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Sammandrag: Avhandlingens syfte är att undersöka hur aktielividiteten påverkar ett 

bolags långsiktiga investeringar. I och med att dessa investeringar kan anses vara den 

riktiga drivkraften bakom ekonomisk tillväxt är det viktigt att klargöra hur detta 

samband uttrycker sig. Inte minst på grund av att man genom regleringar och 

värdepapperslagar kan påverka marknadernas likviditet (Fang et al. 2014).  

Teorier existerar som hävdar att en hög likviditet gör företagsledningen mer kortsynta, 

eller myopiska, i sin investeringshorisont. Denna syn förespråkar således ett negativt 

samband. Andra däremot hävdar att en hög likviditet gör aktiepriserna effektivare 

vilket skulle öka på incitamenten att investera i långsiktiga och innovativa projekt. Ett 

antal artiklar har undersökt relaterade forskningsfrågor men undersökningar som är 

centrerade på förhållandet mellan reala investeringar och aktiers likviditet är mycket 

få.  

Undersökningen baserar sig på en fasteffektmodell med ett datasampel bestående av 

årliga observationer från företag listade på London Stock Exchange under 

tidsperioden 2004-2013. Resultaten kan sammanfattas genom att konstatera att 

likviditetens samband med långsiktiga investeringar inte är helt entydigt på den 

brittiska marknaden. Indikationer finns på att effekten snarare är negativ än positiv 

vilket talar för att en ökad likviditet förvärrar företagsledningens kortsynthet. Detta 

går dock inte att säkerställa utan fortsatt forskning inom ämnet. Med säkerhet kan 

dock konstateras att den valda definitionen av såväl likviditet som långsiktiga 

investeringar har en signifikant påverkan på resultaten. 

Nyckelord: Långsiktiga investeringar, aktielikviditet, kapitalkostnad, agentproblem, 

kortsynthet, blockägare, fasteffektmodell 
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1 INLEDNING 

För att ett bolag skall vara framgångsrikt i dagens globala marknader krävs att det 

ständigt förnyar och förbättrar sin verksamhet. Detta uppnås endast genom 

kontinuerliga investeringar i såväl materiella som immateriella tillgångar. (Porter 1992) 

Långsiktiga investeringar är den verkliga drivkraften bakom ekonomisk tillväxt men 

trots detta uppvisar dagens moderna bolag en allt klarare preferens för kortsiktiga 

projekt. En ökning har även kunnat observeras i dividendutbetalningar och 

aktieåterköp vilket många anser vara en direkt konsekvens av den finansiella krisen. 

(Fink 2014, Financial Times 2014) Även om återföring av medel till aktieägarna är en 

del av en balanserad kapitalstrategi får detta inte ske på de långsiktiga investeringarnas 

bekostnad. Situationen har blivit så pass allvarlig att världens största 

kapitalförvaltningsbolag Blackrock i ett öppet brev uppmanat företag att öka sina 

investeringsnivåer. Med dagens nivåer finns en risk för att företagen inte lyckas 

generera en hållbar långsiktig avkastning. (Fink 2014) 

Enligt grundläggande finansiell teori bör företagsledningen göra alla beslut med 

ändamålet att öka på företagets långsiktiga marknadsvärde. Men av någon anledning 

väljer många att avvika från denna teoretiska referensram. Vad kan då vara orsaken till 

att de långsiktiga investeringarna försummas? Svaret på denna fråga är naturligtvis 

mångfacetterad men allt fler akademiker har börjat rikta fokus på aktielikviditetens 

påverkan. Hur handeln av ett företags aktier påverkar investeringar och allokeringen av 

kapital har visserligen diskuterats under en längre tid. Teorier har framförts som 

hävdar att en ökad likviditet mycket väl kan leda till ett kortsiktigare 

investeringsmönster. Dessa argument grundar sig på olika agentproblem där 

framförallt företagsledningens kompensationsplaner fått utstå mycket kritik. Dock 

existerar även teorier som hävdar det motsatta. En ökad likviditet kan förbättra på 

tillgången på kapital vilket i sin tur tillåter ett effektivare utnyttjande av de existerande 

investeringsmöjligheterna.  

Överraskande nog har aktielikviditetens samband med investeringar inte förrän nyligen 

varit centrum för en empirisk undersökning. Ett fåtal undersökningar har gjorts och de 

erhållna resultaten har varit motstridiga. Från ett teoretiskt perspektiv finns klara 

argument som förespråkar ett signifikant samband variablerna emellan men bristen på 

empiriska undersökningar har medfört att inget konscensus har kunnat uppnås i 

frågan. Med tanke på investeringarnas betydelse på såväl företagsnivå som nationell 
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nivå är det således ytterst viktigt att klargöra vilket deras samband är med 

aktielikviditeten. Inte minst på grund av att man med hjälp av regleringar och 

värdepapperslagar kan influera marknadernas likviditet (Fang et al. 2014). I denna 

avhandling kommer jag undersöka detta samband och förhoppningsvis bringa klarhet i 

frågan.  

1.1. Problemområde och kontribution 

Det har uppkommit en livlig debatt om huruvida aktielikviditeten ökar eller minskar på 

de långsiktiga investeringarna inom företaget. En del är av den åsikten att en hög 

likviditet gör företagsledningen mer kortsynta, eller myopiska, i sin 

investeringshorisont. Denna syn förespråkar således ett negativt samband. Andra 

däremot hävdar att en hög likviditet gör aktiepriserna effektivare vilket skulle öka på 

incitamenten att investera i långsiktiga och innovativa projekt.    

Ett antal artiklar har undersökt relaterade forskningsfrågor men undersökningar som 

är centrerade på förhållandet mellan reala investeringar och likviditeten på 

aktiemarknaden är mycket få. De erhållna resultaten är även motstridiga vilket 

motiverar fortsatt forsking inom området. Denna avhandling kommer förhoppningsvis 

bidra med en ökad insyn över hur sambandet mellan likviditet och investeringar ser ut 

och således även ge stöd för någon av de befintliga teorierna.  

Ingen liknande studie har genomförts på den europeiska marknaden vilket gör att 

avhandlingen framgångsrikt uppfyller ett tomrum i den finansiella litteraturen. Ämnet 

är även mycket aktuellt på grund av den Europeiska Unionens förslag på en finansiell 

transaktionsskatt. 

1.2. Syfte 

Avhandlingens syfte är att undersöka hur aktielikviditeten påverkar ett bolags 

långsiktiga investeringar. 

1.3. Avgränsningar 

Den empiriska undersökningen är begränsad till den brittiska marknaden och bolag 

som är noterade på London Stock Exchange. Datamaterialet innehåller årliga 

observationer från tidsperioden 2004-2013, det vill säga en period på tio år. De 
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långsiktiga investeringarna kommer huvudsakligen representeras av bolagets 

kapitalinvesteringar. Forsknings- och undersökningskostnader kommer inte att 

beaktas i undersökningen. Avgränsningarna specificeras närmare i kapitel fyra. 

1.4. Definition av likviditet 

Ett mycket centralt begrepp i denna avhandling är aktielikviditet. För att underlätta 

läsningen är det därför ändamålsenligt att redan i detta skede inleda med en definition. 

Likviditet har ofta ansetts vara ett nyckelbegrepp för finansiella marknader. Generellt 

har det betecknat en åtråvärd egenskap som karaktäriserar en välorganiserad finansiell 

marknad. En marknad sägs ofta vara likvid när den rådande transaktionsstrukturen 

förser en snabb och säker länk mellan utbud och efterfrågan, vilket innefattar låga 

transaktionskostnader. En tillgång sägs likaså vara likvid då den snabbt kan utbytas till 

en minimal kostnad. Utöver detta är en ytterligare viktig aspekt känsligheten av 

tillgångspriserna till handelsaktiviteten. I en likvid marknad bör prisvariationerna inte 

fastställas genom transaktionskostnaderna. Det vill säga att stora transaktioner 

(blocktransaktioner) bör ha en minimal inverkan på priserna. (Gabrielsen et al. 2011) 

1.5. Disposition 

Avhandlingen inleds med en genomgång över de relevanta teorierna. På grund av att 

problemområdet är tämligen utbrett är den teoretiska referensramen uppdelad i två 

avsnitt. Det första fokuserar på investeringsprocessen medan den senare närmare 

behandlar faktorer som påverkar företagets beslutsfattande. Följande huvudkapitel 

presenterar de mest framträdande forskningarna inom ämnet. I kapitel 4 beskrivs 

undersökningens datamaterial och de implementerade avgränsningarna specificeras i 

mera detalj. I samband med detta kommer även deskriptiv statistik gällande 

variablerna att åskådliggöras. Därefter introduceras undersökningens metoder och 

deras bakomliggande statistiska antaganden. Kapitel 6 presenterar de erhållna 

resultaten. Avhandlingen avslutas med en sammanfattande diskussion, kritisk 

genomgång av undersökningen och förslag på fortsatt forskning.  
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2 TEORETISK REFERENSRAM 

Den teoretiska referensramen i denna avhandling är uppdelad i två huvudsakliga 

avsnitt. Det första av dessa behandlar investeringar ur ett generellare perspektiv och 

förklarar vilka faktorer som inverkar på ett företags villighet och förmåga att genomföra 

dessa. Det andra avsnittet kommer att klargöra vilka orsaker som kan påverka bolagets 

investeringsbeteende och ge upphov till en preferens för kortare projekt på de 

långsiktigas bekostnad. 

2.1. Investeringsprocessen 

Som redan framkommit är investeringar väsentliga för att uppnå hållbara avkastningar 

på längre sikt. Ett bolags förmåga och villighet att investera är beroende av ett flertal 

faktorer men i grunden är alla beslut drivna av tillgången på kapital och de aktörer som 

är verksamma i dessa marknader. Nedanstående figur åskådliggör detta förhållande, 

och figuren kommer även att fungera som grund för detta avsnitt. 

Figur 1 Faktorer som inverkar på investeringar (Porter 1992). 
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figur 1 och inleds med en diskussion kring investeringar. Därefter diskuteras hur 

bolagen finansierar sina investeringar och de associerade teorierna presenteras. 

Slutligen kommer fokus riktas mot den externa kapitalmarknaden där orsakerna till 

börslistning presenteras och hur detta påverkar bolagets kapitalkostnad. 

2.1.1. Investeringar 

Bolag investerar i en mängd olika tillgångar. Detta inkluderar fasta tillgångar såsom 

fabriker och maskiner men kan även inkludera immateriella tillgångar som patenter 

och utbildning för anställda. Målet med investeringarna, eller kapitalbudgeteringen, är 

att hitta reala tillgångar som skapar mera värde än vad de kostar. Detta kräver i sin tur 

att värdet av dessa investeringar kan räknas ut. (Brealy et al. 2008) För detta ändamål 

existerar ett antal metoder, såsom nettonuvärdes- och internräntemetoden, där de 

kommande kassaströmmarna diskonteras för att ta i beaktande investeringens risk. 

Företag bör alltid investera i de projekt som har det högsta positiva nettonuvärdet. Det 

vill säga de projekt som maximerar företagets långsiktiga värde.  

2.1.1.1. Kapitalinvesteringar 

Kapitalinvesteringar innefattar resurser som används för att köpa, förnya eller 

förbättra långsiktiga tillgångar. Långsiktiga tillgångar består vanligtvis av fastigheter, 

infrastruktur och övrig utrustning men kan även innefatta framtagandet av en ny 

tjänst. Den ekonomiska livslängden måste dock sträcka sig längre än en 

räkenskapsperiod, det vill säga ett år. Kapitalinvesteringar är den traditionella metoden 

som företag använder för att förbättra och expandera sin verksamhet. Till skillnad från 

de operativa kostnaderna så kostnadsförs kapitalinvesteringarna inte omedelbart i 

bokföringen utan de kapitaliseras över investeringens ekonomiska livslängd. Orsaken 

är att den ekonomiska nyttan överskrider ett beskattningsår. Kapitalinvesteringarna 

skrivs upp i balansräkningen under företagets tillgångar varefter värdet skrivs av, eller 

amorteras ifall det handlar om en immateriell tillgång, i den takt som motsvarar den 

ekonomiska livslängden. 

I enlighet med IAS1 38.57 så inkluderas forsknings- och utvecklingskostnader i denna 

post när en tillgångs kommersiella genomförbarhet för försäljning och användning kan 

fastställas. Företaget bör ha som avsikt att slutföra den immateriella tillgången och 

                                                        
1 International Accounting Standards 
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antingen använda eller sälja den och därtill demonstrera hur tillgången kommer 

generera framtida ekonomiska fördelar. (IAS 2014)  

2.1.2. Finansiering av investeringar 

Då bolag finansierar sina investeringar har de två kapitalkällor till sitt förfogande, vilka 

består av interna och externa kapitalkällor. Intern finansiering uppkommer från 

bolagets operationella verksamhet. Detta inkluderar bland annat bolagets vinstmedel, 

upplupna löner och leverantörsskulder. Extern finansiering uppstår då bolaget är 

tvunget att söka finansiering från utomstående långivare eller investerare. Om bolaget 

exempelvis utfärdar obligationer eller aktier för en investering är det frågan om extern 

finansiering. Beslutsprocessen inom bolag skiljer sig vad kommer till intern och extern 

finansiering. Vad kommer till intern finansiering är åtagandena relativt simpla och 

beslutsprocesserna rutinmässiga. Om däremot ett bolag är i behov av extern 

finansiering, vilket ofta är fallet vad kommer till större investeringar, är processen mera 

invecklad och tidskrävande. Utomstående investerare kräver överlag mer detaljerade 

verksamhetsplaner och är svårare att övertyga om att ett projekt kommer producera 

tillräckligt stora kassaflöden för att berättiga en kapitalinvestering. Extern finansiering 

utsätter således bolagets planer i högre grad till de krav som existerar på 

kapitalmarknaden än vad intern finansiering gör. (Bodie et al. 2009) 

2.1.3. Kapitalstruktur  

Ett bolags primära resurs är de kassaflöden som produceras av dess tillgångar. När ett 

bolag endast är finansierat med stamaktier så tillfaller alla dessa kassaflöden till 

aktieägarna. När bolaget använder sig av både skuld och aktiekapital så delas 

kassaströmmarna i två strömmar. En relativt säker kassaström som tillfaller långivarna 

och en mera riskfylld ström som tillfaller aktieägarna. Bolagets mix av skuld- och 

aktiefinansiering kallas bolagets kapitalstruktur. (Brealy et al. 2008) Enligt Modigliani 

& Miller’s (1958) traditionella finansieringsteori så påverkar inte den så kallade 

finansieringsmixen bolagets värde. Denna teori är dock baserad på en friktionslös 

finansiell marknad, definierat som en marknad utan skatter och transaktionskostnader 

och där kontrakt uppgörs och respekteras utan avgifter. I verkligheten existerar dock 

ett flertal friktioner som gör att kapitalstrukturen har en signifikant påverkan på alla 

bolag. En av de främsta friktionerna är existensen av företagsskatter. Detta medför att 

skuldsättning har en viktig fördel vad kommer till finansieringen. Räntan som bolaget 
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betalar på det lånade kapitalet är skattemässigt avdragsgillt vilket leder till uppkomsten 

av den så kallade skatteskölden. Detta kan vara en mycket värdefull tillgång för bolaget. 

Ett bolags skuldsättning är dock begränsad på grund av de kostnader och risker som 

uppkommer med ökad skuld.  

Företagsledningen kan således se beslut gällande ökad skuldsättning som en avvägning 

mellan fördelarna av ränteskatteskölden och nackdelarna av ökad finansiell risk. Denna 

trade-off teori gällande ett bolags kapitalstrukturtar tar i beaktande att den optimala 

skuldsättningen skiljer sig mellan företag. Bolag med påtagliga tillgångar och stora 

beskattningsbara inkomster bör ha en hög skuldsättning medan olönsamma bolag med 

en stor andel immateriella tillgångar bör förlita sig på eget kapital. Teorin hävdar 

således att bolag i det långa loppet strävar till att bibehålla den så kallade optimala 

kapitalstrukturen och investeringar finansieras i enlighet med denna princip. I 

verkligheten har det dock visat sig att bolag i många sammanhang avviker från trade-

off teorin och en av orsakerna till detta är att den inte beaktar den asymmetriska 

informationen som existerar mellan bolagsledningen och dess investerare. Detta syftar 

till faktumet att ledningen har bättre information om bolagets framtidsutsikter, risk 

och värde än utomstående investerare. (Brealy et al. 2008) 

Till följd av detta uppkom den så kallade ”pecking order” teorin. Pecking order teorin, 

som populäriserades av Myers och Majluf (1984), hävdar att investeringar är i första 

hand finansierade med interna medel, huvudsakligen återinvesterade vinstmedel, 

därefter lånat kapital och slutligen nyemissioner av eget kapital. Nyemissioner är en 

sista utväg då bolaget inte längre har möjlighet att öka sin skuldsättning. Orsaken till 

att bolag tenderar att undvika aktieemissioner är att investerare uppfattar detta som ett 

tecken på att bolaget är övervärderat. Ifall motsaten vore sann skulle bolaget inte 

använda sig av denna finansieringsform på grund av att de i sådana fall skulle sälja sina 

aktier under det ”verkliga” aktiepriset. Myers & Majluf (1984) drog således slutsatesen 

att i situationer där ledningen besitter mera information än investerarna, och bolaget i 

fråga emitterar aktier för att finansiera en investering kommer aktiepriset att falla. 

Detta resonemang verkar utesluta aktieemissioner som en form av finansiering men 

detta är inte korrekt. Asymmetrisk information är inte alltid ett problem och det 

existerar andra faktorer som även påverkar valet av finansiering (Brealy et al. 2008). 

Även om teorierna motsäger sig varandra så har båda visat sig vara korrekta. Däremot 

finns det situationer och omständigheter där den ena dominerar den andra. Pecking 

order teorin har visat sig fungera bra för stora, mogna företag som har tillgång till 
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obligationsmarknader. De finansierar sina investeringar huvudsakligen med interna 

medel och vänder sig till skuldmarknaden i behov av ökad finansiering. Mindre och 

yngre bolag som fortfarande befinner sig i tillväxtfasen använder sig däremot av 

nyemissioner då de är i behov av externt kapital. I det långa loppet är det dock viktigt 

att komma ihåg att ett bolags värde grundar sig på dess kapitalinvesteringar och 

operativa beslut snarare än dess finansiering. Därför är det viktigt att försäkra sig om 

att bolaget har tillräckligt med finansiell flexibilitet så att det kan ta tillvara på sina 

investeringsmöjligheter. (Brealy et al. 2008) 

2.1.4. Börslistning 

Som redan framkommit från de traditionella teorierna gällande kapitalstruktur så är en 

av främsta fördelarna med en börslistning en ökad finansiell flexibilitet. Detta kan 

uttrycka sig både genom en bättre förhandlingskraft gentemot banker men kanske 

tydligare genom att erbjuda en ny källa till kapital vilken kan användas till att 

finansiera ett bolags tillväxt och expansion. I en enkätundersökning uppgjord av Bancel 

& Mittoo (2009) så uppgav majoriteten av de ekonomichefer som svarat på enkäten att 

detta var en av huvudorsakerna bakom en börslistning. 

Om bolagen strävar till att uppehålla en optimal kapitalstruktur, som trade-off teorin 

hävdar, så är en börslistning en central mekanism i att uppnå detta. En hel del 

paralleller kan även dras till Myers & Majlufs (1984) pecking order teori. Traditionellt 

brukar en börslistning ses som en naturlig del av ett bolags tillväxt mycket på grund av 

de möjligheter som detta erbjuder. Även om de ovanstående argumenten är drivande 

faktorer i beslutsfattandet gällande en börsintroducering existerar ett antal ytterligare 

motiv. Dessa kan variera från bolag till bolag vilket gör att det inte existerar ett klart 

konsensus över vilka de drivande motiven är. En av de främsta orsakerna som nämns i 

litteraturen är den förbättrade övervakningen och bolagstyrningen som medföljer men 

det kan även handla om riskreducering från ägarnas sida. Huyhebaert & Hulle (2006) 

hävdar att bolag som investerar i projekt för framtida tillväxt tenderar att vara 

riskfyllda. Ägarna av sådana bolag föredrar därför att förlita sig till externt kapital för 

att finansiera sina projekt snarare än att använda sig av eget kapital. Ägarna kan även 

använda sig av en börsintroduktion som ett första steg i att sälja sina andelar eller 

underlätta uppköp av andra bolag. I och med att aktierna handlas på börsen 

underlättas prissättningen vilket gör processen av dessa transaktioner lättare.  
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En del strategiska fördelar uppkommer även i samband med en eventuell börslistning. 

Bland annat förbättrar en börslistning bolagets igenkännbarhet, rykte och kredibilitet. 

Dessa faktorer bidrar till att öka likviditeten av bolagets aktier och värdesätts även högt 

av ledningen. I Bancel & Mittoo’s (2009) enkätundersökning angav 75 % av 

respondenterna att en högre likviditet är en av de främsta fördelarna med att bli ett 

publikt bolag. 

2.1.5. Kapitalkostnad 

Ett bolags kapitalkostnad definieras som den förväntade avkastningen på en portfölj 

som innehåller bolagets alla existerande säkerheter. Kapitalkostnaden estimeras som 

en blandning av skuldkostnaden (räntan) och kostnaden för eget kapital (den 

förväntade avkastningen på bolagets aktier). Denna blandning kallas vanligtvis den 

viktade kapitalkostnaden2. På grund av att den viktade kapitalkostnaden representerar 

en tröskelnivå som bolaget är tvunget att överkomma förrän det kan skapa värde 

används det vanligtvis som diskonteringsräntan i samband med 

kapitalbudgeteringsprocessen. (Brealy et al. 2008) Ju lägre bolagets kapitalkostnad är 

desto fler positiva NPV projekt finns tillgängliga för investering. Likviditeten påverkar 

kapitalkostnaden genom dess förhållande med den krävda avkastningen på bolagets 

aktier. 

Finansiella teorier har länge diskuterat existensen av det så kallade likviditetspremiet. 

Med detta avses den prisskillnad som existerar mellan två tillgångar som endast skiljer 

sig genom deras likviditet. Om en tillgång är svårare att göra sig av med, illikvidare, så 

bidrar detta till att öka den associerade risken och investerare kräver att bli 

kompenserade för detta. Kapitalkostnaden höjs och priset på tillgången sjunker.  

Amihud & Mendelson (1986) hävdar därför att det är i bolagens intresse att öka 

likviditeten av sina aktier, och därigenom minska bolagets alternativkostnad. De 

befintliga tillångarnas diskonteringsränta minskas och bolagets värde stiger. På grund 

av att kapitalkostnaden även används i samband med utvärderingen av 

investeringsprojekt så kunde det även förväntas att antalet positiva NPV projekt skulle 

öka. Detta argument talar för ett positivt samband mellan aktielikviditet och 

investeringar.  

                                                        
2 Eng. Weighted Average Cost of Capital (WACC) 
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2.1.6. Merton’s prissättningsmodell 

En intressant teori som sammanbinder fördelarna med en börsintroduktion, likviditet, 

kapitalkostnad och investeringar är Merton’s (1987) prissättningsmodell. Enligt Merton 

(1987) är anskaffningen av information och spridningen av denna till andra 

ekonomiska enheter viktig i alla områden av ekonomin. Detta är framförallt fallet på 

kapitalmarknaderna. Ett flertal signaleringsmodeller existerar vilka fokuserar på 

bolagens svårigheter i att sända specifik information, såsom vinstutsikter och 

investeringsplaner, till investerare. Kostnader som ofta betonas i dessa situationer är 

incitamentkostnaderna för ledningen att sända ut informationen och de kostnader som 

krävs för att göra informationen trovärdig. Det existerar dock en annan typ av 

kostnader som inte beaktas i dessa modeller. För att informationsöverföringen skall 

vara framgångsrik förutsätts att informationen skall vara korrekt men även att denna 

skall nå fram till investerarna. Om en investerare inte följer ett specifikt bolag är det 

högst troligt att den nya informationen inte når honom och investeraren kommer 

således inte ta en position i bolaget. Investerarna har naturligtvis även andra 

informationskällor till sitt förfogande, såsom mäklarhus och professionella 

portföljförvaltare, men samma kostnader uppkommer i att göra dessa medvetna om 

bolaget som enskilda investerare. 

Mertons (1987) argument passar väl in i Arbel-Carvell-Strebel’s (1983) teori om 

försummade aktier3. I deras teori är försummade aktier sådana som inte följs 

regelbundet av professionella analytiker. Kvalitén på informationen gällande dessa 

bolag är därför relativt låg vilket i sin tur höjer den förväntade avkastningen och 

begränsar investeringsmöjligheterna. Enligt Merton (1987) ligger det således i bolagets 

intresse att använda resurser för att göra investerare medvetna om bolaget. Det ger 

med andra ord en logisk grund för bolag att öka deras annonseringskostnader som är 

riktade till investerare och PR byråer. Ett bolag bör även introducera sina aktier på den 

nationella börsen, vilket förutom ökad publicitet även medför ökat 

investerarförtroende. 

Enligt Merton (1987) så tenderar en ökning i investerarbasen sammanfalla med en 

ökning i investeringar. Om en exogen händelse leder till en ökning i investerarbasen, 

och därigenom likviditeten, så minskar bolagets kapitalkostnad vilket i sin tur gör det 

optimalt för bolaget att öka sina investeringar. Om andra händelser leder till att bolaget 

vill öka sina investeringar så brukar de vanligen även vilja öka på investerarbasen. 

                                                        
3 Eng. Neglected Stock Theory 



 

 

11 

Gemensamt för dessa scenarion är att bolaget i fråga är tvunget att emittera nya 

värdepapper för att finansiera investeringarna.  

2.1.7. Aktieemissionskostnader 

Ett samband mellan aktielikviditet och investeringar kan även härledas från de 

kostnader som uppstår i samband med en aktieemission. Investeringsbankerna som 

fungerar som mellanhänder i dessa transaktioner spenderar stora resurser på att hitta 

villiga köpare och utkräver en avgift för denna tjänst. Emissionens framgång är en 

finansiell risk för banken och i situationer där de befarar att risken är större kräver de 

även högre avgifter. En högre likviditet, som karaktäriserar en ökad handelsaktivitet, 

underlättar investeringsbankens arbete och de associerade kostnaderna är således 

mindre för bolagen i fråga. Likviditetens inverkan på kostnaderna för att anskaffa 

kapital har påvisats vara ekonomiskt signifikanta och den marginella kostnaden för 

illikviditet är högre ju större bolaget är (Butler et al. 2005). Följaktligen tenderar 

höglikvida bolag att oftare använda sig av nyemissioner, vilket frigör kapital till fler 

investeringar. Den förbättrade tillgången på kapital uttrycker sig även genom en lägre 

skuldsättning, det vill säga ett negativt samband mellan likviditet och skuldsättning 

(Bharath et al. 2009, Lipson & Mortal 2009).  

De teorier som hittills diskuterats tyder alla på ett signifikant positivt samband mellan 

likviditet och investeringar men hur uppdelningen sker i kort- och långsiktiga projekt 

framkommer inte. Intuitivt bör en ökning ske i båda måtten, där de befintliga 

investeringsmöjligheterna bestämmer uppdelningen. Empiriska forskningar har dock 

funnit att det existerar en preferens för kortare projekt på de långsiktigas bekostnad. 

Det kan även vara fallet med aktieemissioner där bolaget före emitteringen väljer att 

blåsa upp det rådande aktiepriset med målet att samla in så mycket kapital som möjligt 

(Stein 1996).  
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2.2. Faktorer som påverkar investeringsbeteendet 

Utifrån det föregående kapitlet skulle det kunna antas att det existerar ett positivt 

samband mellan likviditet och kapitalinvesteringar. Dock har det länge diskuterats att 

sambandet de facto är negativt. Bland annat Porter (1992) och Bhide (1993) ansåg att 

en ökad likviditet har en kvävande effekt på innovationen inom företag vilket uttrycker 

sig genom minskade kapitalinvesteringar. Investeringsbeteendet, såsom investeringar i 

allmänhet, är beroende av såväl den interna som externa kapitalmarknaden och de 

verksamma aktörerna. Porter (1992) beskrev problematiken enligt nedanstående figur 

vilken ger en god överblick på de faktorer som inverkar på investeringsbeteendet. 

Figur 2 Faktorer som påverkar investeringsbeteendet (Porter 1992). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Majoriteten av dessa faktorer diskuteras i detta kapitel och deras innebörd kommer att 

klargöras. Förrän en djupare diskussion kan inledas är det dock väsentligt att förklara 

källan till problemen, nämligen agentteorin. Därefter kommer en kort förklaring över 

vilka de karaktäristiska skillnaderna är mellan kort- och långsiktiga projekt som kan 

leda till att ledningen frångår från värdemaximeringsteorin. Olika teorier som förklarar 

ledningens tendens att vara kortsynta presenteras och även faktorer som kan motverka 

detta beteende. 
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2.2.1. Agentteori 

Enligt finansiell teori bör företag alltid investera i de projekt som tillbringar det högsta 

positiva nettonuvärdet. Förutom att aktieägarnas förmögenhet maximeras så kommer 

även övriga intressenter– anställda, konsumenter, leverantörer och distributörer – 

gynnas. Detta gagnar således ekonomin som helhet och inte bara ägarnas intressen. 

(Lazonick & O’Sullivan 2000) I samband med beslut gällande företagets framtida 

investeringar bör således värdemaximering vara den dominerande principen och övriga 

faktorer, såsom projektets längd, inte inverka beslutsprocessen. I verkligheten avviker 

dock företagsledningen i många situationer från denna teoretiska referensram. Orsaken 

är problematiken som uppstår i samband med separationen av ägande och kontroll. 

