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FÖRORD 
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SAMMANFATTNING 

Titel: Forskning och Utveckling - Hur påverkar det företagens marknadsvärde? 

Författare: David Bäckman 

Handledare: Lars Vigerland 

 

Bakgrund: 

Mycket forskning tittar idag på forskning och utvecklingens påverkan på den ekonomiska 

tillväxten. Denna forskning inriktar sig oftast på enskilda länder och marknader. Den här 

uppsatsen försöker knyta ihop den tidigare forskning som är gjord inom ämnet och tittar på 

huruvida sambanden skiljer sig åt emellan de nordiska länderna. Tidigare forskning har hittat 

små positiva samband mellan forskning och utvecklingsutgifter och företagens 

marknadsvärden inom de marknader som studerats. 

 

Frågeställning: 

Finns det ett samband mellan nordiska företags marknadsvärden och dess utgifter för 

forskning och utveckling och skiljer det sig mellan länderna? 

 

Metod: 

Uppsatsen använder sig av statistiska modeller för att beräkna och signifikanstesta sambanden 

mellan nordiska företags forsknings och utvecklingsutgifter och dess marknadsvärde. 

 

Resultat: 

Resultatet i uppsatsen skiljer sig från annan forskning då inga statistiskt signifikanta samband 

har kunnat finnas. Med mindre krav på signifikans kan dock ett negativt samband finnas 

vilket är anmärkningsvärt från tidigare forskning. Även om inga signifikanta samband kunde 

finnas hos de andra ländernas företag tenderade resultatet att visa på blandat positiva och 

negativa samband. Fler ingående studier bör göras för att finna svar på varför det skiljer sig 

mellan de nordiska länderna genom att titta på företagskultur och ekonomisk historia. 
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1. INLEDNING 

I detta kapitel kommer uppsatsens bakgrund och problemformulering att presenteras. Syftet 

är att läsaren ska få en bild av varför ämnet är intressant och vad dess bidrag till forskningen 

är. Kapitlet avslutas med ett dispositionsavsnitt som visar uppsatsens struktur för att läsaren 

lättare ska kunna följa den röda tråden. 

 

1.1. Bakgrund 

Då ekonomin förändras får uppfinningar och innovation en allt större vikt i ekonomin. Både 

företag och myndigheter fattar intresse för forskning och utveckling och dess effekter på den 

ekonomiska tillväxten.
1
 I Norden har flera initiativ tagits för att öka samarbetet mellan 

länderna och för att fortsätta vara bland de länder som investerar mest pengar i forskning och 

utveckling.
2
 

 

Chan et al. skriver i sin artikel att det är viktigt att finna metoder för att värdera de 

immateriella tillgångarna, då de traditionella metoderna inte tar hänsyn till detta, och 

marknaden tenderar att undervärdera investeringar.
3
 Det finns därför en samhällsekonomisk 

risk där företagens ledning drar ner på investeringar för att hålla investerarna nöjda. Då FoU 

och andra immateriella tillgångar tenderar att ge avkastning över en längre tid kan detta ge en 

hämmande effekt på ekonomins långsiktiga utveckling. Det är därför viktigt att vidare studera 

sambanden mellan FoU och marknadsvärde. Chauvin och Hirschey skriver att investeringar i 

FoU och reklam ger bättre utveckling och högre avkastning på lång sikt än vad traditionell 

tillväxt ger.
4
 Det är därmed inte bara relevant för investerare utan även för företagens ledning 

att veta huruvida investeringar i FoU bidrar till företagets ekonomiska tillväxt. 

 

Företagens marknadsvärde representerar marknadens värdering av företagets framtida vinster 

vilket i sin tur baseras på olika värderingar av företagens materiella och immateriella 

tillgångar.
5
 Trots att investeringar i FoU inte direkt utgör tillgångar bör därför värdet av dessa 

investeringar synas i företagens marknadsvärde. 

                                                 
1
 Yang & Chen, 2003, s. 205 

2
 Sandström, 2004 

3
 Chan, Lakonishok & Sougiannis, 2001, s. 2433 

4
 Chauvin & Hirschey, 1997, s. 253 

5
 Bosworth & Rogers, 2001, s. 323 



 

 2 

1.2. Problemdiskussion 

Hall & Oriani skriver i sin uppsats att även om mycket forskning tittar på just FoU och 

marknadsvärde så saknas bra forskning på länder utanför USA.
6
 Då forskningen är otydlig 

p.g.a. olika statistiska metoder, och att undersökningarna är koncentrerade till USA, är det 

därför relevant att studera hur det ser ut här i Norden. Hall & Oriani anser att fler studier bör 

göras på länder i Europa då investerarna i Europa gör fler långsiktiga investeringar.
7
 Hall & 

Oriani använder en egen statistisk formel för att undgå de problem som kommer av att 

jämföra de anglosaxiska länderna med kontinentala Europa.
8
 Även om studien visar på 

positiva samband blir dessa ändå svåra att jämföra med annan forskning då ännu en metod 

använts. 

 

Connolly och Hirschey skriver i sin artikel om att företagens storlek har stor betydelse samt 

att sambanden är tydliga hos de producerande företagen.
9
 Det är därför intressant att försöka 

generalisera forskningen genom att titta på alla företag i grupp. Resultaten inom norden bör 

också överensstämma med varandra då dessa länder samarbetar mycket. 

 

1.3. Problemformulering 

Ovanstående leder fram till följande problemställning: 

 

Finns det ett samband mellan nordiska företags marknadsvärden och dess utgifter för 

forskning och utveckling och skiljer det sig mellan länderna? 

 

1.4. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att genom vedertagna statistiska metoder analysera huruvida det finns 

ett samband mellan företagens redovisade utgifter för forskning och utveckling och dess 

marknadsvärde hos nordiska företag. 

 

1.5. Avgränsningar 

Endast sambandet mellan forsknings- och utvecklingsutgifter och marknadsvärde kommer att 

redovisas. Data tas endast från de 700 största nordiska noterade företagen till marknadsvärdet 

                                                 
6
 Hall & Oriani, 2004, s. 1 

7
 Ibid, s. 3 

8
 Ibid, s. 21 

9
 Connolly & Hirschey, 2005, s. 220 
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enligt databasen Worldscope. Marknadsvärdet är då aktiens pris multiplicerat med antalet 

utestående aktier. Data för åren 2000 till 2005 analyseras. 

