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Sammanfattning 

Innovationsförmåga är viktigt för företags konkurrenskraft och är kopplad till ekonomisk tillväxt och 

ekologisk hållbarhet i samhället. Tidigare forskning har undersökt aktielikviditetens inverkan på 

innovationsförmågan hos amerikanska bolag men har kommit fram till motstridiga resultat. Vi utför 

multipla linjära regressionsanalyser på data från de 36 företag noterade på Stockholmsbörsens 

primära marknader som har varit noterade och haft FoU-kostnader 2004-2013. Vi kan inte finna 

ett statistiskt signifikant samband mellan aktielikviditet och innovationsförmåga. Indelning av företag 

efter storlek eller ägarstruktur påverkar inte det förhållandet. Vi tänker oss att kontrollen över 

svenska börsbolag är så pass koncentrerad att förändrad aktielikviditet inte påverkar makt-

förhållandena till en sådan grad att företagsledningars incitament till innovativa satsningar förändras. 

Framtida forskning får utröna närmre varför det inte tycks finnas ett samband på den svenska 

marknaden trots att det eventuellt finns det på den amerikanska. 
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1. Inledning 

I detta kapitel definieras innovationsförmåga och aktielikviditet och det förklaras varför sambandet däremellan är ett 
relevant studieobjekt. I kapitlet beskrivs kortfattat varför storlek och ägarstruktur kan påverka sambandet och 

begreppen definieras. Det motiveras också varför svenska företag är intressanta att studera. Kapitlet avslutas med att 
frågeställning och syfte presenteras. 

 

1.1. Problembakgrund 

I dagligt tal kan "innovation" sägas betyda en sorts nyskapande. Freeman och Soete (1997 

s. 6) gör en distinktion mellan en uppfinning och en innovation. En uppfinning är en idé, en 

skiss eller en modell för ny eller förbättrad anordning, produkt, process eller ett nytt eller 

förbättrat system. I ekonomisk bemärkelse är innovation åstadkommen först i och med den 

första kommersiella transaktionen som involverar produkten, processen, systemet eller 

anordningen. Innovation kan alltså i princip vara vad som helst – en ny pryl eller ett nytt sätt 

att tillverka en gammal pryl, så länge som prylen kan säljas. OECD (1994) poängterar att 

utvecklingsarbetet bara är ett av flera skeden i innovationsprocessen. Innovation betraktas 

som avgörande för att företag ska kunna konkurrera effektivt på nationella och globala 

marknader (Hitt m.fl. 2001). Det finns ett samband mellan hög innovativ förmåga och 

upprätthållen överlägsen lönsamhet (Roberts 1999). En framgångsrik innovation bereder väg 

för utveckling av hela branschen (Germany och Muralidharan 2001). Även ur ett större 

perspektiv har innovation pekats ut som viktigt, då det stimulerar ekonomisk tillväxt, 

sysselsättning och ekologisk hållbarhet (Kleinknecht m.fl. 2002). Aktielikviditetens inverkan 

på innovationsförmågan har nyligen varit föremål för ett antal studier, men dessa har kommit 

fram till motstridiga resultat (Fang m.fl. 2014, Vo 2014 och Scott 2014). 

 

"Likviditet" som ett begrepp att beskriva tillgångar på har sina rötter på 30-talet, och Keynes 

definierade en likvid tillgång som en tillgång som med större visshet är realiserbar med kort 

varsel utan förlust (Hicks 1962). Annorlunda uttryckt är en tillgång likvid om den snabbt och 

till låg kostnad kan omvandlas till pengar (Gopalan m.fl. 2012). Hachmeister (2007 s. 21) 

uppställer därutöver kriterierna att tillgången ska kunna realiseras i betydande volymer och 

att handeln som högst ska ha en relativt liten inverkan på priset. Även om noterade aktier 

typiskt är relativt likvida tillgångar så handlas alla noterade aktier inte i samma omfattning och 

de kan därför vara mer eller mindre likvida. Mer illikvida aktier är förknippade med högre 

transaktionskostnader (Jang m.fl. 2007). Företag kan påverka sin akties likviditet. Aktie-

likviditeten kan tex. höjas genom en aktiesplit1, en nyemmision eller genom att informations-

asymmetrin mellan företagsledning och aktiemarknad minskas genom att olika typer av 

prognoser offentliggörs (Dass m.fl. 2012). På samhällsnivå kan normgivare påverka aktiers 

likviditet, bl.a. genom regler för minimum tick size2 (Dabbou 2013), och genom regler för 

insiderhandel och offentliggöranden (Cumming m.fl. 2011).  

 

                                                             
1 En aktiesplit innebär att antalet utestående aktier utökas utan att något ytterligare aktiekapital tillförs. 
2 Minimum tick size innebär den minsta monetära enhet man kan handla med på marknadsplatsen, tex. 5 öre. 
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Fang m.fl. (2014), Vo (2014) och Scott (2014) presenterar tre olika teorier för hur 

aktielikviditet kan påverka innovationsförmågan. Enligt Fang m.fl. (2014) minskar aktiens 

likviditet företagets innovationsförmåga, då risken för uppköp ökar och för att kortsiktiga 

investerare attraheras. Vo (2014) menar att aktielikviditet stärker företagets innovations-

förmåga, i synnerhet för företag med mindre storlek, då små företag strävar efter att bli 

uppköpta och sammanslagningar underlättas av aktiens likviditet. Scott (2014) anser att 

aktielikviditet är positivt för innovationsförmågan, i synnerhet för företag vars ägarstruktur 

präglas av en hög andel institutionella ägare. Institutionella ägare uppskattar satsningar på 

innovation, och de har lättare för att få igenom sina önskemål då det finns en ökad risk för 

att de ska avveckla sina intressen om aktien är likvid. Såväl storlek och ägarstruktur är alltså 

föreslagna moderatorer mellan huvudsambandet. "Ägarstruktur" används inom ramen för 

denna uppsats som synonymt med "andelen institutionella ägare".   

 

"Små" eller "mindre" företag får anses förstås som företag med lägre relativ storlek. 

Trigueiros (2000) anklagar forskare för att avseende företag använda begreppet "storlek" 

slarvigt, vilket öppnar upp för begreppsförvirring då begreppet inte används helt enhetligt. 

Operativt definierar Vo (2014) företags storlek som dess marknadsvärde, men definitioner 

och resonemang på en teoretisk nivå saknas. Begreppet tycks betraktas som förgivettaget. 

Europeiska kommissionen (2003) rekommenderar att små- och medelstora företag definieras 

efter antalet anställda, omsättning och värdet av tillgångarna. "Storlek" har då alltså tre 

dimensioner. Vi väljer att tolka begreppet på detta sätt. 

 

Vad som avses med "institutionella ägare" behandlas överhuvudtaget inte i Scott (2014). Det 

är åtminstone klart  att en institutionell ägare inte är en fysisk person (Çelik och Isaksson 

2013). Därutöver krävs vanligen att ägaren investerar för andras räkning (Johnson m.fl. 

2010).  I sin dissertation beskriver Scott (2011) institutionella ägare som mellanmän åt sina 

huvudmän, vilket tyder på att han i alla fall där anammat denna definition. Vi utgår ifrån att 

begreppet används på samma sätt i Scott (2014) och ansluter oss till denna definition.  

 

Fang m.fl. (2004), Vo (2014) och Scott (2014) har utfört sina undersökningar på amerikanska 

företag. De svenska förhållandena skiljer sig på många sätt från de amerikanska. I förhållande 

till BNP är satsningar på forskning och utveckling (FoU) i Sverige unikt höga (Karpaty och 

Gustavsson Tingvall 2015) och internationellt sett är svenska företags FoU mycket effektiv 

(Johansson m.fl. 2015). Den svenska aktiemarknaden är liten men har hög likviditet (Collin 

m.fl. 2014). Ägandet av noterade företag är starkt koncentrerat i Sverige. (Roe 2006). Till 

följd av att pyramidstrukturer och aktier med olika röstkraft tillåts överlappar inte 

aktieägares ekonomiska rättigheter med rättigheter att styra (Högfeldt 2004).  Det finns 

därför inte sällan en dominerande ägare, och spänningen mellan kontrollägare, styrelse och 

företagsledare har mindre betydelse i Sverige (Carlsson 2007). Däremot är spänningen 

mellan majoritets- och minoritetsägare desto viktigare, men det finns inget som tyder på att 

minoritetsägare faktiskt utnyttjas (Roe 2006). Sociala normer, media och skattehänsyn 
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skyddar minoritet från majoritet (Holmén och Knopf 2004). Skillnaderna mellan länderna gör 

aktielikviditetens inverkan på innovationsförmågan hos svenska företag intressant att studera. 