Denna företagsform som varit drivkraften i utvecklingen av de finansiella marknaderna 

är inte problemfri och har diskuterats livligt framförallt i form av den så kallade 

agentteorin.  

Agentteorin härrör från 1960- och det tidiga 1970-talet då ekonomer började diskutera 

implikationerna av riskfördelning mellan individer och grupper. Med tidens gång 

ändrades omfattningen av undersökningarna från att endast koncentrera sig på risk till 

att även beakta effekten av avvikande mål. Mera specifikt så behandlar agentteorin 

förhållanden, där en grupp (principalen) delegerar arbetsuppgifter till en annan 

(agenten). Agenterna förväntas agera i arbetsgivarens intresse men kan av olika orsaker 

”misslyckas” att göra detta. Två specifika problem kan uppkomma i dessa förhållanden 

som agentteorin strävar till att lösa. Det första innefattar konflikten som uppstår då 

preferenserna eller målen skiljer sig mellan principalen och agenten. Detta problem 

förstärks i situationer där principalen inte har möjlighet eller av kostnadsmässiga skäl 

inte kan övervaka de beslut som tas av agenten. Det andra problemet är associerat med 

riskfördelning och situationer där principalen och agenten inte delar samma attitud 

gentemot risk. (Eisenhardt 1989) Gemensamt för bägge situationerna är att agentens 

handlingar och beslut kan leda till kostnader som missgynnar principalen. 

Från en mera praktisk synvinkel kan detta representeras genom att använda sig av 

Jensen & Mecklings (1976) kontraktuella teoriram. Kärnan i agent problemet är 

separationen av ägande och kontroll och denna kan sägas uppkomma i samband med 

att företagsledningen samlar in resurser från investerare. Dessa resurser är ämnade för 

att sättas in i en produktiv användning och skapa värde för investerarna. Finansiärerna 

har inte den kunskap som krävs och behöver således ledningens specialiserade humana 

kapital för att generera avkastningar. Bolaget å sin sida är i behov av investerarnas 
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kapital för att utveckla sin verksamhet. Frågan som uppstår i samband med denna 

transaktion är hur finansiärerna kan försäkra sig om att få någon ersättning från 

företagsledningen. De vill undvika en situation där deras kapital används på oattraktiva 

projekt eller helt och hållet exproprieras. Agent problemet hänvisar således till hur 

detta kunde undvikas. (Schleifer & Vishny 1997)     

Den vanligaste åtgärden är att uppföra ett kontrakt mellan finansiärerna och 

entreprenören i vilket specificeras hur resurserna bör användas och hur de framtida 

avkastningarna delas mellan de två parterna. Idealt vore att underteckna ett komplett 

kontrakt där det specificeras hur lednigen bör agera i alla möjliga scenarion men detta 

är i praktiken omöjligt att uppnå. Merparten av framtida händelser är svåra att förutse 

och beskriva vilket resulterar i att kompletta kontrakt är tekniskt ogenomförbara. 

(Schleifer & Vishny 1997) Ledningen och finansiärerna är således tvungna att 

bestämma hur de residuala kontrollrättigheterna skall allokeras, det vill säga 

specificera vem som har rätten att ta beslut i situationer som inte är förutsedda i 

kontraktet (Grossman & Hardt 1986).  

I princip kunde finansiärerna kräva att de skulle behålla all beslutanderätt men detta 

överensstämmer inte med den fundamentala orsaken till att de ursprungligen valt att 

investera i bolaget. Finansiärerna är helt enkelt inte tillräckligt kvalificerade eller 

informerade för att kunna ta de rätta besluten. Ofta krävs även att resurser från ett 

stort antal finansiärer allokeras vilket medför att de individuellt representerar en alltför 

liten del för att kunna utnyttja de kontrollrättigheter som de besitter. Detta medför att 

ett free rider problem uppstår där individuella investerare blir ointresserade av att lära 

sig om de bolag som de investerat i och avstår från att medverka i bolagsstyrningen. 

(Schleifer & Vishny 1997) I praktiken tillfaller således majoriteten av de residuala 

kontroll rättigheterna ledningen, som egenhändigt kan bestämma hur investerarnas 

pengar allokeras. Risken för missbruk är därför påtaglig. Ledningen kan utnyttja 

kapitalet till sin egen fördel och preferens vilket i sin tur minskar på aktieägarnas 

förmögenhet. Detta ter sig vanligtvis genom orimliga investeringar i olika förmåner och 

bekvämligheter, men kan även innefatta större investeringar (exempelvis 

imperiebyggande) som går emot värdemaximeringsteorin.  
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2.2.2. Karaktäristiska skillnader mellan kort- och långsiktiga 

investeringar 

Det existerar ett antal karaktäristiska skillnader mellan kort- och långsiktiga 

investeringar som medfört att bolag uppvisat en tendens att preferera de förstnämnda 

även om detta talar emot den traditionella värdemaximeringsteorin.    

Den mest betydelsefulla av dessa olikheter är de kommande kassaflödenas uppkomst. 

De långsiktiga investeringarnas kassaflöden uppstår i regel längre fram i tiden vilket 

medför att de är utsatta för en större värderingsosäkerhet.  Enligt Shleifer & Vishny 

(1990) har bolag därav en tendens att föredra kortsiktiga projekt. De poängterar att 

långfristiga tillgångar kan drabbas av en felprissättning som kan kvarstå under en 

längre tid. Denna kvarstår enda tills investerarnas feltolkningar korrigeras eller 

arbitragemöjligheter driver priset till sitt fundamentala värde. Effekten är i många fall 

en sänkning i såväl det kortsiktiga resultatet som det rådande aktiepriset, och leder till 

ett större behov för ägarna att övervaka bolagets verksamhet.  

Situationen förvärras ytterligare på grund av faktumet att långsiktiga investeringar ofta 

kräver betydande kapitalplaceringar i immateriella tillgångar. Dessa är svåra att 

observera och värdesätta varför marknaden inte klarar av att inkorporera dem i 

aktiepriset med omedelbar verkan. Istället så påverkar de immateriella tillgångarna 

aktiepriset först senare då de uppenbarar sig i materiell form, exempelvis genom 

resultatrapporter. Orsaken kan också vara att aktiemarknaderna använder sig av 

traditionella värderingsmetoder vilka baserar sig på fysiska tillgångar.  Dessa klarar 

inte av att ackommodera de immateriella tillgångarna även om deras betydelse vuxit 

avsevärt i samband med övergången från industri- till tjänstesamhällen. (Edmans 

2012) Enligt Edmans (2011) kan det ta så länge som upptill fyra till fem år innan 

immateriella tillgångar fullständigt inkorporerats i aktiepriset. 

2.2.3. Kortsynthet 

Ledningens tendens att vara för kortsiktiga i sin investeringshorisont missgynnar i 

många sammanhang såväl investerare som övriga intressenter. Detta uttryckte sig 

framförallt i samband med den senaste krisen där marknadsaktörernas strävan efter 

kortsiktiga vinster ledde till en kollaps av det finansiella systemet. Även om de 

bakomliggande orsakerna är flera till antalet var försummandet av de långsiktiga 

konsekvenserna den drivande faktorn. I och med att företagsledningen bör sträva till 
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att maximera aktieägarnas långsiktiga förmögenhet så uppstår frågan varför detta inte 

görs i praktiken. 

Teorier och modeller gällande kortsiktighet grundar sig på att ledningen i publika bolag 

erhåller nytta från såväl det aktuella aktiepriset såsom dess långsiktiga värde. Det 

existerar således ett incitament att manipulera det aktuella aktiepriset. På grund av att 

aktiepriset motsvarar nuvärdet av bolagets diskonterade framtida kassaflöden kommer 

ledningen att försöka manipulera investerarnas förväntningar av de kommande 

kassaflödena. Detta görs genom att rapportera högre aktuella kassaflöden i hopp om att 

investerarna till följd av detta även ökar sina förväntningar av de kommande 

kassaflödena. Den bakomliggande mekanismen i dessa modeller är inte vilseledande 

bokföring utan underinvestering. Investerarna kan observera de aktuella 

investeringarna men däremot saknar de information över vilka projekt bolaget bör åta 

för att maximera dess långsiktiga värde. Därav känner inte aktieägarna till 

omfattningen av underinvesteringen. Emellertid känner de till ledningens incitament 

och uppfattar att stora rapporterade kassaflöden leder till minskade kassaflöden i 

framtiden vilket minskar på bolagets värde på lång sikt. Detta stoppar dock inte 

kortsiktiga företagsledare från att underinvestera. Ett fångarnas dilemma uppstår där 

ifall investerarna inte förväntade sig någon underinvestering så skulle ledningen blåsa 

upp de nuvarande inkomsterna genom att minska på investeringarna. Givet att 

investerarna förväntar sig att en underinvestering sker så är det gynnsammare för 

ledningen att avstå från positiva NPV projekt och i själva verket underinvestera. (Asker 

et al. 2015) 

Det existerar ett flertal olika orsaker som kan leda till en ökad preferens för det 

kortsiktiga resultatet. Att avgöra vilken av dessa som är den verkliga källan till 

problemet är en svår, om inte omöjlig, uppgift. De förklaringar som ges i detta kapitel 

är utvalda på grund av att de teoretiskt kan kopplas ihop med aktielikviditeten. 

Likviditeten har argumenterats vara en av de faktorer som driver det kortsiktiga 

beteendet på grund av att en hög aktielikviditet underlättar försäljningen respektive 

köpandet av bolagets aktier. Om bolaget presterar dåligt på kort sikt kan investerarna 

lättare sälja sina ägarandelar vilket minskar det rådande aktiepriset. Känsligheten för 

resultatrapporter är högre varför ledningen känner sig pressade att vara allt mer 

kortsynta, eller myopiska i sin investeringshorisont. Illikvida bolag kan således gynnas 

genom att deras investerare i viss mån är låsta i företaget på längre sikt.  
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2.2.3.1. Karriärbekymmer 

En av de orsaker som kan skapa en preferens för kortare och transparentare projekt är 

ledningens karriärmässiga oro. Då styrelsen och aktieägarna beslutar om huruvida den 

nuvarande ledningen får fortsatt förtroende så är detta beslut till en viss grad baserat 

på kortsiktiga observationer och resultat (Bénabou & Tirole 2010). Om ledningen 

arbetar med en lång tidshorisont kan det påverka det kortsiktiga resultatet så pass 

kraftigt att aktieägarna tolkar detta som ett tecken på inkompetens. De väljer således 

att sälja sina ägarandelar (vilket underlättas av en hög likviditet) och det rådande 

aktiepriset sjunker. Om även styrelsen saknar kompetensen och kunskapen att se de 

ekonomiska fördelarna som uppstår med de långsiktiga investeringarna kan de 

negativa signalerna från marknaden leda till att ledningen blir ombedda att avgå från 

sina poster. Därav kan det vara mindre riskfyllt för ledningen att överinvestera i korta 

projekt snarare än det motsatta. Detta kan även direkt appliceras på chefers oro över 

deras professionella rykte. De är i deras intresse att behålla en god attraktionskraft på 

arbetsmarknaden och resulterar således i samma investeringsmönster. Här kan även 

ett visst flockbeteende ha en inverkan där chefer vill undvika att utmärka sig själva 

genom en avvikande investeringsstrategi. Om strategin i fråga misslyckas kan skulden 

inte läggas på signalerna från marknaden utan uppfattas snarare som inkompetens från 

ledningens sida (Scharfstein & Stein 1990).   

Samma effekter kan påträffas då ett företag är under uppköpshot. I ett typiskt fientligt 

uppköp så förvärvar det köpande bolaget kontrollrättigheterna över målbolaget och kan 

därför välja att åsidosätta, eller åtminstone kontrollera, den nuvarande ledningen 

(Schleifer & Vishny 1997). En sådan situation vill de naturligtvis undvika och gör detta 

genom att offra långsiktiga projekt till förmån för transparentare projekt som snabbt 

visar sig i resultaträkningen. Långsiktiga tillgångar kan även säljas, även om de 

ekonomiska vinsterna inte ännu realiserats, i mån om att höja de aktuella vinsterna. 

(Stein 1988) De mindre transaktionskostnaderna och den underlättade handeln som en 

ökad likviditet för med sig ökar på hotet av uppköp. Det finns således en risk att 

likviditeten förvärrar kortsyntheten inom bolaget och minskar på de långsiktiga 

investeringarna (Fang et al. 2014). Det bör poängteras att i detta fall handlar det om 

defensiva åtgärder som inte gynnar aktieägarna. I många fall kan ett uppköp av bolaget 

öka värdet genom de synergieffekter som uppstår. Utöver detta kan det ursprungliga 

hotet av uppköp leda till att ledningen implementerar en värdemaximerande strategi. 

Om ägarna och övriga intressenter värdesätter denna strategi som sig bör så skall det 

leda till ett högre aktiepris.   
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2.2.3.2. Kompensation 

I teorin bör kompensations- och belöningssystem vara utformade i syftet att maximera 

ägarnas förmögenhet. De bör attrahera talangfulla chefer samtidigt som de skapar 

incitament till större ansträngningar och tillvaratagande av tillväxtmöjligheter. 

(Edmans 2009) På senare år har dock kompensationssystemen fått utstå en hel del 

kritik på grund av att de skapat alltför stora incitament att öka på kortsiktiga vinster 

och resultat. I många fall har orsaken varit att de baserat sig på företagets interna 

resultatvärderingar, och dessa har i sin tur traditionellt grundat sig på 

redovisningssiffror. I och med att dessa endast mäter prestationer över en 

räkenskapsperiod så förstärks ”horisont problematiken” där ledningen betonar det 

kortsiktiga resultatet på bekostnad av de framtida kassaflödena. (Brickley et al. 2003) 

Även användningen av optioner och aktiebaserad belöning har lett till en snedvriden 

risktagning. Ett bristfälligt belöningssystem kombinerat med otillräcklig riskkontroll 

har visat sig vara en farlig kombination och har drivit stora företag, såsom Enron, i 

konkurs.   

Även om den senaste krisen bidragit till att öka kännedomen kring de faror kortsiktiga 

ersättningssystem skapar för såväl bolag som samhällen så är ett visst beroende av det 

rådande resultatet oundvikligt (Bénabou & Tirole 2009). Olika förslag på förbättringar 

har gjorts där den gemensamma åsikten är att ledningens möjlighet till att likvidera 

sina positioner bör begränsas. Detta skulle förhoppningsvis öka ledningens 

investeringshorisont och främja en sundare risktagning.   

2.2.3.3. Investerare och aktieanalytiker 

De orsaker som hittills diskuterats har grundat sig på ledningens vilja att maximera sin 

egen nytta men i verkligheten inverkar även andra faktorer såsom investerares och 

aktieanalytikers kortsiktiga förväntningar. Ledningen kan känna sig pressade att uppnå 

mål som satts av dessa marknadsaktörer. Detta framkom exempelvis genom en 

enkätsundersökning som utfördes av Graham & Campbell (2002) där 40 % av de 400 

tillfrågade ekonomicheferna svarade att de skulle nobba ett positivt NPV projekt för att 

uppnå det vinst per aktie estimat som satts av aktieanalytiker. I situationer där bolaget 

inte uppnår aktieanalytikernas estimat kan det leda till aktieägarna säljer sina andelar, 

vilket igen underlättas av en hög likviditet. Det bör även poängteras att generellt följs 

höglikvida bolag av fler aktieanalytiker (Roulstone 2003). 
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En orsak kan även vara att ledningen på grund av hänsyn till investerare som förväntas 

sälja tidigt väljer att hålla det rådande resultatet högt (Miller and Rock 1985). Även det 

tidigare diskuterade hotet om uppköp kan leda till en fokusering på det kortsiktiga 

resultatet men på grunder som baseras på investerarnas intressen. I och med att risken 

för uppköp är konstant kan den medföljande rädslan av att bli uppköpt till ett 

undervärderat pris bli såpass stort att ledningen väljer att hålla det rådande aktiepriset 

så högt som möjligt i alla lägen. Detta även om det inte följer långsiktigt 

värdeskapande. (Stein 1988)   

2.2.4. Koncentrerat ägarskap 

För att undvika värdeminskande beslut från ledningens sida är det viktigt att deras 

handlingar ständigt övervakas. Denna uppgift tillfaller självfallet ägarna men som 

tidigare nämnts kan ett free rider problem uppstå där ingen av aktieägarna är beredda 

att lägga ner de krävda resurserna. Orsaken är avsaknaden av tillräckliga kassaflödes- 

och beslutanderätter, vilket innebär att ägarna varken har intresse eller möjlighet att 

påverka företagets verksamhet. En lösning är i detta fall att koncentrera ägarstrukturen 

till en eller flera aktörer och därigenom undvika det traditionella free rider problemet. 

En betydande majoritetsägare har incitament att både samla information och övervaka 

bolaget i fråga. Han har även tillräckligt med beslutanderätt för att sätta press på 

ledningen, och om nödvändigt driva ut ledningen genom en proxy kamp. Stora 

aktieägare motverkar således agent problematiken på grund av två faktorer. De ha rätt 

till en betydande del av kassaflödena och således ett intresse i vinstmaximering, 

samtidigt som de har tillräckligt med kontroll över tillgångarna för att få deras 

intressen respekterade.  (Schleifer & Vishny 1997) 

Blockhållare påverkar aktiepriset främst genom deras engagemang i styrningen av 

bolaget. Detta kan uttrycka sig i ett antal olika former såsom implementering av nya 

strategier eller rätt utav genom ersättning av den nuvarande ledningen. På grund av 

deras intresse i långsiktig vinstmaximering snarare än kortsiktigt resultat förespråkar 

detta ökade investeringar i projekt med kassaflöden längre in i framtiden. Blotta 

närvaron av en influensrik blockhållare kan följaktligen avsevärt minska på ledningens 

kortsiktighet. Denna iakttagelse har bland annat lett till att Aoki & Patrick (1994) och 

Porter (1992) förespråkat ökat ägande från banker. De anser att bankernas intresse i 

värdemaximering skulle öka de långsiktiga investeringarna vilket är viktigt för att 

bibehålla en konkurrenskraftig marknad. Bevis på att blockägare och institutionella 
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ägare skulle ha en positiv inverkan på långsiktiga projekt har påvisats av Baysinger, 

Kosnik & Turk (1991) som funnit en positiv korrelation mellan koncentrerat ägande och 

forsknings och utvecklingskostnader samt Lee (2005) som påvisat samma förhållande 

mellan totalt blockägande och patenter.  

Traditionellt har litteraturen kring blockägare undersökt hur de genom att ingripa i den 

operationella verksamheten kan avvärja de problem som uppkommer med agent-

principal förhållandet. På senare år har dock en alternativ styrmekanism dragit till sig 

allt mera uppmärksamhet, nämligen handeln med företagets aktier. Den 

bakomliggande idén är att ifall ledningen gör värdeminskande beslut kan blockägarna 

välja att sälja sina andelar. Aktiepriset pressas följaktligen nedåt vilket skadar 

ledningen i efterhand. Hotet av försäljning kan därför leda till att ledningen har större 

incitament att fatta värdemaximerande beslut. (Edmans 2013) Effekten av en 

försäljning av en blockhållare är påtaglig på grund av att de lägger mycket resurser på 

att samla information. Deras investeringsbeslut tolkas av marknaden vara baserade på 

privat information och värdesätts högt av de övriga marknadsaktörerna. Edmans 

(2013) illustrerar detta genom att beskriva en situation där blockhållaren har privat 

information om värdet V, och genom att handla på denna information så kommer 

aktiepriset bättre reflektera dess fundamentala värde. Med andra ord om ledningen tar 

värdeförstörande beslut och minskar på V, så kommer blockägarna sälja sina andelar 

och pressa ner priset mot det reducerade priset och därmed skada ledningen. Därav 

skapar hotet av försäljning ett välfungerande incitament att maximera värdet i alla 

situationer. Detta kan uttrycka sig genom större arbetsinsatser (Admati & Pfleiderer 

2009), och framförallt genom mera investeringar i långsiktiga projekt (Edmans 2012). 

Effektiviteten i marknaderna ökar och de långsiktiga investeringarnas fundamentala 

värden reflekteras bättre i aktiepriset.  

Hur kan då detta kopplas samman med aktielikviditet? Den traditionella synen är att 

en ökad likviditet är dåligt för bolaget på grund av detta tillåter blockhållarna att sälja 

sina aktier snarare än att bära kostnaderna för att ingripa och åtgärda möjliga problem 

(Bhide 1993). Denna syn kan dock ifrågasättas genom två alternativa teorier. För det 

första kan likviditeten ha en positiv effekt på bolagstyrningen genom att det möjliggör 

att blockägare uppkommer i första taget. För det andra så ökar effekten av 

blockhållarnas försäljningshot som bolagstyrningsmekanism på grund av den 

underlättade handeln (Edmans 2013). En ökad likviditet kan således vara gynnsamt för 

bolagstyrningen genom att öka på sannolikheten av blockbildning, öka på 
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informationsinsamlingen då blocket bildats, och slutligen öka på handeln när 

informationen förvärvats. (Edmans 2009)  

Även om teorin anger att blockhållare är en effektiv mekanism till att motverka 

agentkostnader så kan det i praktiken misslyckas. Det finns ingen garanti för att ägare 

med en betydande beslutanderätt skulle prioritera värdemaximering. Ägarna kan 

istället sträva efter andra mål vare sig politiska, ideologiska eller rent utav själviska. 

Detta görs på övriga investerares bekostnad och går emot värdemaximeringsteorin. 

Agentproblemet kan därför förvärras snarare än underlättas i samband med 

koncentrerat ägarskap. Det går inte heller att utesluta att det i själva verket leder till en 

ökning i de kortsiktiga investeringarna. Blockhållarna kan ha en kortsiktig 

investeringshorisont som uppstått till följd av en osäkerhet kring framtida 

marknadslägen. Deras närvaro minskar således värdet ex ante genom att ledningen 

känner sig hotade av ett ingripande från deras sida om bolaget inte styrs enligt deras 

önskemål (Edmans 2013).  

2.2.5. Aktieprisernas informationsvärde 

En ytterligare teori som kan förklara ett möjligt samband mellan investeringar och 

likviditet grundar sig på signalering och den information som aktiepriset förmedlar. 

Paralleller kan dras med Merton’s (1987) prissättningsmodell som diskuterades 

tidigare i kapitlet. En ökad likviditet har visat dra till sig en större andel investerare 

som handlar på basis av kunskap och information (Subrahmanyam & Titman 2001). 

Bolagets fundamentala värde förmedlas därför effektivare genom aktiepriset och den så 

kallade feedback effekten ökar. Detta är framförallt viktigt då det existerar en stor 

osäkerhet kring bolagets kassaflöden, vilket ofta är fallet vid långsiktiga projekt 

(Subrahmanyam & Titman 2001). Övriga investerare påverkas av dessa signaler och 

kan välja att investera även om detta talar emot deras eget förnuft och ett sorts 

flockbeteende uppstår där priset pressas upp och bolaget får mera kapital till sitt 

förfogande. 

Enligt Khanna & Sonti (2004) kan de informerade investerarna även påverka ledningen 

och deras investeringspolitik. Ledningen och andra intressenter uppfattar en ökning i 

aktiepriset som ett tecken på ökade investeringsmöjligheter. Detta i samband med att 

det ökade priset minskar på de ekonomiska begränsningarna företaget är utsatt för 

resulterar i ökade investeringar. Blockhållare kan således med sina investeringsbeslut 

påverka företaget till en större grad än vad som tidigare angetts. Förutom att signalera 
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övriga investerare om storleken av de kommande kassflödena kommer de efterföljande 

ändringarna i priset även inverka på bolagets framtida investeringar (Khanna & Sonti 

2004). Därav kan ledningen till en allt större grad vilja undvika värdeminskande beslut 

i närvaron av blockhållare vilket skulle leda till en effektivare investeringspolitik.   

Likvida företag tenderar förutom att dra till sig informerade investerare även 

kännetecknas av ett högre institutionellt ägande och mera uppföljning av 

aktieanalytiker (Roulstone 2003, Edmans et al. 2013). Givet att detta kan ses som ett 

tecken på sofistikation av investerarna kunde det förväntas att dessa kunde värdesätta 

långsiktiga projekt mera framgångsrikt och en minskning i det rådande aktiepriset 

kunde undvikas. Ledningens intresse för värdemaximering är således större och en 

ökning i såväl långsiktiga projekt som företagsvärde kunde väntas.   

2.3. Sammanfattning över teorierna 

Som framkommit i den teoretiska referensramen så existerar ett stort antal teorier som 

talar för ett signifikant samband mellan likviditeten och de långsiktiga investeringarna. 

Det som gör denna forskningsfråga utmanande är bristen på klara bevis och faktumet 

att flera av teorierna kan användas för att argumentera för både ett positivt såsom 

negativt samband. För att förtydliga hur en ökad likviditet kan påverka bolagets 

långsiktiga investeringsbeslut har de mest centrala teorierna sammanfattats i enlighet 

med den förväntade effekten. 

Positivt 

 En högre likviditet minskar på likviditetspremiet och därmed bolagets 

kapitalkostnad. Diskonteringsräntan minskar vilket ökar på antalet positiva 

NPV projekt. 

 Aktieemissionskostnaderna minskar med likviditeten. Höglikvida bolag 

använder sig oftare av nyemissioner vilket frigör kapital till fler investeringar. 

 Höglikvida bolag drar till sig sofistikerade investerare som klarar av att 

framgångsrikt värdesätta de långsiktiga investeringarna. 
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Positivt/Negativt 

 Koncentrerat ägarskap 

 Ökar på sannolikheten av blockbildning. Förbättrar övervakningen och 

gör aktiepriserna mer effektiva. Samtidigt ökar effekten av 

blockhållarnas försäljningshot som bolagsstyrningsmekanism. 

- Tillåter blockhållarna att sälja sina aktier snarare än att bära 

kostnaderna för att ingripa och åtgärda möjliga problem. Ingen garanti 

för att blockhållarna främjar en långsiktigare investeringsstrategi. 

 Kompensations- och belöningssystem 

 Aktieprisernas informationsvärde ökar vilket gör kompensations- och 

belöningssystemen effektivare. 

- De kortsiktiga resultatrapporternas betydelse ökar med likviditeten. För 

att maximera sin egen förmögenhet väljer ledningen att höja på det 

rådande aktiepriset genom kortsiktiga investeringar. 

Negativt 

 De mindre transaktionskostnaderna och den underlättade handeln ökar på 

hotet av uppköp. För att undvika en undervärdering av bolagets aktier sker en 

minskning i de långsiktiga investeringarna. 

 Aktiepriset reagerar starkare på kortsiktiga resultatrapporter vilket förvärrar 

ledningens karriärmässiga oro. För att hålla aktiepriset så högt som möjligt 

prefereras kortsiktiga investeringar. 

 En större uppföljning av investerare och aktieanalytiker. För att uppnå de 

kortsiktiga förväntningarna kan positiva NPV projekt offras. 

 Bolag med högre likviditet drar till sig investerare som handlar med en 

kortsiktig investeringshorisont.  
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3 TIDIGARE FORSKNING 

Detta kapitel kommer presentera de mest framträdande forskningarna som kan 

relateras till avhandlingens syfte. Även om antalet artiklar som undersöker det direkta 

sambandet mellan likviditet och investeringar är få, så existerar ett stort antal 

relaterade forskningar som kan vara av intresse för denna avhandling. Kapitlet inleds 

med att presentera två aktuella artiklar mera grundligt. Gemensamt för dessa är att de 

båda undersöker likvidtetens inverkan på innovation men däremot skiljer de sig en 

aning i deras genomförande. Efter detta presenteras en artikel vars syfte skiljer sig  från 

de två föregående. Resultaten är trots detta mycket intressanta och den teoretiska 

uppställningen delar många likheter med denna avhandling. Slutligen kommer ett antal 

andra relaterade artiklar att kort diskuteras. 

3.1. Muños (2013) 

Den artikel som delar flest likheter med denna avhandling, sett till syfte och utförande, 

är skriven av Francisco Muños. Artikelns titel lyder ”Liquidity and firm investment: 

Evidence for Latin America” och publicerades i tidskriften Journal of Empirical 

Finance år 2013. Artikeln undersöker sambandet mellan aktielikviditet och företagets 

reala investeringar på fyra latinamerikanska marknader. Muños poängterar i sin 

inledning faktumet att en hel del undersökningar har gjorts kring likvidititetens 

inverkan på såväl ett makro- som mikroekonomiskt plan men sambandet med 

investeringar har hittills förblivit outrett. Behovet av en empirisk undersökning som 

centrerar sig på detta samband är således uppenbar.  

Relationen mellan de två variablerna undersöktes med hjälp av paneldata som bestod 

av företag som varit listade på aktiebörserna i fyra latinamerikanska länder, närmare 

bestämt Argentina, Brasilien, Chile och Mexiko. Tidsperioden sträckte sig från 1990 till 

2010 och innefattade kvartalsvisa observationer. All företagsspecifik data hämtades 

från databasen Economática. Slutsamplet innehöll cirka 5000 observationer från 450 

företag (siffran varierar beroende på den utförda regressionen). I slutsamplet 

exkluderades finansiella branscher och för att eliminera effekten av extremvärden så 

winsoriserades de högsta och lägsta 2 %. Metoden som användes var en instrumental 

variabel fasteffektmodell. Modellen är korrigerad för endogenitets problem i Tobins’ Q 

och inkluderar även landsspecifika fastaeffekter.  
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Den beroende variabeln i ekvationen är företagets investeringar, där Muños valt att 

använda sig av tre alternativa definitioner. Nämligen tillväxten i totala tillgångar, 

materiella anläggningstillgångar och varulager. I empiriska forskningar brukar 

investeringar vanligtvis representeras av kapitalinvesteringar men på grund av att 

denna variabel inte rapporteras i latinamerikanska bokslut kunde denna inte 

inkluderas. Fördelen med att använda sig av tre olika definitioner är att resultatens 

robusthet ökar samtidigt som likviditetens inverkan på investeringar av olika 

tidshorisont kan undersökas. Nämnvärt är även att långa tidsskillnader använts på 

grund av att investeringarna inte realiseras omedelbart. Tillväxten är således tagen 1,2 

och 3 år längre fram i tiden. 