  

1.6. Bidrag till forskningen 

Undersökningen är inte unik i att leta samband mellan olika faktorer och företagens 

marknadsvärde. Tidigare forskning har dock fokuserat på enskilda branscher eller länder. Det 

är därför högst intressant att titta på en grupp närliggande länder med liknande politiskt klimat 

och kulturer. Den forskning som tidigare är gjord har inte heller varit entydig. Till stor del har 

detta berott på att det har varit svårt att jämföra de olika statistiska modeller som använts. Den 

statistiska enkelheten i den här uppsatsen skapar därför ett resultat som är lätt att i vidare 

forskning använda som underlag och vid jämförelse. 

 

1.7. Disposition 

Kapitel 1 ger en introduktion till uppsatsens innehåll, bakgrund och syfte. Kapitlet syftar till 

att skapa en förståelse och ett intresse för uppsatsen och dess position inom forskningen. 

 

Kapitel 2 redogör för den forskningsmetodik och statistiska tillvägagångssätt som använts vid 

uppsatsarbetet. Syftet är att påvisa att uppsatsen uppfyller de krav som ställs på akademisk 

forskning samt behandla begrepp som validitet och reliabilitet. 

 

Kapitel 3 omfattar den teoretiska referensram som uppsatsen bygger på. Detta ger en större 

inblick i den tidigare forskningen och teorier, vilket förbereder läsaren för tankar och 

funderingar i slutdiskussionen och analysen. 

 

Kapitel 4 visar de resultat som uppkom av den statistiska analysen. 

 

Kapitel 5 försöker att förklara och analysera resultaten med hjälp av den teoretiska 

referensramen , samt ge förslag till fortsatt forskning inom området. 

 

Kapitel 6 visar uppsatsens källor. 
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2. METOD 

Kapitlet behandlar de metoder som använts vid uppsatsarbetet för att läsaren ska kunna följa 

arbetet och förstå hur författaren har tänkt vid genomförande och analys. Kapitlet redogör 

för vald metodik samt motivering för dessa. Kapitlet avslutas med en redogörelse av den 

statistiska modell som använts vid behandling av data. 

 

2.1. Forskningsdesign 

2.1.1. Förklarande undersökning 

För att kunna välja en så bra metod som möjligt bör undersökningen ha en utgångspunkt där 

undersökningen definieras. Genom att se på de olika delarna av undersökningen kan 

författaren sedan välja de verktyg som behövs för att kunna genomföra denna.
10

 Då 

undersökningen syftar till att undersöka ett eventuellt samband mellan företagens FoU-

utgifter och dess marknadsvärde bör den ses som en förklarande undersökning. En 

förklarande undersökning försöker identifiera de variabler som ger en viss effekt genom att 

söka efter förklarande faktorer, s.k. orsaksfaktorer.
11

 Undersökningen kommer genom 

statistiska metoder att pröva framtagna hypoteser kring sambandet mellan väldefinierade 

variabler vilket gör att definitionen förklarande undersökning väljs. Denna typ av 

undersökning kallas ofta för en empirisk undersökning och är grunden för den mesta 

forskningen som görs inom finansiering och redovisning.
12

 

 

2.1.2. Hypotetisk-deduktiva metoden 

Den hypotetisk-deduktiva metoden kännetecknas av att undersökningen utgår från tidigare 

teori, samtidigt som problemställningarna och hypoteserna förändras. Ny forskning kan då 

bidra till att komplettera den tidigare teorin samtidigt som dess resultat ger upphov till nya 

hypoteser.
13

 Då tidigare forskning inom området inte varit enig i sina resultat och analyser blir 

därmed denna metod bra för just den här uppsatsens forskningsdesign. Genom att bygga 

vidare på tidigare forskning med ett större urval och ett annat perspektiv drivs forskningen 

framåt. 

                                                 
10

 Lundahl & Skärvad, 1999, s.47 
11

 Ibid, s.48 
12

 Ryan, 2002, s.117 
13

 Befring, 1994, s. 81 
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2.1.3. Kvantitativ ansats 

Den stora skillnaden mellan kvalitativa och kvantitativa ansatser är vilken typ av data som 

används samt hur forskningen behandlar insamlad information.
14

 Den kvantitativa ansatsen 

arbetar mer med s.k. ”hård data” som passar bra för räkneoperationer. Den kvantitativa 

ansatsen ger en förhållandevis liten möjlighet för flexibilitet under forskningsprojektet men 

ger dock större möjligheter för jämförbarhet mot annan forskning.
15

 

 

Uppsatsen syftar till att undersöka ett samband mellan forsknings- och utvecklingsutgifter och 

företagens marknadsvärde, samt att titta på skillnaderna länderna emellan passar en 

kvantitativ ansats syftet. Ansatsen ger i den här uppsatsen författaren två möjligheter till 

analys. Den första kommer av att välja vilka siffror som kan visa sambandet och det andra av 

hur sambandet sedan ser ut när all data har behandlats. 

 

2.2. Data 

2.2.1. Primärdata och sekundärdata 

De data som samlats in kommer ifrån databasen Worldscope. Databasen i sin tur innehåller 

information direkt tagen från företagens årsredovisningar. Att göra en bedömning huruvida 

det statistiska underlaget utgör primärdata eller sekundärdata är aktuellt. Informationen har 

hämtats från databasen för just den här undersökningen. Databasens syfte är dock inte att 

ligga till grund för en uppsats med detta syfte utan att underlätta sökandet av finansiell 

information. Enligt definition ska data vara insamlad med syfte att bilda analysunderlag i just 

vår undersökning för att utgöra primärdata. Sekundärdata är istället data som insamlats i ett 

annat syfte än den aktuella undersökningen.
16

 Det statistiska underlaget bör därför ses som 

sekundärdata. Worldscope är en källa som används vid många studier och insamlandet av data 

bör därför inte ha någon negativ effekt på underlagets validitet. 