 

1.2. Frågeställning och syfte 

Vår frågeställning är: Påverkar aktielikviditeten innovationsförmågan? Syftet med uppsatsen är 

att undersöka om det finns ett samband mellan aktielikviditet och innovationsförmåga hos 

svenska börsnoterade företag, och om sambandet förändras av företagets storlek eller dess 

ägarstruktur.  

 

2. Litteraturöversikt 

I detta kapitel presenteras och diskuteras tre centrala teorier för hur och varför aktielikviditet kan påverka 
innovationsförmågan. Kapitlet avslutas med syntes och hypoteser. Fokus är i detta kapitel variablernas inbördes 
förhållanden ur ett teoretiskt perspektiv – metodologiska spörsmål behandlas senare, i kap. 3. 

 

2.1. Fang – Hot om uppköp och kortsiktighet 

Fang m.fl. (2014) kommer fram till att aktielikviditet påverkar företags innovationsförmåga 

negativt. Enligt Fang m.fl. ökar hög likviditet risken för ett fientligt offentligt uppköp (hostile 

takeover). På grund av informationsasymmetri mellan ledning och investerare leder hotet om 

offentligt uppköp till ett ökat fokus på kortsiktiga resultat, då ledningen vill undvika att aktien 

undervärderas (Stein 1988, jfr. även Schleifer och Summers 1987). Det är enligt Fang m.fl. 

(2014) tänkbart att företaget då skär ner på långsiktiga satsningar på FoU. När 

aktielikviditeten är hög finns dessutom ökade möjlighet att göra ett försök till övertagande "i 

smyg" (Kyle och Vila 1991). Påståendet att hotet om offentligt uppköp skulle minska 

företagets satsningar på innovation är emellertid inte okontroversiellt och Atanssov m.fl. 

(2013) har i en studie kommit fram till att hotet om uppköp tvärtemot ökar satsningarna på 

innovation. Fang m.fl. (2014) menar också att ett företag med en likvid aktie attraherar 

kortsiktiga investerare. Ledningen hos företag med kortsiktiga investerare med kortsiktiga 

vinstintressen kan vilja dra ner på kostnader för FoU för att kortsiktigt förbättra resultatet 

(Bushee 1998, jfr. även Porter 1992 och Graham m.fl. 2005). Det har föreslagits att privata 

bolag har större incitament för innovation än publika, då privata bolag är mindre 

transparenta och därmed mindre kortsiktiga (Ferreira m.fl. 2014). 

 

Förklaringen att ökat hot om fientliga offentliga uppköp skulle få företagsledare att skära ner 

på långsiktiga satsningar har troligen mindre tyngd i Sverige. På grund av makt-

koncentrationen i svenska företag sker offentliga uppköp i Sverige i huvudsak genom 

förhandling (Agnblad m.fl. 2001). I och med att det i Sverige är tillräckligt med ett gemensamt 

innehav av 10 % av samtliga aktier i företaget för att en grupp aktieägare ska kunna blockera 

ett offentligt uppköp förekommer i princip inte fientliga offentliga uppköp (Holmén och 

Nivorozhkin 2007). Däremot är det möjligt att den andra förklaringslinje som Fang m.fl. 
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(2014) presenterar, att likviditet attraherar kortsiktiga investerare som influerar företags-

ledningen till kortsiktighet, kan vara applicerbar på företag även i Sverige. 

 

2.2. Vo – Storlek, kapitalkostnad och sammanslagningar 

Vo (2014) har undersökt hur den aggregerade aktielikviditeten på aktiemarknaden påverkar 

innovationsförmågan på ett aggregerat plan och hur aktielikviditet påverkar innovations-

förmågan på företagsnivå. På båda nivåer kommer han fram till att likviditeten ökar 

innovationsförmågan, i synnerhet för företag med mindre storlek. I USA finansierar unga 

publika bolag i högteknologiska branscher sin FoU nästan helt med eget kapital, antingen med 

sitt kassaflöde eller genom att emittera aktier (Brown m.fl. 2009). För dessa företag, vars 

verksamhet präglas av stor osäkerhet, utgör lån inget bra alternativ till finansiering genom 

eget kapital. Dessa företag tjänar på hög aktielikviditet genom att transaktionskostnader 

minskas (Jang m.fl. 2007) och investerare kräver lägre avkastning (jfr. Acharya och Pedersen 

2005), vilket gör kapitalkostnaden för aktiekapital billigare. Vidare finns ett positivt samband, 

på en aggregerad nivå, mellan likviditet och sammanslagningar av verksamheter (Harford 

2005, Xu och Zhao 2009). Möjligheten att bli uppköpt skapar incitament för små företag att 

satsa på innovation (Phillips och Zhdanov 2013). 

 

Trots att svenska företag i allmänhet i mindre grad är finansierade med hjälp av aktie-

marknaden och mer med banklån finansieras små svenska högteknologiska noterade företag, 

liksom sina amerikanska motsvarigheter, till stor del av aktiekapital (Sjögren och Zackrisson 

2005). Även i Sverige kan börsnoterade mindre företag gynnas av de minskade 

kapitalkostnader som ökad aktielikviditet ger upphov till, på det sätt som Vo (2014) 

beskriver. Av vad Sverige berörs har dessutom en studie kommit fram till att anknytningen 

till ett svenskt multinationellt företag ökar svenska små- och medelstora företags 

innovationsförmåga, och att svenska multinationella företag strävar efter att köpa upp 

innovativa svenska små- och medelstora företag (Andersson och Lööf 2012). Om det som 

sägs om små- och medelstora företag i Sverige också gäller mindre börsnoterade företag 

besvaras inte i studien. 

 

2.3. Scott – Institutionella ägare och "passiv styrning" 

Scott (2014) har undersökt satsningar på FoU, aktielikviditet och ägarstruktur. Han kommer 

fram till att institutionella ägare har en positiv inverkan på FoU-satsningar, i synnerhet för 

företag med hög aktielikviditet. I USA uppgår det institutionella ägandet till över 70 % 

(Gaspar m.fl. 2013). Tidigare studier har visat att företag med större andel institutionella 

ägare satsar mer på FoU, förutsatt att de institutionella ägarna inte är ute efter kortsiktiga 

vinster (Brossard m.fl. 2013, jfr. Bange och De Bondt 1998, jfr. dock Samuel 2000). 

Institutionellt ägande ökar företagets innovationsförmåga, då institutionella ägare är mindre 

benägna att göra sig av med chefer efter misslyckanden (Aghion m.fl. 2013). Institutionella 

ägare agerar ofta "i flock", vilket gör att de kan fungera som storägare (jfr. Choi och Sias 
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2009). Bhide (1993) menar att aktielikviditet minskar sannolikheten för att storägare aktivt 

ska styra företaget då de i stället lätt kan avveckla sina intressen vid missnöje (jfr. även Back 

m.fl. 2013). Enligt Edmans (2009) behöver aktielikviditet inte inverka negativt på ägarnas 

styrning av företaget, då storägare i stället kan styra företaget "passivt". Hotet om att 

storägaren ska avveckla sitt intresse i bolaget verkar som ett styrmedel i sig (jfr. även 

Bharath m.fl. 2013 och Roosenboom m.fl. 2014). Om företaget har en likvid aktie är 

styrmedlet starkare, då hotet uppfattas som mer seriöst (Edmans m.fl. 2013). Storägare 

kompenseras för övervaknings-kostnaderna genom möjligheten att med en likvid aktie enkelt 

kunna handla utefter privat information (Maug 1998). 

 

Dass m.fl. (2012) har ett resultat som är samstämmigt med Scott (2014). Dass m.fl. (2012) 

finner att innovativa företag ofta har hög aktielikviditet, institutionella ägare och storägare. 

Dessutom vidtar företagen själva aktivt åtgärder för att höja sin aktielikviditet. Det skall 

också nämnas att institutionellt ägande i sig kan öka en akties likviditet, dels därför att 

institutionella ägare handlar mer frekvent, och dels för att det institutionella ägandet 

signalerar ett förtroende till marknaden (Ajina m.fl. 2015). Det är alltså möjligt att riktningen 

på sambandet mellan institutionellt ägande och aktielikviditet åtminstone delvis är det 

omvända. 