Likviditeten, det vill säga β i ekvationen, mättes på två olika vis. Det huvudsakliga 

måttet beräknades genom att dividera handelsvolymen med totala antalet aktier. I det 

andra måttet av likviditet har handelsvolymen justerats enligt industri. Detta gjordes 

för att mäta ifall investeringarna ökar mera i företag där det existerar en större 

meningsskiljaktighet om dess framgång gentemot genomsnittet i branschen. De övriga 

kontrollvariablerna som inkluderats i ekvationen är regressorer som ofta påträffas i 

litteraturen gällande företagets investeringar. Dessa är skuldsättningsgraden, Tobin’s Q 

samt företagets kassaflöde. Modellen inkluderar även fastaeffekter både på företagsnivå 

såsom på landsnivå. Detta innebär att företagsspecifika egenskaper som inte varierar 

över tiden, och även effekten av konjunkturläget i respektive land beaktas i modellen. 

Problem kan dock uppstå i samband med användandet av en fasteffektestimator på 

grund av att Tobin’s Q kan vara en endogen variabel. Detta har Muños beaktat genom 

estimera ekvationen i nivåer med två laggar av den första differensen som instrument.  

Hypotesen i undersökningen är att β, det vill säga likviditeten, är positiv och 

signifikant. Detta skulle innebära att en ökad likviditet är relaterat med en ökning i 

företagets investeringsgrad. I sin artikel har Muños även valt att undersöka hur olika 

företagsegenskaper påverkar resultaten. Detta inkluderar faktorer som finansiella 

restriktioner, företagets storlek och investeringsmöjligheter. Även effekten av 

aktieemissioner undersöktes genom att testa om detta scenario leder till ett starkare 

samband mellan investeringar och likviditet. I praktiken så utfördes dessa test genom 

att inkludera en dummyvariabel i basspecifikationen som representerar den egenskap 

som skall undersökas.  

De erhållna resultaten uppvisade ett positivt β för alla tre definitionerna av 

investeringar på alla tidsskillnader. Detta tyder på att företag som har en högre 
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omsättning av sina aktier tillika har högre investeringsgrad. Exempelvis så leder en 

standardavvikelses ökning i handelsvolymen till en 1,3 % ökning i fasta tillgångar inom 

ett år, och effekten kan anses vara ekonomiskt signifikant. Skuldsättningsgraden visade 

sig ha en signifikant och negativ effekt. Företag med högre skuldsättning är i behov av 

större kassaflöden för att klara av räntebetalningarna på sitt kapital, vilket minskar på 

det kapital som är tillgängligt för investeringar. Tobin’s Q å sin sida har en positiv och 

signifikant effekt vilket är i linje med förväntningarna. Innebörden av detta kan tolkas 

som att företag med fler investeringsmöjligheter även har en högre investeringsgrad. 

Den sista variabeln kassaflöde, var signifikant och positiv. Denna variabel reflekterar de 

finansiella restriktionerna som företaget är utsatt för. Resultatet är således inte 

överraskande där en större finansiell frihet leder till fler investeringar. Dessa resultat 

håller även då likviditeten justerats enligt industrin.  

Utöver resultaten från basspecifikationen fann Muños även att i situationer där 

företaget emitterat aktier så tenderar förhållandet uppvisa ett starkare samband. Detta 

är enligt honom ett bevis på att likviditeten uppmuntrar till ökade emitteringar vilket i 

sin tur leder till ett signifikant samband med företagets investeringar. Detta resultat 

håller dock inte ifall investeringar representeras av tillväxten i totala tillgångar. 

Orsaken kan vara faktumet att denna definition inkluderar varierande tidshorisonter 

samt beslut som inte behandlas av ledningen. Mindre företag uppvisade ett starkare 

samband med likviditeten vilket ytterligare förstärker betydelsen av finansiella 

restriktioner på investeringsgraden. För övrigt kan också nämnas att en hög likviditet 

är viktigare för tillväxtföretag. Detta resultat är i samma linje med effekten av Tobin’s 

Q. Resultatens robusthet testades genom att använda sig av olika tidsperioder samt att 

manuellt ta bort ett land och industri ur samplet. Överlag så förblev resultaten de 

samma förutom då Mexiko avlägsnades ur samplet. I detta fall blev några av de 

undersökta variablerna icke signifikanta. 

Muños (2013) sammanfattar sina resultat genom att fastslå att det existerar ett positivt 

samband mellan likviditet och investeringar på de undersökta marknaderna. Den funna 

effekten är starkare i situationer där ett bolag emitterat aktier. Detta stöder teorin om 

att en högre likviditet ökar på tillgången till kapital och därigenom höjer 

investeringsgraden. Tillväxtföretag visade sig även vara känsligare till förändringar i 

likviditeten och anpassade sina investeringsstrategier till marknadssituationen. Inga 

resultat tydde på att en högre likviditet skulle förvärra ledningens kortsynthet vilket 

skulle härstamma från investerarnas krav på kortsiktiga vinster. 
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3.2. Fang, Tian & Tice (2014)  

Fang, Tian & Tice (2014) har utfört en mycket omfattande undersökning kring 

likviditetens inverkan på innovation. Artikelns titel är ”Does Stock Liquidity Enhance 

or Impede Firm Innovation” och publicerades i Journal of Finance i oktober 2014. Till 

sin uppbyggnad och teori kan många paralleller dras med denna avhandling men 

däremot skiljer sig artikelns syfte en aning. Istället för att undersöka långsiktiga 

investeringar i form av reala investeringar fokuserar författarna på antalet patenter 

som beviljats ett företag. Fördelen med att använda sig av denna output är att den inte 

kan manipuleras av ledningen varför författarna hävdar att den bättre representerar ett 

företags långsiktiga framgång. Detta kan ge en bättre förståelse över ledningens 

kortsiktiga beteende. 

Undersökningen utfördes på den amerikanska marknaden. Kravet för att ett företag 

skulle ingå i samplet var att dess aktier blivit kontinuerligt handlade på NYSE, AMEX 

eller NASDAQ åtminstone sex månader i ett räkenskapsår. Det slutgiltiga samplet som 

användes till att undersöka sambandet mellan likviditet och antalet patenter (ett år 

framåt) innehöll 39 469 observationer från tidsperioden 1994 till 2005. För att 

konstruera samplet användes ett antal olika databaser där de viktigaste var NBER 

(National Bureau of Economic Research) varifrån information om patenter hämtades 

samt TAQ (Trade and Quote) som innehåller information om aktiers köp- och sälj 

kvoteringar. För att minimera effekten av extremvärden så användes winsoriserings 

tekniken där de högsta och lägsta 1 % begränsades i varje variabel.  

För att representera den beroende variabeln innovation konstruerades två olika mått. 

Det första var antalet patentansökningar under ett år vilka senare blivit beviljade. Det 

andra var antalet gånger som patenten blivit citerad av utomstående parter under 

efterföljande år. Tanken bakom dessa två mått är att det första fångar upp 

innovationsproduktiviteten medan det andra måttet mäter kvalitén av denna 

produktion. För att reflektera den långsiktiga karaktären av investeringarna så mättes 

dessa två mått ett, två och tre år fram i tiden. Variablernas statistiska egenskaper 

förbättrades genom att i undersökningen använda sig av deras naturliga logaritm. 

Aktielikviditeten å sin sida mättes genom den relativa effektiva spreaden. Skribenterna 

definierade denna som det absoluta värdet av skillnaden mellan det verkställda priset 

och mittpunkten av de rådande köp-sälj kvoteringarna (effektiva spreaden) 

standardiserat med mittpunkten av samma kvoteringar. Även här används den 

naturliga logaritmen för att undvika problem med non-normalitet.  
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I denna artikel var även effekten av institutionellt ägande av stort intresse för 

skribenterna. På grund av att tidigare forskning noterat att de tidshorisonter som olika 

institutioner jobbar med i de flesta fall avviker från varandra så valde Fang et al. (2014) 

att dela in institutionerna i tre grupper. Klassificeringen följde en metod introducerat 

av Bushee (1998, 2001) och urskiljer dedikerade investerare från institutioner med hög 

portföljomsättning. Övriga kontrollvariabler som inkluderades i undersökningen 

innefattade olika företags- och industriegenskaper som enligt finansiell litteratur kan 

påverka den framtida innovationsproduktiviteten. De mest betydande av dessa var 

företagets storlek, kapitalinvesteringar och skuldsättningsgrad.  Totalt innehöll 

basregressionen tolv kontrollvariabler. Metoden som användes i undersökningen var 

en poolad fasteffekts OLS regression.  

Resultaten från basregressionen visade att likviditeten har ett signifikant (1 % nivå) 

negativt samband med innovationsproduktivitet. Bolag med lägre likviditet, det vill 

säga en högre spread, genererar fler patenter på ett år gentemot sina konkurrenter. En 

minskning i likviditeten med 10 % leder, ceteris paribus, till en 1,4 % ökning i antalet 

patenter. Ur regressionsresultaten framkom även att ökade kapitalinvesteringar och 

ökade investeringar i FoU leder till en högre innovation inom företaget. Detta bekräftar 

den stora betydelse som de långsiktiga investeringarna innehar för bolagets framtida 

konkurrenskraft. Av de övriga kontrollvariablerna visade sig även företagets storlek, 

lönsamhet och ålder ha ett signifikant och positivt samband. Utöver detta var företag 

med lägre skuldsättningsgrad signifikant mera innovativa. Då den beroende variabeln 

ersattes med antalet citeringar så erhölls så gott som identiska resultat. Resultaten 

stöder hypotesen om att en lägre aktielikviditet gynnar den innovativa produktiviteten 

och att transaktionskostnaderna fungerar som en mekanism för att isolera ledningen 

från den press som härrör från kortsiktiga investerare.  

Vad kommer till institutionella investerare så framkom en del intressanta resultat. De 

investerare som klassificerats vara mest kortsiktiga visade en tendens att dra sig till 

likvidare bolag medan de mera långsiktiga, eller dedikerade, inte påverkades av denna 

faktor. Det negativa sambandet som påvisades i basregressionen beror således till en 

viss grad på de institutionella investerarnas handelsmönster. Bolag som uppvisar en 

hög likviditet är i många sammanhang mer pressade att höja det kortsiktiga resultatet 

på den långsiktiga framgångens bekostnad. Närvaron av en dedikerad investerare 

däremot gynnar långsiktigt tänkande och därigenom även framtida resultat. Med hjälp 

av komplementerande regressioner så kunde skribenterna även bekräfta att bolag som 
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presterat dåligt under tidigare år uppvisade ett klart starkare negativt samband mellan 

likviditet och innovation. 

Fang et al. (2014) påpekade dock att de erhållna resultaten kan lida av snedvridningar 

som härstammar från den valda modellen. Fördelen med den fasteffektmodell som 

applicerats är att den upphäver effekten av utelämnade variabler som är konstanta över 

tiden. Däremot klarar den inte av att beakta variabler som är tidsvarierande. För att 

kontrollera att detta faktum inte inverkat på resultaten så valde skribenterna att 

undersöka sambandet med en DiD4 modell vid händelsen av en exogen chock i 

likviditeten. Metodologin grundar sig på att jämföra innovationsproduktiviteten hos 

bolag vars likviditet ökat mest respektive minst men som annars är jämförbara. Detta 

utförande tillåter även att variablernas kausalitetssamband kan verifieras. Den exogena 

chocken representeras av decimaliseringen av de amerikanska aktiemarknaderna som 

skedde år 2001. Tidigare var den minsta decimalen begränsad till en 1/16 dollar men 

från och med 2001 så upphörde användningen av bråktal. Tidigare forskningar har 

visat att detta ledde till en signifikant ökning i aktielikviditeten, speciellt för aktier med 

en hög omsättning (Bessembinder 2003, Furfine 2003). På grund av att förändringen 

endast direkt påverkade likviditeten lämpar sig denna händelse väl för att undersöka 

sambandet med innovation. Resultaten visade att decimaliseringen och den 

medföljande ökningen i likviditeten minskade på antalet beviljade patenter vilket 

stöder de tidigare slutsatserna om en ett negativt samband med innovation. För att 

ytterligare kontrollera resultaten användes även en Tobit och Poisson modell vilka tar i 

beaktande den icke negativa naturen av datat. Inga avvikande svar uppkom med dessa 

modeller. 

Skribenterna ville i denna artikel undersöka om och hur aktielikviditeten påverkar 

innovationen inom företag. Resultaten från den empiriska undersökningen påvisade ett 

signifikant och negativt samband variablerna emellan. En exogen likviditetschock 

användes för att utesluta att möjliga problem gällande endogenitet eller omvänd 

kausalitet varit den drivande faktorn. Undersökningsresultaten stöder de teoretiska 

argumenten som talar för att en ökad likviditet medför en kortsiktigare 

verksamhetsstrategi. Enligt Fang et al. (2014) beror detta på att missnöjda aktieägare 

lättare kan sälja sina ägarandelar då bolaget presterar dåligt (Porter 1992, Bhide 1993), 

bolagen i fråga drar till sig investerare som jagar kortsiktiga vinster samt att bolagen på 

grund av uppköpningshot vill undvika undervärdering. 

                                                        
4 Eng. Difference-in-Differences 
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Dessa resultat skiljer sig från de som Muños (2013) påvisade på de latinamerikanska 

marknaderna. Muños gav i sin artikel två möjliga förklaringar till detta. För det första 

så skiljer sig den beroende variabeln i dessa två undersökningar. Patenter som 

användes av Fang et al. (2014) kan sägas bättre beskriva effektiva investeringar medan 

kapitalinvesteringar kan i somliga sammanhang vara resultatet av värdeminskande 

investeringar såsom imperiebyggande. Följaktligen kan situationer uppstå där antalet 

patenter är få även om den långsiktiga investeringen varit hög. För det andra så 

karaktäriseras ägarstrukturen på de latinamerikanska marknaderna av stora 

blockhållare med långsiktiga tillväxtstrategier. Att finna ett myopiskt beteende hos 

ledningen är således mindre sannolikt än i andra marknader, exempelvis den 

amerikanska. Estimaten kan även lida av snedvridningar på grund av att de valda 

måtten på likviditet avviker från de som traditionellt används i liknande 

undersökningar. Detta har till stor del berott på en brist på data, men även en förlust av 

signifikanta resultat har varit en bidragande orsak.  

3.3. Asker, Farre-Mensa & Ljungqvist (2015) 

En ytterligare artikel som till sin teori och forskningsfråga delar många likheter med 

denna avhandling är Asker, Farre-Mensa & Ljungqvists artikel ”Corporate Investment 

and Stock Market Listing: A Puzzle?”. Den publicerades i Review of Financial Studies i 

februari år 2015. Författarnas syfte var att studera huruvida kortsynthet förvränger 

investeringsbesluten i börslistade bolag. Detta gjordes genom att jämföra 

investeringsbeteendet hos publika och privata bolag som kunde anses vara likartade. 

Den empiriska forskningen skiljer sig från de två föregående artiklarna, och även från 

denna avhandlings empiriska forskning, men resultaten är dock intressanta och flera 

paralleller kan dras mellan de teoretiska uppställningarna.  

Utgångspunkten i Asker, Farre-Mensa & Ljungqvist’s forskning är att en börslistning 

kan medföra ett större fokus på det kortsiktiga resultatet vilket i sin tur förvränger de 

publika bolagens investeringsbeslut. Författarna hävdar att de tidigare empiriska 

resultaten gällande en omfattande kortsynthet inom företag är svårtolkade på grund av 

identifieringen av detta fenomen är utmanande. Ett av problemen är att finna klara 

argument för hur bolag skulle investera ifall de inte vore utsatta för kortsiktiga 

resultatkrav. Denna svårighet har skribenterna tacklat genom att studera 

investeringsbeteendet hos publika bolag och jämförbara privata bolag. Antagandet är 

att, i medeltal, så lider privata bolag av färre agentproblem och är framförallt utsatta 
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för färre kortsiktiga krav än deras listade motsvarigheter. Detta antagande motiverar 

skribenterna med faktumet att privata bolag ofta är ledda av ägarna och även om detta 

inte är fallet så är de både illikvida och besitter en högre ägarkoncentration. Dessa 

särdrag uppmuntrar ägarna att övervaka bolagen i hopp om att garantera att det 

långsiktiga värdet maximeras (Bhide 1993). Skribenternas modell ämnar visa att 

kortsynthet inte enbart leder till låga investeringsnivåer i publika bolag men även att de 

är långsammare på att reagera till förändringar i investeringsmöjligheterna gentemot 

deras privata motsvarigheter.   

Asker, Farre-Mensa & Ljungqvist poängterar att även om en börslistning ger tillgång 

till kapital med en låg kapitalkostnad så kan de även medföra två ofördelaktiga 

konsekvenser. För det första så sker en separation av ägande och kontroll i och med att 

aktierna säljs till utomstående investerare som inte är delaktiga i ledningen av 

företaget. Detta kan i sin tur leda till agentproblem i enlighet med Jensen & Meckling’s 

(1976) teoretiska referensram. För det andra så underlättar en ökad likviditet 

försäljningen av bolagets aktier. Investerarna kan således sälja sina ägarandelar vid 

första tecken av problem snarare än att övervaka bolagets ledning. Detta fenomen 

brukar i den finansiella litteraturen kallas för ”the Wall Street walk”. Resultatet av detta 

är minskade incitament för en effektiv bolagstyrning.  

Den empiriska studien var möjlig att genomföra tack vare en ny databas som blivit 

tillgänglig vid namn Sageworks vilken innefattar data gällande privata bolag. 

Datasamplet bestod av paneldata från 2001-2011 det vill säga en tidsperiod på tio år. 

Slutsamplet innehöll 99040 privata och 4360 publika bolag. De publika bolagen var 

listade på endera NYSE, AMEX eller Nasdaq. Dessa bolag matchades därefter enligt 

variabler som med största sannolikhet påverkar investeringar. Utgångspunkten var 

storlek och industri men bolagen matchades även på andra kriterier för att testa 

resultatens robusthet. Det bör även poängteras att ifall ett matchat privat bolag lämnat 

panelen så har detta ersatts med en ny match. Det matchade samplet innehöll 2595 

publika och 1476 privata bolag. I den deskriptiva statistiken kunde observeras att de 

privata bolagen är yngre, har högre ROA, mindre likvida medel, högre 

skuldsättningsgrad mer balanserade vinstmedel och lägre dividender. 

Den beroende variabeln investeringar mättes genom ett antal avvikande definitioner. 

Den första bestod av den årliga ökningen i brutto anläggningstillgångar skalade med de 

totala tillgångarna från årets början. Den andra definitionen bestod av netto 

investeringar som kalkylerades i enlighet med den tidigare variabeln. För att försäkra 
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sig av att resultaten är robusta skapades även två mått som innehåller värdet av 

immateriella tillgångar. Detta gjordes genom att beräkna den årliga förändringen i 

långfristiga tillgångar samt förändringen i totala tillgångar. Investeringsmöjligheter 

uppmättes i denna artikel genom omsättningstillväxten och inte genom Tobin’s Q som 

kan anses vara praxis i empiriska forskningar. Den bakomliggande orsaken till detta är 

att de privata bolagen inte har något observerbart marknadsvärde som krävs för att 

kalkylera Tobin’s Q.  

Resultaten bekräftade artikelns hypoteser där privata bolag visade sig i medeltal 

investera signifikant mera än de publika bolagen. I det matchade samplet ökade de 

privata bolagen i medeltal brutto anläggningstillgångarna med 6,8 % medan siffran för 

de publika bolagen var 3,7 %. Detta var fallet i åtta av de tio undersökta åren. 

Undantagen var år 2009 då både privata och publika bolag drastiskt skar ner på 

investeringarna till följd av den finansiella krisen, och år 2011 då båda grupperna ökade 

investeringarna till cirka 4,4 % av de totala tillgångarna. Resultaten var robusta både 

sett till investeringsmått och matchningsprinciper. Medianerna bolagsgrupperna 

emellan skiljde sig dock mycket mindre jämfört med medeltalen vilket överensstämmer 

med tidigare litteratur gällande investeringar. Denna klumpbildning i investeringar 

förklarar varför forskningar prefererar att koncentrera sig på medeltal snarare än 

medianer (Thomas 2002).  

Dessa resultat kan anses vara en aning överraskande i och med att en av de 

huvudsakliga orsakerna till en börslistning är en förbättrad tillgång på 

investeringskapital. Dock tyder mycket på att detta inte realiseras i verkligheten. 

Förutom att de publika bolagen investerar mindre visade de sig även ha en högre 

utdelningskvot. Detta tyder på att publika bolag prioriterar utdelningar över positiva 

NPV projekt vilket kan vara en följd av en kortsiktig press från marknaden. Dock kan 

detta även bero på alternativa förklaringar, såsom imperiebyggande, varför författarna 

valde att undersöka hur privata och publika bolag reagerar på förändringar i 

investeringsmöjligheter. Detta gjordes genom en fasteffektregression och resultaten 

visade att publika bolag är signifikant mindre känsliga till förändringar i 

investeringsmöjligheter. Detta var fallet genom hela sampelperioden inkluderat den 

finansiella krisen. För att försäkra sig om att resultaten inte var drivna av vare sig valet 

av sampel, investeringsmått eller metod utfördes även ett antal alternativa 

modellspecifikationer men resultaten visade sig vara robusta. 
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Resultaten från Asker, Farre-Mensa & Ljungqvist’s studie visade att jämfört med 

privata bolag så investerar publika bolag avsevärt mindre och reagerar signifikant 

sämre på förändringar i investeringsmöjligheter, detta speciellt i industrier där 

aktiepriset reagerar starkare på nyheter gällande resultatet. Resultaten 

överensstämmer med antagandet att en kortsiktig press höjer på tröskelnivån som 

publika bolag använder i projektevaluering, och leder till lägre investeringsnivåer och 

en lägre känslighet till ändringar i investeringsmöjligheterna. Resultaten håller även 

under finanskrisen då privata bolag förmodligen blev mera finansiellt begränsade än 

publika bolag. Kortsynthet kan därför anses vara en potentiellt viktig kostnad av en 

börslistning och kan vara en av anledningarna av att antalet listade bolag minskat 

under de senaste decennierna.  

Skillnaderna mellan låg- och höglikvida företag som undersöks i denna avhandling kan 

förväntas vara i stora drag de samma som Asker et al. (2015) hävdar särskilja privata 

och publika bolag. Bolag med lägre likviditet antas, precis som de privata bolagen, lida 

av färre agentproblem och har i regel en mindre kortsiktig press från marknaden. Detta 

på grund av att ägarandelarna är svårare att göra sig av med samt att transaktionerna 

är förknippade med högre kostnader. 

3.4. Relaterade forskningar 

Som tidigare nämnts kan likviditeten påverka investeringar genom dess effekt på 

företagets kapitalkostnad. Detta argument som framförts av Mendelson (1986, 1988) 

hävdar att en ökning i likviditeten minskar företagets kapitalkostnad och detta i sin tur 

ökar antalet projekt med ett positivt nettonuvärde. Becker-Blease & Paul (2006) har 

tagit fasta på denna teori och valt att undersöka hur bolagets investeringsmöjligheter 

påverkats av att dess aktier blivit införda i indexet S&P 500. Slutsamplet innehöll 185 

bolag som blivit tillsatta i indexet under tidsperioden 1980-2000 till vilka det kunde 

framgångsrikt hittas ett matchande kontrollbolag. Kontrollbolagen infördes på grund 

att det existerar en risk för att förändringen i investeringsmöjligheterna beror på andra 

orsaker än index införandet. Detta inkluderar orsaker såsom en fördelaktig trend inom 

industrin eller att företaget upplevt ett prismomentum före införandet i indexet. 

Som proxy för investeringsmöjligheter användes tillväxten i kapitalinvesteringar. 

Aktielikviditeten konstruerades med hjälp av tre mått vilka var Amihud’s 

illikviditetsmått, handelsvolym och aktieomsättning. Resultaten visade att bolag som 

inkluderats i indexet upplevde en signifikant ökning i såväl likviditet som 
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kapitalinvesteringar. Relationen dessa emellan testades även genom att estimera en 

OLS regression på den anormala förändringen i dessa variabler. Det vill säga skillnaden 

mellan sampelbolagen och de motsvarande kontrollbolagen. I regressionen 

inkluderades även andra förklarande variabler som kunde inverka på företagets 

investeringar. Resultaten visade att jämfört med andra företag i samma bransch så 

upplever de företag som nyligen införts i S&P 500 en anormal ökning i sina 

kapitalinvesteringar. Liknande resultat påvisades då alternativa proxyn för 

investeringar användes, såsom FoU kostnader och analytikers långsiktiga 

tillväxtprognoser. Med stöd av sina resultat drog Becker-Blease & Paul (2006) 

slutsatsen att en ökad likviditet ökar på de tillgängliga investeringsmöjligheterna. En 

hög aktielikviditet är följaktligen en åtråvärd egenskap.  

På grund av att likvida bolag har en tendens att dra till sig institutionella företag som 

handlar i block är effekten av koncentrerat ägarskap utav intresse för denna 

avhandling. Det existerar ett antal artiklar som undersökt hur olika majoritetssägare 

påverkar på graden av innovation inom företag. Artiklarna i fråga har i många fall 

fokuserat på investeringar i FoU samt antalet beviljade patenter snarare än ta fasta på 

den långsiktiga investeringsgraden. Aghion et al. (2013) fann ett positivt samband 

mellan institutionella investerare och antalet beviljade patenter. Resultaten var både 

statistiskt och ekonomiskt signifikanta vilket tydliggör betydelsen av välinformerade 

och sofistikerade investerare. Ur undersökningen framkom även att orsaken till den 

positiva effekten till stora delar beror på att institutionellt ägarskap minskar på 

ledningens karriärbekymmer. Detta främjar ökade investeringar i mera riskfyllda och 

innovativa projekt. Eng & Shackel (2001) visade likaså att det positiva sambandet även 

gäller vad kommer till investeringar i FoU. De konstaterade att de institutionella 

ägarnas långsiktiga fokus influerar ledningens planeringshorisont och därigenom 

beslut gällande investeringar. 

Fang et al. (2009) undersökte huruvida likviditeten påverkar ett företags framgångar 

och resultat.  Skribenterna fann att aktier med en högre likviditet presterar bättre än 

övriga sett till deras förhållande mellan marknadsvärde och bokvärde. Den positiva 

effekten visade sig vara starkare i företag med större osäkerhet kring dess 

affärsutveckling. Det vill säga bolag med större volatilitet i rörelseresultatet och högre 

FoU intensitet. Detta stöder de argument som framfördes av Subrahmanyam & 

Titmans (2001) om att informationsvärdet i aktiepriserna är av större betydelse för 

mindre transparenta bolag. En högre aktiemarknadslikviditet gynnar även 
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användningen av aktiebaserade kompensationsplaner. Det högre informationsflödet 

som uppstår med högre likviditet gör att priserna bättre reflekterar bolagets verkliga 

värde. Kompensationsplanerna uppfyller således effektivare sina syften och för 

samman ledningens och ägarnas intressen. Detta understödes av Holmström & Tirole 

(1993) som funnit att mängden information som aktiepriserna innefattar beror på 

mängden likviditet på marknaden. Skribenterna hittade inget stöd för argumentet att 

likviditeten skulle förbättra bolagets prestation genom dess effekt på ledningens 

kortsynthet. Denna slutsats grundar sig på att bolag med varierande likviditet inte 

uppvisade några signifikanta skillnader i förhållandet mellan pris och rörelseresultat.  
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 Sammanfattning tidigare forskning Tabell 1

Artikel Tidsintervall Data Marknad Metod Syfte Resultat 

Muños (2013) 1990-2010 
Kvartalsvisa 

observationer 

Argentina, 
Brasilien, Chile 

& Mexiko 

Fasteffekt-
modell 

Undersöka sambandet 
mellan aktielikviditet och 

företags reala 
investeringar. 

Positivt samband mellan likviditet och investeringar. Ett högre 
Tobin's Q och kassaflöde ökar på investeringarna medan en 
ökad skuldsättning har en negativ effekt. En högre likviditet 

uppmuntrar till ökade aktieemitteringar vilket i sin tur leder till 
fler investeringar. 

Fang, Tian & Tice (2014) 1994-2005 
Årliga 

observationer 
USA 

Fasteffekt-
modell, DID 

modell, 
Tobit , 

Poisson 

Undersöka sambandet 
mellan aktielikviditet och 

antalet beviljade samt 
citerade patenter. 

Ett signifikant negativt samband mellan aktielikviditet och 
innovationsproduktivitet. Ökade investeringar i 

anläggningstillgångar och FoU leder till högre innovation. 
Kortsiktiga institutionella investerare föredrar bolag med högre 

likviditet. Närvaron av dedikerade institutionella investerare 
främjar innovation inom företag. 