 

I forskning kan och bör sekundärdata användas vid egna analyser då det kan ge stöd åt 

tidigare forskning.
17

 Därför försöker denna uppsats att ta tillvara på mycket av den forskning 

som redan är gjord inom området för att antingen förkasta eller ge vidare stöd åt de resultat 

som fötts av den. Den teoretiska referensramen blir därmed viktig inte bara för den slutgiltiga 

analysen utan även för utformningen av den egna uppsatsens forskningsdesign. 

                                                 
14

 Denscombe, 2000, s. 203 
15

 Johannesson & Tufte, 2003, s. 69-71. 
16

 Befring, 1994, s. 64 
17

 Ibid, s. 65 
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2.2.2. Urval 

Genom databasen Worldscope har en lista över de i Norden 700 största noterade företagen, 

åren 2000-2005. Från denna lista har sedan de företagen som är registrerade i andra länder, 

t.ex. Bahamas och Storbritannien tagits bort. Med på listan fanns bara ett företag från Island 

som också togs bort för att en statistisk signifikant jämförelse skulle kunna göras. 

 

2.2.3. Databehandling 

Då information kring företagens utgifter för forskning och utveckling saknades för vissa 

företag, så togs även de företag som saknade dessa uppgifter bort. Att uppgiften saknas beror 

på att många av de största företagen lägger in dessa utgifter i andra poster och sedan 

särredovisar forsknings- och utvecklingsutgifter i en not som inte registrerats av databasen. 

Detta sker oftast då många av företagen inte är producerande företag med en definierad 

utvecklingsverksamhet utan tjänsteföretag. I undersökningen vill vi dock se en generell effekt 

av forskning och utvecklings effekt och väljer därför att behålla företag från alla branscher. 

Vidare angavs alla siffror i miljarder euro, MEUR. Vissa företag angav forskning och 

utvecklingsutgifter på 0 MEUR. Då detta kan bero på fel hos Worldscope där uppgiften 

istället borde uppges som saknad har även dessa strukits. Uppgiften kan också komma av 

felaktig avrundning. För att undvika snedvridning av resultaten genom s.k. ”outlier-effekt” 

där extremvärden ger felaktig information så tas även dessa bort. 

 

Då det för att uppfylla syftet bara är intressant att se om en förändring i forsknings- och 

utvecklingsutgifter ger en förändring i marknadsvärdet, tas även företag bort där data saknas 

för efterföljande år. Om data finns för år X, men inte för år X+1, kommer därmed ingen 

korrelation testas då det inte går att se huruvida det var förändringen av forsknings- och 

utvecklingsutgifter som gav upphov till den eventuella förändringen i marknadsvärde. Detta 

krav gav tyvärr en väldigt negativ effekt på urvalet. 
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Efter dessa avgränsningar kvarstod följande data: 

    

  Antal företag Antal dataposter 

 Danmark 26 96 

 Finland 47 176 

 Norge 24 92 

 Sverige 60 242 

 Totalt 157 606 

 

Med datapost avses en uppsättning data som består av ett värde för nominell förändring i 

marknadsvärde samt ett värde för nominell förändring i forskning och utvecklingsutgifter. 

 

Den nominella förändringen räknades ut enligt följande: 

 

1-t

1-tt

MV

MV - MV
     alt.     

1-t

1-tt

FoU

FoU - FoU
 

 

Där MV står för företagets marknadsvärde och FoU sår för uppgivna forskning och 

utvecklingsutgifter 

 

2.3. Källor 

Databasen Worldscope har använts som källa för dataunderlag. För teoretiskt underlag så har 

databassökningar gjorts med ord som engelskans research & development, forskning & 

utveckling, marknadsvärde och engelskans market value. Vidare har sökningar gjorts på 

nyckelord som angivits vid funna relevanta artiklar. Som metodlitteratur används böcker som 

behandlar relevant metodik. Dessa har funnits genom sökningar i biblioteksdatabaser. 
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2.4. Statistisk metod 

2.4.1. Enkel regression 

Enkel linjär regression används för att mäta samband mellan två variabler i syfte att kunna 

förutspå framtida händelser.
18

 Detta görs genom att förklara sambandet enligt ekvationen för 

en rak linje. Ekvationen för en rak linje är Y = A + BX där A är interceptet för Y och B är 

linjens lutning. Den statistiska modellen måste därför innehålla två parametrar, intercept som 

vi betecknar som β0, samt lutningen β1. I modellen måste vi även ta hänsyn till avvikelserna. 

Dessa residualer är data som vår modell inte kan förklara och tecknas med ett Є.
19

 

 

Detta ger oss en linjär regressionsmodell enligt följande:
20

 

Y = β0 + β1X + Є 

 

Där: 

Y = Relativ förändring i marknadsvärde (Beroende variabel) 

β0 = Interceptet, den punkt på Y-axeln där X=0 

β1 = Lutningskoefficienten som visar förändring i marknadsvärde när FoU ändras 

X = Relativ förändring i FoU (Oberoende variabel) 

Є = Residualerna, de slumpmässiga felen 

 

Modellen antar följande:
21

 

 Förhållandet X och Y är linjärt 

 Värdet på den oberoende variabeln X är given. Den enda slumpmässiga delen i Y 

kommer av residualen Є. 

 Residualen Є är normalfördelad med en standardavvikelse 0 och konstant varians och 

inte relaterade till varandra. 

                                                 
18

 Kohler, 1994, Kap. 12 
19

 Aczel & Sounderpandian, 2006, s. 429. 
20

 Ibid, s. 430 
21

 Ibid, s. 430 
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2.4.2. Korrelation & determinationskoefficient 

När samband skall mätas mellan två variabler mäter vi dess korrelation. Detta gör det lämpligt 

att använda korrelationsanalys som statistisk metod. Detta görs genom att titta på 

korrelationskoefficienten R som kan anta ett värde mellan -1 till 1. Ett värde på -1 eller 1 visar 

på ett perfekt negativt eller perfekt positivt samband. Desto högre korrelationskoefficienten är 

desto starkare samband finns det mellan variablerna.
22

 

 

För att procentuellt se hur förändringen av marknadsvärdet förklaras av forsknings- och 

utvecklingsutgifterna kan vi använda ett mått som heter determinationskoefficienten och 

betecknas R
2
. Detta är kvadraten av korrelationskoefficienten. Om värdet på R

2
 är 0,123 så är 

förklaringsgraden 12,3%.
23

 

 