 

Det finns ett antal studier kring institutionellt ägande i Sverige. Liksom i USA ökar det 

institutionella ägandet i Sverige och privata såväl som statliga pensionsfonders aktieinnehav 

ökar (Henreksen och Jakobsson 2005, jfr. Scott 2014). Institutionellt ägande är i Sverige 

positivt korrelerat med företags storlek, och utländska institutionella ägare föredrar billiga 

aktier med hög likviditet (De Ridder 2009). I Sverige undviker institutionella ägare att agera 

som storägare och eftersträvar inte representation i styrelsen, och flera kategorier av 

institutionella ägare är dessutom förbjudna enligt lag att äga större andelar än 10 % 

(Henreksen och Jakobsson 2012). Det finns dock stöd för att även svenska institutionella 

ägare skulle ägna sig åt "flockbeteende" (Jansson m.fl. 2011). Det är alltså inte omöjligt att 

institutionella ägare i Sverige gemensamt kan agera som storägare på det sätt som Scott 

(2014) beskriver. Svenska företagsledare oroar sig dock mycket mindre för kortsiktiga 

reaktioner på aktiemarknaden än vad amerikanska företagsledningar gör (Segelod 2000). Det 

är inte självklart att hotet om att institutionella ägare ska avveckla sina intressen har samma 

styrande inverkan på företagsledningar i svenska som i amerikanska företag. 

 

2.4. Syntes och hypoteser 

Fang m.fl. (2014) förutsäger alltså att aktielikviditet sänker innovationsförmågan och Vo 

(2014) förutsäger att aktielikviditet höjer innovationsförmågan. Dessutom förutsäger Vo 

(2014) att aktielikviditet i synnerhet höjer innovationsförmågan i mindre företag och Scott 

(2014) förutsäger att aktielikviditet i synnerhet höjer innovationsförmågan i företag med stor 

andel institutionella ägare. Teorierna är i vissa delar oförenliga. Aktielikviditeten kan svårligen 

både öka och minska innovationsförmågan samtidigt. Det är dock möjligt att aktielikviditet 
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överlag minskar innovationsförmågan men att sambandet är mer positivt för såväl små 

företag som för företag med stor andel institutionella ägare. Vi uppställer följande hypoteser; 

att aktielikviditeten överlag sänker innovationsförmågan (hypotes 1 A, H1A, anknyter till Fang 

m.fl. 2014), att aktielikviditeten överlag höjer innovationsförmågan (hypotes 1 B, H1B, 

anknyter till Vo 2014), att aktielikviditeten är mer positiv för innovationsförmågan i mindre 

företag (hypotes 2, H2, anknyter till Vo 2014), och att aktielikviditeten är mer positiv för 

innovationsförmågan i företag med stor andel institutionella ägare (hypotes 3, H3, anknyter till 

Scott 2014). 

 

Figur 1. Analysmodell. 
 

 

  

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

H1A: aktielikviditeten sänker överlag innovationsförmågan 

H1B: aktielikviditeten ökar överlag innovationsförmågan 

H2: aktielikviditeten är mer positiv  för innovationsförmågan i mindre företag 

H3: aktielikviditeten är mer positiv  för innovationsförmåga i företag med stor andel 

institutionella ägare 

 

3. Metod 

I detta kapitel presenteras och diskuteras våra operationaliseringar i förhållande till tidigare forskning. Därefter 
presentas och motiveras urvals-, populations- och datainsamlingsstrategi. Efter det presenteras deskriptiv statistik. 

Kapitlet avslutas med att metoden för dataanalys förklaras och de regressionsanalyser som genomförs motiveras. 
Metodologiska konsekvenser och begränsningar diskuteras löpande. 

 

3.1. Operationaliseringar 

Innovationsmått – FoU 

Att mäta innovationsförmåga är notoriskt svårt. FoU-kostnader har länge varit ett av de 

vanligaste måtten, och har framförallt praktiska fördelar (Kleinknecht m.fl. 2002). Sådan data 

är ofta relativt lättillgänglig. Ett tydligt problem med att använda FoU-kostnader som mått för 

innovationsförmåga är att FoU-kostnader enbart fångar upp ansträngningar och inte direkt 

beaktar hur framgångsrika dessa ansträngningar är (Atanassov 2013). FoU utgör också bara 

en del av innovationsprocessen, och hela processen fångas därmed inte (jfr. OECD 1994). 

 

Ägarstruktur 

 

Storlek 

Innovations-

förmåga 

 

Aktielikviditet 
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Det finns emellertid ett tydligt samband mellan FoU-kostnader och antalet patent, 

åtminstone för andra företag än de allra minsta (Griliches m.fl. 1986). Scott (2014) har använt 

sig av FoU-kostnader som innovationsmått. 

 

Antalet beviljade patent kan i sig användas som ett innovationsmått, och en fördel är då att 

FoU-ansträngningarnas framgång i större utsträckning fångas (Atanassov 2013). Det finns 

emellertid flera nackdelar. Alla innovationer är inte patenterbara (Kleinknecht m.fl. 2002). 

Att ett patent har beviljas innebär inte att företaget med självklarhet kommer att kunna 

utnyttja uppfinningen kommersiellt, och det är fullt möjligt att innovationsprocessen, trots 

beviljandet av patent, inte fullbordas (jfr. Freeman och Soete 1997). Patentens relativa 

betydelse kan särskiljas genom att man mäter patentens citeringar, men då finns en 

partiskhet till förmån för äldre patent, som av naturliga skäl hunnit få fler citeringar än nya 

patent (jfr. Vo 2014). I branscher där imitationskostnaderna är höga är det möjligt att företag 

avstår från att söka patent för att i stället hålla uppfinningen hemlig (jfr. Kleinknecht 2002). 

Fang m.fl. (2014) har använt sig av patent som innovationsmått och Vo (2014) har använt en 

kombination of FoU och patent. 

 

Det finns ett antal praktiska problem med patent. Patent sorteras i patentdatabasen efter 

ansökningsdatum men registreras först efter att patentet beviljats, och det finns en 

betydande fördröjning mellan ansökning och beviljande (Vo 2014). Fang m.fl. (2014) har 

försökt lösa problemet med fördröjningen genom att räkna ut hur många patent som för 

slutet av deras undersökningsperiod torde komma att bli beviljade i framtiden. Vo (2014) har 

i stället valt att undersöka en tidsperiod längre bak i tiden, så att nästan alla patent-

ansökningar torde vara prövade och registrerade. Vidare är patent behäftade med 

tidsmässiga matchningsproblem. Det är svårt eller omöjligt att avgöra under vilka 

tidsperioder ett patent faktiskt har arbetats fram. Även om patentansökan lämnas in ett visst 

år är det möjligt att patentet är resultatet av många års ansträngningar. Det är därför enligt 

vår mening bättre att använda årliga FoU-kostnader för att studera hur innovationsförmågan 

varierar från år till år. Mer sofistikerade sätt att mäta innovationsförmåga har föreslagits, så 

som andelen av försäljningen som hänför sig till nyskapande produkter (Kleinknecht 2014). 

Sådana mått kräver dock mycket kunskap om verksamheten hos de individuella företagen 

och är därför inte lämpliga i detta sammanhang. 

 

Vi anser att FoU-kostnader, för våra syften, är det bästa måttet på innovationsförmåga och 

därför används det här. Det är inte helt perfekt men det är ett vedertaget innovationsmått. 

Vi dividerar FoU-kostnaderna med föregående års bokförda värde av totala tillgångar (FoUt) 

för att kunna jämföra företag av olika storlek (jfr. Scott 2014). FoU-kostnader delat med 

föregående års nettoomsättning (FoUo) används parallellt för robusthetstest. 
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Likviditetsmått – Aktiens omsättningshastighet 

Aktielikviditet kan mätas genom spreadmått (Hachmeister 2007 s. 25). Spreadmått används 

ofta som jämförelseobjekt när andra likviditetsmått utvärderas (Goyenko m.fl. 2009). Relativ 

effektiv spread innebär att differensen mellan aktiekursen och genomsnittet av köp- och 

säljkursen divideras med genomsnittet av köp- och säljkursen (Fang m.fl. 2009). Fang m.fl. 

(2014) använder relativ effektiv spread som likviditetsmått. Spreadmått fångar emellertid inte 

alla dimensioner av likviditet, och tar framförallt inte hänsyn till volym- och tidsrelaterade 

aspekter av likviditet (Hackmeister 2007 s. 25 f.). Det finns mer avancerade likviditetsmått, 

som fångar fler dimensioner av likviditet. Vo (2014) använder ett sådant, nämligen Amihuds 

illikviditetsmått. Av praktiska skäl kan vi inte använda spreadmått eller multidimensionella 

mått. Vi använder aktiens omsättningshastighet (OH, OH i kursiverade form åsyftar specifikt 

vår variabel) för att mäta likviditet. Det är också ett vedertaget likviditetsmått. OH fångar 

likviditetens volym-dimension (Hachmeister 2007 s. 26). OH beräknas som antalet omsatta 

aktier under perioden dividerat med antalet utestående aktier under perioden (Datar m.fl. 

1998). En fördel med OH är att det utgår från enkelt observerbara företeelser och därmed 

krävs inte extensiv dataanalys (Hachmeister 2007 s. 26). Scott (2014) använder OH som 

likviditetsmått. När ett företag har mer än ett noterat aktieslag bortses här från det minst 

omsatta aktieslaget.  

