommer sedan ersätta den icke logaritmerade beroende 

variabeln FoU/ToT i en regressionsanalys. 

 

5.1.2 Oberoende variabler 

 

   

Tabell 6 

   Variabel N Minimum Maximum Median Medelvärde Std,avvikelse 

Kortsiktiga 

investerare 150 0,03 0,611 0,185 0,202 0,0946 

Långsiktiga 

investerare 150 0 0,576 0,223 0,232 0,1827 

 

Tabell 6 visar värden för de två oberoende variablerna som används i den här studien, 

andel kortsiktiga institutionella investerare och andel långsiktiga institutionella 

investerare. Alla bolag som ingår i den här studien har under alla fem observerade åren 

haft minst 3 procent av rösterna ägda av kortsiktiga institutionella investerare. Den 

högsta andelen kortsiktiga institutionella investerare ligger på 61,1 procent. I 

genomsnitt äger kortsiktiga institutionella investerare 20,2 procent av bolagens 

röstdifferentierade aktier. Tabellen visar därmed att kortsiktiga institutionella 

investerare är en närvarande ägare i alla bolag under samtliga år. I Tabell 6 går det även 

att utläsa att det finns företag i den här studien som helt saknar långsiktiga 

institutionella investerare. Detta samtidigt som högsta ägarandelen ligger på 57,6 

procent. I genomsnitt äger långsiktiga institutionella investerare 23,2 procent av 

bolagens röstdifferentierade aktier. Medianen för dessa två variabler skiljer sig inte 
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mycket från variablernas medelvärde, vilket kan anses föreslå att det är en relativt jämn 

fördelning av investerare som äger mindre och mer än värdet på medianen.   

 

5.1.3 Kontrollvariabler 

 

   

Tabell 7 

   Variabel N Minimum Maximum Median Medelvärde Std,avvikelse 

Soliditet 150 0,21 0,9 0,46 0,49 0,17 

Tillv i OMS 148 -0,27 0,895 0,084 0,10 0,15 

OMS 149 95 312515 24248 49470 69399 

KFLV/ToT 150 -0,05 0,65 0,084 0,01 0,09 

OMSloggat 149 1,98 5,5 4,38 4,14 0,89 

 

I Tabell 7 presenteras värden för de fyra kontrollvariabler som ingår i den här studien. I 

tabellen går det att utläsa att företaget med lägst soliditet under ett observerat år är 20,8 

procent och att den högsta soliditeten är 90 procent, vilket innebär att det finns en stor 

spridning mellan de observerade bolagens soliditet. Medelvärdet för soliditet är 48,8 

procent vilket faller nära medianen som är 46 procent. Av Tabell 7 framgår det att de 

observerade företagens tillväxt i omsättning varierar mellan 27 procent i negativ tillväxt 

och 89,5 procent i positiv tillväxt. Det innebär att det finns en stor variation mellan 

företagens förändring av omsättning. Medelvärdet för tillväxt i omsättning är 10 procent 

och faller nära medianen som är 8,5 procent. Av tabellen framgår det även att två 

observationer saknas. Dessa variabler är extremvärden tillhörande företaget Cloetta. De 

togs bort då Cloetta 2012 konsoliderade med ett annat företag, vilket gjorde att Cloettas 

tillväxt mångdubblades och därför inte kan jämföras med företaget som var Cloetta 

innan konsolideringen. Tabell 7 visar att det finns en stor variation i omsättning mellan 

bolagen som ingår i studien. Bolaget med den högsta omsättningen ligger på 312 

miljarder kronor, medan bolaget med den lägsta omsättningen ligger på 95 miljoner 

kronor. En anledning till den stora spridningen är att det finns bolag från både Large-, 

och Mid-Caplista. Bolag från Mid-Caplistan har börsvärde som är flera gånger större än 

omsättningen, medan det från Large-Caplistan finns bolag med börsvärde som är lägre 

än bolagets omsättning. Skillnaden mellan omsättning skiljer sig mer än skillnaden 

mellan bolagens börsvärderingar. Medelvärdet för omsättning är 49 miljarder kronor, 

vilket inte faller särskilt nära medianen som är 24 miljarder kronor. Denna skillnad kan 

indikera att det finns extremvärden. Av tabellen framgår även att en observation saknas 
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för den här kontrollvariabeln. Som tidigare nämnts är detta ett extremvärde tillhörande 

företaget Cloetta som togs bort. Av Tabell 7 framgår det att kassaflöde från den löpande 

verksamheten i förhållande till totala tillgångar varierar kraftigt mellan de observerade 

bolagen. Högsta kassaflödet som är 65 procent av totala tillgångar kommer från ett 

mindre bolag. Medelvärdet ligger på 1 procent och faller relativt nära medianen som 

ligger på 8,4 procent.  

 

OMSlog 

   

Tabell 8 

   Variabel N Minimum Maximum Median Medelvärde Std,avvikelse 

OMSloggat 149 1,98 5,5 4,38 4,14 0,89 

 

Den deskriptiva statistiken för OMS visar att omsättning skiljer sig mycket mellan 

bolagen som ingår i urvalet. Omsättning kommer därför även att logaritmeras, för att 

jämna ut extrema skillnader som förekommer mellan observationer i omsättning. 

OMSlog kommer dock att inkluderas i en annan regressionsanalys. Anledningen till att 

vi väljer att inkludera OMS i en logaritmerad form, men i en annan regressionsmodell är 

för att jämföra resultatet med testet där omsättning inte logaritmeras.   

 

5.2 Bivariat analys 
 
5.2.1 Korrelationsmatris  
 

För att belysa eventuella korrelationer mellan variablerna som kommer användas i 

analysen av paneldatan utförs ett korrelationstest i form av Pearsontest. Resultatet av 

testet redovisas i nedanstående korrelationsmatris. Enligt Bryman och Bell (2013) visar 

en korrelationsmatris om två variabler är relaterade till varandra, det vill säga om det 

finns ett samband mellan två variabler. Halbaek (2014) menar att syftet med att utföra 

en korrelationsmatris är att se hur starkt det linjära sambandet mellan två variabler är. 