2.4.3 Statistisk signifikans 

För att undersöka om ett samband mellan två variabler har någon statistisk signifikans så görs 

en hypotesprövning. Hypotesen som prövas blir huruvida lutningskoefficienten, β1, är noll 

eller om β1 kommer ha ett annat värde.
24

 Om det existerar ett linjärt samband mellan 

forsknings- och utvecklingsutgifter och företagens marknadsvärde så kommer 

lutningskoefficienten att ha ett annat värde än noll, detta värde är i sin tur positivt eller 

negativt beroende på huruvida sambandet är positivt eller negativt. Detta gör att vi måste göra 

en tvåsidig hypotesprövning. Sambandet som undersöks i uppsatsen kommer att testas enligt 

följande hypoteser: 

 

H0: β1 = 0 

H1: β1 ≠ 0 

                                                 
22

 Gustavsson & Landervik, 2001, s. 10 
23

 Aczel & Sounderpandian, 2006, s. 459 
24

 Ibid, s. 453 
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För att testa hypoteserna används en testvariabel som räknas ut genom följande formel:
25

 

)s(β

β
t

1

1  

Där: 

t = testvariabeln 

β1 = lutningskoefficienten 

s(β1) = standardavvikelsen för β1 

 

För att kunna förkasta H0 ska testvariabeln vara utanför de gränsvärden som sätts enligt vilken 

signifikansnivå vi vill uppnå. Standard inom statistik är ofta en signifikansnivå på 5% vilket 

ger oss ett gränsvärde på  ± 1,96.
26

 Om vår testvariabel över- eller understiger denna gräns 

visar detta att vi med 95% säkert statistiskt signifikant linjärt samband. Vi accepterar då en 

risk på 5% att sambandet inte är linjärt. 

 

2.5 Granskning av metod 

2.5.1. Extern och Intern validitet 

Den interna validiteten syftar till insamlade datas relevans för undersökningen och hur pass 

väl ett resultat kan mätas utifrån dessa. Extern validitet är viktigt för hur pass väl vi kan 

generalisera utifrån en undersöknings resultat och applicera detta på andra företag vid andra 

tidpunkter.
27

  

 

I den här undersökningen syftar det till hur väl vi kan dra ett samband mellan FoU och 

marknadsvärde. Då det är flera faktorer som bidrar till ett företags marknadsvärde kan den här 

undersökningens resultat inte anses ha hög intern validitet. Det är dock viktigt att notera att 

den interna validiteten inte kan bli högre då vald data är den data som är mest relevant för den 

här typen av undersökning. Eventuella samband bekräftas dock genom signifikansprövning 

vilket klargör huruvida ett samband faktiskt föreligger vilket stärker den interna validiteten. 

Den externa validiteten är i den här undersökningen låg då undersökningens resultat inte 

syftar till att skapa en generell teori kring FoU och marknadsvärde utan undersöka om det 

finns och om det skiljer sig mellan de nordiska länderna. 

                                                 
25

 Aczel & Sounderpandian, 2006, s. 455 
26

 Ibid, s. 454 
27

 Ryan, 2002, s.122 
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2.5.2. Reliabilitet 

Reliabilitet syftar till att titta på hur pass generaliserbart undersökningens resultat är. Om 

undersökningen upprepas av en annan forskare och uppnår samma resultat är detta ett uttryck 

för hög reliabilitet.
28

 

 

Undersökningen är inte gjord på slumpmässig data utan ett återskapande av studien ska kunna 

göras utan andra resultat. Vidare kan reliabiliteten komma att anses väldigt hög då den följer 

tidigare forskning och kan komma ett bekräfta denna. 

 

2.5.4. Alternativa metoder 

Det skulle kunna tänkas att en mer kvalitativ ansats till problemet skulle kunna tas. Då den 

mesta forskningen görs genom att analysera siffror skulle en intressant vinkling kunna komma 

att bli att faktiskt intervjua investerarna för att undersöka deras beteende. Dock är denna 

studie gjord enligt kvantitativ ansats för att förbättra jämförbarheten med tidigare forskning. 

                                                 
28

 Johannessen & Tufte, 2003, s.28 
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3. REFERENSRAM 

Detta kapitel syftar till att redovisa för relevanta teorier samt tidigare forskning inom 

området. Då nästan samtlig forskning inom området är av kvantitativt slag har författarna 

sällan någon utbredd diskussion kring resultaten utan hänvisar till beräkningarna och de 

empiriska resultaten. Därför kommer den tidigare forskningens resultat kort sammanfattas 

och ta upp de funderingar om än få respektive författare hade. 

 

3.1. Om tidigare forskning 

Den tidigare forskningen är med rätta gjord genom kvantitativa undersökningar som i sin tur 

lett till empiriska resultat är samtliga författare säkra på att just deras resultat är det rätta. Det 

är nästan entydiga resultat som visar på ett positivt samband mellan forskning- och 

utvecklingsutgifter och marknadsvärde. Dock skiljer sig forskningens metodik för mycket åt 

för att det lätt ska kunna göras en jämförelse mellan de olika resultaten. Vidare brister tidigare 

forskning i funderingar kring varför de olika undersökningarna skiljer sig då forskningen 

förlitar sig på sina statistiska metoders empiri. Undantaget är en uppsats från Göteborgs 

Universitet där olika anledningar till deras resultat diskuteras. Uppsatsen som är skriven 2001 

hittar inga samband mellan FoU och marknadsvärde hos svenska företag och tror att detta kan 

bero på ett för litet urval eller att de FoU-intensiva företagen för tillfället är övervärderade.
29

 

Uppsatsen är också den enda som tittar på nordiska företag om än bara Sverige. 