Asker, Farre-Mensa & 
Ljugqvist (2015) 

2001-2011 
Årliga 

observationer 
USA 

Fasteffekt-
modell, 2SLS 

Undersöka ifall 
kortsiktighet påverkar 

börslistade bolags 
investeringar. 

Jämfört med privata bolag investerar listade bolag märkbart 
mindre och är sämre på att reagera på förändringar i 

investeringsmöjligheterna. 

Becker-Blease & Paul 
(2006) 

1980-2000 
Årliga 

observationer 
USA T-test, OLS 

Undersöka sambandet 
mellan aktielikviditet och 
investeringsmöjligheter i 
ett sampel av bolag som 

upplever en exogen 
likviditetschock. 

Ett positivt samband mellan förändringar i kapitalinvesteringar 
och förändringar i likviditet. Detta tyder på att aktielikviditeten 

påverkar företagens investeringsbeslut. 

Eng & Shackell (2001) 1981-1989 
Årliga 

observationer 
USA OLS, 2SLS 

Undersöka om långsiktiga 
resultatplaner och 

institutionellt ägande 
påverkar ett företags FoU 

investeringar. 

Högre institutionellt ägande är associerat med en högre FoU 
investeringsnivå. De institutionella ägarna kan påverka 

företagsledningens investeringshorisont. 

Aghion, Van Reneen & 
Zingales (2013) 

1991-1999 
Årliga 

observationer 
USA 

OLS, Poisson 
regression, 

Negativ 
binomial 

regression 

Undersöka sambandet 
mellan institutionellt 

ägande och innovation. 

Högre institutionellt ägande i publika bolag är associerat med 
en högre innovationsproduktivitet.  
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4 DATA 

Detta kapitel kommer introducera datamaterialet som ingår i avhandlingens studie. 

Inledningsvis presenteras hur datamaterialet insamlats och vilka restriktioner som 

applicerats i denna process. Därnäst följer en genomgång av de variabler som ingår i 

undersöknigen. Kapitlet avslutas med deskriptiv statistik och en kritisk genomgång av 

datamaterialet.    

4.1. Insamling av data 

Avhandlingens syfte är att undersöka hur aktielikviditeten påverkar bolagets 

långsiktiga investeringar. För att ett bolag skall ingå i studien krävs således att det är ett 

publikt aktiebolag. Marknaden som undersöks är den brittiska vilket främst beror på 

två orsaker. Den erbjuder ett tillräckligt stort sampel och tillgången på data är god. 

Årliga observationer har använts och tidsperioden som valts sträcker sig huvudsakligen 

från 31.12.2004–31.12.2013, det vill säga en period på tio år. På grund av att bolagens 

redovisningsperioder kan variera har vissa modifieringar gjorts. I situationer där 

redovisningsperioden slutar mellan januari-maj under ett år så representerar detta 

utvecklingen under föregående år. Det vill säga ifall redovisningsperioden slutar 

exempelvis den 31.03.2014 så har detta noterats som observationer år 2013.  

Datamaterialet som används i denna avhandling har huvudsakligen hämtats från 

databasen Factset som finns att tillgå på Svenska Handelshögskolan. Databasen 

erbjuder omfattande information om bolagens balans- och resultaträkningar vilket 

denna studie kräver. Som grund för datahämtningen har jag valt att använda mig av 

Factsets egna index för den brittiska marknaden. Fördelen med detta index är att det 

innehåller ett stort antal bolag i varierande storlek från ett antal olika industrier. För att 

uppnå tillförlitliga resultat är denna variation i samplet ytterst viktigt. Indexet 

innehåller 826 bolag men på grund av de restriktioner som tillämpats innehåller 

slutsamplet färre bolag än detta. Restriktionerna som använts i data sorteringen är: 

- Bolaget varit listat på LSE (London Stock Exchange) under år 2014 

- Bolaget varit listat i minst tre år 

- Bolaget inte klassas som ett finansiellt bolag 
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- Årliga observationer finns tillgängliga (i situationer där ett bolag bytt 

redovisningsperiod har detta skapat problem) 

Värt att notera är att bolagen i fråga inte behöver ha varit listade under hela 

sampelperioden. I dessa fall inkluderas bolaget i samplet det kalenderår som listningen 

skett. Finansiella bolag har exkluderats på grund av att deras verksamhet skiljer sig 

från övriga industrier och investeringar inte innehar samma betydelse som för övriga 

bolag. Efter att de bolag som inte uppfyller kriterierna exkluderats så kom slutsamplet 

att bestå av 617 bolag vilka är uppdelade i 16 olika industrier.  

4.2. Långsiktiga investeringar 

Långsiktiga investeringar kommer i denna avhandling representeras av bolagens totala 

kapitalinvesteringar under ett räkenskapsår.  Detta innefattar tillägg i såväl fasta såsom 

övriga tillgångar. Tillägg i fasta tillgångar representerar de medel som använts i 

förvärvandet av dylika tillångar och som inte kan förknippas med ett företagsförvärv. 

Detta inkluderar, men är inte begränsat till, ökningar i materiella 

anläggningstillgångar5 och investeringar i maskiner och inventarier. Tillägg i övriga 

tillgångar representerar de belopp som använts för att öka alla andra tillgångar förutom 

fasta tillgångar och nettotillgångar från förvärv. Detta innefattar, men är inte begränsat 

till, ökningar i förutbetalda kostnader, ökningar i goodwill (kostnader som överstiger 

de köpta nettotillgångarna), ökningar i immateriella tillgångar, ökningar i 

investeringar, ökningar i nettotillgångar och ökningar i övriga tillgångar.  

För att göra variabeln jämförbar mellan bolag av varierande storlek har 

kapitalinvesteringarna dividerats med bolagets totala tillgångar enligt:  

𝐿å𝑛𝑔𝑠𝑖𝑘𝑡𝑖𝑔𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟𝑖,𝑡 =
𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟𝑖,𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟𝑖,𝑡
 

där i står för bolag och t för år. Forsknings- och undersökningskostnader kan även 

argumenteras vara en del av ett bolags långsiktiga investeringar men på grund av brist 

på data kunde detta inte inkluderas i undersökningen. För att testa resultatens 

robusthet kommer dock även förändringen i de totala tillgångarna att användas som 

beroende variabel. Denna kalkyleras i enlighet med Muños (2013) som ∆𝐼𝑡+𝑗 = (𝐼𝑡+𝑗 −

𝐼𝑡)/𝐼𝑡 där j står för antalet år i framtiden.   

                                                        
5 Fysiska tillgångar som är avsedda att stadigvarande utnyttjas i verksamheten, inklusive för uthyrning. 
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4.3. Mått på likviditet 

I denna undersökning är likviditeten utav största intresse. Empiriska forskningar har 

använt sig av ett flertal olika kalkyleringsmetoder i framställandet av detta mått och det 

råder inget koncensus över vilket är att föredra. Likviditeten kan säga vara ett 

svårtolkat koncept. Det kan inte direkt observeras utan innehåller snarare ett antal 

olika aspekter som inte kan fångas upp med ett enhetligt mått. (Amihud & Mendelson 

2002) Olika mått kan sägas representerar olika dimensioner av likviditeten och inget 

enskilt mått kan sägas enhetligt representera alla dessa dimensioner. För att försäkra 

mig om att resultaten i denna undersökning inte är drivna av valet av likviditetsmått så 

kommer jag använda mig av tre avvikande kalkyleringsmetoder. Dessa är 

handelsvolym, Amihud’s illikviditetsmått och den relativa spreaden. 

4.3.1. Handelsvolym 

Det första måttet för att mäta likviditet består av omsättningen av bolagets aktier. På 

grund av sin enkelhet har detta mått använts i ett stort antal undersökningar, inklusive 

Muños (2013) empiriska studie. Måttet skapas genom att dividera antalet dagligt 

handlade aktier med antalet utestående aktier för respektive dag. Formeln ser ut som 

följande: 

𝐻𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑠𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚𝑖.𝑡 =
∑ 𝐻𝑎𝑛𝑑𝑙𝑎𝑑𝑒 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑟𝑖

𝑞
𝑡−1

𝐷𝑞 ∗ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑟𝑖
 

där 𝐷𝑞 står för antalet transaktionsdagar i perioden. Handelsvolymen anses vara ett 

relativt grovt mått för att representera aktielikviditet. En av orsakerna är 

problematiken med dubbelräkning där en transaktion på köp sidan även kan 

registreras som en transaktion på sälj sidan. Måttet fungerar som ett preliminärt steg i 

en komplett analys av likviditeten men har även argumenterats innehålla information 

som saknas i alternativa mått. (Gabrielsen et al. 2011) Ju högre handelsvolymen är 

desto likvidare är aktien. 

4.3.2. Relativ spread  

Det mått som kan anses bäst representera likviditet består av den så kallade bid-ask 

spreaden (köp- och säljkursen). Marknadens köpkurs är det högsta rådande priset som 

en börsspekulant är villig att betala för att anförskaffa en aktie, och till vilket en 

investerare avser att sälja. Marknadens säljkurs är det lägsta priset till vilket en 
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börsspekulant är villig att sälja en aktie. I dealer marknader så reflekterar bid-ask 

spreaden bearbetningskostnader, kostnader som uppkommer från asymmetrisk 

information och lagringskostnader. Formellt definieras den absoluta bid-ask spreaden 

som: 

𝑆𝑡 = 𝐴𝑡 − 𝐵𝑡 

där 𝑆𝑡 är spreaden vid tidpunkt t, 𝐴𝑡 är säljkursen och 𝐵𝑡 köpkursen. Med detta kan 

sedan den relativa spreaden kalkyleras enligt formeln: 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑𝑖,𝑡 =
𝑆𝑡

𝑃𝑡
𝑀 

där 𝑃𝑡
𝑀 betecknar mellanpriset vilket kalkyleras som 

𝐴𝑡+𝐵𝑡

2
. Den relativa spreaden är det 

likviditetsmått som använts mest omfattande på grund av att det är lätt att kalkylera 

och det gör spreaden mellan olika aktier jämförbar med varandra. (Wyss 2004) Själva 

spreaden i sig kan sägas representera transaktionskostnader, snarare än ett 

likviditetsindex i ren bemärkelse. Höga transaktionskostnader representerar dock en 

låg likviditet i moderna marknader. (Gabrielsen 2011)  En hög relativ spread innebär en 

låg likviditet. 

4.3.3. Amihud’s illikviditetsmått 

Ett alternativt mått som även inkluderar handelsvolymen som dess centrala 

komponent är Amihud’s illikviditetsmått (2002) vilket tillhör de populäraste 

metoderna för att mäta likviditeten. Denna kalkyleras enligt följande formel: 

𝐼𝑙𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡𝑖𝑦 = 1/𝐷𝑖𝑦 ∑|𝑅𝑖𝑦𝑑|/𝑉𝑂𝐿𝑖𝑣𝑦𝑑

𝑑𝑖𝑦

𝑡=1

 

Var 𝐷𝑖𝑦 är antalet handelsdagar (med värden över noll) för aktie i under perioden y, 

|𝑅𝑖𝑦𝑑| är den absoluta avkastningen av aktie i på dagen d, och 𝑉𝑂𝐿𝑖𝑣𝑦𝑑 är den respektive 

dagliga handelsvolymen i monetära enheter av lokal valuta. Detta erhålls genom att 

multiplicera antalet handlade aktier med stängningskursen. Illikviditetsmåttet mäter 

med andra ord det dagliga förhållandet av den absoluta aktieavkastningen med dess 

monetära volym, under en vald tidsperiod. Det kan tolkas som den dagliga 

prisreaktionen associerad med en monetär enhet av handelsvolym, och fungerar 
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således som ett grovt mått för prispåverkan. (Amihud & Mendelson 2002) 

Illikviditetsmåttets populäritet beror främst på två fördelar som det besitter över andra 

likviditetsmått. För det första bygger det på lättillgängligt data vilket medfört att det 

ofta använts på marknader med begränsad information. För det andra så har måttet ett 

starkt positivt samband med högfrekventa prisreaktionsmått och förväntade 

aktieavkastningar. (Gabrielsen et al. 2011) Måttet har fått sitt namn från faktumet att 

ett högt värde indikerar låg likviditet. 

4.4. Kontrollvariabler 

För att framgångsrikt kunna klargöra hur förhållandet mellan långsiktiga investeringar 

och likviditeten ser ut är det viktigt att kontrollera för andra bolags- och 

industriegenskaper som kan påverka framtida investeringar. Dessa kontrollvariabler 

inkluderas i syfte att isolera det kausala sambandet mellan de undersökta variablerna 

och därmed uppnå mer tillförlitliga resultat (Wooldridge 2013). Variablerna har valts 

utifrån teoretiska grunder med stöd av tidigare forskning. Variablerna som ingår i 

undersökningen är storlek, Tobin’s q, kassaflöde, skuldsättningsgrad, ålder, dividender, 

ägarstruktur och även dummyvariabler för marknad, år och industri. 

4.4.1. Storlek 

En viktig variabel att kontrollera för är bolagets storlek. Generellt brukar storleken 

anses representera tillväxtfasen som bolaget befinner sig i. Ju större bolaget är desto 

mognare är det. Större och mognare bolag har begränsade möjligheter att växa sig 

större och därmed även färre NPV positiva investeringsmöjligheter. Små bolag är 

däremot mera beroende av långsiktiga investeringar och är därför även mera riskfyllda. 

I och med att försäljningen växer, och bolaget ökar antalet produkter och slår sig in i 

nya marknader så ökar aktiepriset och summan av dess tillgångar. I takt med att 

bolaget växer så minskar även dess tillväxtmöjligheter. Utifrån detta bör storleken ha 

ett negativt samband med investeringar. (Mueller 1972) 

Även finansieringen av investeringar skiljer sig små och stora bolag emellan vilket 

redan nämnts i teoridelen. Stora bolag förlitar sig till interna medel medan små bolag 

som fortfarande befinner sig i tillväxtfasen tenderar att använda sig av nyemissioner. 

En ökad aktielikviditet underlättar emitteringen av aktier varför små bolag kunde 

förväntas vara mera beroende av en god aktielikviditet.   
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I denna undersökning kommer storleken representeras av företagets totala tillgångar. 

Denna post definieras som summan av kortfristiga tillgångar, långfristiga fordringar, 

investeringar i icke konsoliderade dotterbolag, andra investeringar, netto materiella 

tillgångar, uppskjutna skattefordringar, och övriga tillgångar. I undersökningen har jag 

använt variabelns naturliga logaritm för att undvika nomalitetsproblem. 

4.4.2. Tobin’s q 

För att mäta bolagens investeringsmöjligheter kommer jag använda mig av Tobin’s Q. 

Detta följer tidigare undersökningar såsom Muños (2013) och Fang et al. (2014). 

Nyckeltalet utvecklades av Brainard & Tobin (1968) och Tobin (1969) för att mäta ett 

bolags incitament till att investera. Det jämför marknadsvärdet av bolaget med 

återanskaffningsvärdet av dess tillgångar. Ett Tobin’s q högre än 1 indikerar att ett 

bolag har värdefulla investeringsmöjligheter. På grund av att bolagen i fråga förväntas 

ha positiva NPV projekt, så bör offentliggöranden av ökade kapitalinvesteringar få ett 

positivt mottagande på aktiemarknaden.  Minskningar kan däremot ses som 

värdeminskande beslut av marknaden. (Chung et al. 1998) För bolag med ett Tobin’s q 

under 1 stämmer det motsatta. Förhållandet mellan Tobin’s q och kapitalinvesteringar 

förväntas vara positivt. 

Tobins’s q kommer i denna undersökning att definieras som: 

𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛′𝑠 𝑞𝑖,𝑡 =  
𝑀𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑖,𝑡 + 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟𝑖,𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟𝑖,𝑡
 

Marknadsvärdet anger det total offentliga marknadsvärdet av bolagets noterade aktier. 

Priserna är justerade till den handelsvaluta vilken säkerheten är utvärderad och icke 

handlade aktier är exkluderade. De totala skulderna representerar alla kort- och 

långfristiga skyldigheter som förväntas bli uppfyllda av företaget. Posten inkluderar 

kortfristiga skyldigheter, långfristiga skuldavsättningar för risker och avgifter, 

uppskjutna skatter, förutbetalda intäkter, övriga skyldigheter, uppskjuten skatteskuld i 

obeskattade reserver samt pensionsförmåner.  
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4.4.3. Kassaflöde 

Kassaflöde är en återkommande variabel i forskningar gällande investeringar. 

Kassaflödet kan sägas vara en proxy för finansiella begränsningar och väntas ha ett 

positivt samband med investeringar. Bolag som har ett antal attraktiva 

investeringsmöjligheter men saknar tillräckliga kassaflöden kan finna det svårt att 

finansiera dessa på grund av att kostnaden för att söka extern finansiering kan vara för 

hög. Ett positivt samband kan även existera på grund av agentproblem där ledningen i 

bolag med stora kassaströmmar ägnar sig åt imperiebyggande.  

Kassaflödet i denna undersökning definieras som netto kassaflöde från bolagets 

operationella aktiviteter för en räkenskapsperiod. Detta är kalkylerat såsom summan av 

tillförda medel från verksamheten, extraordinära poster samt medel av övriga 

operationella aktiviteter. Om de extraordinära posterna inte varit tillgängliga har dessa 

blivit ersatta med noll. För att göra kassaflödena jämförbara mellan bolagen har dessa 

dividerats med bolagets totala tillgångar. 

𝐾𝑎𝑠𝑠𝑎𝑓𝑙ö𝑑𝑒𝑖,𝑡 =
𝐾𝑎𝑠𝑠𝑎𝑓𝑙ö𝑑𝑒𝑖,𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟𝑖,𝑡
 

4.4.4. Skuldsättningsgrad 

Skuldsättningsgraden är en viktig komponent i bolagets investeringspolitik och 

relationen dessa emellan har debatterats livligt. Teorier har presenterats som både 

förespråkar ett positivt såsom ett negativt samband men den stora majoriteten av 

forskningarna tyder dock på ett negativt förhållande. Detta är även utgångspunkten i 

denna undersökning. 

En hög skuldsättning kan minska ett bolags förmåga att finansiera sin tillväxt och kan i 

värsta fall förhindra bolaget från att anskaffa tillräckligt med kapital för att finansiera 

positiva NPV projekt (Myers 1977). Bolag med stora framtida tillväxtmöjligheter kan 

därför välja en låg skuldsättning för att försäkra sig om framtida finansiering. En ökad 

skuldsättning leder även till att bolagets kassaflöde minskar på grund av de 

medkommande räntebetalningarna vilket minskar bolaget investeringsmöjligheter. 

Detta motverkar överinvesteringar och imperiebyggande vilket även skulle tyda på ett 

negativt samband (Jensen 1986). Skuldsättningsgraden definieras som: 
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𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑𝑖,𝑡 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟𝑖,𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟𝑖,𝑡
 

där de totala skulderna representerar summan av de kort- och långsiktiga räntebärande 

skyldigheterna. 

4.4.5. Ålder 

En ytterligare kontrollvariabel som ofta figurerar i vetenskapliga undersökningar är 

bolagets ålder. Åldern beskiver hur etablerat bolaget är på marknaden. 

Tillväxtmöjligheterna för ett bolag skiljer sig beroende på i vilket skede i sin livcykel det 

befinner sig i. Ju mognare ett bolag är desto mindre är dess tillväxtmöjligheter. I början 

av sin livcykel strävar bolaget att växa och använder stora resurser på att genomföra 

investeringar vilket resulterar i högre kapitalinvesteringar och mindre fria kassaflöden. 

Med tiden ökar dock konkurrensen och vinstmöjligheterna börjar minska. Mer 

etablerade företag är därför generellt mindre benägna att investera i tillväxtprojekt på 

grund av att de redan vuxit till en nivå som motsvarar den genomsnittliga storleken för 

företag i deras segment. Det förvänts därav existera ett negativt förhållande mellan 

ålder och investeringar. (Mueller 1972) 

I undersöknigen kommer åldern definieras som tiden bolagets aktier varit tillgängliga 

för handel på den publika aktiebörsen. Informationen har hämtats från factset och har 

kompletterats med information om bolagets listning från London Stock Exchanges 

hemsida. Variabelns naturliga logaritm kommer användas i den empiriska 

undersökningen för att förbättra dess statistiska egenskaper. 

4.4.6. Dividender 

Istället för att använda de fria kassaströmmarna till investeringar kan företaget välja att 

betala ut en del av dessa till sina ägare i form av dividender. Dividendutbetalningar och 

investeringar kan därför sägas konkurrera om bolagets kassareserver. Om nya 

investeringsmöjligheter uppenbarar sig är det högst troligt att bolaget väljer att minska 

på dividendutbetalningen och därmed frigöra kapital till ökade investeringar (Smith & 

Watts 1992). En lägre dividendutbetalning medför således en större finansiell 

flexibilitet och underlättar finansieringen av positiva NPV projekt (Smith & Kim 1994). 

Därav har framförallt tillväxtföretag en tendens att betala ut lägre dividender (Jones & 
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Sharma 2001). Förhållandet mellan investeringar och dividender förväntas därför vara 

negativt. 

I undersökningen mäts variabeln dividender som den totala summan dividender som 

bolaget betalat ut på sina aktier under ett räkenskapsår. Detta inkluderar extra och 

special dividender som betalats ut under denna tidsperiod. Posten exkluderar 

dividender som betalats till minoritetsägare. För att göra variabeln jämförbar mellan 

bolagen kommer summan av dividenderna att divideras med de totala tillgångarna. 

𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟𝑖,𝑡 =
𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟𝑖,𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟𝑖,𝑡
 

4.4.7. Ägarstruktur 

Som diskuterats i teoridelen kan bolagets ägarstruktur ha en signifikant inverkan på 

bolagets investeringsmönster. En blockägare kan genom sitt inflytande minska på 

ledningens kortsynthet och främja en långsiktigare investeringspolitik. Resultaten från 

ett antal nypublicerade undersökningar stöder detta argument. Aghion, Van Reenen & 

Zingales (2009) fann att aktier med en större andel institutionellt ägande var mer 

innovativa vilket de ansåg berodde på att institutionellt ägande minskade på ledningens 

karriärbekymmer som uppkommer med mera riskfyllda projekt. Fang et al. (2014) kom 

till liknande resultat även i sin undersökning. 

I denna undersökning kommer institutionellt blockägande att inkluderas som en 

kontrollvariabel. En blockägare definieras som en finansiell institution som innehar en 

ägarandel på minst 5 %. Orsaken till detta är tvåfaldig. För det första kan 5 % anses 

vara en tillräcklig stor ägarandel för att möjliggöra en signifikant inverkan på 

bolagstyrningen, både genom direkt engagemang i verksamheten men även genom 

hotet av försäljning (Edmans 2013). För det andra så erhåller ägare på över 5 % ett 

antal ägarrättigheter på den brittiska marknaden. Detta inkluderar rättigheter såsom 

att kräva en bolagstämma samt inkluderingen av ärenden i den årliga bolagstämman.  

Den slutliga variabeln mäts som den totala ägarskapsandelen av alla bolagets 

blockägare (ägarandel på över 5 %). Det vill säga ifall ett bolag har tre institutionella 

ägare vars ägarandelar är 3,5 %, 5,5 % och 6,5 % så noteras de två blockägarnas totala 

ägarandel på 12 % under året i fråga. Detta möjliggör att effekten av ökat blockägarskap 

på investeringarna kan undersökas.  Det bör dock poängteras att informationen som 

denna variabel grundar sig på är baserad på de tio största ägarna som har en position i 
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bolaget i den senaste årsredovisningen och förändringar i deras historiska ägarandelar. 

Orsaken till att detta använts är att information över ägare som sålt sina andelar före 

2014 inte finns tillgängligt. Det går således inte att utesluta att resultaten till en viss 

mån är snedvridna men under rådande förhållanden kunde detta inte åtgärdas. 

4.4.8. Marknadsdummy 

De bolag som ingår i samplet är alla listade på London Stock Exchange men 

härstammar från två olika marknader. Dessa är huvudmarknaden och AIM (alternative 

investment market). Marknaderna skiljer sig vad kommer till reglering och bolagens 

egenskaper. En dummy kommer således att inkluderas som tar värdet 1 ifall bolaget i 

fråga är listat på huvudmarknaden och värdet 0 ifall bolaget är listat på AIM. 

AIM är London Stock Exchange’s internationella marknad för mindre och växande 

bolag. Marknaden lanserades år 1995 och anses vara den mest framgångsrika 

tillväxtmarknaden i världen. Syftet är att hjälpa mindre bolag att anskaffa det kapital de 

behöver för att expandera sin verksamhet. Ett stort antal olika bolag, inklusive unga 

företag som stöds av riskkapitalbolag men även mera etablerade, ansluter till AIM för 

detta ändamål. För att ansluta till AIM krävs inte att bolagen har några specifika 

finansiella meriter eller handelshistoria och regleringen har anpassats för att 

tillfredsställa mindre och växande bolag. AIM har en stor och diversifierad grupp av 

intressenter. Specialistrådgivare är avgörande för marknadens framgång och de 

redovisare, jurister och mäklare som finns att tillgå spelar en central roll i framgången 

av ett AIM bolag. Andra viktiga aktörer inkluderar PR och investerarrelationsbyråer 

som hjälper bolagen att maximera fördelarna med en börsnotering. I dagens läge är 

1253 bolag listade på AIM med ett totalt marknadsvärde av 65 miljarder pund. (London 

Stock Exchange 2014a) 

London Stock Exchange’s huvudmarknad är ämnad för ambitiösa och mognare företag 

som är övertygade om att framgångsrikt ta till vara på de fördelar som marknaden 

erbjuder, och uppfyller de höga kraven på offentliggörande av information, styrning 

och reglering. Marknaden, som grundades år 1698, innefattar några av världens största 

och kändaste företag. Idag är över 1400 bolag listade på denna marknad till ett totalt 

marknadsvärde av 3,7 biljoner pund. Bolag som listar sig på marknaden kan välja 

mellan premium eller standard listning. I en standard listning bör bolaget uppfylla de 

krav som föreskrivs i EU lagstiftningen medan en premium listning innefattar krav 
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utöver detta, såsom Storbritanniens bolagsstyrningskod. (London Stock Exchange 

2014b) 

Huvudmarknaden representerar ett kvalitetscertifikat för alla bolag som blir antagna 

för handel och är något som bolag strävar efter. En antagning höjer på bolagets profil 

och ger en möjlighet för bolaget att verka i den globala scenen med ökad 

mediebevakning, investerarintresse och analytikertäckning. Genom de höga kraven 

som ställs på företagen kan de få tillgång till en bredare krets av investerare och dra 

nytta av en lägre kapitalkostnad som uppkommer till följd av det ökade förtroendet. 

(London Stock Exchange 2014b) 

De huvudsakliga olikheterna i antagningskriterier och löpande skyldigheter mellan 

AIM och huvudmarknaden sammanfattas i nedanstående tabell. (London Stock 

Exchange 2014a) 

 Skillnader mellan AIM och huvudmarknaden Tabell 2

AIM Huvudmarknad 

   Inget krav på minimi marknadsvärde  Minimi marknadsvärde (700,000 £) 

 Inget krav på historiska finansiella 
resultat 

 Under normala förhållanden bör tre år 
av bolagets finansiella resultat 
uppfylla specifika krav 

 Ingen föreskriven nivå av aktier skall 
vara i offentligt ägo 

 Minimi 25 % av aktierna skall vara i 
offentligt ägo  

 Inget godkännande av tidigare 
aktieägare för de flesta transaktioner 

 Godkännande av tidigare aktieägare 
för betydande förvärv och 
försäljningar (endast premium 
listningar) 

 Nominerade rådgivare krävs under 
alla omständigheter 

 Sponsorer krävda för vissa 
transaktioner (endast premium 
listningar) 

 Antagningsdokumenten inte 
förhandsgranskade av börsen eller 
UKLA6 

 Alla dokument förhandsgranskade av 
UKLA 

Bolagen som är listade på AIM är i regel yngre, mindre till sin storlek och befinner sig 

ofta i en tillväxtfas. Utöver detta är mediabevakningen av dessa företag inte lika 

intensiv som hos huvudmarknadens bolag. Dummyvariabeln väntas således ha ett 

negativt samband med investeringarna. 

                                                        
6 UK Listing Authority 
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4.4.9. Tidsdummy 

I undersökningen är det viktigt att kontrollera hur olika tidsperioder inverkar på 

resultaten. Den finansiella krisen har haft en signifikant inverkan på 

kapitalinvesteringarna varför det kunde antas att sambandet med likviditeten även 

påverkats. Bolag har de senaste åren uppvisat en tendens att avstå från långsiktiga 

investeringar för att skydda sig mot en ny ekonomisk nedgång. Det fria kassaflödet har 

istället distribuerats till aktieägarna genom återköp av aktier och ökade 

dividendutbetalningar. En tidsdummy kommer således att inkluderas för varje år för 

att undersöka hur konjunkturläget påverkat investeringarna. 

4.4.10. Industridummyn 

För att kontrollera för industrieffekter kommer dummyvariabler för de olika 

industrierna att inkluderas. Datasamplet innehåller företag från 16 olika industrier 

vilka är: utvinning av icke-energimineraler, verkstadsindustri, elektronisk teknologi, 

dagligvaror, utvinning av energimineraler, processindustri, hälsoteknologi, 

sällanköpvaror, industritjänster, kommersiella tjänster, distributionstjänster, 

teknologitjänster, hälsotjänster, konsumenttjänster, detaljhandelsindustri, 

transportindustri, kraftindustri, och kommunikationsindustri. 
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4.5. Deskriptiv statistik 

I detta kapitel kommer datasamplet presenteras närmare i form av deskriptiv statistik. 