Genom att utföra en korrelationsmatris kan vi studera hur korrelationen ser ut mellan 

alla variabler som ingår i vår undersökning.  
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Korrelationsmatrisen visar att den beroende variabeln, FoU/ToT, inte har ett signifikant 

samband med någon av de två oberoende variablerna, andelen kort- och långsiktiga 

institutionella investerare. Matrisen visar att den beroende variabeln, FoU/ToT har en 

positiv signifikant korrelation med två kontrollvariabler, soliditet och KFLV/ToT. 

Vidare kan vi utifrån korrelationsmatrisen utläsa att våra två oberoende variabler, 

andelen kort- och långsiktiga institutionella investerare, har en svag negativ signifikant 

korrelation. Korrelationen mellan dessa ligger dock på låga 0,21, vilket enligt Allison 

(1999) är långt ifrån gränsen på 0,8 som kan leda till eventuella problem med 

multikollinearitet. Den oberoende variabeln, andelen kortsiktiga institutionella 

investerare, har ingen signifikant korrelation med någon av kontrollvariablerna. Den 

andra oberoende variabeln, andelen långsiktiga institutionella investerare, har dock en 

svag negativ signifikant korrelation med två kontrollvariabler, OMS och KFLV/ToT. 

Då korrelationen även här är runt 0,20, är det inte nära eventuella problem med 

multikollinearitet. Den här studiens alla fyra kontrollvariabler har en signifikant 

medelmåttig korrelation mellan varandra. Korrelationsmatrisen visar att högsta 

korrelationen mellan två variabler som ingår i regressionsmodell 1 är 0,491 vilket 

innebär att det inte finns någon korrelation som ligger i närheten av 0,8 som kan 

innebära eventuella problem med multikollinearitet.  
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5.3 Multivariat analys 

 

Syftet med en multivariat analys är att studera tre eller fler variabler samtidigt (Bryman 

och Bell, 2013). I avsnitt 5.3.1 presenteras resultat för den regressionsanalys av 

paneldata som utfördes för att testa våra två hypoteser. För att säkerställa att de utvalda 

variablerna är lämpliga och inte behöver korrigeras för att resultatet ska bli tillförlitligt 

genomförs tester för multikollinearitet, heteroskedasticitet och autokorrelation. Om 

testen finner närvaro av något eller några av dessa problem kommer nödvändiga 

justeringar genomföras. Även “yeardummies” inkluderas i regressionen för att se 

huruvida de kan öka förklaringsgraden av de oberoende variablerna.   

 

Multikollinearitet 

Korrelationsmatrisen som presenterades ovan visade att det finns signifikanta 

korrelationer mellan våra oberoende variabler. Korrelationsmåtten var dock låga, vilket 

indikerar att multikollinearitet inte är ett problem. Allison (1999) menar att låga 

korrelationer inte säkerställer att det inte finns multikollinearitet mellan de oberoende 

variablerna. Därav utfördes även ett VIF-test av en OLS regression, eftersom det inte är 

möjligt att utföra ett VIF-test på en Panel-modell. VIF-testet som utfördes visade inget 

värde över 1.6. Enligt Allison (1999) anses ett värde på 2,5 som det högst accepterbara 

värdet. Då VIF-testet inte kan utföras på panel-modellen innebär det att vårt VIF-test 

endast ger en indikation på att det inte finns något problem med multikollinearitet.  

 

Tabell 10 Variance Inflation Factors (VIF) 

Långsiktiga 

investerare 1,17 

Kortsiktiga 

investerare 1,13 

OMS 1,37 

Tillv i OMS 1,15 

Soliditet 1,59 

KFLV/ToT 1,28 

 

Minsta möjliga värde = 1.0 

Värden > 10.0 kan indikera 

problem med multikollinearitet 
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Heteroskedasticitet och autokorrelation 

Innan vi utför en regressionsanalys för paneldata testar vi om heteroskedasticitet och 

autokorrelation förekommer i datan. Gretls Wald-test för heteroskedasticitet visar ett p-

värde under fem procent, vilket innebär att heteroskedasticitet förekommer i vår data 

och att vi behöver korrigera för detta. Enligt Anderson et al. (2014) indikerar ett Durbin-

Watson test med ett värde runt 2 att där inte finns någon autokorrelation. Durbin-

Watson testet som genomförs på vår data visade ett värde på 1.58 vilket indikerar att 

autokorrelation i vår data är låg. Därmed behöver ingen justering för autokorrelation 

utföras. Då Wald-testet visade att heteroskedasticitet förekommer, innebär det att vi vid 

utförandet av vår regressionsanalys för paneldata behöver justera för heteroskedasticitet. 

Detta gör vi genom att använda robust standard errors vid utförandet av 

regressionsmodellen (Arellano, 2003).  

 

Tidseffekter 

Innan panelregressionen utfördes testade vi även för tidseffekter. En regressionsanalys 

utfördes där year-dummies inkluderades i analysen. När “year-dummies” inkluderades 

visade analysen att det inte finns någon tidseffekt (se bilaga 2.3). Det innebär att 

dummyvariablerna inte ger någon effekt och inte behöver inkluderas i vår modell då det 

inte finns några tidseffekter. 
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5.3.1 Multipel regressionsanalys 1 

 

 

Tabell 11   

Beroende 

variabel FoU/ToT   

 

B - Coefficient Std, Error 

Oberoende 

variabel     

Långsiktiga 

investerare 0,117* 0,059 

Kortsiktiga 

investerare 0,017 0,023 

Kontroll-

variabler 

  OMS 3,54492e-07** 1.42E-07 

Tillv i 

OMS -0,014 0,013 

Soliditet -0,084* 0,043 

KFLV/ToT -0,002 0,05 

R2   0,966 

F-värde 

 

2,55* 

n   148 

  

  *** = P <0,01; ** = P <0,05; * = <0,1 

 

