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Sammandrag: 

Michael Porter förespråkade redan år 1992 att förutsättningen för att ett bolag i en global miljö skall kunna 

upprätthålla sin konkurrenskraft måste bolaget konstant sträva till att anpassa sig till efterfrågan på 

marknaden. Detta uppnås genom en långsiktig innovativ verksamhet.  Ännu idag finns det en tendens till 

kortsynthet, en sorts kvartalsmentalitet i det amerikanska finanssystemet där cheferna belönas för 

kortsiktig god prestanda, med risk för att de ignorerar bolagets långsiktiga tillväxt. Edmans (2009) och 

Edmans och Manso (2011) lägger fram teoretiska resonemang om att utomstående blockägare i 

kombination med likviditet fungerar som en lösning på kortsyntheten. Avhandlingen kontribuerar genom 

att empiriskt undersöka huruvida den föreliggande grupp har en effekt på innovationen prestandan, vilket 

i denna mån inte tidigare undersökts.  

 

Studien grundar sig på ett paneldata konstruerat med ett brett och långt sampel av 111 amerikanska bolag, 

börsnoterade på S & P 500, med bolagsspecifika variabler under tidsperioden 2005–2012. Den empiriska 

metodiken består av regressioner med fasteffekter vars resultat bestyrks med poolade OLS modeller, för 

både innovation och prestanda. En omfattande insats har krävts för forskningens datainsamling, då stoffet 

för ägandeförhållandena är samlat för hand för varje enskilt bolag per år. Denna typ av noggrann insamling 

krävs av ägandets detaljerade natur som indelats i tre grupper, utomstående blockägare med 5–10 % 

ägande, antalet utomstående blockägare och största blockägaren – kontrollägaren, motiverat enligt teorin 

fungerar ägarna i interaktion med marknadslikviditet (tre grader av likviditet). Slutligen används en modell 

med en s.k. ”trippel-interaktion” mellan utomstående blockägare, likviditet och innovation för att 

ytterligare undersöka dess effekt på bolagens långsiktiga prestanda. Bolagens innovativa förmåga mäts 

enligt FoU–intensitet och antalet nya patenter per år, medan bolagens prestanda mäts med Tobins q och 

avkastning på totalt kapital.  

I enlighet med Edmans (2009) och Edmans och Manso (2011) tyder resultaten på att utomstående 

blockägare och antalet utomstående blockägare i kombination med en högre grad av likviditet har en 

signifikant positiv inverkan på innovationen. Initialt är sambandet mellan det utomstående ägandet i 

kombination med en högre grad av likviditet och prestandan inte signifikant, men det kan antas existera 

ett indirekt samband mellan dem, då de utomstående blockägarna påverkar innovationen, vilket i sin tur 

signifikant positivt påverkar prestandan. Detta motiverar till användandet av modellen med trippel-

interaktion, vars resultat bekräftar statistiskt och logiskt att utomstående blockägare i kombination med 

både en högre grad av likviditet och innovation har en signifikant positiv inverkan på bolagens långsiktiga 

prestanda. Undersökningens resultat tyder på att utomstående blockägare är motiverade till att lösa agent–

principal problemen mellan ledningen och ägare, samt att de är en positiv kontribution till bolagets 

långsiktiga välgång. Innebörden av resultaten är i linje med Edmans och Mansos teoretiska argument, och 

därmed bland de första empiriska stödet till teorin.  

Nyckelord:  Blockägare, agentkostnader, marknadslikviditet, innovation, prestanda, 

paneldata, fasteffekter, FoU–intensitet, Tobins q 
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1 INLEDING 

 
Innovation är idag synonymt med framgång och en av de centrala grundpelarna för 

företagets långsiktighet och dess vikt har allt mer ökat med åren. För att ett företag skall 

kunna skapa långsiktiga goda resultat och upprätthålla sin konkurrenskraft har 

betydelsen av en konstant förbättring inom innovation blivit allt mer central, vilket 

uppnås genom satsningar inom forskning och utveckling (FoU).  (Porter 1992)  

 

Trots detta är finansmarknaderna kortsynta. Redan för tjugo år sen kritiserades 

kortsyntheten i det amerikanska finanssystemet, tendensen att finansmarknaderna 

ignorerar utsikterna för företagens långsiktiga värdeskapande och istället fokuserar på 

kvartalsrapporterna. (Rajan & Zingales 1998)  

 

Under det tidiga 1900–talet var företagen kostnadseffektiva där företaget med lägsta 

kostnader blev ledande på marknaden. På 2000–talet är situationen en annan, ta till 

exempel företaget Google, vilket under sin relativt korta historia snabbt vuxit från sina 

anspråkslösa rötter. Bolaget grundades av två studerande i ett garage under slutet av 90–

talet och är idag ett av världens största multinationella teknologiföretag. Företaget 

erbjöd till en början en mindre söktjänst på internet medan de idag erbjuder allt från 

helautomation av hem, robotteknik och i framtiden möjligtvis självstyrda bilar. För att 

uppnå sådan kompetens krävs signifikanta investeringar, där de förväntade resultaten 

först syns med tiden. Denna explosionsartade tillväxt har möjliggjorts genom att bolaget 

konstant satsat på FoU och långsiktig lönsamhet, vilket har lämnat andra företag inom 

branschen i bakgrunden. 