 

Storleksmått – Börsvärde 

Ett företags storlek mäts ofta genom antalet anställda (Beck m.fl. 2008), omsättning (Suh m.fl. 

2011) eller företagets marknadsvärde (Vo 2014). Då antalet anställda, omsättning och värde 

är tre olika dimensioner av storleksbegreppet (jfr. Europeiska kommissionen 2003) är det 

tydligt att inget av dessa mått för sig till fullo fångar företagets storlek (jfr. Trigueiros 2000). 

Av praktiska skäl väljer vi att följa Vos (2014) metod att använda marknadsvärdet av eget 

kapital (börsvärde) som storleksmått.  Även om måttet får anses vedertaget är det, utöver 

att det inte fångar alla dimensioner, förknippat med vissa nackdelar. Inte minst i samband 

med bubblor finns risken att det uppstår en betydande diskrepens mellan ett företags 

marknadsvärde och dess intrinsikala värde (jfr. Chabrak och Daidj 2007). Då immateriella 

tillgångar i betydande omfattning inte tillåts kapitaliseras i bokföringen (Hulten och Hao 

2008) och då marknadsvärden ofta används som jämförelseobjekt för att bedöma kvalitén av 

olika redovisningsstandarder (jfr. tex. Francis och Schipper 1999) finner vi att marknadsvärde 

är bättre lämpat än bokföringsmässigt värde för att fånga storlekens värde-dimension. 

 

Ägarstrukturmått - Andelen institutionella ägare 

Då vi av praktiska skäl tvingas använda databasen Dow Jones Factiva för insamling av data 

avseende andelen institutionella ägare måste vi också utgå ifrån databasens klassificeringen av 

ägare som institutionella ägare. Det framgår emellertid inte hur eller med utgångspunkt i 

vilka kriterier som databasens klassificering skett. Det finns därför en risk för att databasens 

begreppsanvändning i någon mån skiljer sig från den här använda. Data från Factiva används i 
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publicerade forskningsartiklar (jfr. nedan under 3.2), vilket vi tolkar som att databasens 

klassificeringar inte rimligen kan vara hur verklighetsfrämmande som helst. Här förutsätts att  

databasens klassificering, i för våra syften tillfredställande hög grad, klarar av att fånga andelen 

institutionella ägare.  

 

Tabell 1. Variabeldefinitioner 
Variabel Beskrivning Definition 

 

Regressionsanalysens beroende variabler (Mätta som förändringen mellan år t och år t-1.) 

FoUt FoU genom totala tillgångar FoU-kostnader delat på föregående års bokförda 
värde av totala tillgångar. 

FoUo FoU genom omsättning FoU-kostnader delat på föregående års 
nettoomsättning. 

 

Regressionsanalysens undersökta oberoende variabel (Mätta som förändringen mellan år t-1 och år t-2.) 

OH Aktiens omsättningshastighet Antalet omsatta aktier under året delat på antalet 
utestående aktier vid slutet av året. 

 

Regressionsanalysens kontrollvariabler (Mätta som förändringen mellan år t-1 och år t-2.) 

RoA Avkastning på kapital Rörelseresultat delat på föregående års bokförda 

värde av totala tillgångar 

Skuld Skulder genom totala tillgångar Bokfört värde av främmande kapital delat på bokfört 
värde av totala tillgångar. 

KF Kassaflöde Kassaflöde från den löpande verksamheten, delat på 
föregående års bokfört värde av totala tillgångar. 

BörsV Bolagets börsvärde Marknadsvärdet av eget kapital vid slutet av året. 

Invest Investeringar Skillnaden i bokfört värde av materiella 
anläggningstillgångar jämfört med föregående år. 

Q Investeringsmöjligheter Bokfört värde av eget kapital delat på 
marknadsvärdet av eget kapital. 

lnOms Omsättning Naturliga logaritmen av nettoomsättningen plus en 

konstant så att alla världen inför logaritmtrans-
formationen är positiva. 

 

 

Kontrollvariabler 

Genom bruket av kontrollvariabler kan det undersökta sambandet "renas" från påverkan av 

andra orsaker (Spector och Brannick 2011). Vi vill exempelvis inte att vårt resultat ska 

påverkas av de förluster och värdefall som många företag drabbades av under krisåren 

omkring 2008. För att isolera aktielikviditetens effekt på innovationsförmågan kontrollerar vi 

för inverkan av ett antal variabler som också kan påverka företagets innovationsförmåga. Ett 

företags resultat kan användas för att finansiera FoU (jfr. Scott 2014). Här används därför en 

avkastningsvariabel, vilken beräknas som rörelseresultat delat på föregående års totala 

tillgångar (RoA). En skuldsättningsvariabel används, vilken beräknas som främmande kapital 

delat på totalt kapital (Skuld). Skulder kan användas för att finansiera FoU (jfr. Scott 2014). 

Kassaflöden är en källa till medel som kan användas till FoU (jfr. Scott 2014). Därför används 

här en kassaflödesvariabel, beräknat som kassaflöde från löpande verksamheten (KF). En 

storleksvariabel används, som beräknas som börsvärdet (BörsV), då mindre företag löper 

större risk än större företag att drabbas av problem med kassaflödet (jfr Scott 2014). 

Investeringar i materiella anläggningstillgångar konkurrerar med FoU om medel och här 

används därför en investeringsvariabel (jfr. Scott 2014). Den beräknas som skillnaden i 

bokfört värde av materiella anläggningstillgångar jämfört med föregående år (Invest). Företag 
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av olika åldrar och inom olika branscher har till viss del olika förutsättningar och olika 

investeringsmöjligheter (jfr. Scott 2014). Dessa kontrolleras för genom en marknads-

värdeskvotsvariabel, vilken beräknas som marknadsvärdet av eget kapital delat på bokfört 

värde av eget kapital (Q). Här används också en omsättningsvariabel, som beräknas som 

naturliga logaritmen av nettoomsättningen (lnOms). En konstant läggs till för att alla värden 

inför logaritmtransformationen ska vara positiva. 

 

Antalet kontrollvariabler som kan användas i en regressionsanalys utan att möjligheten att 

uppnå tillfredställande statistisk kraft begränsas beror på datamängden (jfr. Wilson VanVooris 

och Morgan 2007). Vår datamängd är relativt liten och vi kan därför enbart använda ett färre 

antal kontrollvariabler.3 Här kontrolleras tex. inte effekten av insiders eller tidsrelaterade 

faktorer som påverkar alla företag (jfr. Scott 2014). Det finns därmed en risk för att 

resultatet inte blir lika rättvisande som om samtliga relevanta kontrollvariabler kunnat 

inkluderas. 

 

3.2. Urval, population och datainsamling 

Då vårt syfte är att undersöka sambandet mellan aktielikviditet och innovationsförmåga hos 

svenska börsnoterade företag väljer vi att undersöka företag noterade på Nasdaq OMX 

Stockholm (Stockholmsbörsen), listorna small, medium och large cap. Här undersöks en 

tidsperiod av 10 år, 2004-2013, då det för perioder längre tillbaka i tiden är svårt att få tag på 

uppgifter. Det kan dock inte uteslutas att resultatet kan bli ett annat om en annan tidsperiod 

i används. 

 

Totalt finns det 268 företag noterade på Stockholmsbörsens listor  small, medium och large 

cap. Av dessa bortfaller 210, då de inte redovisat FoU-kostnader för hela perioden. 1 

bortfaller för att det genomgått omfattande omstrukturering under perioden. 21 bortfaller 

för att de inte varit börsnoterade under hela perioden. Vi undersöker 36 företag och 360 

firmaår. Då vi undersöker samtliga relevanta företag på Stockholmsbörsens huvudmarknader 

kan vi med större visshet uttala oss om dessa. Däremot kan vi mindre lätt uttala oss om även 

de andra svenska aktiemarknaderna och det kan inte uteslutas att ett annat resultat fås 

genom att inkludera dem. 

 

Uppgifter om omsättning, FoU-kostnader, rörelseresultat, materiella anläggningstillgångar, 

totala tillgångar, och eget kapital hämtas från databasen Retriever. Uppgifter om vissa år 

saknas i Retriever, och dessa hämtas då i stället manuellt direkt från företagens 

årsredovisningar (se bilaga 2). Uppgifter om kassaflöden hämtas från företagens 

årsredovisning. När uppgifter hämtats från årsredovisningar görs avläsning, för att undvika fel, 

minst två gånger. Stickprovsmässigt kontrolleras då också att uppgifterna från Retriever 

                                                             
3 Scott (2014) undersöker totalt över 10 000 företag och vi undersöker totalt 36 företag, se nedan. 
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överensstämmer med informationen som presenteras i årsredovisningarna. Uppgifter om 

antalet omsatta aktier, antal utestående aktier och börsvärde hämtas från databasen 

Thomson Reuters Datastream. Datastream är frekvent använd och är känd för att innehålla 

få fel (De Moor och Sercu 2015). Uppgifter om företagens andel institutionella ägare 

beräknas utifrån uppgifter som hämtas ur databasen Dow Jones Factiva. Data från Factiva 

används i publicerade forskningsartiklar (tex. Lui 2013). För att beräkna värdena för 

variablerna utförs beräkningar i Microsoft Excel. Vi bedömer risken för att någon annan 

skulle samla in data för samma operativa variabler men få andra värden som låg. 