Modellen i helhet är signifikant med ett F-värde på 2.55 som är signifikant. Resultatet 

visar att den oberoende variabeln långsiktiga investerare har ett p-värde på 0,0565 vilket 

faller under avgränsningen för ett 90 procentigt konfidensintervall. Betakoefficienten 

ligger på 11,77 procent, vilket innebär att en ökning av långsiktiga investerare med en 

procentenhet ökar FoU/ToT med 11,77 procent. Den andra oberoende variabeln 

kortsiktiga investerare har ett p-värde på 0,4878 vilket faller utanför avgränsningen för 

ett 90 procentigt konfidensintervall. Därför kan vår modell inte påvisa något statistiskt 

signifikant samband mellan kortsiktiga investerare och FoU/ToT. Kontrollvariabeln 

omsättning uppvisar ett p-värde på 0,0184 vilket faller inom avgränsningen för ett 95 

procentigt konfidensintervall. Vilket betyder att det finns ett samband mellan högre 

omsättning och högre FoU. Den andra statistiskt signifikanta kontrollvariabel soliditet 

har ett p-värde på 0,0585 och faller därför inom avgränsningen för ett 90 procentigt 

konfidensintervall. Modellen kan därmed påvisa att det finns ett statistiskt signifikant 
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samband mellan soliditet och FoU/ToT. Betakoefficienten är negativ och ligger på -

0,0849 vilket innebär att en procentenhet högre soliditet minskar FoU/ToT med 8,49 

procent.  

 

5.3.2 Multipel regressionsanalys 2 

 

Ytterligare en regresionsanalys utfördes (se tabell 12 i bilaga 3) med skillnaden att den 

beroende variabeln FoU/ToT logaritmeras i syfte att minska skillnaderna som finns i 

variabelns observationer. Resultatet liknar det resultat som regressionsanalys 1 visar 

med skillnaden att inga kontrollvariabler blir statistiskt signifikanta. Modellen är 

statistiskt signifikant och den obereoende variablen långsiktiga institutionella 

investerare är statistiskt signifikant och faller inom avgränsingen för ett 90 procentigt 

konfidensintervall.  

 

5.3.3 Multipel regressionsanalys 3 

 

En tredje regressionsanalys utfördes (se tabell 12 i bilaga 3) med skillnaden att 

kontrollvariabeln OMS logaritmeras i syfte att minska skillnaderna som finns i 

variabelns observationer. Förändringen gjorde att modellen som helhet med ett F-värde 

på 1,52 inte var signifikant längre. När OMS förändras till OMSlog förlorar 

kontrollvariabeln sin statistiska signifikans. Förändringen kan bero på att variationen i 

variabeln OMS blir lägre jämfört med när den inte logaritmeras. Detta tycks ha en effekt 

på variabelns förmåga att förklara förändringen i FoU/ToT och därför försämras hela 

modellens signifikans.  

 

5.3.4 Multipel regressionsanalys 4 

 

En fjärde regressionsanalys utfördes (se tabell 12 i bilaga 3) där kontrollvariabeln för 

storlek, omsättning, uteslöts helt ur analysen. Detta för att testa om modellen står sig 

utan kontrollvariabeln OMS. Modellen i sin helhet är inte signifikant med ett F-värde på 

1,96. 
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5.3.5 Multipel regressionsanalys 5 

 

För att se vilken effekt panelmodellen har på regressionen utförs en standard OLS 

regression (se tabell 13 i bilaga 3). Modellen blir i sin helhet statistiskt signifikant men 

saknar statistiskt signifikanta förklaringsvariabler. Justerade r-värdet blir i denna 

regression 11,56. Denna modell är inte ultimat för att finna de samband vi letar efter då 

den inte tar hänsyn till tidseffekter på det sätt panelmodellen gör. Modellen kontrollerar 

inte heller för heterogenitet. Men modellen indikerar ändå att det inte finns några tydliga 

samband mellan den beroende variabeln och de oberoende variablerna.  
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6 Analys och Diskussion 
 

Kapitel 6 består av en analys och diskussion där studiens resultat sätts i perspektiv med 

tidigare presenterade teorier. Först analyseras det statistiskt signifikanta resultatet för 

hypotes 2. Sedan analyseras hypotes 1 som studien inte finner något stöd för. Båda 

hypoteserna sätts i ett större sammanhang med möjliga förklaringar och liknelser med 

tidigare utförd forskning. 

 

6.1 Hypotes 2 
 

H2: Det finns ett positivt samband mellan andelen långsiktiga institutionella 

investerare och FoU 

 

Långsiktiga institutionella investerares incitament och förmåga att erhålla mer 

detaljerad information från ledningen och deras långsiktiga syfte med placeringar ligger 

till grund för formuleringen av hypotes 2. Resultatet från regressionsanalysen (tabell 11) 

visar att hypotes 2 inte förkastas. Detta indikerar att det finns ett positivt statistiskt 

signifikant samband mellan andelen långsiktiga institutionella investerare och kostnader 

för FoU. Ytterligare fyra regressionsmodeller genomfördes. Först logaritmeras den 

beroende variabeln FoU/ToT då det finns stora skillnader mellan observationerna. När 

regressionsanalysen genomförs blir modellen i sin helhet statistiskt signifikant 

tillsammans med den oberoende variablen långsiktiga institutionella investerare som 

även blir signifikant med ett 90 procentigt konfidensintervall. Sedan logaritmeras även 

kontrollvariabeln omsättning för att även den har en extrem fördelning. När det 

logaritmerade värdet inkluderades i regressionen blev modellen inte längre signifikant. 

Att logaritmera en variabel förväntas vanligen öka förklaringsgraden. Därför 

genomfördes ytterligare en regressionsanalys där kontrollvariabeln helt utesluts ur 

modellen. Detta resulterar dock återigen i att modellen inte blir signifikant. Det faktum 

att dessa två modeller inte blir signifikanta kan anses sänka validiteten av den modell 

som visar ett signifikant resultat. Det indikerar att någonting kan vara fel på modellen. 