 

3.2. Forskning och Utveckling i norden 

Forskning är en central del i samhället och kritisk för att små länder som de i Norden ska 

kunna klara sig i den internationella konkurrensen. Detta gör också att mindre länder behöver 

samarbeta för att kunna bedriva mer effektiv forskning. Det görs därför stora insatser för att 

utöka samarbetet inom forskning och utveckling i Norden. Detta har i sin tur gett upphov till 

organisationer som skall främja forskningssamarbete över gränserna.
30

 Om Norden också 

skulle arbeta mer gemensamt skulle Norden också få större erkännande och möjligheter att 

påverka forskningen i världen.
31

 Det är också behovet av Nordens små länder att hävda sig 

och kunna stå emot internationell konkurrens och ekonomiskt överleva globaliseringen som 

lett till Nordens höga nivåer av forskning och utveckling.
32

 

                                                 
29

 Gustavsson & Landervik, 2001, Kap. 5 
30

 Sandström, 2004 
31

 Nilsson, 2006 
32

 Arnold et al, 2006, s. 23 
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De senaste åren har andelen utländska investeringar i nordiska företag ökat. Detta medför att 

ny teknik integreras in i de nordiska företagen samtidigt som resurserna för att bedriva egen 

forsknings och utvecklingsverksamhet ökar. Den utländska kontrollen skiljer sig dock 

kraftfullt mellan de nordiska länderna där Sverige ligger i topp med 32% och Finland i botten 

med 22%. Vidare har Sverige gått om Finland i sin produktivitetsutveckling sedan mitten på 

80-talet. Tidigare har Finland stark tillväxt som låg över OECD-genomsnittet medan Sverige 

låg under genomsnittet. Båda länderna ligger nu över genomsnittet med Sverige först av de 

nordiska länderna. Norge och Danmark har legat på en nivå under OECD-genomsnittet.
 33

 

Sverige och Finland tillhör också de länderna i världen som investerar högst andel av BNP i 

forskning och utveckling både privat och offentligt där det är näringslivets investeringar som 

är drivande och leder till de höga nivåerna. Danmark har sett en ökning av sina investeringar 

medan Norge ligger på en stadig nivå i höjd med resten av Europa.
34

 

 

3.3. Den effektiva marknadshypotesen (EMH) 

Förändringar i börskurser och därmed företagens marknadsvärde kan härledas till två saker, 

tillfälligheter eller tillgång till ny information. Individer köper och säljer aktier hela tiden 

oavsett om jämvikten på marknaden har nåtts. Individerna kan påverkas av väder, 

telefonsamtal eller bara ren känsla. Dessa förändringar blir därmed helt slumpmässiga och 

orsakar störningar i jämvikten över kort tid. Ny information får även den marknaden att 

reagera. Vid positiv information reagerar marknaden positivt och vid negativ information så 

reagerar marknaden negativt och börskurserna faller. Den här informationen kommer dock 

marknaden tillhanda sporadiskt och är oförutsägbar. Därmed kan även informationen sägas 

vara slumpmässig. Detta ligger till grund för hypotesen kring den effektiva marknaden.
 35

 

 

Hypotesen försöker visa hur pass effektiv en marknad är på att hantera den nya informationen 

och menar att om marknaden är helt effektiv finns det ingen möjlighet att ”vinna” i längden 

då marknadsvärdet hela tiden är det värdet aktien ”ska” ha. Hypotesen kategoriserar därmed 

marknaden i olika grader av effektivitet; Svag, halvstark och stark effektivitet. I svag form så 

är gammal information värdelös och inte användbar för att bedöma det framtida värdet på 

aktien. I halvstark form speglar marknadsvärdet all känd information kring företaget. 

Information om nyinvesteringar, emissioner etc. är därmed hela tiden inräknat i värdet. I sin 

                                                 
33

 Lööf, 2005 
34

 Jespersen & Hansens, 2005, s. 45-46 
35

 Gallinger & Poe, 1995, s. 348 
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starkaste form är även insiderinformation inräknad i priset så att även om någon kommer över 

information som inte är offentlig vet marknaden redan om denna information och har värderat 

aktierna efter denna.
36

 

 

Forskning inom EMH visar att marknaden är mer effektiv än tidigare trots att marknaden ändå 

hamnar mellan svag och halvstark effektivitet. Ny information kring företagen tenderar att ha 

en effekt på företagens marknadsvärde men att den mesta informationen som når marknaden 

inte är ny utan har funnits tillgänglig även om den inte släppts i tex en kvartalsredovisning 

utan genom pressreleaser etc.
37

 

 

3.4. Marknadsvärdet 

Toivanen, Stoneman och Bosworth menar att om marknaden fungerar effektivt så bör 

marknadsvärdet utgöra nuvärdet av framtida kassaflöden och därför även framtida avkastning 

på FoU.
38

 Om det finns ett värde i forsknings- och utvecklingsutgifterna bör marknaden 

därför kunna agera på den information som ges i årsredovisningar gällande företagens utgifter 

för forskning och utveckling. 

 

Marknaden värderar enligt en studie informationen kring forskning och utveckling två gånger, 

en direkt och en indirekt effekt på marknadsvärdet. Den direkta effekten kommer av 

marknadens svar på företagens information om forskning och utveckling.
39

 Denna effekt är 

mindre och visar på marknadens osäkerhet kring dessa immateriella investeringar. Den 

indirekta effekten som i undersökningen är mer än dubbelt så stor kommer när företagen kan 

visa på vinster. 
40

 

                                                 
36

 Gallinger & Poe, 1995, s.349-350 
37

 Ibid, s.356-357 
38

 Toivanen et al, 2002, s. 39-40 
39

 Sougiannis, 1994, s. 44 
40

 Ibid, s. 66 
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3.5. Forskning och utvecklings påverkan på företagens marknadsvärde 

Den artikel den mesta forskningen inom samma ämne hänvisar till är ”The Stock Market 

Valuation of Research and Development Expenditures”. Denna artikel ligger delvis till grund 

även till denna uppsats. Artikeln lägger stor vikt vid problemen kring att värdera FoU 

samtidigt som den visar på vikten för investerare att kunna tolka siffrorna i företagens 

rapporter. Traditionella värderingsmetoder fungerar enligt artikeln dåligt då dessa inte 

beräknar de immateriella tillgångar som forskning och utveckling utgör.
41

 Då marknadsvärdet 

ska spegla nuvärdet av framtidens utdelningar riskerar därför företagen att missa många av de 

långsiktiga vinningarna då metoderna att värdera företagen inte tar hänsyn till de långsiktiga 

vinster som de immateriella tillgångarna kan ge upphov till. Många investerare anser att 

teknologitunga företag är överlägsna trots att statistik visar att dessa i snitt ger samma 

avkastning som investeringar i mindre teknologibaserade företag. De företag som dock har 

stora forsknings- och utvecklingsutgifter i förhållande till marknadsvärdet har historiskt sett 

visat sig ge bra avkastning.
42

 Det verkar därmed som om marknaden har en tendens att 

undervärdera de immateriella tillgångarna. 