Förutom detta kommer även några av variablernas statistiska egenskaper att diskuteras 

och kapitlet avslutas med en kritisk genomgång av datamaterialet. 

4.5.1. Bransch 

De bolag som ingår i slutsamplet är grupperade i 16 olika branscher enligt Factsets 

egna industrigruppering. Antalet bolag per industri och år åskådliggörs i tabellen 

nedan.  

 Antalet bolag per industri och år, samt fördelningen mellan marknader.   Tabell 3

Bransch 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Utvinning av icke-energimineraler 19 25 29 33 35 35 39 43 43 43 

Verkstadsindustri 33 33 34 39 39 39 42 43 43 43 

Elektronisk teknologi 33 37 39 41 41 42 42 43 43 43 

Dagligvaror 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 

Utvinning av energimineraler 18 32 37 42 45 46 49 54 54 54 

Processindustri 24 27 28 30 30 30 30 31 31 31 

Hälsoteknologi 25 31 34 36 37 37 37 37 37 37 

Sällanköpsvaror 28 28 29 30 30 30 31 31 31 31 

Industritjänster 24 29 31 32 34 34 34 34 34 34 

Kommersiella tjänster 42 48 57 61 62 64 68 69 70 70 

Distributionstjänster 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 

Teknologitjänster 30 36 41 44 47 48 50 51 51 51 

Hälsotjänster 3 3 4 4 5 5 5 6 6 6 

Konsumenttjänster 41 46 47 53 53 53 55 57 57 57 

Detalhandelsindustri 27 28 32 35 35 36 38 38 38 38 

Transportindustri 14 15 15 15 15 15 16 17 17 17 

Kraftindutri 7 10 12 13 14 14 14 14 15 15 

Kommunikationsindustri 7 10 10 12 12 13 13 13 13 13 

Totalt antal företag 406 469 510 552 566 574 596 615 617 617 

           
Fördelning mellan marknader 

        
AIM 122 169 196 218 231 235 247 256 258 258 

Huvudmarknad 284 300 314 334 335 339 349 359 359 359 

 

Fördelningen är relativt jämn mellan de olika branscherna. De branscher med flest 

bolag i slutsamplet är kommersiella tjänster, konsumenttjänster och utvinning av 

energimineraler. De branscher som är lägst representerade är hälsotjänster, 
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kommunikationsindustrin och kraftindustrin. Slutsamplet innehåller totalt 617 bolag 

och 258 av dessa är listade på AIM medan 359 är listade på huvudmarknaden. 

4.5.2. Medeltal, standardavvikelse, etc. 

Variablernas grundläggande deskriptiva statistik presenteras i tabell 2 nedan. 

 Variablernas medeltal, median, standardavvikelse (SD), min och max värde.  Tabell 4

Storlek, kassaflöde och dividender angivna i miljoner. Alla variabler innehåller 5297 observationer förutom 
Amihud’s illikviditetsmått som innehåller 5237 och Spreaden som innehåller 5280. Alla variablers högsta 
och lägsta 1 % har blivit winsoriserade för att minska effekten av extremvärden.  

Variabel Medeltal Median SD Min Max 

Långsiktiga investeringar 6,12 % 3,94 % 6,68 % 0,00 % 36,26 % 

∆ totala tillgångar
𝒕+𝟏

 17,34 % 6,33 % 49,20 % -52,45 % 334,33 % 

∆ totala tillgångar
𝒕+𝟐

 39,21 % 14,88 % 95,00 % -66,52 % 660,51 % 

∆ totala tillgångar
𝒕+𝟑

 68,74 % 25,30 % 166,09 % -72,70 % 1193,01 % 

Handelsvolym 0,00299 0,00209 0,00277 0,00013 0,01411 

Relativ spread 0,00629 0,00238 0,00806 0,00031 0,03724 

Amihud's illikviditetsmått 8,75E-08 2,59E-09 3,13E-07 9,61E-13 2,27E-06 

Storlek 1940,5 186,9 5760,3 1,5 39687,1 

LnStorlek 5,381 5,231 2,167 0,409 10,589 

Tobin's q 2,066 1,481 2,009 0,512 14,686 

Kassaflöde 5,06 % 7,54 % 16,93 % -86,86 % 35,16 % 

Skuldsättningsgrad 16,567 12,753 17,147 0,000 77,224 

Ålder 19,037 13 16,337 3 68 

LnÅlder 2,618 2,565 0,814 1,099 4,220 

Dividender 0,0220 0,0141 0,0299 0,0000 0,1798 

Ägarstruktur 0,137 0,105 0,137 0,000 0,577 

Antal institutionella blockhållare 1,512 1 1,407 0 6 

 

I medeltal utgör de långsiktiga investeringarna 6,12 % av bolagens totala tillgångar. 

Medianvärdet är aningen lägre på 3,94 %. Variabelns minimivärde är 0 %, det vill säga 

ett antal bolag har under något år valt att inte använda sig av kapitalinvesteringar, och 

maximivärdet ligger på 36,26 %. Likviditetsmåttens deskriptiva statistik är i denna 

form svår att kommentera på grund av att de till sin uppbyggnad skiljer sig från 

varandra och talen endast används som relationsmått. Dock kan det konstateras att 

minimi- och maximivärdena skiljer sig märkbart från varandra vilket tyder på 

existensen av såväl låg- som höglikvida företag. Standardavvikelserna är även relativt 

höga vilket talar för variation i likviditetsvariablerna. Bolagen skiljer sig märkbart sett 
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till storlek där det minsta företagets totala tillgångar uppgår till 1,5 miljoner pund och 

det största 39687,1 miljoner pund under denna tidsperiod.  

Anmärkningsvärt är att under denna tidsperiod har medeltalet och medianen av 

Tobin’s Q haft ett värde klart över 1, vilket tyder på existensen av gynnsamma 

investeringsmöjligheter. Bolagens skuldsättningsgrad är i medeltal 16,57 % och 

medianen 12,75 %. I medeltal har bolagen betalt ut 2,2 % i dividender i relation till de 

totala tillgångarna. Minimi värdet för denna variabel är 0, där ett stort antal av bolagen 

under ett eller flera år inte betalat ut dividender. Maximivärdet är 17,98 %. 

Medianvärdet för antalet år som bolagen varit listade på börsen är 12 och medeltalet 

18,08 år. Standardavvikelsen för denna variabel är 16,5 år. Vad kommer till 

ägarstrukturen kan det ur tabellen utläsas att i medeltal (och median) så alla bolag 

åtminstone en institutionell blockägare. Ägarandelen för blockhållarna är i medeltal 

13,7 % (median 10,5 %) och minimi och maximi värdet är 0 respektive 57,7 %. 

4.5.3. Likviditet 

För att få en inblick i vilka egenskaper som utmärker bolag med låg respektive hög 

likviditet har datat sorterats enligt de olika likviditetsmåtten. I tabell 4 nedanför 

presenteras variablernas genomsnittliga värden på ett års sikt för percentilerna 0-33, 

33-66 och 66-100 av handelsvolym.  

 Variablernas medeltal enligt percentiler av handelsvolym.  Tabell 5

Variabel 0-33 33-66 66-100 

Långsiktiga investeringar 5,69 % 6,04 % 6,63 % 

∆ totala tillgångar
𝒕+𝟏

 18,60 % 15,55 % 17,90 % 

∆ totala tillgångar
𝒕+𝟐

 39,79 % 33,42 % 44,92 % 

∆ totala tillgångar
𝒕+𝟑

 66,16 % 60,59 % 81,72 % 

Storlek 384,5 2072,0 3365,7 

Tobin's q 1,98 2,06 2,16 

Kassaflöde 3,90 % 4,83 % 6,46 % 

Skuldsättningsgrad 13,46 % 15,76 % 20,48 % 

Ålder 16,4 19,3 21,3 

Dividender 1,96 % 2,09 % 2,54 % 

Ägarstruktur 15,22 % 15,74 % 10,12 % 

Antal institutionella blockhållare 1,54 1,78 1,22 

Huvudmarknad 41,45 % 63,12 % 79,15 % 
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Höglikvida bolag är betydligt större, sett till de totala tillgångarna, än bolag med lägre 

likvidititet. De har även större Tobin’s q, kassaflöden, skuldsättningsgrad och de 

betalar ut högre dividender. Av dessa observationer är kanske det mest överraskande 

att de höglikvida och signifikant större bolagen även är betydligt mera skuldsatta. 

Ytterligare kan konstateras att yngre bolag är mindre likvida och att de institutionella 

investerarnas ägarandel något överraskande minskar med likviditeten. Variabeln 

huvudmarknad beskriver hur stor del av observationerna som härstammar från denna 

marknad. Oavsett enligt vilket likviditetsmått variablerna sorteras efter uppvisas 

samma mönster i percentilerna. Skillnaderna mellan låg- och höglikvida bolag 

påminner om Asker et al. (2015) deskriptiva statistik gällande privata och publika 

bolag. 

Vad kommer till värdet av de långsiktiga investeringarna är situationen dock en annan. 

Beroende på vilket likviditetsmått som används som grund för sorteringen kan 

varierande trender observeras. Detta illustreras i nedanstående stapeldiagram. 

Figur 3 Långsiktiga investeringarnas medeltal uppdelat enligt likviditetsmått och 
percentiler. 

 

Skillnaderna i investeringsnivån mellan percentilerna är inte anmärkningsvärt stor i 

något av måtten men trenderna avviker dock från varandra. Då datat är sorterat enligt 

handelsvolymen uppvisas en positiv trend där investeringsnivån ökar med likviditeten. 

Då den relativa spreaden använts som grund är trenden aningen negativ och Amihud’s 

illikviditetsmått uppvisar den högsta investeringsnivån i percentilen 33-66. Detta säger 

dock inget om likviditetens påverkan på framtida investeringar men redan i detta skede 

kan det dock förväntas att resultaten kan vara avvikande beroende på vilket 

likviditetsmått som tillämpas.  

Avvikande trender kan även observeras i förändringen i totala tillgångar. Tillväxten är 

minst i percentilen 33-66 då datat är sorterat enligt handelsvolym. Spreaden däremot 

uppvisar en klart negativ trend där tillväxten minskar med likviditeten. Vad kommer 

till Amihud’s illikviditetsmått så uppnås en liknande utveckling som vid de långsiktiga 
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investeringarna men där percentilen 66-100 har den minsta tillväxten. Trenderna följer 

samma mönster oavsett tidsförskjutning och illustreras i nedanstående figur.  

Figur 4 Förändringen i totala tillgångar på ett års sikt uppdelat enligt likviditetsmått och 
percentiler. 

 

4.5.4. Multikollinearitet 

I den empiriska forskningen kommer ett antal regressioner att utföras och således är 

det viktigt att försäkra sig om att inget perfekt (eller nära perfekt) lineärt samband 

existerar mellan de förklarande variablerna. Om en hög multikollinearitet existerar 

mellan variablerna kan det leda till följande praktiska konsekvenser (Gujarati 2003): 

1. Även om en regressions OLS estimatorer är de bästa linjära väntevärdesriktiga 

estimatorerna så har dessa en hög varians och kovarians vilket gör en exakt 

estimation besvärlig. 

2. På grund av föregående orsak så tenderar konfidensintervallen att vara mycket 

bredare vilket leder till att nollhypotesen lättare accepteras. 

3. T-värdena av en eller flera koefficienter tenderar att vara statistiskt 

insignifikanta. 

4. Även om t-värdena för en eller flera koefficienter är insignifikanta så är 𝑅2, det 

vill säga modellens övergripande anpassninggrad mycket högt. 

5. OLS estimatorerna och deras standardfel kan vara känsliga för små 

förändringar i datat.  

För att försäkra mig om att detta inte kommer utgöra ett problem i undersökningen så 

har variablernas samband undersökts i form av en korrelationsmatris som presenteras 

på nästa sida. 
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 Korrelationsmatris för undersökningens variabler Tabell 6

  

Långs. 
invest. 

tot. 
tillg

𝒕+𝟏

. 
tot. 
tillg.

𝒕+𝟐

 
tot. 
tillg.

𝒕+𝟑

 
Handels-

volym 
Spread 

Amihud's 
illikv. 

Storlek LnStorlek 
Tobin's 

q 
Kassa-
flöde 

Skuld-
sättning 

Ålder LnÅlder Div. 
Ägar-

struktur 
Antal 

blockh. 

Långsiktiga investeringar 1,00 0,10 0,15 0,14 0,09 0,04 -0,09 0,00 -0,07 0,09 0,07 -0,03 -0,13 -0,16 -0,08 -0,04 -0,05 

∆ totala tillgångar
𝒕+𝟏

 0,10 1,00 0,67 0,54 0,03 0,10 -0,02 -0,03 -0,12 0,15 -0,07 -0,08 -0,14 -0,16 -0,12 -0,08 -0,08 

∆ totala tillgångar
𝒕+𝟐

 0,15 0,67 1,00 0,76 0,06 0,11 -0,03 -0,04 -0,13 0,12 -0,08 -0,09 -0,17 -0,21 -0,14 -0,10 -0,10 

∆ totala tillgångar
𝒕+𝟑

 0,14 0,54 0,76 1,00 0,06 0,12 -0,03 -0,06 -0,13 0,10 -0,08 -0,09 -0,19 -0,23 -0,15 -0,09 -0,09 

Handelsvolym 0,09 0,03 0,06 0,06 1,00 -0,17 -0,19 0,15 0,36 0,01 0,00 0,19 0,08 0,06 0,04 -0,16 -0,12 

Relativ spread 0,04 0,10 0,11 0,12 -0,17 1,00 0,19 -0,21 -0,46 0,03 -0,26 -0,09 -0,22 -0,23 -0,29 0,06 0,00 

Amihud's illikviditetsmått -0,09 -0,02 -0,03 -0,03 -0,19 0,19 1,00 -0,09 -0,25 0,01 -0,13 0,00 -0,05 -0,05 -0,08 0,05 -0,02 

Storlek 0,00 -0,03 -0,04 -0,06 0,15 -0,21 -0,09 1,00 0,62 -0,07 0,09 0,22 0,14 0,15 0,08 -0,21 -0,18 

LnStorlek -0,07 -0,12 -0,13 -0,13 0,36 -0,46 -0,25 0,62 1,00 -0,32 0,38 0,34 0,36 0,38 0,17 -0,11 -0,07 

Tobin's q 0,09 0,15 0,12 0,10 0,01 0,03 0,01 -0,07 -0,32 1,00 -0,40 -0,05 -0,12 -0,14 0,12 -0,07 -0,05 

Kassaflöde 0,07 -0,07 -0,08 -0,08 0,00 -0,26 -0,13 0,09 0,38 -0,40 1,00 0,01 0,16 0,19 0,36 0,07 0,09 

Skuldsättningsgrad -0,03 -0,08 -0,09 -0,09 0,19 -0,09 0,00 0,22 0,34 -0,05 0,01 1,00 0,12 0,12 -0,02 -0,11 -0,10 

Ålder -0,13 -0,14 -0,17 -0,19 0,08 -0,22 -0,05 0,14 0,36 -0,12 0,16 0,12 1,00 0,94 0,15 0,00 0,02 

LnÅlder -0,16 -0,16 -0,21 -0,23 0,06 -0,23 -0,05 0,15 0,38 -0,14 0,19 0,12 0,94 1,00 0,17 0,04 0,05 

Dividender -0,08 -0,12 -0,14 -0,15 0,04 -0,29 -0,08 0,08 0,17 0,12 0,36 -0,02 0,15 0,17 1,00 0,00 0,03 

Ägarstruktur -0,04 -0,08 -0,10 -0,09 -0,16 0,06 0,05 -0,21 -0,11 -0,07 0,07 -0,11 0,00 0,04 0,00 1,00 0,90 

Antal institutionella blockhållare -0,05 -0,08 -0,10 -0,09 -0,12 0,00 -0,02 -0,18 -0,07 -0,05 0,09 -0,10 0,02 0,05 0,03 0,90 1,00 
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Som framkommer ur tabellen är korrelationvärdena väldigt låga mellan de förklarande 

variablerna. Endast sambanden mellan ålder och Lnålder samt ägarstruktur och antal 

blockhållare uppvisar en hög korrelation (över 0,9) men dessa variabler kommer inte 

tillsammans att ingå i någon av regressionerna. Ålder och antal institutionella 

blockhållare är endast inkluderade i den deskriptiva statistiken.  Resultaten från 

korrelationsmatrisen tyder på att multikollinearitet inte borde utgöra ett problem i den 

empiriska forskningen.  

4.5.5. Stationäritet 

I empiriska forskningar där tidsseriedata appliceras är ett av grundantagandena att 

tidsserierna är stationära. Generellt kan en tidsserie sägas vara stationär då dess 

medelvärde och varians inte fluktuerar systematiskt över tiden (Gujarati 2003). Dessa 

är dock egenskaper som ekonomiska tidsserier ofta inte uppfyller. Ekonomier utvecklas 

och ändras genom tiden på grund av orsaker såsom teknologisk utveckling och 

ändringar i lagstiftningen (Hendry & Juselius 1999). Om tidsserier som regresseras mot 

varandra inte uppfyller stationäritetsantagandet så erhålls ett mycket högt 𝑅2 även om 

det inte i verkligheten existerar något meningsfullt samband variablerna emellan. Det 

vill säga ett statistiskt samband erhålls även om detta inte kunde förväntas. (Gujarati 

2003) Den bakomliggande orsaken till de missvisande resultaten härstammar från 

faktumet att om medelvärdet och variansen skiljer sig mellan olika tidsperioder 

kommer även de respektive distributionsfördelningarna att skilja sig. Således kommer 

resultaten från t- och F-testen inte vara statistiskt tillförlitliga. (Hendry & Juselius 

1999) För att undvika dylika nonsensregressioner är det därför viktigt att testa för 

stationäritet i variablerna. 

Jag har valt att använda mig av ett Augmented Dickey-Fuller test (ADF test) för att 

kontrollera variablernas stationäritet. ADF testet lämpar sig bra på mitt datasampel på 

grund av att det inte kräver balanserat paneldata och accepterar luckor i tidserierna. 

Enhetsrotstestet för paneldata grundar sig på att varje panelserie testas separat, 

varefter p-värdena sammanslås och en övergripande statistika erhålls vilket avgör om 

panelserien innehåller en enhetsrot eller inte. Nollhypotesen är att alla paneler 

innehåller en enhetsrot och mothypotesen är att åtminstone en panel är stationär. Dock 

bör det nämnas att ADF testet fungerar bäst i situationer där datasamplet innehåller ett 

stort antal tidsperioder. (Stata 2014) Detta är dock inte fallet i denna undersökning 
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varför resultaten till en viss grad kan ifrågasättas. Utöver det statistiska ADF testet har 

jag därför även valt att granska tidsserierna grafiskt. 

ADF testet utfördes på samtliga variabler och resultaten visade att 

stationäritetsantagandet kunde accepteras i så gott som alla fall. Undantaget var 

variabeln ägarstruktur. Ägarstrukturen följer en klar trend där det institutionella 

ägandet ökar med tiden. Utvecklingen av variabelns medeltal igenom tidsperioden 

2004-2013 illustreras i följande graf. 

Figur 5 Förändringen i årliga medeltalet av institutionellt ägande 

 

Det institutionella ägandet har stadigt ökat genom sampelperioden. För att försäkra 

mig om att resultaten inte snedvrids på grund av ägarstrukturens icke stationäritet 

kommer jag i den empiriska forskningen även använda mig av ägarskapsstrukturens 

första differens som robusthetstest. Detta betyder att variabelns värde år n subtraheras 

med värdet n-1 och mäter således förändringen i institutionellt ägande. Nackdelen med 

detta förfarande är att ett år av observationer försvinner från undersökningen och 

resultattolkningen kommer avvika från den ursprungliga. Variabeltransformationen 

medför dock att problemet med icke stationäritet försvinner vilket förtydligas i figur 5. 

Figur 6 Ägarstrukturens första differens 
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Utvecklingen av ägarstrukturens första differens avviker från den ursprungliga 

variabeln och den tydliga trenden i datat försvinner. De resterande variablernas 

grafiska tidsserier kan hittas i bilaga 1 och resultaten från ADF testet i bilaga 2. På 

grund av att ingen av de övriga variablerna uppvisar en lika klar trend, såsom 

ägarstrukturen, och resultaten från ADF testet tyder på att dessa är stationära tidsserier 

så antas stationäritetsantagandet att uppfyllas i den empiriska forskingen.  

4.5.6. Kritisk genomgång av datamaterialet 

Även om allt datamaterial valts med syftet att utföra en så komplett undersökning som 

möjligt existerar en risk för snedvridningar. Detta är ett återkommande problem i så 

gott som alla undersökningar och denna undersökning utgör inte ett undantag.  

Härnäst kommer några av dessa problem diskuteras och vilka åtgärder som tagits för 

att minska på deras inverkan. 

4.5.6.1. Survivorship bias 

I början av detta kapitel presenterades ett antal restriktioner som applicerats i 

datainsamlingsprocessen. Exempelvis ingår samplets alla bolag i Factsets index av den 

brittiska marknaden och samtliga bolags aktier har varit noterade på London Stock 

Exchange under år 2014. Komponenterna i detta index har dock utan tvekan ändrat 

genom åren. Nya bolag som listat sig har valts med medan äldre bolag fallit bort då de 

gått i konkurs eller avnoterats. Detta kan ge upphov till ett problem som kallas 

survivorship bias. De erhållna resultaten kan vara snedvridna på grund av att de bolag 

som inte klarat sig under den undersökta tidsperioden exkluderats. 

I teorin är problemet lätt att åtgärda och kräver endast att dylika bolag tas i beaktande 

och inkluderas i samplet. I praktiken kan dock detta vara svårt att genomföra vilket 

även är fallet i denna undersökning. Historisk information över indexet finns inte att 

tillgå varför det inte finns någon möjlighet att kontrollera hur många av indexets bolag 

gått i konkurs genom åren. Även om bolagen i fråga kunde identifieras så har dessa 

redan strukits från databasen och all företagsspecifik information raderats. Det går 

således inte att utesluta att resultaten lider av survivorship bias. Avhandlingens 

undersökning innefattar dock ett stort antal variabelobservationer vilket torde 

minimera den möjliga effekten av denna snedvridning. 



 

 

58 

4.5.6.2. Extremvärden 

Om det förekommer extremvärden i datamaterialet kan det ha stora effekter på 

regressionsuppskattningarna. Därför är det viktigt att identifiera dessa extremvärden 

och exkludera dem från estimeringarna. I undersökningen kommer jag använda mig av 

winsorisering för att åtgärda detta problem. De fundamentala distributionernas högsta 

och lägsta 1 % begränsas i varje variabel. Detta är vanlig praxis i undersökningar som 

inkluderar data på företagsnivå och implementerades även av Muños (2013) och Fang 

et al. (2014).   

4.5.6.3. Endogenitet 

Som i de flesta empiriska studier finns en risk för ett endogenitetsproblem i modellen. 

Endogenitet är ett komplicerat ord för ett relativt enkelt problem. En statistisk modell 

lider av ett endogenitetsproblem då x variablerna och feltermerna korrelerar med 

varandra. Det kan med andra ord finnas någonting som har ett samband med både y 

och x variabeln men som har bortlämnats från modellen. (Sørensen 2012) Orsakerna 

bakom ett endogenitetsproblem är många men de vanligaste innefattar utelämnade 

variabler, self-selection bias och omvänd kausalitet. 

Utelämnade variabler i denna undersökning kan exempelvis vara ledningens 

kompetens. Högkvalitativa chefer kan vara vanligare i likvida bolag, och dessa chefer 

använder mera resurser på långsiktiga investeringar gentemot andra. I detta fall är 

kvalitén på ledningen inte observerbar och korrelerad med både aktielikviditet och 

kapitalinvesteringar vilket i sin tur snedvrider resultaten. Risken för att utelämnade 

variabler snedvrider resultaten kan förebyggas med hjälp av valet av den applicerade 

modellen och bör inte utgöra ett problem i denna avhandling. (Fang et al. 2014) 

Mätfel kan uppkomma i samband med datainsamlingen igenom self-selection bias. 

Termen kommer från faktumet att individer själva väljer hur de beter sig och vilka 

grupper de tar del av. Medverkan i en undersökning är således inte alltid slumpmässigt 

bestämt vilket leder till ett snedvridet sampel. (Wooldridge 2013) I denna 

undersökning är detta inte ett problem. 

En annan viktig form av endogenitet är omvänd kausalitet vilket denna undersökning 

kan lida av. Problemet syftar till problematiken att avgöra ifall X påverkar Y eller ifall Y 

påverkar X. Med andra ord är det möjligt att likviditeten påverkas av ett företags 

förväntade framtida investeringar, likväl som sambandet kan var det omvända (Fang et 
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al. 2014). I liknande undersökningar på den amerikanska marknaden har kausaliteten 

fastställts genom att studera hur en exogen händelse påverkat sambandet. Den exogena 

chocken har i dessa undersökningar representerats av decimaliseringen av den 

amerikanska börsen. Det existerar dock ingen liknande händelse på den brittiska 

aktiemarknaden som skulle kunna erbjuda liknande möjligheter varför kausaliteten 

inte statistiskt kan fastställas. Det kausala sambandet förväntas dock vara att X 

påverkar Y i enlighet med resultaten från Fang et al. (2014)  om likviditetens samband 

med innovation. 
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5 METOD 

Empiriska undersökningar använder sig ofta av endera rent tvärsnittsdata eller ren 

tidsseriedata. I tidsseriedata så beaktas värden från en eller flera variabler över en 

tidsperiod, medan tvärsnittsdata samlar värden på en eller flera variabler för flera 

urvalsenheter från samma tidpunkt. I denna undersökning består dock datamaterialet 

av så kallat paneldata och innehåller såväl tvärsnitts- såsom tidseriedimensioner. 

Denna typ av data har på senare år börjat användas mer och mer i samband med 

empiriska forskningar.  

Paneldata, ibland även kallat longitudinellt data, innebär att samma individer eller 

företag följs under en bestämd tidsperiod. En av fördelarna med att använda sig av 

oberoende poolade tvärsnitt är att samplets storlek ökar. Genom att poola slumpvisa 

sampel tagna från samma population men från olika punkter i tiden så erhålles mer 

exakta skattningar och teststatistikor med mera tillförlitlighet. Nackdelarna är mera av 

en praktisk natur. På grund av att samma enheter observeras vid upprepade tillfällen är 

det inte längre lämpligt att anta att observationerna är oberoende av varandra genom 

tiden. Exempelvis kommer icke observerbara faktorer, såsom ledningens skicklighet, 

som påverkar på ett företags avkastningar år t även påverka avkastningarna år t+1. På 

grund av detta så har speciella modeller utvecklats för att analysera paneldata. 

(Wooldridge 2013) Härnäst kommer två metoder att presenteras som båda utvecklats 

för att beakta effekten av icke observerbara faktorer.  

5.1. Fasteffektmodellen 

En metod som används för att beakta individualiteten av varje företag, eller 

tvärsnittsenhet, är att låta interceptet variera för varje företag medan 

lutningskoefficienten fortfarande antas vara konstant. Denna metod kallas 

fasteffektmodellen och syftar på faktumet att även om interceptet varierar mellan 

enheterna så varierar dessa inte över tiden, det vill säga de är tidsinvarianta. (Gujarati 

2003) Datamaterialet kan i samband med denna metod estimeras med hjälp av en 

poolad OLS regression. De underliggande antagandena bakom fasteffektmodellen är 

(Wooldridge 2013): 

FE. 1 För varje i, gäller modellen 

𝑦𝑖𝑡 = 𝛽1𝑥𝑖𝑡1 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑥𝑖𝑡𝑘 + 𝛼𝑖 + 𝑢𝑖𝑡 , 𝑡 = 1, … , 𝑇, 
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där 𝛽𝑗 är de parametrar som estimeras och 𝛼𝑖 är den icke observerade effekten. 

FE. 2 Vi har ett slumpmässigt urval av tvärsnitt. 

FE. 3 Varje förklarande variabel är tidsvarierande (åtminstone för något i), och inget 

perfekt lineärt samband existerar mellan de förklarande variablerna. 

FE. 4 För varje t, givet de förklarande variablerna i alla tidsperioder och den icke 

observerade effekten, är det förväntade värdet på feltermen noll: 

𝐸(𝑢𝑖𝑡|𝑋𝑖, 𝑎𝑖) = 0 

Om dessa fyra antaganden uppfylls så är fasteffektestimatorn väntevärdesriktig där det 

strikta exogenitetsantagandet, FE. 4, är av central betydelse. Under samma antaganden 

är fasteffektestimatorn även konsistent när T är konstant och N. 

FE. 5 Variansen för det idiosynkratiska felet är konstant för alla t. Detta antagande 

benämns homoskedastisitet och antyder: 

𝑉𝑎𝑟(𝑢𝑖𝑡|𝑋𝑖, 𝑎𝑖) = 𝑉𝑎𝑟(𝑢𝑖𝑡) = 𝜎𝑢
2, för alla t=1, ...,T. 

FE. 6 De idiosynkratiska felen är okorrelerade för alla t ≠ s (givet alla de förklarande 

variablerna och 𝑎𝑖), det vill säga ingen autokorrelation förekommer: 

𝐶𝑜𝑣(𝑢𝑖𝑡 , 𝑢𝑖𝑠|𝑋𝑖 , 𝑎𝑖) = 0 

Under antagandena FE. 1 till FE. 6 så är fasteffektestimatorn av 𝛽𝑗 den bästa linjära 

väntevärdesriktiga estimatorn.  