 

3.3. Deskriptiv statistik 

Vår data innehåller flera extrema värden. För att minimera effekten av extremvärden 

använder vi winsorizing4 på de 5 % (18 st.) högsta och 5 % (18 st.) lägsta värdena på de 

beroende variablerna och på den undersökta oberoende variabeln. Tabell 2 sammanfattar 

den deskriptiva statistiken för variablerna som används i denna undersökning. I genomsnitt 

ökar FoUt med 0,001 per år och FoUo ökar i genomsnitt med 0,0166. OH ökar i genomsnitt 

med 0,0248 per år. Medelvärdena för dessa variabler ligger alltså väldigt nära 0 – i 

genomsnitt har varken FoU eller aktielikviditet förändrats nämnvärt över tiden. Därutöver 

sker i genomsnitt en ökning av RoA med 0,0174, en ökning av Skuld med 0,0008, en ökning av 

KF med 0,0108, en ökning av BörsV med 2 milj., en minskning av Invest med 0,0169, en 

minskning av Q med 0,0105 och en ökning av lnOms med 0,0843. 

 

Tabell 2. Deskriptiv statistik 
Variabel 5 % 25 % Median Medel 75 % 95 % SD N 

 

FoUt -0,1038 -0,0087 0,0007 0,0001 0,0089 0,1117 0,0441 360 

FoUo -0,5094 -0,0139 -0,0001 0,0166 0,0109 0,7962 0,2469 360 

OH -0,7390 -0,1813 0,0012 0,0248 0,2143 0,9126 0,3789 360 

RoA -0,2620 -0,0384 0,0077 0,0174 0,0525 0,2617 0,1874 360 

Skuld -0,1229 -0,0403 -0,0053 0,0008 0,0321 0,1467 0,0830 360 

KF -0,2258 -0,0463 0,0061 0,0108 0,0582 0,2407 0,1691 360 

BörsV -14 947k -170 467 122 594 2 224k 2 333k 32 009k 22 942k 360 

Invest -0,2044 -0,0207 -0,0006 -0,0169 0,0109 0,0912 0,1040 360 

Q -0,5709 -0,1401 -0,0232 -0,0105 0,0973 0,5913 0,4945 360 

lnOms -0,7065 -0,0448 0,0715 0,0843 0,2051 0,7134 0,5737 360 

Denna tabell visar deskriptiv statistik för de olika variablerna. 
 

 

3.4. Dataanalys 

Sambandet mellan aktielikviditet och innovationsförmåga 

För att utreda om det finns ett samband mellan aktielikviditet och innovationsförmåga (H1A-

B) görs en linjär multipel regressionsanalys på skillnaden i FoU mellan t1 och t-1, skillnaden i 

OH mellan t-1 och t-2 och skillnaden i kontrollvariabler mellan t-1 och t-2. Vi följer Scotts 

                                                             
4 De 18 högsta värdena får här alltså alla samma värde som det 19:e högsta värdet osv. 
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(2014) modell i bemärkelsen att skillnaden i beroende variabler alltså paras ihop med 

skillnaden i oberoende variabler för året dessförinnan. 

  ∆ FoU t = ∆ OH t-1 + ∆ Kontroll t-1 1) 

Storlek som moderator 

För att avgöra om företags storlek påverkar sambandet mellan innovationsförmåga och 

aktielikviditet (H2) delas datamängden för varje år upp i den tredjedel av företagen som har 

högst börsvärde och den tredjedel av företagen som har lägst börsvärde. Separata 

regressionsanalyser görs på de två grupperna (jfr. Vo 2014 och Scott 2014). 

 

Ägarstruktur som moderator 

För att avgöra om företags ägarstruktur påverkar sambandet mellan innovationsförmåga och 

aktielikviditet (H3) delas datamängden upp i den tredjedel av företagen som har störst andel 

institutionella ägare och den tredjedel av företagen som har minst andel institutionella ägare. 

Separata regressionsanalyser görs på de två grupperna (jfr. Scott 2014). Vi har inte tillgång till 

historisk information om andelen institutionella ägare, så vi använder information om dagens 

(maj 2015) ägarförhållanden (se bilaga 3). Det finns naturligtvis en risk för att ägar-

förhållandena ändrats sedan undersökningsperioden men vi finner det troligt att det är 

samma företag som har en stor andel institutionella ägare idag som det var under 

undersökningsperioden. 

 

4. Resultat, analys och diskussion 

I detta kapitel presenteras resultatet av vår undersökning och det analyseras och diskuteras i förhållande till tidigare 
forskning. Var för sig behandlas frågan om huruvida det överlag finns ett samband mellan aktielikviditet och 

innovationsförmåga (H1A-B), frågan om huruvida företagets storlek påverkar sambandet (H2) och frågan om 
huruvida företagets ägarstruktur påverkar sambandet (H3).  

 

4.1. Påverkar aktielikviditet överlag innovationsförmågan? 

 

Tabell 3. Korrelationer. Samtliga företag. 

 FoUt FoUo OH RoA Skuld KF BörsV Invest Q 
 

OH -0,012 -0,154*        

RoA -0,155* -0,321* 0,184*       

Skuld 0,035 -0,087 0,035 -0,120*      

KF -0,025 -0,261* 0,169* 0,676* -0,041     

BörsV 0,002 -0,011 0,044 0,065 -0,085 0,033    

Invest -0,062 0,024 0,112* -0,035 0,162* -0,047 -0,040   

Q -0,073 -0,012 0,051 0,036 -0,013 -0,004 -0,180* 0,075  

lnOms -0,209* -0,698* 0,160* 0,480* 0,088* 0,363* 0,001 -0,064 0,035 
 

* indikerar en enkel signifikansnivå av < 0,05.  
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Resultat 

Vår första regressionsanalys syftar till att avgöra om det överlag finns ett samband mellan 

aktielikviditet och innovationsförmågan och utförs därför på samtliga 36 företag (360 

firmaår). Vi använder FoUt såväl som FoUo som beroende variabel. I ingen av uträkningarna 

har OH en statistiskt signifikant koefficient efter att effekten av de andra oberoende 

variablerna kontrollerats bort. Enligt resultatet kan förändrad aktielikviditet inte förutsäga 

förändrade FoU-kostnader. I båda uträkningar är det lnOms som är den variabel som har den 

statistiskt mest signifikanta koefficienten.  Förändrad omsättning kan alltså enligt resultatet 

förutsäga förändrade FoU-kostnader. Adj. R2 är 0,052 när FoUt används och 0,480 när FoUo 

används. De oberoende variablerna kan tillsammans alltså till en högre grad förklara  

variationen i förändrade FoU-kostnader när FoUo används. Regressionsanalysens resultat för 

samtliga företag presenteras i tabell 4. Histogram återfinns i Bilaga 4. 

Tabel 4. Koefficienter. Samtliga företag 

 (1) 
FoUt 

(2) 
FoUo 

 

OH 0,004 
(0,662) 

-0,027 
(-1,073) 

RoA -0,038** 
(-2,120) 

0,050 
(0,679) 

Skuld 0,027 

(0,949) 

-0,055 

(-0,464) 

KF 0,039** 
(2,107) 

-0,039 
(-0,511) 

BörsV 0,000 
(-0,49) 

0,000 
(-0,269) 

Invest -0,035 

(-1,548) 

-0,036 

(-0,382) 

Q -0,005 
(-1,057) 

0,006 
(0,304) 

lnOms -0,015*** 
(-3,317) 

-0,301*** 
(-15,754) 

N 360 360 

Adj R2 0,052*** 0,480*** 
 

Denna tabell visar resultatet av regressionsanalysen. I kolumn (1) visas resultatet när FoUt använts som beroende 
variabel och i kolumn (2) visas resultatet när FoUo använts som beroende variabel. Icke-standardiserade koefficienter 
redovisas. T-värdet redovisas inom parantes. * indikerar en enkel signifikansnivå av < 0,10. ** indikerar en enkel 
signifikansnivå av < 0,05. *** indikerar en enkel signifikansnivå av < 0,01. 