 

Callen och Morel anser också att patent verkar ha en mindre effekt på marknadsvärdet än de 

direkta forsknings- och utvecklingsutgifterna.
43

 Callen och Morel ger viss kritik mot att 

använda för stora urval då utgifterna skiljer sig mycket mellan företag och branscher vilket 

kan ge resultat som visar en mindre påverkan än den faktiska.
44

 Styrkan ligger dock i att det 

större urvalet tar hänsyn till effekter som kommer av andra faktorer än forsknings- och 

utvecklingsutgifter. Då dessa externa effekter påverkar hela branscher eller större grupper av 

företag kommer därför just de positiva eller negativa effekterna på marknadsvärdet av 

forsknings- och utvecklingsutgifter inte att snedvridas. Callen och Morel visar i sin forskning 

på att utgifterna inte alls skapar självklara positiva effekter på marknadsvärdet som tidigare 

forskning visat och att denna om ens märkbara effekt kommer efter flera år.
45

 

 

Connolly och Hirschey diskuterar i sin forskning kring företagens storlek och hur detta 

påverkar forskning och utveckling som variabel vid värdering. De kommer fram till att större 

företag får en större positiv effekt på marknadsvärdet än mindre företag, samt att 

                                                 
41

 Chan et al, 2001, s. 2431-2432 
42

 Ibid, s. 2433 
43

 Callen & Morel, 2005, s. 307 
44

 Ibid, s.307 
45

 Ibid, s.321 
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producerande företag också ser en större positiv effekt.
46

 Connolly och Hirschey poängterar 

dock att det fortfarande finns starka samband även hos de små företagen samt de icke-

producerande företagen. De anser att höga forsknings- och utvecklingsutgifter är ett tecken på 

framtida kassaflöden och att marknaden värderar alla företagens utgifter av mer immateriellt 

slag som t.ex. reklamsatsningar.
47

 Då mycket forskning visar på just ett samband mellan 

investeringar i immateriella tillgångar och högre avkastning kan vi därmed påstå att 

marknaden tenderar att undervärdera dessa investeringar och inte se det framtida kassaflöde 

som kan härledas till dem. Detta visar vikten av att hitta metoder för att värdera utgifter för 

detta. Chan et al. tittar också på en koppling mellan reklam och finner även i sin undersökning 

samband mellan investeringar i reklam och högre avkastning.
48

 

 

Green et al. styrker teorin kring den anglosaxiska världens undervärdering av forskning och 

utveckling samt dess tendenser att tänka för kortsiktigt vid investeringar.
49

 Vidare diskuterar 

man utan resultat huruvida detta kan bero på skillnad i redovisningsregler men konstaterar att 

om än små så verkar marknaden värdera forskning och utveckling positivt. 

 

I ”The effect of R&D investments on market value of firms: Evidence from the US, Germany 

and Japan” tittar Bae och Kim vidare på att jämföra om värderingen görs annorlunda länder 

emellan.
50

 Författarna försöker då fylla det gap som finns inom forskningen där majoriteten 

av bevisen för forsknings- och utvecklinsutgifternas effekt är baserad på Amerikanska 

företag. Författarna anser att skillnaderna i resultat kan komma av de olika ländernas syn på 

forskning och utveckling. Där USA som tidigare nämnts har en mer återhållsam syn på 

långsiktiga investeringar kombinerat med att företagens forskning läggs på att utveckla 

produkter. I Tyskland görs forsknings- och utvecklingsinvesteringar i själva processerna 

samtidigt som bankerna står för en stor del av kapitalet och är mer öppna för långsiktiga 

investeringar. I Japan görs satsningarna inom forskning och utveckling på specifika projekt 

inom företaget där både produktutveckling och processutveckling påverkas.
51

 Resultatet visar 

att det i samtliga länder går att se starka positiva samband emellan investeringar i FoU och 

                                                 
46

 Connolly & Hirschey, 2005, s. 217 
47

 Ibid, s. 220 
48

 Chan et al, 2001, s. 2451 
49

 Green et al, 1996, s. 191 
50

 Bae & Kim, 2003, s. 51 
51

 Ibid, s. 52 
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företagens marknadsvärde.
52

 Detta visar att den tro att investerare i USA inte värderar 

långsiktigt kan vara felaktig. 

 

Även om forskning inom området visar på ett statistiskts signifikanta samband mellan 

forsknings- och utvecklingsutgifter och marknadsvärde så är detta inte så robust att vi kan ta 

det som en självklarhet.
53

 De olika undersökningarna använder sig av olika matematiska 

formler för att beräkna sambandet och olika variabler används vid analys. Om det faktiskt 

föreligger ett samband bör detta gå att undersöka med enklare statistiska modeller såsom den 

som förekommer i den här uppsatsen samt den som görs i ”Forsknings- och 

utvecklingsutgifter – Skapar det börsvärde?” skriven av Stefan Gustavsson och Henrik 

Landervik vid Handelshögskolan i Göteborg. 

                                                 
52

 Bae & Kim, 2003, s. 67 
53

 Callen & Morel, 2005, s. 307 
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4. EMPIRI 

I detta kapitel presenteras de resultat som fås när insamlad data används i den statistiska 

modellen som presenterades i kapitel 2 samt om resultatet är statistiskt signifikant eller inte. 

Resultaten får vi fram genom att använda statistikprogrammet SPSS och Excel för de olika 

värdena och diagrammen. 

 

4.1. Danmark 

För Danmark testades 96 dataposter från 26 olika företag. 

 Koefficient Std-Avvikelse T-värde 

Konstant -0,031 0,093 -0,328 

FoU 0,151 0,164 0,923 

Determinationskoefficienten, R
2
 = 0,009 

 

Undersökningen visar att det finns ett väldigt litet positivt samband mellan utgifterna för 

forskning och utveckling och de danska företagens förändring av marknadsvärde. 