FE. 7 Givet 𝑋𝑖 och 𝑎𝑖 så är de idiosynkratiska felen 𝑢𝑖𝑡 oberoende och normalt 

likafördelade: 

𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙(0, 𝜎𝑢
2) 

Antagande FE. 7 antyder antagande FE. 4, FE. 5 och FE. 6 men är starkare på grund av 

att de antar att de idiosynkratiska felen är normalfördelade. Om vi lägger till antagande 

FE. 7 så är fasteffektestimatorn normalfördelad varefter t och F statistikorna exakt 

följer de respektive distributionerna. Utan FE. 7 kan dock asymptotiska 

approximationer användas. Utan att göra speciella antaganden kräver dessa 
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approximationer ett stort N och litet T vilket avhandlingens datasampel uppfyller. 

(Wooldridge 2013) 

5.2. Slumpeffektmodellen 

Även om fasteffektmetoden är lätt att implementera så kan den vara kostsam sett till 

antalet förlorade frihetsgrader då ett flertal tvärsnittsenheter används. Genom att 

uttrycka osäkerheten kring den verkliga modellen genom feltermen kan detta undvikas 

vilket är grunden för den så kallade slumpeffektmodellen. Modellen antar att 

variablernas intercept har ett gemensamt medelvärde där de individuella skillnaderna i 

interceptets värde reflekteras i feltermen. Feltermen innehåller således två 

komponenter, en enhetsspecifik felkomponent och en kombinerad tidsserie och 

tvärsnittskomponent. (Gujarati 2003) Slumpeffektmodellen estimeras med hjälp av en 

GLS regression. Antagandena bakom denna modell inkluderar FE. 1, FE. 2, FE.4, FE. 5 

och FE. 6 (även FE. 7 kunde inkluderas men den praktiska nyttan av detta är liten på 

grund av att  bör estimeras) som presenterades i föregående kapitel. På grund av att 

endast en bråkdel av tidsgenomsnitten subtraheras tillåter slumpeffektsmetoden 

användningen av tidskonstanta förklarande variabler (det vill säga dummy variabler). 

(Wooldridge 2013) Därmed ersätts FE. 3 med: 

RE. 3 Det existerar inget perfekt lineärt samband mellan de förklarande variablerna. 

En konskevens av att tidskonstanta regressorer tillåts är att antaganden över den icke 

observerbara effektens, 𝑎𝑖 relation till de förklarande variablerna måste inkluderas. 

RE. 4 Utöver FE. 4 så antas det förväntade värdet av 𝑎𝑖 vara konstant givet alla de 

förklarande variablerna: 

𝐸(𝑎𝑖|𝑋𝑖) = 𝛽0 

Detta antagande utesluter korrelation mellan den icke observerade effekten och de 

förklarande variablerna och är den distinkta skillnaden mellan fasteffektmetoden och 

slumpeffektmetoden. På grund av att 𝑎𝑖 antas vara okorrelerat med alla element av 𝑥𝑖𝑡 

kan tidskonstanta förklarande variabler inkluderas. I antagande RE. 4 så tillåts 𝑎𝑖 ha ett 

förväntat värde avvikande från noll varför slumpeffektmodellen innehåller ett intercept 

𝛽0. På 𝑎𝑖 krävs även att ett homoskedastisitetsantagande införs enligt: 

RE. 5 Utöver FE. 5 så är variansen av 𝑎𝑖 konstant givet alla de förklarande variablerna: 
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𝑉𝑎𝑟(𝑎𝑖|𝑋𝑖) = 𝜎𝑎
2 

Under de sex bakomliggande slumpeffekts antagandena (FE.1, FE. 2, RE. 3, RE. 4, RE. 

5 och FE. 6) så är estimatorn konsistent och asymptotiskt normalfördelad då N blir 

stort och T är konstant. Detta skulle även gälla om endast de fyra första antagandena 

uppfylldes men utan de två sista antagandena skulle inte de vanliga RE standardfelen 

och test statistikorna vara giltiga. Utöver detta så är estimatorerna asymptotiskt 

effektiva då de sex antagandena uppfylls. Detta betyder att i stora sampel har 

slumpeffektestimatorerna mindre standardfel än de motsvarande poolade OLS 

estimatorerna. För koefficienter på tidsvarierande förklarande variabler så är RE 

estimatorn effektivare än fasteffektestimatorn. Däremot är inte fasteffektmodellen 

ämnad att vara effektiv under RE antagandena utan denna är avsedd att vara robust 

mot korrelationen mellan 𝑎𝑖 och 𝑥𝑖𝑡𝑗. Som ofta är fallet så leder det till en avvägning 

mellan robusthet och effektivitet. (Wooldridge 2013) 

5.3. Hausman-test 

Vad kommer till denna undersökning är en av utmaningarna att klargöra vilken av 

modellerna som är att föredra. Enligt Gujarati (2003) så ligger svaret i de antaganden 

som implementeras kring korrelationen mellan de individuella, eller 

tvärsnittsspecifika, felkomponenterna och de förklarande variablerna. Om antagandet 

är att feltermen och x variablerna är okorrelerade så är slumpeffektmodellen att föredra 

medan om feltermen och x variablerna är korrelerade så är fasteffektmodellen 

lämpligare. Oftast är det dock svårt att klargöra vad de exakta förhållandena är varför 

ett Hausman-test (1978) bör genomföras. Nollhypotesen i detta test är att 

estimatorerna inte skiljer sig signifikant mellan modellerna. Om nollhypotesen 

förkastas är slutsatsen att slumpeffektmodellen inte är lämplig att använda varefter 

fasteffektmodellen implementeras.  

5.4. Modellspecifikation 

Den empiriska undersökningens syfte är att klargöra ifall det existerar ett statistiskt 

samband mellan långsiktiga investeringar och aktielikviditet, och i vilken riktning ett 

möjligt samband uttrycker sig. Som framkomit ur avhandlingen finns goda grunder att 

förvänta sig både ett positivt som negativt samband. Undersökningen kräver att ett 

antal olika regressioner utförs och som grund för dessa används följande 

huvudekvation: 
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𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟𝑖,𝑡+𝑗

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟𝑖,𝑡+𝑗

=  𝛼𝑖 + 𝛽𝐿𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡𝑖,𝑡 + 𝜃𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑙𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟𝑖,𝑡 + Å𝑟𝑡 + 𝐵𝑜𝑙𝑎𝑔𝑖 + 𝜖𝑖,𝑡 

där i står för bolag och t står för år. På grund av att investeringarna inte genomförs 

omedelbart kommer kontrollvariablernas påverkan undersökas på framtida värden av 

den beroende variabeln. Närmare bestämt kommer skillnader på 1, 2 och 3 år att 

användas. I den huvudsakliga regressionen kommer även ett kumulativt mått att 

inkluderas på grund av det existerar en osäkerhet kring när likviditeten påverkar 

investeringarna. Detta kalkyleras genom 𝐾𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑡 𝐼𝑡+3 = (𝐼𝑡+3 + 𝐼𝑡+2 + 𝐼𝑡)/

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟𝑡 där I står för kapitalinvesteringar. Vektorn kontrollvariabler 

innehåller de bolags- och industrispecifika faktorerna som kan påverka ett företags 

investeringar. Den ovanstående ekvationen är utgångspunkten i alla regressioner men 

för att försäkra mig om resultatens robusthet kommer ekvationen att modifieras i ett 

antal av regressionerna. 

5.5. Hypoteser 

Utifrån diskussionen i den teoretiska referensramen finns starka argument för 

existensen av ett signifikant samband mellan likviditet och kapitalinvesteringar. 

Däremot finns osäkerheter kring vilket förtecken som karaktäriserar detta samband. 

Tillgången på tidigare forskningar som empiriskt undersöker denna forskningsfråga är 

även väldigt begränsad. Muños (2013) fann ett positivt samband på de 

latinamerikanska marknaderna som ingick i hans studie men detta ger inte tillräckligt 

med stöd för att förvänta sig likadana resultat. Den globala brittiska marknaden skiljer 

sig avsevärt från de mindre latinamerikanska marknaderna vilket kan driva resultaten i 

motsatt riktning. Relaterade forskningar som undersökt likviditetens påverkan på 

innovationen (vilket är starkt förknippat med långsiktiga investeringar) inom företag 

har i allmänhet funnit ett negativt samband vilket skulle antyda att liknande resultat 

kunde förväntas i denna studie.  

Den statistiska hypotesen blir således: 

𝐻0: 𝛽𝐿𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡 = 0 

𝐻1: 𝛽𝐿𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡 ≠ 0 

Nollhypotesen i undersökningen är att inget statistiskt signifikant samband existerar 

mellan likviditeten och kapitalinvesteringarna. Mothypotesen är att 



 

 

65 

regressionskoefficienten skiljer sig från noll och ett signifikant samband existerar 

variablerna emellan. Kontrollvariablernas förväntade förtecken presenterades redan i 

datakapitlet och sammanfattas i nedanstående tabell.    

 Kontrollvariabler och förväntade förtecken Tabell 7

Kontrollvariabel Förväntat förtecken 

Storlek Negativt - 

Tobin's q Positivt + 

Kassaflöde Positivt + 

Skuldsättningsgrad Negativt - 

Ålder Negativt- 

Dividender Negativt - 

Ägarstruktur Positivt + 

Marknadsdummy Negativt - 
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6 RESULTAT 

I denna del av arbetet kommer resultaten från den empiriska undersökningen att 

presenteras. Kapitlet inleds med resultatet från Hausman-testet som anger vilken av 

slumpeffekt- och fasteffektmetoden som är att föredra. När den huvudsakliga metoden 

fastslagits kommer resultaten från de olika modellerna att presenteras. En djupare 

analys av resultaten och hur dessa kan förankras till de olika teorierna kommer dock 

först ske i slutdiskussionen. Resultatkapitlet avslutas med modelldiagnostik där diverse 

tester kommer utföras för att se hur väl modellen uppfyller de grundläggande 

statistiska antagandena som presenterades i kapitel 5.  

6.1. Hausman-test 

Som tidigare nämnts så används Hausman-testet till att klargöra vilken av slumpeffekt- 

och fasteffektmodellen som är att föredra. Nollhypotesen i testet är att modellernas 

estimatorer inte märkbart skiljer sig från varandra. Mothypotesen är att en märkbar 

skillnad existerar. (Gujarati 2003) Om nollhypotesen förkastas så betyder detta att 

slumpeffektmodellen inte är lämplig att använda, med andra ord så är den icke 

observerade effekten 𝛼𝑖 korrelerad med de förklarande variablerna. En fasteffektmodell 

bör följaktligen föredras. Teststatistikan följer en asymptotisk 𝜒2 fördelning.  

Resultatet från Hausman-testet uppvisade ett 𝜒2 värde på 83,79  varför nollhypotesen 

kan förkastas på en 1 % signifikansnivå gällande den huvudsakliga 

fasteffektregressionen. Nollhypotesen förkastades även på en 1 % nivå på de övriga 

modellerna. I den empiriska undersökningen kommer således en fasteffektmodell 

tillämpas vilket även gjorts i de tidigare forskningarna inom ämnet. 

6.2. Resultat fasteffektmodell 

Härnäst kommer resultaten från den huvudsakliga fasteffektregressionen att 

presenterar. Resultaten är uppdelade i tre tabeller där regressionerna skiljer sig i det 

inkluderade likviditetsmåttet. På grund av att den relativa spreaden och Amihud’s 

illikviditetsmått inte kunde kalkyleras för alla företag skiljer sig regressionerna även till 

antalet observationer och företag vilket kan vara en orsak till avvikande resultat. 
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 Resultat fasteffektsregression med handelsvolym som likviditetsmått.  Tabell 8

Beroende variabeln består av långsiktiga investeringar tagna 1, 2 och 3 år fram i tiden samt ett kumulativt 
mått för en treårig investeringsgrad.  Modellen innehåller bolags och årliga fastaeffekter, samt robusta 
standardfel som är korrigerade för heteroskedasticitet och autokorrelation på bolagsnivå. Extremvärden 
har blivit begränsade med winsorising tekniken på 1 % nivå i båda svansarna. Tabellen presenterar 
koefficient estimaten och deras robusta standardfel i parentesen nedanför. *** representerar en 
signifikansnivå på 1 %, ** 5 % och * 10 %. 

Beroende variabel     
Långsiktiga 

investeringar         

  t+1   t+2   t+3   Kumulativt 

Handelsvolym -0,3500   0,4134   0,0852   0,6122 

  (0,5725)   (0,5364)   (0,6562)   (3,7446) 

LnStorlek 0,0028 
 

-0,0045 
 

-0,0082*** 

 
-0,1255*** 

 
(0,0027) 

 
(0,0031) 

 
(0,0031) 

 
(0,0208) 

Tobin's q 0,0051***   0,0026**   -0,0009   -0,0123 

  (0,0013)   (0,0011)   (0,0012)   (0,0137) 

Kassaflöde 0,0328*** 
 

0,0219** 
 

-0,0041 

 
0,0283 

 
(0,0105) 

 
(0,0094) 

 
(0,0105) 

 
(0,0465) 

Skuldsättningsgrad -0,0003*   -0,0002   -0,0002**   -0,0004 

  (0,0001)   (0,0001)   (0,0001)   (0,0004) 

LnÅlder -0,0029 
 

0,0061 
 

0,0089 

 
0,0191 

 
(0,0073) 

 
(0,0074) 

 
(0,0083) 

 
(0,0433) 

Dividender 0,0047   0,0275   0,0368   0,0727 

  (0,0345)   (0,0380)   (0,0435)   (0,1407) 

Ägarstruktur 0,0045 
 

0,0002 
 

0,0079 

 
0,0217 

 
(0,0103) 

 
(0,0121) 

 
(0,0121) 

 
(0,0597) 

År 
       

2005 0,0046*   -0,0019   0,0012   0,0366*** 

  (0,0025)   (0,0021)   (0,0024)   (0,0104) 

2006 0,0019 
 

-0,0031 
 

- 0,0085*** 

 
0,0098 

 
(0,0028) 

 
(0,0028) 

 
(0,0030) 

 
(0,0122) 

2007 0,0003   -0,0125***   -0,0060*   0,0018 

  (0,0030)   (0,0032)   (0,0032)   (0,0138) 

2008 -0,0069** 
 

-0,0075** 
 

0,0020 

 
0,0347** 

 
(0,0032) 

 
(0,0033) 

 
(0,0034) 

 
(0,0162) 

2009 -0,0071**   -0,0006   0,0001   0,0261 

  (0,0035)   (0,0036)   (0,0035)   (0,0174) 

2010 -0,0007 
 

-0,0029 
 

-0,0036 

 
0,0231 

 
(0,0039) 

 
(0,0039) 

 
(0,0042) 

 
(0,0213) 

2011 -0,0014   -0,0059   -   - 

  (0,0042)   (0,0044)   -   - 

2012 -0,0054 
 

- 
 

- 

 
- 

  (0,0045)   -   -   - 

År och bolags fasta-effekter Inkluderat 
 

Inkluderat 
 

Inkluderat 

 
Inkluderat 

Antal observationer 4678 
 

4063 
 

3466 

 
3464 

Antal företag 617   597   574   574 
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 Resultat fasteffektsregression med relativ spread som likviditetsmått.  Tabell 9

Beroende variabeln består av långsiktiga investeringar tagna 1, 2 och 3 år fram i tiden samt ett kumulativt 
mått för en treårig investeringsgrad.  Modellen innehåller bolags och årliga fastaeffekter, samt robusta 
standardfel som är korrigerade för heteroskedasticitet och autokorrelation på bolagsnivå. Extremvärden 
har blivit begränsade med winsorising tekniken på 1 % nivå i båda svansarna. Tabellen presenterar 
koefficient estimaten och deras robusta standardfel i parentesen nedanför. *** representerar en 
signifikansnivå på 1 %, ** 5 % och * 10 %. 

Beroende variabel     
Långsiktiga 

investeringar         

  t+1   t+2   t+3   Kumulativt 

Relativ Spread 0,3705*   0,2043   -0,2569   -0,3351 

  (0,2190)   (0,2052)   (0,2057)   (1,3718) 

LnStorlek 0,0032 
 

-0,0039 
 

-0,0082** 

 
-0,1260*** 

 
(0,0027) 

 
(0,0031) 

 
(0,0033) 

 
(0,0227) 

Tobin's q 0,0053***   0,0028**   -0,0010   -0,0124 

  (0,0013)   (0,0011)   (0,0012)   (0,0142) 

Kassaflöde 0,0326*** 
 

0,2185** 
 

-0,0042 

 
0,0272 

 
(0,0106) 

 
(0,0094) 

 
(0,0105) 

 
(0,0465) 

Skuldsättningsgrad -0,0002*   -0,0002   -0,0002**   -0,0004 

  (0,0001)   (0,0001)   (0,0001)   (0,0004) 

LnÅlder -0,0041 
 

0,0066 
 

0,0088 

 
0,0196 

 
(0,0075) 

 
(0,0075) 

 
(0,0084) 

 
(0,0423) 

Dividender 0,0087   0,0352   0,0378   0,0797 

  (0,0341)   (0,0371)   (0,0444)   (0,1329) 

Ägarstruktur 0,0020 
 

0,0352 
 

0,0073 

 
0,0228 

 
(0,0103) 

 
(0,0119) 

 
(0,0120) 

 
(0,0585) 

År 
       

2005 0,0055**   -0,0015   0,0011   0,0360*** 

  (0,0026)   (0,0022)   (0,0025)   (0,0105) 

2006 0,0029 
 

-0,0027 
 

-0,0086*** 

 
0,0092 

 
(0,0028) 

 
(0,0029) 

 
(0,0031) 

 
(0,0123) 

2007 0,0014   -0,0120***   -0,0060*   0,0009 

  (0,0031)   (0,0033)   (0,0032)   (0,0145) 

2008 -0,0058* 
 

-0,008** 
 

0,0021 

 
0,0340** 

 
(0,0034) 

 
(0,0034) 

 
(0,0035) 

 
(0,0172) 

2009 -0,0058*   -0,0010   0,0001   0,0250 

  (0,0035)   (0,0036)   (0,0035)   (0,0162) 

2010 0,0012 
 

-0,0035 
 

-0,0037 

 
0,0220 

 
(0,0038) 

 
(0,0039) 

 
(0,0042) 

 
(0,0191) 

2011 0,0006   -0,0066   -   - 

  (0,0042)   (0,0043)   -   - 

2012 -0,0033 
 

- 
 

- 

 
- 

  (0,0045)   -   -   - 

År och bolags fasta-effekter Inkluderat 
 

Inkluderat 
 

Inkluderat 

 
Inkluderat 

Antal observationer 4663 
 

4050 
 

3455 

 
3453 

Antal företag 615   595   572   572 
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 Resultat fasteffektsregression med Amihud’s illikviditetsmått som Tabell 10
likviditetsmått.  

Beroende variabeln består av långsiktiga investeringar tagna 1, 2 och 3 år fram i tiden samt ett kumulativt 
mått för en treårig investeringsgrad.  Modellen innehåller bolags och årliga fastaeffekter, samt robusta 
standardfel som är korrigerade för heteroskedasticitet och autokorrelation på bolagsnivå. Extremvärden 
har blivit begränsade med winsorising tekniken på 1 % nivå i båda svansarna. Tabellen presenterar 
koefficient estimaten och deras robusta standardfel i parentesen nedanför. *** representerar en 
signifikansnivå på 1 %, ** 5 % och * 10 %. 

Beroende variabel     
Långsiktiga 

investeringar         

  t+1   t+2   t+3   Kumulativt 

Amihud's illikviditet -4150,6   -6136,4**   500,0   -13087 

  (3671,3)   (3004,9)   (3528,5)   (19225) 

LnStorlek 0,0018 
 

-0,0053* 
 

-0,0083 

 
-0,1287*** 

 
(0,0026) 

 
(0,0031) 

 
(0,0032) 

 
(0,0226) 

Tobin's q 0,0050***   0,0026**   -0,0010   -0,0126 

  (0,0012)   (0,0011)   (0,0013)   (0,0139) 

Kassaflöde 0,0345*** 
 

0,0220** 
 

-0,0031 

 
0,0287 

 
(0,0106) 

 
(0,0095) 

 
(0,0106) 

 
(0,0467) 

Skuldsättningsgrad -0,0002*   -0,0001   -0,0002**   -0,0004 

  (0,0001)   (0,0001)   (0,0001)   (0,0005) 

LnÅlder -0,0034 
 

0,0058 
 

0,0084 

 
0,0193 

 
(0,0075) 

 
(0,0075) 

 
(0,0084) 

 
(0,0427) 

Dividender 0,0097   0,0340   0,0375   0,0881 

  (0,0341)   (0,0370)   (0,0443)   (0,1393) 

Ägarstruktur 0,0041 
 

0,0008 
 

0,0080 

 
0,0212 

 
(0,0102) 

 
(0,0120) 

 
(0,0121) 

 
(0,0598) 

År 
       

2005 0,0048*   -0,0018   0,0012   0,0369*** 

  (0,0025)   (0,0021)   (0,0025)   (0,0105) 

2006 0,0020 
 

-0,0029 
 

-0,0085*** 

 
0,0103 

 
(0,0028) 

 
(0,0028) 

 
(0,0030) 

 
(0,0123) 

2007 (0,0008   -0,0118***   -0,0057*   0,0034 

  (0,0030)   (0,0032)   (0,0032)   (0,0143) 

2008 -0,0054* 
 

-0,0062* 
 

0,0022 

 
0,0380** 

 
(0,0033) 

 
(0,0035) 

 
(0,0036) 

 
(0,0180) 

2009 -0,0055   0,0005   0,0001   0,0293 

  (0,0035)   (0,0037)   (0,0035)   (0,0163) 

2010 0,0013 
 

-0,0024 
 

-0,0036 

 
0,0252 

 
(0,0037) 

 
(0,0039) 

 
(0,0042) 

 
(0,0193) 

2011 0,0005   -0,0058   -   - 

  (0,0041)   (0,0043)   -   - 

2012 -0,0037 
 

- 
 

- 

 
- 

  (0,0044)   -   -   - 

År och bolags fasta-effekter Inkluderat 
 

Inkluderat 
 

Inkluderat 

 
Inkluderat 

Antal observationer 4627 
 

4021 
 

3432 

 
3430 

Antal företag 608   589   568   568 
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Ur tabellerna kan ses att resultaten gällande de olika likviditetsmåtten skiljer sig en 

aning. Då likviditeten mäts genom handelsvolym så uppnås inga signifikanta resultat 

på någon av tidsperioderna. Detta kan anses vara en aning överraskande i och med att 

Muños (2013) fann klart signifikanta resultat i sin undersökning då handelsvolymen 

användes som proxy för likviditet. Den relativa spreaden är signifikant på en 10 % nivå 

då de långsiktiga investeringarna är tagna ett år fram i tiden men då tidsförskjutningen 

ökas så upphör variabeln att visa ett signifikant samband. Koefficienten är positiv vilket 

tyder på en ökad likviditet leder till färre långsiktiga investeringar. Amihud’s 

illikviditetsmått är signifikant på en 5 % nivå med en tidsförskjutning på två år men 

uppvisar inget samband på de två övriga tidsperioderna. I motsats till den relativa 

spreaden är sambandet i detta fall positivt. En lägre illikviditet är förknippat med högre 

investeringar. Inget av måtten var signifikanta då investeringarna ackumulerades. 

Ett antal av de övriga förklarande variablerna uppvisar ett klarare statistiskt samband 

än likviditeten. Storleken är signifikant med en längre tidsfördröjning på två (Amihud’s 

illikviditet) och tre år (handelsvolym och spread). Koefficienten är i alla fallen negativ, 

det vill säga större företag investerar mindre. Oavsett likviditetsmått är Tobin’s q och 

kassaflödet klart signifikant med en tidsfördröjning på 1 och 2 år. Båda variablerna har 

ett positivt förtecken. Skuldsättningsgraden är signifikant på en 10 % nivå då de 

långsiktiga investeringarna är tagna 1 år fram i tiden och på en 5 % då dessa är tagna 3 

år fram i tiden. Inget statistiskt samband uppvisades med en tidsförskjutning på 2 år. 

Variablerna LnÅlder, dividender och ägarstruktur visar inget statistiskt samband med 

de långsiktiga investeringarna på någon av tidsperioderna. Resultaten ändrades inte då 

ägarstrukturens första differens användes. Resultaten för de kumulativa 

investeringarna skiljer sig inte mycket från resultaten med en tidsförskjutning på 3 år. 

Storleken är den variabel som har det starkaste sambandet med investeringarna på ett 

längre tidsperspektiv. 

Jag har även inkluderat resultaten från tidsdummy variablerna på grund av att dessa är 

väldigt intressanta. Även om fasteffektsregressionen beaktar icke observerbara effekter 

som inte varierar över tiden klarar den inte av att beakta effekter med en tidsvariation. 

För att ta detta faktum i beaktande har därför tidsdummy variablerna inkluderats i 

regressionerna och de kan sägas mäta effekten av såväl konjunkturläget som 

teknologiska framsteg. I regressionsresultaten med en tidsfördröjning på ett år kan ses 

att år 2005 haft en signifikant positiv inverkan på nästa års långsiktiga investeringar 

medan år 2008 och 2009 har effekten varit signifikant negativ. Detta ger en inblick i 
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den finansiella krisens inverkan på de långsiktiga investeringarna. I och med att flera 

av tidsdummyna uppvisar signifikanta resultat är det möjligt likviditetens låga 

signifikansnivåer är drivna av tidsperioden som undersöks.  

6.3. Finansiella krisens inverkan på resultaten 

För att försäkra mig om att resultaten är robusta och inte drivna av det volatila 

marknadsläget som den finansiella krisen medförde har jag utfört ett antal 

komplementerande regressioner. För det första inkluderades laggade värden av 

investeringar i regressionsmodellen för att testa om denna variabel kunde minska på 

konjunkturens inverkan. Investeringarnas medeltal följer mycket nära utvecklingen av 

den ekonomiska tillväxten varför det kunde antas att denna variabel kunde 

komplementera tidsdummyvariablerna som redan inkluderats. De erhållna resultaten 

skiljde sig dock inte får de ursprungliga och likviditetsmåttens signifikansnivåer var 

fortsatt låga.  

Utöver detta delades datasamplet i olika tidsperioder. Samma basregression utfördes 

på tidsperioderna 2004-2008 och 2009-2013 för att se om resultaten skiljer sig före 

och efter kristiden. Jämfört med de tidigare resultaten minskade likviditetsmåttens 

signifikansnivåer en aning i båda tidsperioderna men inga större avvikelser kunde 

observeras. För att tillförlitligt kunna säga att den finansiella krisen inte påverkat 

resultaten delades samplet ytterligare in i tidsperioderna 2004-2006 och 2011-2013. 

Det vill säga den värsta krisperioden som inträffade 2007-2010 exkluderades från 

regressionerna. Detta visade sig inte heller förbättra likviditetsmåttens statistiska 

signifikanser utan fallet var snarare det motsatta. Detta är en direkt följd av det 

minskade antalet observationer i samplena. Av de övriga kontrollvariablerna fortsatte 

Tobin’s q och kassaflödet att uppvisa det starkaste sambandet med investeringarna 

oavsett tidsperiod. Intressant var dock att deras betydelse ökade i perioderna efter 

krisen. Utöver detta visade sig även dividenderna ha ett positivt signifikant samband 

efter krisen medan detta inte var fallet före. I bilaga tre presenteras 

regressionsresultaten för tidsperioderna 2004-2008 och 2009-2013. På grund av att de 

övriga tilläggsregressionerna inte ledde till avvikande resultat har dessa inte 

inkluderats i sin helhet i avhandlingen. 
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6.4. Resultat slumpeffektmodell 

Även om Hausman-testet indikerade att en fasteffektregression är att föredra är det 

viktigt att poängtera att även denna modell har sina brister. Exempelvis så är inte 

denna modell lämplig att använda om gruppvariationen inom variablerna är liten eller 

om variablerna förändras långsamt genom tiden. Även om detta inte borde vara fallet i 

denna undersökning har jag valt att utföra en slumpeffektsregression för att försäkra 

mig om resultatens robusthet. Regressionsmodellen är den samma som i det tidigare 

kapitlet med skillnaden att ett antal dummyvariabler inkluderats. Såsom i 

fasteffektsregressionen används årsdummyn men utöver detta används även industri- 

och marknadsdummyn.  

Resultaten från slumpeffektmodellen skiljer sig inte märkbart från 

fasteffektsregressionens estimat. Resultaten kan ses i sin helhet i bilaga 4. 

Likviditetsmåttens signifikans förblir mycket låg där ingendera av handelsvolymen och 

den relativa spreaden uppvisar något statistiskt signifikant samband. Amihud’s 

illikviditetsmått är däremot signifikant på en 10 % nivå med en tidsförskjutning på ett 

år och på en 1 % nivå med en tidsförskjutning på två år. Sambandet är som i 

fasteffektregressionen positivt. Resultaten tyder på att jämfört med de övriga 

likviditetsmåtten så innehåller Amihud’s illikviditetsmått mera information som 

påverkar ett bolags investeringsnivå. 