Det är svårt att säga på vilket sätt då en logaritmering eller uteslutning av en 

kontrollvariabel vanligtvis inte påverkar modellen på det sätt som de nya 

regressionsmodellerna visar.  
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Den teori som tillämpats genom uppsatsen ges stöd av resultatet som 

regressionsanalysen visar. Vilket indikerar att en ökning av andelen långsiktiga 

institutionella investerare ökar mängden kapital som satsas på FoU. En ökning med en 

procentenhet av den här ägarkategorin ökar mängden kapital som satsas på FoU med 

11,77 procent. Det finns en risk för att sambandet som modellen visar beror på omvänd 

kausalitet. Något som skulle kunna finnas och bero på att olika investerare föredrar 

olika typer av satsningar på FoU. En viss typ av investerare kan föredra att investera i 

företag som investerar mycket i FoU, istället för att de påverkar företag att investera 

mer i FoU. Som tidigare nämnts, är en fördel med en panelstudie att den löser problemet 

med vilken variabel som kom först i tiden, vilket innebär att orsaksriktningen blir 

tydligare och därmed kan risken för omvänd kausalitet minskas. Användandet av en en 

panelmodell minskar även sannolikheten för att utelämnade variabler blir 

överkompenserade i modellen genom att att kontrollera för icke observerade 

tidsvarianser.  

 

Att långsiktiga institutionella investerare vanligtvis är aktiva i bolagets skötsel och har 

möjlighet att utöva voice i syfte att påverka företaget innebär att de har direkt makt över 

vad företaget gör med kapitalet de förfogar över. Denna makt gör att de kan vara med 

och styra företagets investeringsstrategi. En sådan makt kan förhindra ledningens 

möjlighet att dra ner på kostnader för långsiktiga investeringar i FoU i syfte att förbättra 

kortsiktiga finansiella nyckeltal. Långsiktiga institutionella investerares tendens att 

behålla innehav över en längre tid innebär att de har incitament att sätta sig in i bolagens 

verksamhet. På så vis kan de skaffa sig en bättre bild av vad företagets investeringar i 

FoU kan väntas bidra med, vilket minskar eventuell informationsasymmetri mellan 

företagets ledning och dess investerare. Denna kunskap om företaget kan förhindra att 

mer ytliga beslut om avyttring av innehav görs till följd av försämrade nyckeltal. Vilket 

i sin tur kan minska det trycket ledningen har på sig av investerare att presentera goda 

nyckeltal på kort sikt (Lee och O’Neill, 2003). Det resultat som regressionsanalysen 

(tabell 11) visade för hypotes 2 stödjer detta resonemang. Sverige har en historia av 

inflytelserika långsiktiga investerare, vilket möjliggjorts av den unika svenska 

ägarmodellen som tillåtit röstdifferentierade aktier, korsägande och pyramidägande. 

Denna ägarmodell innebär att svenska kontrollägare ofta innehar en stor andel av 

rösterna i bolagen vilket enligt Mavruk och Carlsson (2014) förbättrar deras möjlighet 
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att övervaka, påverka och sidolägga ledningens intresse med sina egna. Långsiktiga 

institutionella investerare kan genom sin aktiva roll i bolaget övervaka ledningen och 

därmed minska den informationsasymmetrin som finns mellan ägare och ledning. Om 

dessa investerare inte lyckas övervaka och utöva sitt inflytande över ledningen, finns det 

en risk för att ledningen utnyttjar den informationsasymmetrin som finns för att gynna 

sig själva. Detta genom att dra ner på långsiktiga investeringar som FoU, för att 

förbättra de finansiella nyckeltalen på kort sikt och på så sätt även maximera sin egen 

ersättning via bonussystem. Skulle ledningen lyckas med detta innebär det att den här 

investerarens förväntade inflytande över bolaget inte var tillräckligt för att minska de 

agentkostnader som i detta fallet skulle uppstå. Att ett företag ökar sina utgifter för FoU 

indikerar att vem som är investerare i ett företag spelar roll när det kommer till 

investeringsnivån i FoU. Att gruppen långsiktiga institutionella investerare påverkar 

företag att investera mer i FoU indikerar att de har ett inflytande över företagsledningen, 

vilket skulle innebära att agentkostnader i form av att ledningen inte gör som ägarna 

önskar, minskar.  

 

Det finns tidigare gjorda undersökningar som visar att andelen institutionella investerare 

som en gemensam grupp har ett positivt respektive negativt samband med utgifter för 

FoU. Det finns även undersökningar som delat upp institutionella investerare i kort och 

långsiktiga, baserat på hur frekvent de handlar på börsen. Tidigare forskningen har 

funnit att kortsiktiga institutionella investerare, med hög omsättning i innehavet, 

påverkar storleken på utgifter för FoU negativt (Bushee, 1998; Chen et al., 2015) och 

positivt (Wahal och McConnell, 2000), det vill säga att resultaten har varit blandade. 

Den amerikanska marknaden som tidigare ofta fungerat som underlag för studier på 

området har inte en lika hög röstkoncentration som den svenska marknaden. Samtidigt 

har inte någon tidigare undersökning av den amerikanska marknaden funnit att 

institutionella investerare som klassats som långsiktiga gör företag mer kortsiktiga. 

Dessa två faktum innebär att resultatet som analysen visar är väntat. Ett förväntat 

resultat var att ett positivt samband skulle observeras mellan andelen långsiktiga 

investerare och FoU-kostnader, alternativt att inget samband skulle observeras. Det 

resultatet som den här undersökningen funnit för hypotes 2 ligger i linje med det resultat 

som Bushee (1998) och Wahal och McConnell (2000) funnit i sina studier för 

långsiktiga institutionella investerare. 
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6.2 Hypotes 1 
 

H1: Det finns ett negativt samband mellan andelen kortsiktiga institutionella 

investerare och FoU 

 