Förändringen i marknadsvärde förklaras endast med 0,9% av förändringen i FoU. Då T-värdet 

endast är 0,923 som inte når gränsvärdena ± 1,96 vid så kan vi i denna undersökning inte säga 

att sambandet har någon statistisk signifikans. Den danska börsen verkar därmed inte lägga 

särskilt högt värde vid förändringar i företagens FoU. 

 

Resultatet går även att se grafiskt när vi placerar in all data i en graf. Det blir då enkelt att se 

att något samband inte föreligger mellan de två variablerna. 
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Figur 1 - Scatterplotdiagram för Danmark 
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4.2. Finland 

Från den finska börsen testades data från 47 noterade företag som gav upphov till 176 datapar. 

 Koefficient Std-Avvikelse T-värde 

Konstant 0,113 0,057 1,973 

FoU -0,392 0,203 -1,925 

Determinationskoefficienten, R
2
 = 0,021 

 

I Finland verkar investerare se negativt på ökade utgifter för utveckling och vi finner ett 

negativt samband mellan de två variablerna som enligt determinationskoefficienten förklaras 

till 2,1%. 

 

T-värdet är -1,925 så kan vi inte heller för Danmark förkasta nollhypotesen med en 

signifikansnivå på 5%. Även om den utsatta metoden för uppsatsen har specificerat att den 

signifikansnivå som ska användas är 5% är det i det här fallet väldigt intressant att se på 

resultatet med en annan signifikansnivå. Om en signifikansnivå på 5,48% används istället 

vilket skulle medföra att vi i 5,48% av fallen har fel så skulle resultatet anses vara statistiskt 

signifikant då gränsvärdet istället skulle bli 1,92. 

 

Enligt den grafiska framställningen ser det dock inte ut som om det skulle finnas något 

signifikant samband. 
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Figur 2 - Scatterplotdiagram för Finland 
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4.3. Norge 

Av de data som behandlades fanns 24 noterade norska företag och 92 datapar kunde 

analyseras. 

 Koefficient Std-Avvikelse t-värde 

Konstant 0,178 0,143 1,250 

FoU -0,167 0,220 -0,756 

Determinationskoefficienten, R
2
 = 0,006 

 

Norge likt Danmark visar en väldigt svag förklaringsgrad för sambandet. Endast 0,6% av 

förändringen i marknadsvärde kan förklaras av förändringen i forskning och 

utvecklingsutgifter. Bland de norska företagen finns dock ett negativt samband mellan 

variablerna. 

 

Grafiskt ser vi en större spridning av de olika värdena hos de norska företagen. Det är dock 

relativt tydligt att inget större samband föreligger. 
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Figur 3 - Scatterplotdiagram för Norge 
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4.4. Sverige 

Av de undersökta företagen var det 60 stycken som tillhörden den svenska gruppen. Denna 

grupp var störst av de landsspecifika och gav 242 enheter att analysera. 

 Koefficient Std-Avvikelse t-värde 

Konstant -0,256 0,071 3,627 

FoU 0,013 0,112 0,114 

Determinationskoefficienten, R
2
 = 0,000 

 

Då det fanns ett ganska signifikant samband bland de finska företagen misstänktes det att 

detta berodde på det större urvalet av företag bland de analyserade. Detta stämde dock inte för 

Sverige där förklaringsgraden, determinationskoefficienten, blev 0%. Förändringen i 

marknadsvärde kunde inte alls förklaras av förändringen i FoU. Den icke avrundade siffran 

hamnade på 0,000049 som motsvarar 0,0049%. T-värdet var inte heller tillräckligt för att 

förkasta hypotesen om att det skulle finnas ett samband mellan marknadsvärdet och forskning 

och utvecklingsutgifterna. 

 

Grafiskt ser det ut enligt följande för de svenska företagen. 
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Figur 4 - Scatterplotdiagram för Sverige 
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4.5. Samtliga länder 

En relevant undersökning är att titta på hur det ser ut för hela populationen av företag. Därför 

gjordes även den statistiska analysen på samtliga data ihop för att se hur resultaten blev då. 

Populationen utgjordes då av totalt 157 företag och 606 observationer. 

 Koefficient Std-Avvikelse t-värde 

Konstant 0,163 0,042 3,888 

FoU -0,36 0,077 -0,469 

Determinationskoefficienten, R
2
 = 0,000 

 

När samtliga företag undersöks finner vi ett ganska starkt negativt samband mellan 

förändringen i forskning och utvecklingsutgifter och förändringen i marknadsvärde. Likt för 

de svenska företagen blir förklaringsgraden 0% eller 0,036% för att vara exakt. Vi kan 

därmed konstatera att företagens marknadsvärde till väldigt liten grad består av förväntningar 

på forskning och utveckling. Sambandet är inte statistiskt signifikant då -0,469 ligger inom 

gränsvärdena. Vi kan därmed inte förkasta nollhypotesen. 

 

Grafiskt bekräftas analysen då det klart framgår att inget direkt samband finns. 
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Figur 5 - Scatterplotdiagram för samtliga länder 
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5. ANALYS OCH SLUTDISKUSSION 

Här kommer resultaten av den statistiska analysen att analyseras och diskuteras utefter den 

referensram som återfinns i kapitel 3. 

 

5.1. Resultat 

Frågeställningen lyder: 

”Finns det ett samband mellan nordiska företags marknadsvärden och dess utgifter för 

forskning och utveckling och skiljer det sig mellan länderna?” 

 

Genom de metoder och statistiska modeller som den här uppsatsen bygger på kan inget 

statistiskt signifikant samband mellan de nordiska företagens marknadsvärde och dess utgifter 

för forskning och utveckling upptäckas. Då inget samband kan hittas kan heller ingen 

jämförelse mellan sambandet göras länderna emellan. Detta resultat avviker mycket från den 

tidigare forskning som är gjord men stämmer överens med det resultat som Gustavsson & 

Landervik konstaterar i sin uppsats. 