 

Analys och diskussion 

Utifrån Fang m.fl. (2014) ställer vi upp hypotesen att aktielikviditet överlag sänker 

innovationsförmågan (H1A) och utifrån Vo (2014) uppställer vi hypotesen att aktielikviditet 

överlag höjer innovationsförmågan (H1B). Vårt resultat antyder att aktielikviditet överlag inte 

har någon inverkan alls på innovationsförmågan hos de undersökta svenska börsbolagen. Vi 

kan varken bekräfta H1A eller H1B. Resultatet skiljer sig alltså tydligt från resultaten av 

tidigare studier på amerikanska företag. Förutom att de undersökt ett annat land och andra 

tidsperioder har de dessutom använt andra operationaliseringar, vilket kan förklara varför 

resultatet här skiljer sig från deras. Fang m.fl. använder som innovationsmått patent och Vo 

(2014) använder en kombination av FoU-kostnader och patent. Som likviditetsmått använder 
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Fang m.fl. (2014) spread och Vo (2014) använder Amihuds illikviditetsmått. De använda 

kontrollvariablerna överensstämmer heller inte helt. 

 

Att resultatet skiljer sig från tidigare studier av amerikanska företag kan också förklaras av 

skillnaderna mellan Sverige och USA. Fang m.fl. (2014) menar dels att aktielikviditet sänker 

innovationsförmågan för att ökad aktielikviditet ökar risken för fientliga offentliga 

uppköpserbjudanden. Då fientliga offentliga uppköpserbjudanden i princip inte förekommer i 

Sverige (Holmén och Nivorozhkin 2007) är det inte helt oväntat att Fangs m.fl. (2014) teori 

skulle ha mindre bäring på svenska företag på den punkten. Fang m.fl. (2014) menar också att 

aktielikviditet attraherar kortsiktiga investerare som påverkar företagsledningen att skära ner 

på långsiktiga innovativa satsningar. Det kan även på denna punkt finnas skillnader mellan 

Sverige och USA. Det är tänkbart att svenska företag med en likvidare aktie inte alls i 

betydande omfattning attraherar fler kortsiktiga investerare. Mer troligt är dock att svenska 

företag, olikt amerikanska (Bushee 1998), inte låter sig påverkas av att andelen kortsiktiga 

ägare ökar. Svenska börsnoterade företag har ofta en väldigt stark ägare som har goda 

kontakter med styrelse och företagsledning (Carlsson 2007). Att en större andel av 

minoritetsägarna har kortsiktiga intressen förändrar kanske inte maktförhållandena i 

företaget på ett sådant sätt att företagsledningens incitament till FoU skulle minska. Det kan 

enligt oss förklara varför aktielikviditet inte är negativt för innovationsförmågan i Sverige. Vo 

(2014) menar att aktielikviditet är positivt för innovationsförmågan för att innovativa företag 

gynnas av billigare kapital från aktiemarknaden och för att ökad aktielikviditet stimulerar 

sammanslagningar av innovativa verksamheter. Fördelarna påstås dock vara som störst för 

mindre företag. Åtminstone inte när vi undersöker samtliga företag kan vi se att det skulle 

finnas ett sådant positivt samband. Våra resultat diskuteras utförligare i förhållande till Vo 

(2014) nedan under 4.2. 

 

4.2. Påverkar företagets storlek sambandet? 

Resultat 

Även om det överlag inte tycks finnas ett samband mellan aktielikviditet och 

innovationsförmåga är det möjligt att det finns ett samband för vissa grupper av företag. För 

att avgöra om företagets storlek påverkar förekomsten av ett samband utför vi separata 

regressionsanalyser på de 12 företag (120 firmaår) som är minst och de 12 företag (120 

firmaår) som är störst. Vi använder FoUt såväl som FoUo som beroende variabel. I ingen av 

uträkningarna har OH en statistiskt signifikant koefficient efter att effekten av de andra 

oberoende variablerna "kontrollerats bort". Inte i någon storleksgrupp kan vi se att en 

förändrad aktielikviditet kan förutsäga förändrade FoU-kostnader. När FoUt används är 

koefficienten för OH mer positiv för mindre företag än för större företag, men när FoUo 

används är mönstret det omvända. Detta talar för att det inte finns något reellt samband. 

lnOms är den variabel som har den statistiskt mest signifikanta koefficienten.  När FoUt 

används är Adj. R2 för gruppen av mindre företag 0,007 (ej signifikant) och 0,588 för gruppen 

av större företag. När FoUo används är Adj. R2 för gruppen av mindre företag 0,438 och för 
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gruppen av större företag 0,614. Vår modell tycks alltså bättre kunna förklara variationen i 

FoU för större företag. Regressionsanalysens resultat för företag grupperade efter storlek 

presenteras i tabell 5. 

 

Analys och diskussion 

Utifrån Vo (2014) ställer vi upp hypotesen att aktielikviditet är mer positivt för 

innovationsförmågan i mindre företag (H2). Vi kan inte hitta något samband mellan 

aktielikviditet och innovationsförmåga när företag grupperas efter storlek och kan därför inte 

bekräfta H2. Resultatet skiljer sig alltså från det som Vo (2014) fått efter studier på 

amerikanska marknaden. Det är möjligt att skillnaderna beror på Vo (2014) använder en 

kombination av FoU och patent som innovationsmått, Amihuds illikviditetsmått och andra 

kontrollvariabler. 

Tabell 5. Koefficienter. Företag uppdelade efter storlek. FoUt och FoUo. 

 (1) 

FoUt 
Mindre 

(2) 

FoUt 
Samtliga 

(3) 

FoUt 
Större 

(4) 

FoUo 
Mindre 

(5) 

FoUo 
Samtliga 

(6) 

FoUo 
Större 

x 

OH 0,011 
(0,853) 

0,004 
(0,662) 

0,005 
(1,304) 

-0,033 
(-0,628) 

-0,027 
(-1,073) 

0,012 
(0,593) 

RoA -0,058* 

(-1,824) 

-0,038** 

(-2,120) 

0,007 

(0,387) 

0,234* 

(1,780) 

0,050 

(0,679) 

0,243** 

(2,548) 

Skuld 0,062 

(1,240) 

0,027 

(0,949) 

-0,072*** 

(-3,084) 

0,049 

(0,237) 

-0,055 

(-0,464) 

-0,173 

(-1,337) 

KF 0,046 
(1,423) 

0,039** 
(2,107) 

-0,034 
(-1,570) 

-0,260* 
(-1,935) 

-0,039 
(-0,511) 

-0,310** 
(-2,554) 

BörsV 0,000 
(1,075) 

0,000 
(-0,49) 

0,000 
(-0,112) 

0,000** 
(2,068) 

0,000 
(-0,269) 

0,000 
(-0,278) 

Invest -0,011 

(-0,163) 

-0,035 

(-1,548) 

0,032* 

(1,665) 

0,315 

(1,160) 

-0,036 

(-0,382) 

0,198* 

(1,841) 

Q 0,002 
(0,199) 

-0,005 
(-1,057) 

-0,003 
(-0,955) 

0,046 
(0,934) 

0,006 
(0,304) 

0,022 
(1,223) 

lnOms -0,010 
(-1,093) 

-0,015*** 
(-3,317) 

-0,052*** 
(-9,937) 

-0,332*** 
(-8,773) 

-0,301*** 
(-15,754) 

-0,339*** 
(-11,740) 

N 120 360 120 120 360 120 

Adj R2 0,007 0,052*** 0,588*** 0,438*** 0,480*** 0,614*** 
 

Denna tabell visar resultatet av regressionsanalysen. I kolumn (1), (2) och (3) visas resultatet när FoUt använts som 

beroende variabel. I kolumn (4), (5) och (6) visas resultatet när FoUo använts som beroende variabel. Kolumn (1) och 
(4) visar resultatet för mindre företag. Kolumn (2) och (5) visar resultatet för samtliga företag. Kolumn (3) och (6) 
visar resultatet för större företag. Grupperingen av företag efter storlek har gjorts på årlig basis. Icke-standardiserade 

koefficienter redovisas. T-värdet redovisas inom parantes. * indikerar en enkel signifikansnivå av < 0,10. ** indikerar 
en enkel signifikansnivå av < 0,05. *** indikerar en enkel signifikansnivå av < 0,01. 