Kortsiktiga institutionella investerares förmåga att påverka ett företags aktiekurs genom 

exit i kombination med deras intresse för kortsiktig vinst ligger till grund för 

formuleringen av hypotes 1. Resultatet från regressionsanalysen (tabell 11) visar att 

hypotes 1 behöver förkastas, eftersom inget statistiskt signifikant resultat kan avläsas 

gällande variationen av andelen kortsiktiga investerares påverkan på FoU-kostnader. Då 

resultatet inte är statistiskt signifikant innebär det att inga slutsatser kan dras utifrån den 

utförda regressionsanalysen. Utifrån den teori som tillämpats genom uppsatsen var 

resultatet som hypotes 1 visade inte väntat. De investerartyper som tillhör gruppen 

kortsiktiga institutionella investerare förväntas huvudsakligen använda sig av exit och 

entry för att förvalta det kapital som de har under åtagande. De förväntas även främst 

använda sig av finansiella nyckeltal vid bedömning av företagens prestation. Ledningen 

har vanligtvis incitament, genom bonussystem kopplat till företagets aktiekurs, att 

utföra handlingar som mottas positivt av marknaden. Att ledningen ökar fokus på 

finansiella nyckeltal kan innebära att de anammar en kortsiktig investeringsstrategi, i 

syfte att lyfta finansiella nyckeltal på kort sikt. Att förbättra finansiella nyckeltal på 

bekostnad av investeringar för framtiden är en strategi som inte nödvändigtvis resulterar 

i en stigande aktiekurs. Jensen (1986) menar att om aktiemarknaden som de undersökta 

bolagen handlas på är effektiv bör det innebära att alla bolag värderas till vad 

marknaden anser vara rätt pris. En effektiv marknad bör kunna se igenom eventuella 

försök av företagsledningar att manipulera resultatet för att ge sken av en bättre 

lönsamhet än vad som faktiskt är fallet (Jensen, 1986). Om företagsledningen har 

incitament och möjlighet att manipulera marknaden betyder det inte nödvändigtvis att 

möjligheten används. Stewardship-teorin utgår från att, i detta fallet, företagsledningen, 

vill vara en god förvaltare som inte främst tänker på sin egna nyttomaximering 

(Donaldson och Davis, 1991).  

 

Vi finner inte något stöd för att andelen kortsiktiga institutionella investerare påverkar 

företag att förändra andelen kapital som investeras i FoU. Därför finner vi inget stöd för 
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att den här typen av institutionella investerare sätter en kortsiktig press på företag att 

minska investeringar i FoU för att öka kortsiktig vinst. Detta kan bero på att den teori 

som använts vid hypotesformuleringen inte beskriver verkligheten på ett adekvat vis. 

Det kan vara så att kortsiktiga institutionella investerare inte är mer kortsiktiga än andra 

investerare, finansiella nyckeltal kan ge en rättvisande bild och lyckas förmedla 

tillräckligt mycket information för att möjliggöra en korrekt framställning av företagets 

verksamhet. Ledningen som styr bolaget kan värna om sitt förhållande med de ägare 

som givit dem makt i företaget. Den svenska marknaden, som undersöks i den här 

studien, kännetecknas av företag med stora ensamma kontrollerade ägare. Enligt 

Högfeldt (2005) har de väletablerade kontrollägarna behållit kontrollen och inflytande 

över bolagen trots de institutionella investerarnas frammarsch. Detta eftersom de 

kontrollerande ägarna har behållit en tillräckligt stor andel av röstaktierna i bolagen för 

att kunna fortsätta styra. Därför kan den svenska marknaden skilja sig från andra 

marknader. Stora kontrollerande ägare kan ha bättre möjlighet att utöva makt över 

bolaget, vilket kan ta bort de kortsiktiga investerarnas indirekta makt i bolag på svenska 

marknaden. Inflytande som innehas av kortsiktiga institutionella ägare är därför inte 

nödvändigtvis lika starkt på den svenska marknaden (Högfeldt, 2005). Den svenska 

aktiemarknadens tradition av stora kontrollerande investerare kan ha bidragit till att 

skapa ett klimat där institutionella investerare med mindre innehav inte lägger sig i 

bolagsstyrningen. När kontrollägare har möjlighet att utöva total makt genom 

voicebeteende kan makten återspegla sig i att företag investerar mer i FoU. Ägaren med 

ett stort innehav i bolaget har intresse av att bibehålla kapital i bolaget för att behålla 

kontroll över kapitalet. Detta kan vara av större intresse när ägarens röstandel är större 

än ägarens kapitalandel. Exit är i förhållande till voicebeteende svagt när voice kan 

utövas av en ägare med stor ägarandel i bolaget. I amerikanska bolag som vanligtvis har 

fungerat som underlag i tidigare studier, är inte ägarkontrollen lika samlad som i 

svenska bolag. Detta är något som skulle kunna förklara den kortsiktiga investerarens 

frånvarande av makt i svenska bolag. 

 

Ett annat resonemang som kan vara en förklaring till att vi inte funnit stöd för hypotes 1 

är att institutionella investerare enligt bland annat Hand (1990) och Bartov et al. (2000) 

anses vara sofistikerade. Enligt Jiambalvo et al. (2002) innebär det att dessa investerare 

är bättre på att korrekt värdera företags långsiktiga vinster, vilket i förlängningen 
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innebär att de vill se och därför påverkar företaget att maximera värdeförädling genom 

att balansera kortsiktighet och långsiktighet. Om institutionella investerare är 

sofistikerade innebär det att ledningen inte kan vilseleda dem lika enkelt genom att 

manipulera finansiella rapporter för att lyfta finansiella nyckeltal på kort sikt. 

 

Historiskt sett har många personer från näringslivet och akademin uttalat sin oro för att 

det existerar en kortsiktig hos företagsledningar, en kortsiktighet de flera gånger 

beskyllt institutionella investerare för att skapa. Då befintlig forskning på området 

uppvisat ett blandat resultat, kunde inget specifikt resultat förväntas baserat på tidigare 

forskning. Samuel (2000) och Graves (1988) fann ett negativt samband mellan andelen 

institutionella investerare och långsiktiga investeringar i FoU. Bushee (1998) och Chen 

et al. (2015) fann i sina undersökningar att en högre andel flyktiga investerare kan 

associeras med en lägre andel kapital som satsas på långsiktiga investeringar i FoU. 

Wahal och McConnell (2000) fann däremot det motsatta, att en högre andel flyktiga 

investerare korrelerar med högre utgifter för FoU. Även undersökningar gjorda av bland 

annat Jarrell et al. (1985), Hansen och Hill (1991) samt Baysinger et al. (1991) fann ett 

positivt samband mellan andelen institutionella investerare och utgifter för FoU. 