 

5.2. Slutdiskussion 

Då resultatet från undersökningen skiljer sig från tidigare forskning ställs följdfrågan varför 

detta har inträffat. Tidigare studier har funnit ett positivt samband vilket inte har kunnat 

återskapas i denna uppsats. Det finns dock skillnader i både metod och statistiskt urval vilket 

verkar ligga till grund för olikheterna. De stora skillnaderna i undersökningarna ligger i att 

den här uppsatsen inte gjort någon avgränsning till producerande företag. Detta urval har dock 

uppsatsen från Göteborgs Universitet gjort och slutsatsen där är lik den i denna uppsats. Den 

stora skillnaden som kvarstår är då den statistiska metod som använts. De statistiska 

modellerna i tidigare undersökningar använder utökade modeller där författarna söker efter 

samband mellan onaturliga förändringar i marknadsvärdet. Förändringarna i marknadsvärdet 

jämförs då mot generalindex samt branschförändringar. Detta är svårt att genomföra för en så 

generell undersökning som är gjord i den här uppsatsen.  

 

Värt att notera i resultatet är att även om sambandet inte är signifikant så visar de statistiska 

testerna på ett negativt samband mellan forskning och utvecklingsutgifter och 

marknadsvärdet. Detta är tvärtemot vad tidigare studier visat som visat på positiva samband 

mellan variablerna. Undantaget är även här Gustavsson & Landerviks uppsats vars resultat 

pekar mot det negativa sambandet. I den här undersökningen ligger även Finland på gränsen 
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till statistiskt signifikant samband vilket är anmärkningsvärt då detta land påvisar ett negativt 

samband. 

 

De nordiska länderna tillhör den kontinentala skolan vars investeringar karaktäriseras av 

långsiktiga investeringar. Studier inom området är ofta gjorda på anglosaxiska länder där ett 

kortsiktigt perspektiv råder vid investeringar. Då forskning och utveckling leder till 

långsiktiga vinster borde de nordiska företagen ha ett starkare positivt samband mellan 

variablerna än de företag som undersökts i andra studier. Det är dock mycket troligt att 

sambandet inte är så industrispecifika som tidigare påståtts utan att det har större samband till 

geografiska områden. Även om många av företagens aktier handlas med på börser 

runtomkring i världen så verkar skillnader föreligga. Att generellt säga att forskning och 

utvecklingsutgifter har en positiv påverkan på marknadsvärdet verkar därför inte stämma. 

 

5.3. Vidare forskning 

Fler studier inom området bör göras då resultaten skiljer åt. Fler undersökningar bör göras 

inom Norden som kopierar de metoder som använts i andra studier. Detta kan ge svar på hur 

stor roll den geografiska placeringen av företaget har samt studier kring hur företagskulturen i 

de olika länderna är. Försök bör göras att identifiera skillnader mellan länder som till ytan 

föreligger väldigt lika. Vidare bör det undersökas varför de enklare statistiska modellerna ger 

ett svar tvärtemot tidigare forskning där det först kan tyckas bör ge ett mindre exakt svar. 
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BILAGA 1 – EXEMPEL PÅ DATAUNDERLAG 

 

  2005 2004 

(MEUR)  Data 
Förändring 

05-04 Data 
Förändring 

04-03 

Företag Land MV FoU MV FoU MV FoU MV FoU 

ALK-ABELO A/S DNK 834,6231 57,7890 2,3769 0,0162 247,1556 56,8653 
-

0,3760 
-

0,0841 

AMBU A/S DNK 100,4167 1,7335 0,8098 
-

0,2564 55,4861 2,3312 
-

1,2084 
-

0,0350 

AURIGA INDUSTRIES DNK 291,6803 21,6927 1,2667 0,0517 128,6820 20,6253 
-

0,9710 
-

0,0906 

BANG & OLUFSEN AS DNK 626,0413 36,9623 0,0753 0,3684 582,2008 27,0106 
-

1,1685 
-

0,1072 

BAVARIAN NORDIC AS DNK 311,8603 14,5857 0,5307 0,0180 203,7315 14,3280 
-

1,3292 0,3291 

BRODRENE HARTMANN DNK 45,1683 1,0591 0,7148 
-

0,1048 26,3404 1,1831 
-

0,0710 0,0743 

CARLSBERG A/S DNK 1 681,4700 15,5516 0,2234 0,0613 1 374,4591 14,6539 
-

0,4838 1,4247 

COLOPLAST A/S DNK 1 906,2061 26,5324 0,3832 0,0338 1 378,1040 25,6652 
-

0,1559 0,1550 

DANIONICS AS DNK x x x x 4,5747 0,7000 0,6134 
-

0,7869 

DANISCO A/S DNK 2 236,3558 69,0295 0,2771 0,2116 1 751,1023 56,9756 
-

0,2639 0,0470 

DANWARE AS DNK 26,1759 1,6997 0,1710 0,1118 22,3532 1,5287 
-

0,0457 0,3470 

GENMAB A/S DNK 449,4149 55,5997 0,7257 0,2712 260,4273 43,7373 
-

2,3145 0,1265 

GN STORE NORD A/S DNK 2 281,9744 23,5956 0,3605 0,1108 1 677,3315 21,2414 x x 

H. LUNDBECK A/S DNK 1 133,5949 215,4304 0,1712 
-

0,0057 967,8527 216,6762 
-

0,5248 
-

0,1087 

MACONOMY AS DNK x x x x x x x x 

NEUROSEARCH A/S DNK 161,6957 21,6960 
-

0,2573 1,5359 217,7079 8,5555 
-

0,4024 
-

0,0124 

NKT HOLDING A/S DNK 748,1824 39,0936 1,1297 0,1678 351,3155 33,4754 
-

0,7120 0,2278 

NOVO NORDISK A/S DNK 11 069,4234 681,7249 0,2716 0,2266 8 705,2848 555,7730 
-

0,2190 0,0356 

NOVOZYMES A/S DNK 1 957,2650 106,3142 0,1887 0,1313 1 646,5821 93,9732 
-

0,2874 0,0538 

PHARMEXA AS DNK 119,7759 12,6068 1,3054 0,2746 51,9553 9,8910 
-

2,3699 
-

0,2906 

ROCKWOOL INT'L A/S DNK 1 072,0355 22,6437 1,4960 0,0462 429,5038 21,6448 
-

0,5960 0,0155 

SIMCORP AS DNK 444,3387 20,7042 0,6778 0,3337 264,8275 15,5240 
-

1,4160 0,2485 

THRANE & THRANE AS DNK 75,8922 5,1589 0,0001 0,8890 75,8810 2,7311 
-

1,1271 0,4633 

 