Såsom i fasteffektsregressionen så har LnStorlek, Tobin’s q och kassaflödet ett 

signifikant samband med de långsiktiga investeringarna. Märkbart är att storlekens 

förtecken är negativt då de långsiktiga investeringarna är fördröjda med 1 och 2 år 

medan det är positivt med en fördröjning på 3 år. I slumpeffektsmodellen uppvisar 

dock inte skuldsättningsgraden något signifikant samband med de långsiktiga 

investeringarna. Däremot är åldern signifikant på en 5 % nivå med en tidsfördröjning 

på ett år. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att orsaken till likviditetsmåttens låga 

signifikansnivåer inte härstammar från ett felaktigt modellval. Resultaten för de övriga 

förklarande variablerna skiljde sig inte heller märkbart modellerna emellan vilket tyder 

på att fasteffektsregressionens skattningar kan anses vara tillförlitliga. 
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6.5. Datasamplet uppdelat enligt marknad 

Som ett ytterligare robusthetstest har jag även delat upp datasamplets bolag enligt 

marknad. I datakapitlet beskrevs vilka de huvudsakliga skillnaderna är mellan 

huvudmarknaden och AIM och ett antal karaktärsdrag lyftes fram som kunde leda till 

att likviditetens effekt skiljer sig marknaderna emellan. Bolagen som är listade på AIM 

är i regel yngre, mindre till sin storlek och befinner sig ofta i en tillväxtfas. Utöver detta 

är mediabevakningen av dessa företag inte lika intensiv som hos huvudmarknadens 

bolag. Om en högre likviditet förbättrar på tillgången på kapital kunde det antas att 

detta vore av större betydelse för bolagen som är listade på AIM. Detta på grund av att 

yngre bolag som befinner sig i tillväxtfasen tenderar att använda sig av nyemissioner 

för att finansiera sina investeringar (Brealy et al. 2008). AIM bolagen torde inte heller 

ha en lika stor press från marknaden på att prestera på kort sikt. 

Ett antal tilläggsregressioner har således utförts där marknaderna undersöks skiljt för 

sig. Detta med förhoppningen om att upptäcka signifikanta skillnader dessa emellan. 

Regressionerna har utförts med den ursprungliga fasteffektsmodellen som applicerades 

då hela samplet undersöktes. Koefficientestimaten och deras robusta medelfel 

presenteras i tabell 11 och tabell 12. Årliga fastaeffekter ingår i alla regressioner men 

koefficientskattningarna rapporteras inte i samband med dessa resultat. 
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 Resultat fasteffektregression huvudmarknad.  Tabell 11

Beroende variabeln består av långsiktiga investeringar tagna 1, 2 och 3 år fram i tiden.  Modellen innehåller bolags och årliga fastaeffekter, samt robusta standardfel som 
är korrigerade för heteroskedasticitet och autokorrelation på bolagsnivå. Extremvärden har blivit begränsade med winsorising tekniken på 1 % nivå i båda svansarna. 
Tabellen presenterar koefficient estimaten och deras robusta standardfel i parentesen nedanför. *** representerar en signifikansnivå på 1 %, ** 5 % och * 10 %. 

Beroende variabel   
Långsiktiga 

investeringar       
Långsiktiga 

investeringar       
Långsiktiga 

investeringar   

  t+1 t+2 t+3   t+1 t+2 t+3   t+1 t+2 t+3 

Handelsvolym -0,3887 -0,1739147 -0,6246   - - -   - - - 

  (0,3862) (0,4094) (0,429)   - - -   - - - 

Relativ Spread - - - 
 

-0,4010** -0,0972 -0,1662 
 

- - - 

 
- - - 

 
(0,1989) (0,1954) (0,1721) 

 
- - - 

Amihud's illikviditet - - -   - - -   -1453 873,8 -1009 

  - - -   - - -   (3805) (3074) (3465) 

LnStorlek 0,0020 -0,0017 -0,0065*** 
 

0,0007 -0,0020 -0,0074*** 
 

0,0009 -0,0023303 -0,0073*** 

 
(0,0029) (0,0024) (0,0023) 

 
(0,0029) (0,0024) (0,0024) 

 
(0,0028) (0,0024) (0,0023) 

Tobin's q 0,0059*** 0,0033** -0,0005   0,0055*** 0,0032* -0,0009   0,0056*** 0,0033* -0,0009 

  (0,0015) (0,0017) (0,0016)   (0,0015) (0,0017) (0,0016)   (0,0015) (0,0017) (0,0016) 

Kassaflöde 0,0389*** 0,0337** 0,0199 
 

0,0378*** 0,0333** 0,0207* 
 

0,0408*** 0,0355*** 0,0240** 

 
(0,0123) (0,0131) (0,0102) 

 
(0,0123) (0,0132) (0,0121) 

 
(0,0125) (0,0134) (0,012) 

Skuldsättningsgrad -0,0002* -0,0002* -0,0001   -0,0002* -0,0002* -0,0001   -0,0002** -0,0002** -0,0001 

  (0,0001) (0,0001) (0,0001)   (0,0001) (0,0001) (0,0001)   (0,0001) (0,0001) (0,0001) 

LnÅlder 0,0024 0,0024 -0,0027 
 

0,0022 0,0021 -0,0031 
 

0,0025 0,0015 -0,0046 

 
(0,0056) (0,0062) (0,0071) 

 
(0,0056) (0,0062) (0,0071) 

 
(0,0056) (0,006) (0,0069) 

Dividender -0,0162 -0,0139 0,0303   -0,0217 -0,0153 0,0234   -0,0082 -0,0159 0,0237 

  (0,0293) (0,0319) (0,0432)   (0,0295) (0,0307) (0,0438)   (0,0283) (0,0312) (0,0435) 

Ägarstruktur -0,0039 -0,0012 0,0039 
 

-0,0041 -0,0021 0,0035 
 

-0,0050 -0,0016 0,0045 

  (0,008) (0,0093) (0,0085)   (0,0081) (0,0093) (0,0086)   (0,0078) (0,0092) (0,0085) 

År och bolags fasta-effekter Inkluderat Inkluderat Inkluderat 
 

Inkluderat Inkluderat Inkluderat 
 

Inkluderat Inkluderat Inkluderat 

Antal observationer 2887 2530 2181 
 

2878 2522 2174 
 

2848 2497 2154 

Antal företag 357 349 339   356 348 338   351 343 334 
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 Resultat fasteffektregression AIM. Tabell 12

Beroende variabeln består av långsiktiga investeringar tagna 1, 2 och 3 år fram i tiden.  Modellen innehåller bolags och årliga fastaeffekter, samt robusta standardfel som 
är korrigerade för heteroskedasticitet och autokorrelation på bolagsnivå. Extremvärden har blivit begränsade med winsorising tekniken på 1 % nivå i båda svansarna. 
Tabellen presenterar koefficient estimaten och deras robusta standardfel i parentesen nedanför. *** representerar en signifikansnivå på 1 %, ** 5 % och * 10 %. 

 

Beroende variabel   
Långsiktiga 

investeringar       
Långsiktiga 

investeringar       
Långsiktiga 

investeringar   

  t+1 t+2 t+3   t+1 t+2 t+3   t+1 t+2 t+3 

Handelsvolym 0,0252 1,9780 1,8062   - - -   - - - 

  (1,6659) (1,3747) (1,8917)   - - -   - - - 

Relativ Spread - - - 
 

0,6953** 0,3124 0,1347 
 

- - - 

 
- - - 

 
(0,2986) (0,2719) (0,2939) 

 
- - - 

Amihud's illikviditet - - -   - - -   -1323 -6663*** 698 

  - - -   - - -   (-3417) (-2219) (-3411) 

LnStorlek 0,0039 -0,0057 -0,0077 
 

0,0044 -0,0051 -0,0074 
 

0,0035 -0,0065 -0,0074 

 
(0,0041) (0,0053) (0,006) 

 
(0,0041) (0,0052) (0,006) 

 
(0,0042) (0,0054) (0,0062) 

Tobin's q 0,0049*** 0,0024** -0,0008   0,0050*** 0,0026** -0,0006   0,0049*** 0,0025** -0,0006 

  (0,0012) (0,0012) (0,0013)   (0,0012) (0,0012) (0,0014)   (0,0012) (0,0012) (0,0014) 

Kassaflöde 0,0289*** 0,0163* -0,0027 
 

0,0293*** 0,0172* -0,0019 
 

0,0301*** 0,0168* -0,0017 

 
(0,0102) (0,0099) (0,0111) 

 
(0,0102) (0,0098) (0,0109) 

 
(0,0102) (0,0098) (0,0109) 

Skuldsättningsgrad -0,0002 -0,0001 -0,0002*   -0,0002 -0,0001 -0,0002*   -0,0002 -0,00003 -0,0002* 

  (0,0002) (0,0002) (0,0001)   (0,0002) (0,0002) (0,0001)   (0,0002) (0,0002) (0,0001) 

LnÅlder -0,0086 0,0089 0,0279* 
 

-0,0094 0,0127 0,0316* 
 

-0,0073 0,0104 0,0316* 

 
(0,0162) (0,0155) (0,0167) 

 
(0,0166) (0,0159) (0,0168) 

 
(0,0166) (0,0159) (0,0168) 

Dividender 0,0930 0,3615* 0,1085   0,1302 0,3857* 0,1256   0,0896 0,3708* 0,1172 

  (0,1901) (0,2155) (0,191)   (0,1875) (0,2164) (0,1947)   (0,1897) (0,2139) (0,1954) 

Ägarstruktur 0,0174 0,0061 0,0220 
 

0,0095 0,0028 0,0216 
 

0,0174 0,0071 0,0239 

  (0,0245) (0,0313) (0,033)   (0,0246) (0,0309) (0,0328)   (0,0245) (0,0311) (0,0332) 

År och bolags fasta-effekter Inkluderat Inkluderat Inkluderat 
 

Inkluderat Inkluderat Inkluderat 
 

Inkluderat Inkluderat Inkluderat 

Antal observationer 1791 1533 1285 
 

1785 1528 1281 
 

1779 1524 1278 

Antal företag 260 248 235   259 247 234   257 246 234 
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Regressionsresultaten uppvisade endast mycket svaga bevis för hypotesen om 

likviditetens ökade betydelse på AIM. Från tabellerna kan utläsas att den relativa 

spreaden är signifikant på både huvudmarknaden och AIM på en 5 % nivå med en 

tidsförskjutning på ett år. Dock skiljer sig variabelns förtecken. Ett positivt samband 

mellan likviditet och investeringar uppvisades på huvudmarknaden medan sambandet 

är negativt på AIM. Utöver detta är endast Amihud’s illikviditetsmått signifikant och 

detta på AIM på en 1 % nivå och två års tidsskillnad. I detta fall är dock sambandet 

positivt mellan likviditet och investeringar vilket gör resultaten en aning 

motsägelsefulla och försvårar tolkningen av den verkliga effekten. I övrigt var 

likviditetsmåttens signifikansnivåer mycket låga. Sammanfattningsvis kan konstateras 

att resultaten marknaderna emellan inte skiljer sig märkbart varför det inte tillförlitligt 

går att säga att likviditeten skulle ha en större betydelse på AIM.   

Av resultaten från de övriga kontrollvariablerna vill jag lyfta fram 

skuldsättningsgradens betydelse. På huvudmarknaden tycks denna variabel vara viktig 

på ett kortare tidsperspektiv medan den på AIM har en mera långsiktig inverkan. För 

de mindre bolagen på AIM visade sig även åldern och dividenderna ha ett starkare 

samband med investeringarna. Äldre bolag på AIM har en högre investeringsgrad 

(signifikant på 10 % nivå t+3) och högre dividender leder även det till mera 

investeringar (signifikant på 10 % nivå t+2). Förklaringen till att dividendernas 

förtecken skiljer sig från det förväntade kan vara att de mindre bolagen på AIM vill 

signalera investerarna om växande framtida kassaströmmar. De ökade dividenderna är 

således ett tecken på goda investeringsmöjligheter snarare än det motsatta. 
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6.6. Förändring i totala tillgångar 

Även om denna avhandling delar många likheter med Muños (2013) så existerar en 

distinkt skillnad i definitionen av den beroende variabeln. Jag har använt mig av 

bolagets kapitalinvesteringar medan Muños (2013) tillämpade tre avvikande 

definitioner. I och med att resultaten, framförallt för handelsvolymen, skiljer sig 

forskningarna emellan vill jag undersöka om detta kan vara källan till avvikelserna. Jag 

har därför utfört en tilläggsregression där de långsiktiga investeringarna mäts genom 

förändringen i de totala tillgångarna. Dessa har i enlighet med Muños (2013) 

kalkylerats som ∆𝐼𝑡+𝑗 = (𝐼𝑡+𝑗 − 𝐼𝑡)/𝐼𝑡 där j står för antalet år i framtiden.  

Förändringen i totala tillgångar är ett grovt mått på långsiktiga investeringar på grund 

av att det inkluderar investeringar av varierande tidshorisont. Utöver detta så 

innehåller denna bokföringspost även konton som företaget inte har direkt kontroll 

över, såsom kundfordringar. (Muños 2013) Dessa orsaker ger en tillräcklig grund för 

att förvänta sig avvikande resultat och fungerar även som ett robusthetstest. Den 

förklarande variabeln storlek har i dessa regressioner utelämnats för att undvika 

endogenitetsproblem. Tabellen nedan presenterar resultaten från dessa 

tilläggsregressioner. 
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 Resultat fasteffektsregression med beroende variabeln tillväxt i totala tillgångar Tabell 13

Beroende variabeln består av tillväxten i totala tillgångar tagna 1, 2 och 3 år fram i tiden.  Modellen innehåller bolags och årliga fastaeffekter, samt robusta standardfel 
som är korrigerade för heteroskedasticitet och autokorrelation på bolagsnivå. Extremvärden har blivit begränsade med winsorising tekniken på 1 % nivå i båda 
svansarna. Tabellen presenterar koefficient estimaten och deras robusta standardfel i parentesen nedanför. *** representerar en signifikansnivå på 1 %, ** 5 % och * 
10 %. 

Beroende variabel   

Tillväxt i 
totala 

tillgångar       

Tillväxt i 
totala 

tillgångar       

Tillväxt i 
totala 

tillgångar   

  t+1 t+2 t+3   t+1 t+2 t+3   t+1 t+2 t+3 

Handelsvolym -5,1280 -8,7821 -16,3403   - - -   - - - 

  (5,3962) (12,7945) (22,1739)   - - -   - - - 

Spread - - - 
 

3,0648 6,4417 6,0042 
 

- - - 

 

- - - 
 

(2,4874) (4,8796) (9,231) 
 

- - - 

Amihud's illikviditet - - -   - - -   85098* 301325*** 552055*** 

  - - -   - - -   (46521) (82212) (184637) 

Tobin's q 0,1132*** 0,2034*** 0,3256*** 
 

0,1142*** 0,2053*** 0,3272*** 
 

0,1129*** 0,2030*** 0,3255*** 

 
(0,0144) (0,0257) (0,0631) 

 
(0,0144) (0,0258) (0,0638) 

 
(0,0145) (0,0256) (0,0633) 

Kassaflöde -0,1461 -0,4785* -1,3662***   -0,1444 -0,4782* -1,3611***   -0,1499 -0,4802* -1,3994*** 

  (0,1416) (0,2807) (0,42)   (0,142) (0,2814) (0,4202)   (0,1441) (0,2842) (0,403) 

Skuldsättningsgrad -0,0039** -0,0044 -0,0057 
 

-0,0041** -0,0047 -0,0060 
 

-0,0041** -0,0049 -0,0066 

 
(0,0018) (0,0044) (0,0067) 

 
(0,0018) (0,0044) (0,0066) 

 
(0,0017) (0,0042) (0,0063) 

LnÅlder -0,0021 -0,1369 -0,2218   -0,0115 -0,1481 -0,2296   0,0020 -0,1053 -0,1930 

  (0,0638) (0,1557) (0,3422)   (0,0629) (0,1589) (0,3503)   (0,0632) (0,1577) (0,3451) 

Dividender 0,0243 0,4500 1,8335 
 

-0,0024 0,4055 1,6917 
 

-0,0420 0,2922 1,4618 

 
(0,2931) (0,6885) (1,1861) 

 
(0,2956) (0,6913) (1,218) 

 
(0,2998) (0,6772) (1,2087) 

Ägarstruktur -0,1783* -0,4440 -0,6150   -0,1988* -0,4832* -0,6366   -0,1932* -0,482* -0,6881 

  (0,1073) (0,2744) (0,5071)   (0,11) (0,2767) (0,5092)   (0,1078) (0,2718) (0,5022) 

År och bolags fasta-effekter Inkluderat Inkluderat Inkluderat 
 

Inkluderat Inkluderat Inkluderat 
 

Inkluderat Inkluderat Inkluderat 

Antal observationer 4678 4063 3466 
 

4663 4050 3455 
 

4627 4021 3432 

Antal företag 617 597 574   615 595 572   608 589 568 
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Resultaten från regressionerna där den beroende variabeln består av förändringen i 

totala tillgångar är väldigt intressanta. Från tabellen kan utläsas att så gott som 

samtliga likviditetsmåtts förtecken har ändrats. Handelsvolymens samband är i detta 

fall negativ, från att tidigare ha varit det motsatta. Samma gäller effekten av den 

relativa spreaden vars alla koefficientskattningar blivit positiva. En ökad likviditet leder 

till mindre investeringar. Dock är såväl handelsvolymen som spreaden inte statistiskt 

signifikanta. Amihud’s illikviditetsmått är däremot signifikant på alla 

tidsförskjutningar på den beroende variabeln. Som i de tidigare fallen så är förtecknet 

även här det motsatta sett till de tidigare regressionerna. Illikviditeten har ett positivt 

samband med investeringarna, det vill säga ett negativt samband mellan likviditet och 

investeringar.  

Vad kan då ligga bakom de avvikande resultaten? En möjlig orsak är att höglikvida 

bolag, totalt sett, helt enkelt investerar mindre än sina låglikvida konkurrenter. 

Låglikvida bolag har en högre investeringsnivå där de kortsiktiga investeringarna 

dominerar över de långsiktiga. En försämrad tillgång på kapital kan vara en förklaring 

till denna preferens. Aktielikviditetens samband med kapitalinvesteringarna kan 

således vara positiv medan den är negativ sett till förändringen i totala tillgångar. Detta 

kunde i sin tur förklaras med den kombinerade effekten av den ökade 

aktiepriskänsligheten som tillkommer med högre likviditet och att undersökningens 

tidsperiod varit väldigt volatil. Höglikvida bolag har valt en försiktigare 

investeringspolicy men har, relativt till de låglikvida bolagen, bättre kunnat ta vara på 

långsiktiga projekt med positivt NPV. Dock inkluderar förändringen i totala tillgångar 

även flera faktorer som lednigen inte har kontroll över (Muños 2013). Dessa bör inte 

vara påverkade av likviditeten men kan vara den bakomliggande orsaken till resultaten. 

Tobin’s q fortsätter att uppvisa ett klart samband med investeringarna och är 

signifikant på en 1 % nivå i samtliga regressioner. Förtecknet är positivt i enlighet med 

de ursprungliga förväntningarna. Kassaflödet är statistiskt signifikant på 

tidsförskjutningar på två och tre år men något överraskande är förtecknet negativt. 

Bolag med större kassaflöden, och som därmed kunde förväntas ha mera kapital 

tillgängligt till investeringar, har en mindre tillväxt i de totala tillgångarna än bolag 

med mindre kassaflöden. Att dra några klara slutsatser över vad detta kan bero på är 

svårt men en möjlighet är att bolag med större kassaflöden väljer att betala ut sitt 

kapital i form av dividender och aktieråterköp istället för att öka de kortsiktiga 

investeringarna. 
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Av de övriga förklarande variablerna är skuldsättningsgraden signifikant negativ med 

en tidsförskjutning på 1 år (5 % nivå). Förutom detta är ägarstrukturen signifikant 

negativ på en 10 % nivå med en tidsförskjutning på ett år och två år. Ett högre 

institutionellt ägande har en negativ effekt på tillväxten av de totala tillgångarna. Detta 

tyder på att blockägarna föredrar en mera återhållsam investeringspolitik. Dock kan 

inga klara slutsatser dras över ägarstrukturens inverkan i och med att variabelns 

statistiska signifikans i de tidigare regressionsmodellerna varit mycket svag. 

6.7. Modelldiagnostik 

Förrän den statistiska inferensen kan utföras är det viktigt att testa hur väl modellerna 

uppfyller de bakomliggande antagandena. Om dessa inte uppfylls finns en risk för att 

de efterföljande konklusionerna är felaktiga. En lämplig modelldiagnostik är därför en 

central del av en välutförd empirisk undersökning. 

Fasteffektsregressionens antaganden presenterades i kapitel 5.1 och deras innebörd har 

kort diskuterats. Utan mera utförliga tester kan den tillämpade regressionsmodellen 

redan i detta skede anses uppfylla antagandena FE.1 till FE.4. Modellen är lineär i 

parametrarna och består av ett slumpmässigt urval. Varje förklarande variabel är 

tidsvarierande och inget perfekt lineärt samband existerar dessa emellan (se tabell 5) 

samt det förväntade värdet på feltermen är noll. I och med att datasamplet 

karaktäriseras av att N och T är konstant kan fasteffektestimatorn sägas vara såväl 

väntevärdesriktig som konsistent. (Wooldridge 2013) Det som återstår är att testa ifall 

inferensen är robust mot de återstående antagandena om homoskedastisitet, 

autokorrelation och normalitet (FE.5-FE.7). Dessa diskuteras i tur och ordning i 

följande kapitel. 

6.7.1. Homoskedastisitet 

Med homoskedastisitet avses att variansen för det idiosynkratiska felet är konstant för 

alla tidsenheter. Motsatsen till detta heter heteroskedastisitet och är ett vanligt 

förekommande problem i regressionsmodeller. Ifall heteroskedastisitet är närvarande 

så går det inte längre att lita på de konventionellt uträknade konfidensintervallen och 

de konventionellt tillämpade t- och F-testen. Alla slutsatser som tas med hjälp av dessa 

testförfaranden kan i sådana fall vara mycket vilseledande. (Gujarati 2003)  
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För att testa ifall heteroskedastisitet är närvarande i mina regressioner har jag utfört ett 

modifierat Wald test för gruppvis heteroskedastisitet. Testet följer en 𝜒2 fördelning och 

nollhypotesen är att ingen heteroskedastisitet är närvarande (homoskedastisitet). 

Mothypotesen är följaktligen att heteroskedastisitet är närvarande. Resultaten visade 

att samtliga regressionsmodeller lider av heteroskedastisitet (på en 1 % nivå). Detta är 

mycket vanligt i paneldatamodeller varför tekniker har utvecklats som effektivt 

åtgärdar detta problem. Detta diskuteras närmare i kapitel 6.7.3. 

6.7.2. Autokorrelation 

Ett ytterligare återkommande problem i samband med paneldatamodeller är 

förekomsten av autokorrelation. I och med att samma enheter observeras flera gånger 

genom tiden så är det inte längre lämpligt att förvänta sig att observationerna vore 

oberoende av varandra (Wooldridge 2013). Om autokorrelationen inte tas i beaktande 

kommer konsekvensen vara, precis som vid förekomsten av heteroskedastisitet, att de 

traditionella t- och F-testen inte längre är giltiga. Slutsatser som grundar sig på de 

estimerade regressionskoefficienternas statistiska signifikans är således missvisande. 

(Gujarati 2003)  

För att testa ifall den idiosynkratiska feltermen är autokorrelerad i mina 

regressionsmodeller har jag utfört ett Wooldridge (2002) test. Testet är specifikt 

utvecklat för lineära paneldatamodeller och är ett tilltalande alternativ på grund av att 

det är lätt att implementera och kräver endast att ett fåtal antaganden uppfylls. Testets 

nollhypotes är att ingen autokorrelation existerar i den idiosynkratiska feltermen och 

mothypotesen är naturligtvis det motsatta. Resultaten från Wooldridge testen visade 

att nollhypotesen kan förkastas på en 1 % nivå i samtliga regressionsmodeller. Med 

andra ord är autokorrelation närvarande i alla modeller.   

6.7.3. Åtgärder mot heteroskedastisitet och autokorrelation 

Problem med heteroskedastisitet och autokorrelation är som redan tidigare sagts 

relativt vanligt i samband med paneldatamodeller. Lyckligtvis existerar det en simpel 

lösning för att göra inferensen robust mot kränkningar av antagande FE.5 och FE.6. 

För att erhålla fullständigt robusta standardfel och teststatistikor är det möjligt att 

använda sig av en metod som kallas klustrering7. Alla problem med autokorrelation och 

                                                        
7 Eng. clustering 
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heteroskedastisitet åtgärdas och tillvägagångssättet kan lätt berättigas då N är 

väsentligt större än T, vilket är fallet i denna undersökning. (Wooldridge 2013) Alla 

resultat som presenterats i avhandlingen är korrigerade för heteroskedastisitet och 

autokorrelation enligt denna metod. 

6.7.4. Normalitet 

Antagande FE.7 anger att givet 𝑋𝑖 och 𝑎𝑖 så är det idiosynkratiska felen 𝑢𝑖𝑡 oberoende 

och normalt likafördelade. Som tidigare konstaterats så antyder detta antagande FE.4, 

FE.5 och FE.6 men är starkare på grund av att de antar att de idiosynkratiska felen är 

normalfördelade. Ifall feltermerna följer någon annan distributionsfördelning än den 

normala så är konsekvensen den att t- och F-statistikorna inte följer sina respektive 

distributioner. Detta kan potentiellt vara ett mycket stort problem på grund av att 

inferensen grundar sig på de kritiska värdena, eller p-värdena, som erhålls från t- och 

F-distributionerna. (Wooldridge 2013) 

De idiosynkratiska feltermernas normalitet har testats med hjälp av ett Shapiro-Wilk 

test. Nollhypotesen i detta test är att observationerna följer en normalfördelning och 

om denna förkastas tyder detta på icke normalitet. Resultaten från Shapiro-Wilk testet 

visade att även i detta fall kunde nollhypotesen förkastas i samtliga 

regressionsmodeller på en 1 % nivå. Feltermerna följer inte en normaldistribution. 

Betyder detta att t-statistikorna inte kan användas för att bestämma variablernas 

statistiska signifikans? Lyckligtvis kan dessa fortfarande anses vara reliabla. Med hjälp 

av den centrala gränsvärdessatsen går det att konstatera att fasteffektestimatorerna 

tillfredsställer antagandet om asymptotisk normalitet. I och med att sampelstorleken är 

stor, samt består av stort N och litet T, betyder detta att en ungefärlig 

normaldistribution kan antas. (Wooldridge 2013) Att använda sig av t-testerna och 

deras kritiska värden torde inte leda till felaktiga slutsatser. 

6.7.5. Sammanfattning av modelldiagnostiken 

Igenom den empiriska undersökningen har stor vikt lagts på ett korrekt utförande. 

Fasteffektsregressionens underliggande antaganden har tydligt presenterats i 

datakapitlet och dessa har tagits i beaktande igenom arbetet. Multikollinearitet och 

dess effekter diskuterades i kapitel 4.5.3 och ur korrelationsmatrisen kunde konstateras 

att detta inte borde vara ett problem i denna undersökning. Utöver detta togs även 

variablernas stationäritet i beaktande vilket tidigare forskningar inte gjort. Rent 
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ekonometriskt är detta viktigt att göra och det går inte att utesluta att resultaten från 

tidigare forskningar är en följd av att den beroende variabeln delat en gemensam trend 

med de förklarande variablerna. Av de variabler som ingår i denna undersökning visade 

ägastrukturen det klaraste tecknet på icke stationäritet. Jag valde dock att inkludera 

variabeln i regressionerna i sin ursprungliga form för detta var enda sättet att 

undersöka hur ett högre institutionellt ägande påverkar investeringsnivån. För att 

försäkra mig om att variabelns icke stationäritet inte snedvridit resultaten utfördes 

regressionerna även med ägarstrukturens första differens. Resultaten ändrades inte av 

detta och ägarstrukturens samband med investeringarna var fortsatt lika låg.  

I modelldiagnostiken testades om regressionsmodellerna uppfyller antagande FE.5 till 

FE.7. Resultaten visade att samtliga modeller lider av såväl heteroskedastisitet som 

autokorrelation. För att åtgärda detta problem så applicerades robusta medelfel i 

undersökningen. I och med detta kan regressionsmodellen sägas uppfylla antagande 

FE.1 till FE.6 vilket betyder att den är den bästa linjära väntevärdesriktiga estimatorn 

(Wooldridge 2013). Testen för det återstående antagandet FE.7 visade att den 

idiosynkratiska feltermen inte följer en normalfördelning. Med hänvisning till den 

centrala gränsvärdessatsen torde dock feltermerna följa en asymptotisk 

normalfördelning vilket betyder att test statistikorna kan anses vara korrekta. Dock går 

det inte att utesluta att icke normaliteten inte leder till snedvridningar i 

resultattolkningarna. 
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7 DISKUSSION OCH AVSLUTNING 

I denna avslutande del av arbetet kommer den empiriska forskningens resultat att 

diskuteras och sammanfattas. Därefter kommer undersökningen att granskas från en 

mera kritisk synvinkel och slutligen ges förslag på fortsatt forskning.  

7.1. Resultatdiskussion 

Avhandlingens syfte var att undersöka hur en ökad aktielividitet påverkar ett bolags 

långsiktiga investeringar. I och med att dessa investeringar kan anses vara den riktiga 

drivkraften bakom ekonomisk tillväxt är det viktigt att klargöra hur detta samband 

uttrycker sig. Inte minst på grund av att man genom regleringar och värdepapperslagar 

kan påverka marknadernas likviditet (Fang et al. 2014).  