 

6.3 Kontrollvariabler 
 

Resultatet från regressionsanalysen (tabell 11) visar att två av våra kontrollvariabler, 

kassaflöde och tillväxt i omsättning, inte hade ett statistiskt signifikant samband med 

FoU. Detta innebär att vår undersökning inte kan påvisa att kassaflöde eller tillväxt i 

omsättning har en påverkan på hur mycket företag investerar i FoU. 

Regressionsanalysen uppvisade ett positivt statistiskt signifikant resultat för 

kontrollvariabeln omsättning. Det innebär att modellen indikerar att det finns ett 

samband mellan omsättning och FoU. Resultatet ligger i linje med vad som kunde 

förväntas, eftersom ett företags storlek antas påverka ett bolags investeringsmöjligheter 

och behov av satsningar. Regressionsanalysen uppvisade ett statistiskt signifikant, 

negativt resultat för kontrollvariabeln soliditet. Det innebär att det finns ett negativt 

samband mellan soliditet och FoU. Resultatet indikerar att en högre soliditet innebär 

minskade kostnader för FoU. Förväntat samband var att en högre soliditet skulle öka 

mängden kapital som satsas på FoU då det skulle möjliggöra ökade kostnader genom att 
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ta in mer främmande kapital. Detta samband observerades inte och för det motsatta 

funna sambandet ser vi ingen naturlig förklaring till.  
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7 Slutsats 
 

Den här studien som genomfördes med syfte att undersöka olika typer av institutionella 

investerares inflytande på företags framtida investeringar. Om ett företags kostnader för 

FoU ligger på rätt nivå för att företaget ska maximera sin värdeförädling är en svår sak 

att avgöra. Det är ett subjektivt beslut som behöver tas av varje företagsledning. Det är 

inte heller nödvändigtvis så att alla företag bör satsa på FoU. Däremot finns det enligt 

litteraturen incitament för en företagsledning att förvalta ett företag på ett kortsiktigt sätt 

vilket kan ta sig uttryck i sänkta kostnader för FoU. Hypotes 1 formulerades med 

utgångspunkt i vissa antagande om institutionella investerares påverkan på företags 

investeringsstrategier. Påverkan antogs främst ske genom en indirekt påverkan på 

ledningen via ett exitbeteende som påverkar aktiekursen. Om den indirekta påverkan via 

aktiekursen faktiskt inte existerar eller är stark nog är det inte säkert att 

företagsledningar har incitament att prioritera kortsiktig lönsamhet. Samma gäller om 

marknaden är effektiv, då kan det också försvåra lagliga försök av en företagsledning att 

påverka aktiekursen genom att framställa bolaget i ett bättre ljus, vilket skulle göra att 

många försök av manipulering görs förgäves. Studien genomfördes för att undersöka 

gruppen institutionella investerare och för att undersöka skillnader emellan 

institutionella investerare. Anledningen till att frågan om investerares påverkan på 

företag är av intresse beror på att det funnits och finns en debatt om hurvida det finns 

eller inte finns en tendens att företag använder sig av en myopisk investeringsstrategi 

som delvis anses vara pådriven av företagens ägare. Institutionella investerare som 

anses ha en kortsiktig tidshorisont har i debatten skuldbelagts och kritiserats för att ha 

ett överdrivet fokus på kortsiktig lönsamhet. Ett fokus som kritiker menat sprider sig till 

företagens investeringsstrategier. Studiens empiriska resultat visar ett positivt statistiskt 

signifikant resultat mellan förändringen av andelen långsiktiga investerare och 

förändringen av FoU-kostnader. Vilket indikerar att gruppen av långsiktiga investerare 

påverkar företag att öka sina investeringar i FoU. Studiens resultat kan inte påvisa att 

gruppen av kortsiktiga institutionella investerare har någon påverkan på företags 

investeringar i FoU. Att den svenska marknaden fungerar som underlag i denna studie 

gör att svenska marknadsförhållanden förväntas gälla. Det mest unika med den svenska 

ägarstrukturen för storbolag är ett fåtal stora institutionella investerares maktposition, 

särskilt investmentbolagen Investor och Industrivärden. De besitter en stor makt genom 
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att kontrollera stora andelar av rösterna, vilket gör att de har en stor möjlighet att 

kontrollera och styra företagen. I amerikanska börsnoterade storbolag som vanligtvis 

har fungerat som underlag i tidigare studier, är inte ägarkontrollen lika samlad som i 

svenska bolag. Att den svenska ägarmodellen skiljer sig från andra marknader, kan göra 

att förhållanden som råder i andra delar av världen inte ser likadana ut i en svensk 

kontext. Dessa särskilda förhållanden, skulle eventuellt kunna försvaga kortsiktiga 

institutionella investerares inflytande på svenska storbolag, vilket skulle kunna vara en 

förklaring till att inget stöd kan observeras för hypotes 1.  

 

Den här studien begränsas av att alla företag inte redovisar summan de lägger på FoU 

som en separat post, i stället redovisas dessa som löpande kostnader. Företags möjlighet 

att avstå från att redovisa FoU som FoU-kostnader gör att de till en viss grad har 

möjlighet att själv välja vilken siffra som ska presenteras som FoU-kostnad. För att ett 

företag skulle kunna ingå i denna studie krävdes det att företaget redovisade en 

kostnadspost för FoU. Detta är en begränsning av studiens möjlighet att ha med flera 

typer av bolag då vissa företag väljer att inte ta upp FoU som en separat kostnadspost 

samtidigt som de faktiskt har kostnader som direkt kan hänföras till FoU. När urvalet 

gjordes till denna undersökningen krävdes det även att företag hade en dokumenterad, 

tillgänglig ägardata, om inte så var fallet kan ett företag inte tas med i studien. 

Begränsningen av urvalet gör att den här studiens empiriska resultat inte kan 

generaliseras, eftersom att urvalet inte kan antas vara representativt för svenska 

storbolag. På grund av att urvalet styrs av kriterier kan det förväntas att en viss typ av 

företag överrepresenteras i studien, företagen som används som underlag är figurerar 

framför allt i branscherna industri, material och hälsovård. Det finns flera sätt att 

kategorisera institutionella investerare på. Som tidigare nämnts kan uppdelningar göras 

som baseras på företags faktiska statistik för innehavsperioder. Om denna data finns 

tillgänglig är det ett intressant alternativ att basera uppdelningen på.  