 

Det är också möjligt att resultaten skiljer sig åt för att det finns olikheter mellan de svenska 

och amerikanska företagen. Vos (2014) teori bygger till hälften på att små innovativa företag 

finansierar sina innovativa satsningar med hjälp av aktiekapital och att aktielikviditet därför är 

gynnande då det minskar kapitalkostnaderna. Tidigare forskning har visat att små svenska 

högteknologiska noterade företag, liksom sina amerikanska motsvarigheter, till stor del 

finansieras genom aktiekapital (Sjögren och Zackrisson 2005). Det är dels tänkbart att 

investerare i Sverige inte i betydande omfattning kräver lägre avkastning för likvida aktier (i 
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motsats till Acharya och Pedersen 2005) och att aktielikviditet därför inte sänker företagens 

kapitalkostnader lika mycket. Dels är det också tänkbart att aktielikviditet sänker företagets 

kapitalkostnad men att minskade kapitalkostnader inte i sig motiverar företagsledare att satsa 

mer på innovation. Vos (2014) teori bygger också på att aktielikviditet underlättar för 

sammanslagningar av verksamheter och att möjligheten att bli uppköpt skapar incitament för 

mindre företag att satsa mer på innovation. Tidigare forskning har visat att svenska 

multinationella företag strävar efter att köpa upp små- och medelstora innovativa svenska 

företag (Andersson och Lööf 2012). Det är inte självklart att detsamma gäller små noterade 

företag och det är inte givet att små börsnoterade företag i Sverige faktiskt strävar efter att 

bli uppköpta. Oavsett framstår det i ljuset av vårt resultat inte som att förändrad 

aktielikviditet klarar av att märkbart förändra företagsledningarnas incitament till innovation. 

 

4.3. Påverkar företagets ägarstruktur sambandet? 

Resultat 

Även om ett samband mellan aktielikviditet och innovationsförmåga inte hittas för samtliga 

företag, eller för företag grupperade efter storlek, är det möjligt att det finns ett samband för 

grupper av företag med viss ägarstruktur. För att utreda om ägarstrukturen påverkar 

förekomsten av ett samband utför vi separata regressionsanalyser på de 12 företag (120 

firmaår) som har minst andel institutionella ägare och de 12 företag (120 firmaår) som har 

störst andel institutionella ägare. Vi använder FoUt såväl som FoUo som beroende variabel. I 

ingen av uträkningarna har OH en statistiskt signifikant koefficient efter att effekten av de 

andra oberoende variablerna kontrollerats bort. Vi kan inte för någon grupp företag se att en 

förändrad aktielikviditet kan förutsäga förändrade FoU-kostnader. När FoUt används är 

koefficienten för OH mer positiv för företag med färre institutionella ägare. När FoUo 

används är koefficienten för OH tvärt om mer negativ för företag med färre institutionella 

ägare. Det verkar alltså inte finnas något verkligt samband. lnOms är den variabel som i flest 

uträkningar har en statistiskt signifikant koefficienten.  Företagets nettoomsättning kan alltså 

bäst förutsäga företagets innovationssatsningar. När FoUt används är Adj. R2 för gruppen av 

med färre institutionella ägare 0,032 (ej signifikant) och 0,374 för gruppen företag med fler 

institutionella ägare. När FoUo används är Adj. R2 för gruppen av med färre institutionella 

ägare 0,480 och för gruppen företag med fler institutionella ägare 0,680. Modellerna har 

alltså större förklaringskraft för företag med högre andel institutionella ägare. Regressions-

analysens resultat för företag grupperade efter ägarstruktur återfinns i tabell 7. 

 

Analys och diskussion 

Inledningsvis kan det nämnas att det är ungefär samma företag som har stor andel 

institutionella ägare som det är som är stora. Resultatet för de två grupperna är också 

snarlikt. Detta är i linje med tidigare forskning som visat att institutionellt ägande i Sverige är 

störst i större företag (De Ridder 2009). 
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Tabell 6. Koefficienter. Företag uppdelade efter ägarstruktur. FoUt och FoUo. 

 (1) 

FoUt 
Färre 

(2) 

FoUt 
Samtliga 

(3) 

FoUt 
Fler 

(4) 

FoUo 
Färre 

(5) 

FoUo 
Samtliga 

(6) 

FoUo 
Fler 

X 

OH 0,010 
(0,656) 

0,004 
(0,662) 

0,005 
(0,888) 

-0,087 
(-1,285) 

-0,027 
(-1,073) 

-0,018 
(-1,077) 

RoA -0,030 
(-0,746) 

-0,038** 
(-2,120) 

-0,028 
(-1,393) 

-0,177 
(-0,959) 

0,050 
(0,679) 

0,114* 
(1,893) 

Skuld 0,031 

(0,521) 

0,027 

(0,949) 

0,004 

(0,136) 

-0,575** 

(-2,101) 

-0,055 

(-0,464) 

0,041 

(0,426) 

KF 0,074** 
(2,008) 

0,039** 
(2,107) 

0,056*** 
(2,740) 

-0,094 
(-0,544) 

-0,039 
(-0,511) 

0,117* 
(1,888) 

BörsV 0,000** 
(2,009) 

0,000 
(-0,49) 

0,000 
(-0,191) 

0,000* 
(1,885) 

0,000 
(-0,269) 

0,000 
(-0,407) 

Invest -0,083 

(-1,372) 

-0,035 

(-1,548) 

0,013 

(0,594) 

-0,200 

(-0,718) 

-0,036 

(-0,382) 

0,073 

(1,122) 

Q -0,003 
(-0,263) 

-0,005 
(-1,057) 

-0,006 
(-1,101) 

0,037 
(0,677) 

0,006 
(0,304) 

0,013 
(0,879) 

lnOms -0,006 
(-0,744) 

-0,015*** 
(-3,317) 

-0,047*** 
(-6,540) 

-0,245*** 
(-6,513) 

-0,301*** 
(-15,754) 

-0,319*** 
(-14,553) 

N 120 360 120 120 360 120 

Adj R2 0,032 0,052*** 0,374*** 0,480*** 0,480*** 0,680*** 
 

Denna tabell visar resultatet av regressionsanalysen. I kolumn (1), (2) och (3) visas resultatet när FoUt använts som 

beroende variabel. I kolumn (4), (5) och (6) visas resultatet när FoUo använts som beroende variabel. Kolumn (1) och 
(4) visar resultatet för lägre andel institutionella ägare. Kolumn (2) och (5) visar resultatet för samtliga företag. 
Kolumn (3) och (6) visar resultatet för företag med högre andel institutionella ägare. Grupperingen av företag efter 

andel institutionella ägare har gjorts efter förhållandena 2015. Icke-standardiserade koefficienter redovisas. T-värdet 
redovisas inom parantes. * indikerar en enkel signifikansnivå av < 0,10. ** indikerar en enkel signifikansnivå av 
< 0,05. *** indikerar en enkel signifikansnivå av < 0,01. 

 

Utifrån Scott (2012) ställer vi upp hypotesen att aktielikviditet är mer positivt för 

innovationsförmågan i företag med stor andel institutionella ägare (H3). När företagen 

grupperas efter andelen institutionella ägare hittar vi heller inget samband mellan 

aktielikviditet och innovationsförmåga. Vi kan inte bekräfta H3. Resultatet skiljer sig därmed 

från det resultat Scott (2014) fått efter studier på amerikanska marknaden. Scott (2014) 

använder liksom vi FoU-kostnader som innovationsmått och aktiens omsättningshastighet 

som likviditetsmått. Däremot använder han fler kontrollvariabler, vilket skulle kunna förklara 

skillnaderna i resultat. 

 

Skillnaderna mellan vårt resultat och Scotts (2014) resultat kan också förklaras genom 

olikheterna mellan svenska och amerikanska förhållanden. Scotts (2014) förklaringsmodell 

bygger på att institutionella ägare, vilka är särskilt FoU-vänliga, lättare kan påverka företags-

ledningen när aktielikviditeten är hög genom hotet om att avveckla sina intressen i företaget. 

Det kan vara så att institutionella ägare i Sverige (i motsats till Brossard m.fl. 2013) inte är 

mer intresserade av långsiktiga innovativa satsningar än vad andra ägarkategorier är. Enligt 

tidigare studier undviker svenska institutionella ägare att var för sig uppträda som storägare 

(Henreksen och Jakobsson 2012) men det finns också tecken på att även svenska 

institutionella ägare ägnar sig åt "flockbeteende" (Jansson m.fl. 2011). Tillsammans skulle de 

alltså kunna agera som storägare precis som sina amerikanska motsvarigheter (jfr. Choi och 

Sias 2009). Även om institutionella ägare i Sverige skulle vara särskilt intresserade av FoU-
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satsningar och de tillsammans kan agera som storägare är det inte självklart att de kan 

"passivt styra" företaget på det sätt som Scott (2014) och Edmans (2009) förutsätter. Scotts 

(2014) och Edmans (2009) teori bygger på att företagsledningarna ska vara rädda för att de 

institutionella ägarna ska bli missnöjda och i grupp samtidigt ska sälja av sina andelar. Det 

skulle kortsiktigt kunna sänka aktiekursen, men svenska företagsledare är mindre oroade för 

kortsiktiga aktiemarknadsreaktioner än vad sina amerikanska motsvarigheter är (Segelod 

2000). Det är möjligt att företagsledningar i Sverige därför helt enkelt inte bryr sig om att 

beakta de institutionella ägarnas önskemål. I svenska börsbolag finns det dessutom ofta en 

enskild dominerande ägare som företagsledning och styrelse arbetar relativt tätt med (jfr. 