Redan i den deskriptiva statistiken kunde observeras att det existerar klara skillnader 

mellan de låg- och höglikvida bolagen. Mest anmärkningsvärt var den klara skillnaden i 

storlek men bolagen uppvisade även andra distinkta skillnader. Det institutionella 

blockägandet var mindre i de höglikvida bolagen vilket går emot tidigare forskningar 

såsom Edmans (2013). Dock kan detta vara en följd av den begränsade 

datatillgängligheten gällande denna variabel. Mera oväntat var dock att 

skuldsättningsgraden ökar med likviditeten vilket går emot de teoretiska 

förväntningarna. En ökad likviditet bör förbättra tillgången på kapital (Butler et al. 

2005) vilket således torde leda till en minskad skuldsättning (Bharath et al. 2009, 

Lipson & Mortal 2009). 

Vad kan då sägas om sambandet mellan aktielikviditeten och de långsiktiga 

investeringarna utifrån de empiriska resultaten? Ett antal signifikanta resultat erhölls 

men koefficienternas förtecken tydde inte enhetligt på varken ett positivt eller negativt 

samband. Då den beroende variabeln bestod av kapitalinvesteringar uppvisade den 

relativa spreaden ett signifikant negativt samband med en tidsfördröjning på ett år och 

Amihud’s illikviditetsmått ett positivt samband med en fördröjning på två år. 

Resultaten var så gott som identiska då en slumpeffektmetod tillämpades och då 

samplets bolag delades upp enligt marknad. Resultaten visade sig även vara robusta 

mot den valda tidsperioden där inga avvikande resultat erhölls i tidsperioderna före och 

efter krisen. Att utifrån dessa resultat tillförlitligt kunna påstå att en ökad 

aktielikviditet ökar (Muños 2013) eller minskar (Fang et al. 2014) på innovationen och 

de långsiktiga investeringarna är inte möjligt. 
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För att närmare undersöka sambandet utfördes även en regression där de långsiktiga 

investeringarna definierades genom tillväxten i de totala tillgångarna. Resultaten avvek 

i detta fall från de tidigare där både handelsvolymen och den relativa spreaden förblev 

icke signifikanta genom alla tidsfördröjningar. Koefficienternas förtecken tyder dock på 

ett negativt samband. Det negativa sambandet kan även i viss mån bekräftas i och med 

att nollhypotesen kunde förkastas på alla tidsfördröjningar då Amihud’s 

illikviditetsmått användes som proxy för likviditet. Avhandlingens resultat talar således 

emot Muños (2013) slutsats om att en ökad likviditet förbättrar på tillgången till kapital 

vilket därefter höjer på investeringsgraden. I detta fall tyder det mesta på att 

likviditeten förvärrar företagsledningens kortsynthet vilket kan bero på orsaker såsom 

den underlättade handeln som medföljer med ökad likviditet. Missnöjda aktieägare kan 

lättare sälja sina ägarandelar (Porter 1992), hotet av uppköp ökar och bolaget drar till 

sig investerare som jagar kortsiktiga vinster (Fang et al. 2014). Den kortsiktiga pressen 

kan även höja på tröskelnivån för projektevaluering vilket leder till lägre 

investeringsnivåer (Asker et al. 2015). Förändringen i totala tillgångar är dock ett 

mycket grovt mått på långsiktiga investeringar varför resultaten bör tolkas med en viss 

försiktighet. 

Av de övriga kontrollvariablerna uppvisade såväl Tobin’s q som kassaflödet ett 

signifikant positivt samband. Bolag med fler investeringsmöjligheter och som är 

mindre ekonomiskt begränsade investerar mera långsiktigt. Skuldsättningsgraden var 

signifikant och negativ. Detta talar för att bolag med högre skuldsättning har svårare 

att anskaffa kapital för att finansiera sina investeringar och är även mera begränsade på 

grund av högre räntebetalningar (Myers 1977, Jensen 1986). För bolagen på 

huvudmarknaden visade sig skuldsättningsgraden ha en större inverkan på ett kortare 

tidsperspektiv (1-2 år) medan den för de mindre bolagen på AIM är viktigare på ett 

längre perspektiv (3 år). Bolagets ålder och dividender visade sig även ha ett positivt 

signifikant samband med investeringar på AIM medan detta inte var fallet på 

huvudmarknaden.  

Avhandlingens resultat kan sammanfattas genom att konstatera att likviditetens 

samband med långsiktiga investeringar inte är helt entydigt på den brittiska 

marknaden. Ett antal signifikanta resultat erhölls men att utifrån dessa klargöra i 

vilken riktning sambandet uttrycker sig är svårt. Indikationer finns på att effekten 

snarare är negativ än positiv vilket talar för att en ökad likviditet förvärrar 

företagsledningens kortsynthet. Detta går dock inte att säkerställa utan fortsatt 
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forskning inom ämnet. Med säkerhet kan dock konstateras att den valda definitionen 

av såväl likviditet som långsiktiga investeringar har en signifikant påverkan på 

resultaten. Detta är även något som framtida forskningar bör ta i beaktande. 

7.2. Kritisk genomgång av undersökningen 

Såsom i majoriteten av alla forskningar existerar ett antal problem och brister i 

undersökningen. Jag vill i detta kapitel lyfta fram några av dessa och diskutera vilka 

konsekvenser de kan medföra.  

Som tidigare nämnts finns en osäkerhet kring det kausala sambandet mellan likviditet 

och investeringar. Är det likviditeten som påverkar företagets investeringar eller är de 

facto sambandet det omvända. På den amerikanska marknaden har kausaliteten 

fastställts med hjälp av decimaliseringen av den amerikanska börsen och den 

medföljande likviditetschocken men någon dylik händelse finns inte att tillgå på den 

brittiska marknaden. Teorierna och de tidigare forskningarna tyder alla på att det är 

likviditeten som påverkar investeringarna men utgående från denna undersökning kan 

detta inte fastställas med säkerhet. 

En viktig aspekt som kan ha en signifikant inverkan på resultaten är observationernas 

frekvens. Jag har använt mig av årliga observationer, såsom Fang et al. (2014), medan 

Muños (2013) valt att använda sig av kvartalsvisa observationer. Denna skillnad kan ha 

en betydande effekt på värdet av likviditetsmåtten. Samtliga mått har beräknats med 

hjälp av dagligt data men de slutliga värdena i denna undersökning är årliga medeltal. 

På grund av detta så har värdena utan tvekan jämnats ut vilket minskat på variationen 

inom variablerna och försvårar upptäckten av ett statistiskt samband. Hur detta 

påverkar de slutgiltiga resultaten är svårt att svara på men bör tas i beaktande i 

fortsatta studier. Önskvärt vore att utföra en studie såväl på kvartals- som årsnivå. 

En ytterligare faktor som möjligen inverkat på resultaten är valet av likviditetsmått. De 

tre måtten som jag valt att använda mig av är alla vanligt förekommande i den 

akademiska litteraturen och skiljer sig från varandra till sin struktur. Dock existerar ett 

stort antal alternativa mått vilka möjligtvis lämpar sig bättre för en undersökning som 

denna. Även Muños (2013) poängterade i sin undersökning att hans resultat kan lida av 

snedvridningar vilka härstammar från hans val av likviditetsmått. I hans fall var 

datatillgängligheten en drivande faktor i detta men han påpekade även att resultatens 

statistiska signifikans försvann då handelsvolymen ersattes med Amihud’s 
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illikviditetsmått. Resultaten från denna avhandling ger ytterligare bevis för att 

aktielikviditetens kalkyleringsmetod har en betydande inverkan på de erhållna 

resultaten. 

Jag vill även kommentera resultaten gällande effekten av institutionellt ägande. 

Tidigare forskningar har funnit att de institutionella ägarna främjar en långsiktigare 

investeringspolitik (Eng & Shackell 2001, Aghion et al. 2013, Fang et al. 2014) men 

resultaten från denna undersökning tyder på att detta inte skulle vara fallet på den 

brittiska marknaden. Dessa resultat är dock högst troligen snedvridna på grund av 

faktumet att variabeln konstruerats med hjälp av bristfälligt data. Förutom detta har de 

institutionella ägarnas investeringspolitik inte heller beaktats. Fang et al. (2014) fann 

att närvaron av en dedikerad investerare gynnar långsiktigt tänkande medan effekten 

inte var den samma för mera kortsiktiga investerare. På grund av dessa orsaker är det 

svårt att utifrån denna undersökning dra några klara slutsatser över de institutionella 

ägarnas påverkan. 

Möjliga problem kan även uppstå på grund av den valda modellen och effekten av 

utelämnade variabler. Det går inte att utesluta att resultaten är drivna av en 

bortlämnad variabel som både korrelerar med aktielikviditeten och investeringarna. 

Fasteffektmodellen tar mycket framgångsrikt i beaktande företagsspecifika variabler 

som inte varierar över tiden men klarar inte av att beakta utelämnade variabler som är 

tidsvarierande inom företag. (Muños 2013) Denna brist i modellen är viktig att beakta. 

I datakapitlet konstaterades även att samplet lider av survivorship bias vilket även det 

kan leda till snedvridna resultat. Slutligen vill jag framhäva att denna undersökning 

inte tar ställning till investeringarnas kvalitet. Om bolagen med högre investeringsnivå 

i själva verket är mera framgångsrika än övriga är öppet för diskussion.  

7.3. Förslag på fortsatt forskning 

Aktielikviditetens samband med investeringar är en relativt ny forskningsfråga. 

Teorierna må ha existerat en lägre tid men tillgången på empiriska resultat är väldigt 

begränsad. Behovet av ytterligare forskning inom ämnet är således påtaglig och ämnet 

erbjuder goda möjligheter till fortsatt forskning. 

För att skapa en bättre förståelse i forskningsfrågan bör sambandet studeras på fler 

marknader. Majoriteten av studierna som undersöker likviditetens påverkan på ett 

bolags beslutsfattande är uppgjorda på den amerikanska marknaden. Muños (2013) 
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artikel var den första i sitt slag som använde sig av ett datasampel bestående av företag 

utanför den amerikanska gränsen. Målet med denna avhandling var att ytterligare 

utöka antalet undersökta marknader och därigenom uppfylla ett tomrum i ämnet. Dock 

återstår behovet av fler undersökningar med varierande datasampel och tidsperioder. 

En av de klaraste förbättringarna som kunde göras är att använda sig av fler 

definitioner av den beroende variabeln. Det vore intressant att se hur sambandet skiljer 

sig mellan kapitalinvesteringar, FoU kostnader samt antalet patenter. Utöver detta 

kunde även alternativa definitioner med varierande tidshorisont inkluderas. Detta 

skulle ge en mera heltäckande undersökning vilket skulle möjliggöra en bättre analys. 

Om resultaten skiljer sig märkbart beroende på definitionen av den beroende variabeln 

vore nästa steg att klargöra varför detta är fallet. Ett intressant tillägg till detta vore att 

undersöka hur olika händelser, såsom aktieemissioner och plötsliga ökningar i 

räntenivån, påverkar sambanden. 

Som redan konstaterades i den kritiska genomgången så har valet av likviditetsmått en 

signifikant påverkan på resultaten. En intressant infallsvinkel vore således att använda 

sig av ett stort antal mått och närmare undersöka varför dessa leder till avvikande 

resultat. Det existerar ett antal olika begrepp gällande en tillgångs likviditet och olika 

mått fokuserar på alternativa aspekter av mätproblemet. Vissa koncentrerar sig på 

volymens betydelse medan andra prioriterar kostnadsaspekten av likviditet. 

(Gabrielsen et al. 2011) Om det genom empiriska forskningar kunde klargöras vilken 

som har den största påverkan på ett bolags investeringar kunde värdepapperlagar och 

marknadsregleringar formas därefter. Resultaten från denna avhandling tyder på att 

likviditetens kostnadsaspekt är viktigare för de långsiktiga investeringarna. 

För att minska på problemet med endogena förklarande variabler i regressionerna 

kunde ett alternativ till fasteffektmodellen vara en 2SLS regression. Denna metod löser 

problemet med tidsvarierande utelämnade variabler som är korrelerade med de 

förklarande variablerna. Utmaningen är dock att hitta variabler som är korrelerade 

med den endogena variabeln men som inte korrelerar med den delen av feltermen som 

beror på den icke observerade heterogeniteten. (Wooldridge 2013) Metoden är mycket 

krävande men erbjuder ett intressant alternativ till de mera klassiska metoderna.  
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BILAGA 1 FÖRÄNDRINGEN I VARIABLERNAS ÅRLIGA MEDELTAL 
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BILAGA 2 RESULTAT AUGMENTED DICKEY-FULLER TEST 

 Resultaten från Augmented Dickey-Fuller test för stationäritet. Tabell 14

 I tabellen presenteras p-värdena för fyra alternativa metoder. 

Variabel 
Inversen av 
chi-kvadrat 

Inversen av 
normal 

Inversen av 
logit t 

Modifierade 
inversen av 
chi-kvadrat 

Långsiktiga investeringar 0,000 0,000 0,000 0,000 

Handelsvolym 0,000 0,000 0,000 0,000 

Relativ Spread 0,000 0,000 0,000 0,000 

Amihud's illikviditetsmått 0,000 0,000 0,000 0,000 

LnStorlek 0,000 0,001 0,000 0,000 

Tobin's Q 0,000 0,000 0,000 0,000 

Kassaflöde 0,000 0,000 0,000 0,000 

Skuldsättningsgrad 0,000 0,000 0,000 0,000 

LnÅlder 0,000 0,000 0,000 0,000 

Dividender 0,000 0,000 0,000 0,000 

Ägarstruktur 0,000 0,929 0,175 0,000 
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BILAGA 3 RESULTAT FASTEFFEKTMODELL  TIDSPERIODER 

 Resultat fasteffektmodell tidsperioden 2004-2008 Tabell 15

Beroende variabeln består av långsiktiga investeringar tagna 1, 2 och 3 år fram i tiden.  Modellen innehåller bolags och årliga fastaeffekter, samt robusta standardfel som 
är korrigerade för heteroskedasticitet och autokorrelation på bolagsnivå. Extremvärden har blivit begränsade med winsorising tekniken på 1 % nivå i båda svansarna. 
Tabellen presenterar koefficient estimaten och deras robusta standardfel i parentesen nedanför. *** representerar en signifikansnivå på 1 %, ** 5 % och * 10 %. 

Beroende variabel   
Långsiktiga 

investeringar       
Långsiktiga 

investeringar       
Långsiktiga 

investeringar   

  t+1 t+2 t+3   t+1 t+2 t+3   t+1 t+2 t+3 

Handelsvolym -0,8957 0,5663 0,3854   - - -   - - - 

  (1,0294) (0,7518) (1,3105)   - - -   - - - 

Relativ Spread - - - 
 

0,2945 0,0463 0,0880 
 

- - - 

 
- - - 

 
(0,4546) (0,3184) (0,3134) 

 
- - - 

Amihud's illikviditet - - -   - - -   -7649 713,4 13622 

  - - -   - - -   (10667) (6451) (13062) 

LnStorlek -0,0025 -0,0047 -0,0006 
 

-0,0020 -0,0047 -0,0009 
 

-0,0030 -0,0048 -0,0002 

 
(0,0060) (0,0068) (0,0103) 

 
(0,0060) (0,0068) (0,0102) 

 
(0,0062) (0,0068) (0,0103) 

Tobin's q 0,0019 0,0018 -0,0051   0,0021 0,0019 -0,0051   0,0017 0,0018 -0,0050 

  (0,0019) (0,0018) (0,0031)   (0,0019) (0,0018) (0,0031)   (0,0020) (0,0019) (0,0031) 

Kassaflöde 0,0213 0,0267 -0,0854** 
 

0,0221 0,0265 -0,0850** 
 

0,0205 0,0267 -0,0875** 

 
(0,0152) (0,0239) (0,0383) 

 
(0,0149) (0,0239) (0,0389) 

 
(0,0152) (0,0240) (0,0393) 

Skuldsättningsgrad -0,00004 -0,0002 -0,0001   -0,0001 -0,0002 -0,00004   -0,0001 -0,0002 -0,0001 

  (0,0002) (0,0001) (0,003)   (0,0002) (0,0001) (0,0003)   (0,0002) (0,0001) (0,0003) 

LnÅlder 0,0082 0,0194 0,0764 
 

0,0094 0,0202 0,0784 
 

0,0109 0,0207 0,0782 

 
(0,0186) (0,0271) (0,0596) 

 
(0,0185) (0,0271) (0,0600) 

 
(0,0187) (0,0271) (0,0600) 

Dividender -0,0506 -0,1028 0,0600   -0,0530 -0,0980 0,0621   -0,0563 -0,0985 0,0605 

  (0,0414) (0,0697) (0,0931)   (0,0413) (0,0682) (0,0944)   (0,0413) (0,0678) (0,0944) 

Ägarstruktur -0,0017 0,0154 0,0101 
 

-0,0021 0,0147 0,0112 
 

-0,0028 0,0153 0,0120 

  (0,0215) (0,0226) (0,0278)   (0,0211) (0,0227) (0,0275)   (0,0211) (0,0228) (0,0276) 

År och bolags fasta-effekter Inkluderat Inkluderat Inkluderat 
 

Inkluderat Inkluderat Inkluderat 
 

Inkluderat Inkluderat Inkluderat 

Antal observationer 1779 1257 778 
 

1768 1254 776 
 

1758 1248 775 

Antal företag 517 479 412   515 478 411   511 473 409 
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 Resultat fasteffektmodell tidsperioden 2009-2013 Tabell 16

Beroende variabeln består av långsiktiga investeringar tagna 1, 2 och 3 år fram i tiden.  Modellen innehåller bolags och årliga fastaeffekter, samt robusta standardfel som 
är korrigerade för heteroskedasticitet och autokorrelation på bolagsnivå. Extremvärden har blivit begränsade med winsorising tekniken på 1 % nivå i båda svansarna. 
Tabellen presenterar koefficient estimaten och deras robusta standardfel i parentesen nedanför. *** representerar en signifikansnivå på 1 %, ** 5 % och * 10 %. 

Beroende variabel   
Långsiktiga 

investeringar       
Långsiktiga 

investeringar       
Långsiktiga 

investeringar   

  t+1 t+2 t+3   t+1 t+2 t+3   t+1 t+2 t+3 

Handelsvolym -1,2616 -1,2903 1,4127   - - -   - - - 

  (1,2744) (1,8155) (2,1139)   - - -   - - - 

Relativ Spread - - - 
 

0,2015 -0,5083 -0,5998 
 

- - - 

 
- - - 

 
(0,2806) (0,3377) (0,5826) 

 
- - - 

Amihud's illikviditet - - -   - - -   -5302 -2145 3099 

  - - -   - - -   (3296) (4606) (4836) 

LnStorlek 0,0038 -0,0118 -0,0079 
 

0,0032 -0,0112 -0,0061 
 

0,0027 -0,0120 -0,0085 

 
(0,0051) (0,0081) (0,0110) 

 
(0,0052) (0,0086) (0,0111) 

 
(0,0052) (0,0084) (0,0111) 

Tobin's q 0,0055*** 0,0009 -0,0046*   0,0055*** 0,0008 -0,0045*   0,0054*** 0,0007 -0,0044* 

  (0,0018) (0,0016) (0,0025)   (0,0018) (0,0016) (0,0025)   (0,0018) (0,0016) (0,0025) 

Kassaflöde 0,0245 0,0251 -0,0247 
 

0,0233 0,0251 -0,0261 
 

0,0270* 0,0220 -0,0200 

 
(0,015) (0,0164) (0,0198) 

 
(0,0151) (0,0163) (0,0195) 

 
(0,0148) (0,0167) (0,0199) 

Skuldsättningsgrad -0,0002 0,0001 -0,0003   -0,0002 0,0001 -0,0003   -0,0002 0,0001 -0,0003 

  (0,0002) (0,0002) (0,0005)   (0,0002) (0,0003) (0,0004)   (0,0002) (0,0002) (0,0005) 

LnÅlder -0,0110 -0,0283 -0,0271 
 

-0,0152 -0,0297 -0,0178 
 

-0,0123 -0,0394** -0,0170 

 
(0,0179) (0,0198) (0,0327) 

 
(0,0185) (0,0197) (0,0332) 

 
(0,0184) (0,0197) (0,0333) 

Dividender 0,1748** 0,2350** 0,0163   0,1822*** 0,2231** 0,0334   0,1982*** 0,2380** 0,0215 

  (0,0715) (0,1107) (0,0560)   (0,0710) (0,1099) (0,0581)   (0,0724) (0,1122) (0,0575) 

Ägarstruktur 0,0067 -0,0072 0,0162 
 

0,0048 -0,0060 0,0207 
 

0,0054 -0,0074 0,0169 

  (0,0142) (0,0189) (0,0234)   (0,0143) (0,0186) (0,0244)   (0,0141) (0,0186) (0,0237) 

År och bolags fasta-effekter Inkluderat Inkluderat Inkluderat 
 

Inkluderat Inkluderat Inkluderat 
 

Inkluderat Inkluderat Inkluderat 

Antal observationer 2354 1738 1141 
 

2346 1732 1137 
 

2324 1717 1128 

Antal företag 617 597 574   615 595 572   608 589 568 
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BILAGA 4 RESULTAT SLUMPEFFEKTMODELL 

 Resultat slumpeffektmodell med handelsvolym som likviditetsmått.  Tabell 17

Modellen innehåller robusta standardfel som är korrigerade för heteroskedasticitet och autokorrelation på 
bolagsnivå. Extremvärden har blivit begränsade med winsorising tekniken på 1 % nivå i båda svansarna. 
Tabellen presenterar koefficient estimaten och deras robusta standardfel i parentesen nedanför. *** 
representerar en signifikansnivå på 1 %, ** 5 % och * 10 %.  

Beroende variabel     Långsiktiga investeringar     

  t+1   t+2   t+3 

Handelsvolym 0,0135   0,7014   0,5587 

  (0,5363)   (0,4876)   (0,5610) 

LnStorlek -0,0007 
 

-0,0040*** 
 

-0,0056*** 

 
(0,0014) 

 
(0,0015) 

 
(0,0013) 

Tobin's q 0,0047***   0,0025***   -0,0003 

  (0,0011)   (0,0009)   (0,0011) 

Kassaflöde 0,0479*** 
 

0,0342*** 
 

0,0086 

 
(0,0093) 

 
(0,0085) 

 
(0,0095) 

Skuldsättningsgrad -0,0001   -0,0001   -0,0001 

  (0,0001)   (0,0001)   (0,0001) 

LnÅlder -0,0068** 
 

-0,0029 
 

-0,0021 

 
(0,0027) 

 
(0,0025) 

 
(0,0025) 

Dividender -0,0431   -0,1306   0,0088 

  (0,0327)   (0,0344)   (0,0365) 

Ägarstruktur 0,0088 
 

0,0026 
 

0,0062 

 
(0,0088) 

 
(0,0104) 

 
(0,0103) 

År 
     

2005 0,0049**   -0,0018   0,0001 

  (0,0025)   (0,0020)   (0,0024) 

2006 0,0028 
 

-0,0026 
 

-0,0085*** 

 
(0,0027) 

 
(0,0027) 

 
(0,0027) 

2007 0,0017   -0,0114***   -0,0053** 

  (0,0029)   (0,0028)   (0,0026) 

2008 -0,0047 
 

-0,0055** 
 

0,0044 

 
(0,0028) 

 
(0,0027) 

 
(0,0028) 

2009 -0,0045   0,0022   0,0035 

  (0,0030)   (0,0030)   (0,0030) 

2010 0,0030 
 

0,0009 
 

0,0007 

 
(0,0033) 

 
(0,0032) 

 
(0,0030) 

2011 0,0033   -0,0009   - 

  (0,0035)   (0,0032)   - 

2012 0,0002 
 

- 
 

- 

  (0,0034)   -   - 

År och industridummyn Inkluderat 
 

Inkluderat 
 

Inkluderat 

Marknadsdummy Inkluderat 
 

Inkluderat 
 

Inkluderat 

Antal observationer 4678 
 

4063 
 

3466 

Antal företag 617   597   574 
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 Resultat slumpeffektmodell med relativ spread som likviditetsmått.  Tabell 18

Modellen innehåller robusta standardfel som är korrigerade för heteroskedasticitet och autokorrelation på 
bolagsnivå. Extremvärden har blivit begränsade med winsorising tekniken på 1 % nivå i båda svansarna. 
Tabellen presenterar koefficient estimaten och deras robusta standardfel i parentesen nedanför. *** 
representerar en signifikansnivå på 1 %, ** 5 % och * 10 %.  

Beroende variabel     Långsiktiga investeringar     

  t+1   t+2   t+3 

Spread 0,2372   0,1552   -0,0732 

  (0,2018)   (0,1948)   (0,1929) 

LnStorlek -0,0041 
 

-0,0034** 
 

-0,0053*** 

 
(0,0014) 

 
(0,0015) 

 
(0,0014) 

Tobin's q 0,0048***   0,0026***   -0,0003 

  (0,0011)   (0,0009)   (0,0010) 

Kassaflöde 0,0480*** 
 

0,0341*** 
 

0,0080 

 
(0,0093) 

 
(0,0085) 

 
(0,0096) 

Skuldsättningsgrad -0,0001   -0,0001   -0,0001 

  (0,0001)   (0,0001)   (0,0001) 

LnÅlder -0,0070** 
 

-0,0028 
 

-0,0020 

 
(0,0028) 

 
(0,0026) 

 
(0,0025) 

Dividender -0,0360   -0,0024   0,0138 

  (0,0325)   (0,0340)   (0,0373) 

Ägarstruktur 0,0079 
 

0,0015 
 

0,0059 

 
(0,0089) 

 
(0,0103) 

 
(0,0103) 

År 
     

2005 0,0055**   -0,0015   0,0008 

  (0,0026)   (0,0021)   (0,0025) 

2006 0,0035 
 

-0,0022 
 

-0,0086*** 

 
(0,0027) 

 
(0,0028) 

 
(0,0028) 

2007 0,0024   -0,0109***   -0,0053** 

  (0,0030)   (0,0029)   (0,0026) 

2008 -0,0043 
 

-0,0057** 
 

0,0041 

 
(0,0029) 

 
(0,0028) 

 
(0,0028) 

2009 -0,0041   0,0016   0,0028 

  (0,0029)   (0,0029)   (0,0028) 

2010 0,0036 
 

-0,0001 
 

-0,0003 

 
(0,0031) 

 
(0,0030) 

 
(0,0027) 

2011 0,0038   -0,0020   - 

  (0,0033)   (0,0029)   - 

2012 0,0007 
 

- 
 

- 

  (0,0032)   -   - 

År och industridummyn Inkluderat 
 

Inkluderat 
 

Inkluderat 

Marknadsdummy Inkluderat 
 

Inkluderat 
 

Inkluderat 

Antal observationer 4663 
 

4050 
 

3455 

Antal företag 615   595   572 

 



 

 

102 

 

 Resultat slumpeffektmodell med Amihud’s illikviditetsmått som likviditetsmått.  Tabell 19

Modellen innehåller robusta standardfel som är korrigerade för heteroskedasticitet och autokorrelation på 
bolagsnivå. Extremvärden har blivit begränsade med winsorising tekniken på 1 % nivå i båda svansarna. 
Tabellen presenterar koefficient estimaten och deras robusta standardfel i parentesen nedanför. *** 
representerar en signifikansnivå på 1 %, ** 5 % och * 10 %.  

Beroende variabel     Långsiktiga investeringar     

  t+1   t+2   t+3 

Amihud's illikviditet -5758,0*   -7823,0***   -1424,9 

  (3476,8)   (2792,3)   (3186,7) 

LnStorlek -0,0012 
 

-0,0043*** 
 

-0,0053*** 

 
(0,0014) 

 
(0,0015) 

 
(0,0014) 

Tobin's q 0,0046***   0,0025***   -0,0003 

  (0,0011)   (0,0009)   (0,0011) 

Kassaflöde 0,0484*** 
 

0,0337*** 
 

0,0091 

 
(0,0093) 

 
(0,0085) 

 
(0,0096) 

Skuldsättningsgrad -0,0001   -0,0001   -0,0001 

  (0,0001)   (0,0001)   (0,0001) 

LnÅlder -0,0068** 
 

-0,0029 
 

-0,0021 

 
(0,0028) 

 
(0,0026) 

 
(0,0025) 

Dividender -0,0383   -0,0080   0,0105 

  (0,0325)   (0,0337)   (0,0372) 

Ägarstruktur 0,0085 
 

0,0027 
 

0,0062 

 
(0,0088) 

 
(0,0103) 

 
(0,0103) 

År 
     

2005 0,0050**   -0,0017   0,0011 

  (0,0025)   (0,0020)   (0,0024) 

2006 0,0030 
 

-0,0024 
 

-0,0084*** 

 
(0,0027) 

 
(0,0027) 

 
(0,0027) 

2007 0,0021   -0,0108***   -0,0050* 

  (0,0029)   (0,0028)   (0,0026) 

2008 -0,0035 
 

-0,0043901 
 

0,0044 

 
(0,0028) 

 
(0,0028) 

 
(0,0029) 

2009 -0,0035   0,0029   0,0029 

  (0,0029)   (0,0030)   (0,0029) 

2010 0,0040 
 

0,0006 
 

-0,0002 

 
(0,0031) 

 
(0,0030) 

 
(0,0027) 

2011 0,0039   -0,0018   - 

  (0,0033)   (0,0029)   - 

2012 0,0006 
 

- 
 

- 

  (0,0031)   -   - 

År och industridummyn Inkluderat 
 

Inkluderat 
 

Inkluderat 

Marknadsdummy Inkluderat 
 

Inkluderat 
 

Inkluderat 

Antal observationer 4627 
 

4021 
 

3432 

Antal företag 608   589   568 

 