 

7.1 Framtida forskning 
 

Framtida forskning skulle kunna bredda kategorin av investerare genom att inkludera 

fler typer, som privatpersoner och holdingbolag med färre ägare. Detta för att se om 

andra typer av ägare har en påverkan på företags kortsiktighet. Även forskning och 
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utveckling som i den här uppsatsen har använts som proxy-variabel för 

investeringshorisont kan bytas ut eller kompletteras genom att inkludera fler kostnader 

som framförallt gynnar företaget längre fram i tiden. Som till exempel kostnader för 

marknadsföring, personalutveckling och kundrelationer. Det hade även varit intressant 

att se en kvalitativ studie med fokus på ett färre antal företag där företagsledningens 

personliga förhållning till earningsmanagement kan studeras. Detta hade varit särskilt 

intressant då Graham et al. (2005) genomförde en enkätstudie där de fann ett kraftigt 

stöd för att personer i företagsledningar skulle justera ner investeringar för framtiden i 

syfte att nå kortsiktiga finansiella mål.  
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Bilaga 
 

Bilaga 1 Sökord och omräkningskurser 

Bilaga 1.1 

Sökord 

Institutional ownership  

Institutional investors 

Investor myopia 

Short-term investors 

Short-term R&D 

Long-term investing 

Corporate short-

termism 

Historic ownership 

Pensionfunds as 

owners 

Sophisticated investors 

 

Bilaga 2 Normalfördelning och tidseffekter 

Bilaga 2.1 

Test för 

normalfördelning 

 
Variabel Skewness Ex, kurtosis 

Långsiktiga 

investerare 
 0,1  -1,32 

Kortsiktiga 

investerare 
 1,31   2,78  

OMS  2,17   4,49  

Tillv i OMS  1,93   6,92  

Soliditet  0,67  -0,18 

FoU/ToT  2,33   6,26  

KFLV/ToT  2,15   9,4  

FoU/ToTlog -0,37 -0,11 

OMSloggat -0,75 -0,23 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 1.2 
Omräkningskurser 

År 

EUR kurs i 

SEK 

2015 9,2 

2014 9,4 

2013 8,9 

2012 8,6 

2011 9 

2010 9 



 

 

 

98 

Bilaga 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2.3 
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Bilaga 3 Alternativa regressionsmodeller 

   Tabell 12 

Beroende 

variabel FoU/ToTlog   FoU/ToT   FoU/ToT   

  

Modell 2  

FoU/ToTlog 

Modell 3 

OMSlog 

 

Modell 4 

utanOMS 

 

  

B - 

Coefficient Std, Error B - Coefficient Std, Error B - Coefficient Std, Error 

Oberoende 

variabel             

Långsiktiga 

investerare 0,697* 0,387 0,115* 0,065 0,108* 0,064 

Kortsiktiga 

investerare 0,088 0,25 0,016 0,031 0,022 0,023 

Kontroll-

variabler             

OMS 5.00E-06 3.02E-06 

    OMSlog      0,015  0,037     

Tillv i 

OMS -0,114 0,079 -0,015 0,013 -0,011 0,013 

Soliditet -0,557 0,392 -0,088* 0,044 -0,083* 0,044 

KFLV/ToT 0,055 0,243 0,0003 0,051 0,002 0,05 

R2 0,975   0,966   0,966   

F-värde 4,16*** 

 

1,52 

 

1,96 

 n 148   148   148   

              

*** = P <0,01; ** = P <0,05; * = <0,1         
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 Tabell 13 Pooled OLS 
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Bilaga 4 Undersökningens urval 

    2011 2012 2013 2014 2015 

Electrolux             

  

Kortsiktiga 

investerare 27,69% 17,02% 17,18% 18,55% 29,51% 

  

Långsiktiga 

investerare 29,95% 29,95% 29,96% 29,96% 29,97% 

  FoU (Mkr) 2043 2128 2739 2872 3210 

Husqvarna             

  

Kortsiktiga 

investerare 21,86% 20,76% 18,28% 16,83% 16,17% 

  

Långsiktiga 

investerare 52,16% 52,54% 53,72% 54,92% 57,62% 

  FoU (Mkr) 994 776 1078 1386 1388 

Swedish 

Orphan 

Biovitrum             

  

Kortsiktiga 

investerare 15,75% 16,90% 13,81% 20,96% 27,03% 

  

Långsiktiga 

investerare 41,92% 41,92% 39,79% 39,79% 39,77% 

  FoU (Mkr) 556 402 456 501 513 

Elekta             

  

Kortsiktiga 

investerare 22,62% 18,25% 22,15% 23,59% 44,70% 

  

Långsiktiga 

investerare 0,72% 0 0,51% 0,51% 0 

  FoU (Mkr) 778 894 1202 1421 1355 

Getinge             

  

Kortsiktiga 

investerare 11,82% 12,59% 11,03% 13,83% 19,91% 

  

Långsiktiga 

investerare 0 0 0 0 0 

  FoU (Mkr) 1111 1343 1298 1270 1300 

Nibe 

Industrier             

  

Kortsiktiga 

investerare 6,61% 9,46% 9,12% 10,80% 11,82% 

  

Långsiktiga 

investerare 0 0 0 0 0 

  FoU (Mkr) 159 201 224 278 350 

Skanska             

  

Kortsiktiga 

investerare 20,53% 20,53% 16,56% 15,67% 16,56% 

  

Långsiktiga 

investerare 36,27% 36,27% 36,13% 36,21% 35,91% 

  FoU (Mkr) 43 114 210 206 210 
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Volvo             

  

Kortsiktiga 

investerare 27,14% 31,31% 26,45% 13,19% 26,20% 

  

Långsiktiga 

investerare 19,92% 20,75% 22,15% 25,18% 22,01% 

  FoU (Mkr) 13000 15000 15000 17000 15368 

SKF             

  