Carlsson 2007). Vårt resultat antyder att förändrad aktielikviditet inte heller i detta fall klarar 

av att förändra maktförhållandena i företaget på ett sådant sätt att företagsledningens 

incitament till innovationssatsningar förändras. 

5. Sammanfattande slutsatser 

I detta kapitel sammanfattas uppsatsen och de slutsatser som kan dras från vårt resultat. De praktiska implikationer 
vårt resultat ger upphov till presenteras. Det formuleras också förslag till framtida forskning. 
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om det finns ett samband mellan aktielikviditet och 

innovationsförmåga hos svenska börsnoterade företag, och om sambandet förändras av 

företagets storlek eller dess ägarstruktur. Innovationsförmåga operationaliseras som FoU-

kostnader, aktielikviditet som aktiens omsättningshastighet, storlek som börsvärde och 

ägarstruktur som andelen institutionella ägare. Vi undersöker de 36 företag på Stockholms-

börsens primära marknader som varit noterade och haft FoU-kostnader 2004-2013. Vi hittar 

inget statistiskt signifikant samband mellan aktielikviditet och innovationsförmåga. 

Avsaknaden av samband består även när företagen grupperas efter storlek respektive 

ägarstruktur. Det innebär att vi inte hittar några belägg för att företag i Sverige skulle kunna 

öka sin innovativa förmåga genom att med tex. nyemissioner eller aktiesplittar styra sin 

aktielikviditet. Det verkar inte heller som att normgivare skulle kunna åstadkomma ett 

innovativare företagsklimat i Sverige genom att manipulera aktiers likviditet genom ändrade 

regler för tex. tick size och insiderhandel. 

 

Med denna undersökning kan vi inte närmre utröna varför det inte går att finna ett samband 

mellan aktielikviditet och innovationsförmåga i Sverige trots att ett samband har påträffats i 

USA. Dels kan det bero på att det i denna studie används en annan metod. Framtida 

forskning kan undersöka om skillnaderna i resultat jämfört med studierna gjorda på 

amerikanska företag kvarstår om helt eller närmast identiska metoder som används i 

studierna på amerikansak företag används på data från svenska företag. Att vårt resultat 

skiljer sig från resultatet från studierna av amerikanska företag kan också bero på skillnader i 

svenska och amerikanska förhållanden. Till skillnad från i USA är ägandet i svenska börsbolag 

starkt koncentrerat och det finns ofta en enskild ägare som dominerar. Vi tänker oss att 

förändrad aktielikviditet i Sverige inte förändrar maktförhållandena i företaget till en sådan 

grad att företagsledningens incitament till att satsa på innovation påverkas. Framtida 

forskning kan närmre undersöka vilka skillnader mellan Sverige och USA som förklarar varför 
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resultatet kan skilja sig åt mellan de båda länderna. Det vore också intressant om ett land 

som är mer likt USA, tex. Storbritannien, studerades. 
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Bilaga 1. Undersökta företag 

Företagets namn Undersökt aktie 

ACTIVE Biotech AB ACTI 

Aktiebolaget Geveko GVKO B 

Aktiebolaget Volvo VOLV B 

Anoto Group AB ANOT 

ASSA ABLOY AB ASSA B 

Atlas Copco Aktiebolag ATCO A 

Axis Aktiebolag AXIS 

BioGaia AB BIOG B 

BioInvent International Aktiebolag BINV 

Biotage AB BIOT 

Boliden AB BOL 

Consilium Aktiebolag CONS B 

Elekta AB (publ) EKTA B 

Eniro AB ENRO 

Fingerprint Cards AB FING B 

Getinge AB GETI B 

Haldex Aktiebolag HLDX 

Hexagon Aktiebolag HEXA B 

Karo Bio Aktiebolag KARO 

Meda Aktiebolag MEDA A 

Medivir Aktiebolag MVIR B 

MultiQ International Aktiebolag MULQ 

Mycronic AB (publ) MYCR 

Net Insight AB NETI B 

Opcon Aktiebolag OPCO 

Precise Biometrics AB PREC 

Pricer Aktiebolag PRIC B 

SAAB Aktiebolag SAAB B 
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Sandvik Aktiebolag SAND 

Sensys Traffic AB SENS 

SinterCast Aktiebolag SINT 

Telefonaktiebolaget L M Ericsson ERIC B 

TeliaSonera Aktiebolag TLSN 

Trelleborg AB TREL B 

VBG GROUP AB (publ) VBG B 

Vitrolife AB VITR 
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Bilaga 2. Datainsamling, Retriever och årsredovisningar 

Uppgifter om omsättning, FoU-kostnader, rörelseresultat, materiella anläggningstillgångar, totala tillgångar, och 

eget kapital för åren 2001-2013 hämtas från databasen Retriever. Uppgifter om vissa år saknas i Retriever, och 

dessa hämtas då i stället manuellt från företagens årsredovisningar. I högra spalten nedan visas för vilka år 

datainsamling sker genom manuell läsning av årsredovisningar. 

Företagets namn År från årsredovisningar 

ACTIVE Biotech AB 2001-2004, 2011-2013 

Aktiebolaget Geveko 2001-2005 

Aktiebolaget Volvo 2001-2005 

Anoto Group AB 2001-2004 

ASSA ABLOY AB 2001-2004 

Atlas Copco Aktiebolag 2001-2004 

Axis Aktiebolag 2001-2004, 2008, 2011 

BioGaia AB 2001-2004 

BioInvent International Aktiebolag 2001-2004, 2012-2013 

Biotage AB 2001-2004 

Boliden AB 2001-2004 

Consilium Aktiebolag 2001-2004 

Elekta AB (publ) 2001-2004 

Eniro AB 2001-2013 

Fingerprint Cards AB 2001-2004 

Getinge AB 2001-2004 

Haldex Aktiebolag 2001-2004 

Hexagon Aktiebolag 2001-2004 

Karo Bio Aktiebolag 2001-2004 

Meda Aktiebolag 2001-2004 

Medivir Aktiebolag 2001-2010 

MultiQ International Aktiebolag 2001-2004 

Mycronic AB (publ) 2001-2004 

Net Insight AB 2001-2004 

Opcon Aktiebolag 2001-2004 
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Precise Biometrics AB 2001-2004 

Pricer Aktiebolag 2001-2013 

SAAB Aktiebolag 2001-2005 

Sandvik Aktiebolag 2001-2004 

Sensys Traffic AB 2001-2004 

SinterCast Aktiebolag 2001-2004 

Telefonaktiebolaget L M Ericsson 2001-2004 

TeliaSonera Aktiebolag 2001-2006 

Trelleborg AB 2001-2004 

VBG GROUP AB (publ) 2001-2004 

Vitrolife AB 2001-2004 
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Bilaga 3. Gruppering av företag efter ägarstruktur 

I denna bilaga redovisas grupperingen av företagen efter ägarstruktur. De 12 företag med lägst andel 

institutionella ägare finns i vänster kolumn och de 12 företag med högst andel institutionella ägare finns i höger 

kolumn. Uppgifterna är hämtade från Factiva. 

Lägst andel institutionella ägare Högst andel institutionella ägare 

ACTIVE Biotech AB  Aktiebolaget Volvo 

Anoto Group AB  ASSA ABLOY AB 

Aktiebolaget Geveko  Atlas Copco Aktiebolag 

BioInvent International Aktiebolag  BioGaia AB 

Biotage AB  Elekta AB (publ) 

Consilium Aktiebolag  Getinge AB 

Fingerprint Cards AB  Haldex Aktiebolag 

Karo Bio Aktiebolag  Hexagon Aktiebolag 

MultiQ International Aktiebolag  Net Insight AB 

Opcon Aktiebolag  Sandvik Aktiebolag 

Precise Biometrics AB  Trelleborg AB 

SinterCast Aktiebolag  VBG GROUP AB (publ) 
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Bilaga 4. Histogramoch plots 

I denna bilaga 

 

 
I detta histogram visas residuals från regressionsanalysen på samtliga företag där FoUt använts som beroende variabel. 
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I detta histogram visas residuals från regressionsanalysen på samtliga företag där FoUo använts som beroende variabel. 
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I detta diagram visas scatterplots från regressionsanalysen på samtliga företag där FoUt använts som beroende 
variabel. 
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I detta diagram visas scatterplots från regressionsanalysen på samtliga företag där FoUo använts som beroende 
variabel. 

 