Kortsiktiga 

investerare 27,36% 22,89% 19,12% 21,11% 20,34% 

  

Långsiktiga 

investerare 29,44% 29,53% 29,49% 29,92% 30,42% 

  FoU (Mkr) 1481 1607 1840 2078 2372 

Hexagon             

  

Kortsiktiga 

investerare 13,81% 9,73% 8,23% 12,76% 20,82% 

  

Långsiktiga 

investerare 35,23% 47,68% 47,55% 47,32% 46,89% 

  FoU (Mkr) 1974 2175 2421 2767 3309 

Saab             

  

Kortsiktiga 

investerare 16,82% 15,97% 13,94% 18,15% 20,77% 

  

Långsiktiga 

investerare 47,04% 47,04% 48,52% 48,54% 48,42% 

  FoU (Mkr) 5116 5946 6543 5970 6841 

Trelleborg             

  

Kortsiktiga 

investerare 15,26% 15,26% 10,30% 14,23% 19,72% 

  

Långsiktiga 

investerare 55,01% 55,01% 54,02% 54,02% 54,02% 

  FoU (Mkr) 252 297 294 348 383 

Assa 

Abloy             

  

Kortsiktiga 

investerare 13,82% 18,08% 18,62% 19,57% 22,97% 

  

Långsiktiga 

investerare 41,09% 40,89% 40,89% 40,90% 40,85% 

  FoU (Mkr) 1202 1344 1390 1545 1932 

Atlas 

Copco             

  

Kortsiktiga 

investerare 14,74% 13,74% 15,61% 17,63% 31,73% 

  

Långsiktiga 

investerare 22,31% 22,31% 22,31% 22,31% 22,31% 

  FoU (Mkr) 1805 2042 2665 2991 3253 

Alfa Laval             

  

Kortsiktiga 

investerare 27,65% 21,37% 23,38% 25,37% 34,00% 

  

Långsiktiga 

investerare 6,70% 6,58% 6,58% 6,58% 6,52% 
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  FoU (Mkr) 648 707 732 790 756 

Sandvik             

  

Kortsiktiga 

investerare 21,28% 20,85% 25,99% 22,99% 36,08% 

  

Långsiktiga 

investerare 20,66% 19,36% 15,98% 20,69% 19,89% 

  FoU (Mkr) 2712 2991 3128 3076 3532 

Ericsson             

  

Kortsiktiga 

investerare 18,12% 12,25% 9,86% 10,76% 17,22% 

  

Långsiktiga 

investerare 35,82% 40,06% 40,33% 40,32% 40,32% 

  FoU (Mkr) 32600 32800 32200 36300 34800 

Axis             

  

Kortsiktiga 

investerare 22,36% 19,71% 19,35% 18,20% 18,20% 

  

Långsiktiga 

investerare 14,40% 14,40% 14,40% 15,12% 15,12% 

  FoU (Mkr) 468 508 709 859 986 

SCA             

  

Kortsiktiga 

investerare 13,15% 7,35% 5,82% 11,32% 17,56% 

  

Långsiktiga 

investerare 38,69% 39,84% 38,97% 33,32% 35,06% 

  FoU (Mkr) 832 845 998 1050 1093 

Hexpol             

  

Kortsiktiga 

investerare 30,44% 21,40% 19,75% 17,78% 23,76% 

  

Långsiktiga 

investerare 46,80% 46,80% 46,80% 46,80% 46,57% 

  FoU (Mkr) 49 56 55 64 78 

Boliden             

  

Kortsiktiga 

investerare 37,64% 29,78% 32,66% 27,97% 38,23% 

  

Långsiktiga 

investerare 0 0 0 0 0 

  FoU (Mkr) 358 429 405 395 496 

SSAB             

  

Kortsiktiga 

investerare 28,33% 23,36% 15,91% 26,65% 32,57% 

  

Långsiktiga 

investerare 23,62% 27,52% 24,16% 18,31% 18,38% 

  FoU (Mkr) 223 235 203 289 277 

Cloetta             

  

Kortsiktiga 

investerare 6,60% 9,08% 26,90% 21,03% 20,53% 

  

Långsiktiga 

investerare 0 0 1,03% 1,19% 1,19% 



 

 

 

104 

  FoU (Mkr) 31 30 33 39 47 

Vitrolife             

  

Kortsiktiga 

investerare 15,51% 12,27% 9,68% 10,02% 20,91% 

  

Långsiktiga 

investerare 28,51% 28,60% 29,42% 21,69% 21,69% 

  FoU (Mkr) 43 41 59 42 56 

Mycronic             

  

Kortsiktiga 

investerare 23,90% 22,73% 21,82% 18,17% 30,35% 

  

Långsiktiga 

investerare 37,99% 37,99% 37,95% 37,95% 29,94% 

  FoU (Mkr) 187 200 183 198 267 

Probi             

  

Kortsiktiga 

investerare 38,89% 24,52% 20,1% 14,8% 18,22% 

  

Långsiktiga 

investerare 0 0 0 0 0 

  FoU (Mkr) 17 18 19 22 28 

Arcam             

  

Kortsiktiga 

investerare 11,14% 5,68% 3,92% 3,01% 38,42% 

  

Långsiktiga 

investerare 24,92% 24,59% 6,94% 10,44% 0 

  FoU (Mkr) 13 16 11 48 61 

Lindab AB             

  

Kortsiktiga 

investerare 54,42% 40,04% 37,79% 49,08% 61,09% 

  

Långsiktiga 

investerare 13,89% 11,79% 10,00% 10,00% 10,00% 

  FoU (Mkr) 40 44 45 51 58 

BioGaia             

  

Kortsiktiga 

investerare 12,09% 8,46% 11,67% 12,63% 18,40% 

  

Långsiktiga 

investerare 0 0 0 0 0 

  FoU (Mkr) 34 36 41 54 71 

Haldex             

  

Kortsiktiga 

investerare 22,35% 16,14% 18,45% 18,19% 40,08% 

  

Långsiktiga 

investerare 13,12% 13,24% 10,69% 0,69% 0,69% 

  FoU (Mkr) 133 134 137 149 170 

 

 

 