 

Vikten av att bolag satsar på innovation gynnar samhället i sin helhet är insikten som 

vuxit fram ur den senaste finanskrisen. Krisen hade sitt ursprung i bl.a. att giriga 

bankirer sökte snabba vinster på bekostnad av långsiktig tillväxt som resulterade i en 

ostabil världsekonomi. (Edmans, Fang & Lewellen 2015) Frågan om innovation och 

långsiktig prestanda är minst lika högaktuell inom den finska ekonomin som riskerar att 

hamna i det ”förlorade decenniet” p.g.a. den anspråkslösa tillväxten. De ledande finska 

bolagen med Nokia i spetsen har inte varit tillräckligt innovativa och kunde därför inte 

bibehålla sin konkurrenskraft. Den internationellt erkända nationalekonomen och 

nobelpristagaren i ekonomi Joseph Stiglitz anser att lösningen ligger i bl.a. långsiktiga 

investeringar i humankapital och förnyelse av den finska industrin. (Helsingin Sanomat 

2015) 

 

Satsningar på innovation och långsiktig lönsamhet innebär att företagsledningen måste 

göra investeringar där den kortsiktiga vinsten åsidosätts. Då dessa investeringar har ett 
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pris, vilket äter på företagets kortsiktiga vinster, är cheferna inte nödvändigtvis villiga att 

ta denna risk. (Edmans 2014) Företag med utspritt ägande sätter press på ledningen att 

minska på FoU för att uppnå målnivån för kortsiktig vinst. (Bushee 1998) Eftersom en 

dålig kvartalsrapport bestraffas av marknaden och oinformerade placerare kanske inte 

förstår att den sämre kvartalen i själva verket kan bero på satsningar på företagets 

framtid. Denna kortsynthet uppstår från att informationsbrist och framförallt 

otåligheten på marknaden där placerare kräver omedelbara vinster. Cheferna riskerar 

att bli avskedade ifall kvartalsrapporterna är dåliga. (Edmans, Fang & Lewellen 2015) 

Detta innebär att cheferna stirrar blint på kvartalsrapporterna och underinvesterar i 

produkt- och tjänsteutveckling. 

 

Fenomenet med kortsynthet härstammar från det så kallade agent–principal 

förhållandet, där ledningen och aktieägarna är åtskilda, vilket innebär en separation 

mellan ägandet och kontroll. 

 

Storägare i företag har länge framförts som en lösning på agentproblemet. Warren Buffet 

är ett utmärkt exempel på en betydande investerare av denna typ som istället för att 

diversifiera och sprida sitt ägande för tunt, investerat i bolaget långsiktiga framtid. 

Kutymen är att blockägarna, speciellt kontrollägare (insider–ägare) genom sin rösträtt 

kan ingripa i verksamheten, vilket även undersökts empiriskt. (Bl.a. Demsetz & Lehn 

2001) Bolagen i USA är gigantiska och marknaderna likvida, vilket i praktiken gör det 

svårt för blockägare att aktivt ingripa med sin röst.  

 

Istället, argumenterar Edmans (2009) att utomstående blockägare kan fungera som 

lösning på agentproblemet och ledningens ”myopi” (eng. managerial myopia). Denna 

grupp av ägare har stort incitament att samla in information om företaget. Gruppen har 

inte en tillräckligt signifikant ägarandel i bolaget för att likt kontrollägarna, direkt kunna 

ingripa i företagets verksamhet. Istället använder sig utomstående blockägare av handel 

med företagets aktier ”rösta med fötterna” (eng. voting with your feet) för att påverka 

bolaget – Även kallat ”Wall Street Walk”. (Admati & Pfleiderer 2009) Handeln blir mer 

praktiskt möjlig då marknaderna är likvida. Enligt argumentet innebär likviditet att 

utomstående blockägare mer effektivt kan påverka företaget genom sitt 

handelsbeteende. Betydelsen av en välskött bolagsstyrning gynnar inte endast företagen 

utan på sikt även samhället. (Edmans, Fang & Lewellen 2015) 
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1.1. Studiens kontribution 

 

Teoretiker har länge ansett att långsiktig innovativ verksamhet är nyckeln till att ett bolag 

behåller sin konkurrenskraft i en global miljö. Trots det förekommer det ännu idag en 

sorts kvartalsmentalitet i finanssystemet, där cheferna belönas för uppnått kortsiktigt 

resultat, på kvartalsrapporten – med risk att de ignorerar bolagets långsiktiga tillväxt. 

Tidigare empiriska studier inom bolagsstyrning har främst fokuserat på huruvida 

institutionella och insider-blockägare genom sin rösträtt effektivt kan fungera som ett 

organ inom bolaget.  

 

Edmans (2009) och Edmans och Manso (2011) lägger fram ett modernt teoretiskt 

resonemang om hur en annan grupp av ägare, dvs. utomstående blockägare kan vara ett 

effektivt organ inom bolagsstyrning. Enligt dem är det genom handel av företagets aktier 

i kombination med likviditeten, dvs. ”rösta med fötterna” som de utomstående 

blockägarna använder sig av för att skapa långsiktig innovation och lönsamhet. De två 

forskarna menar att denna typ av styrning är effektivare än aktiv styrning via rösträtt.  

 

Den empiriska forskningen inom det högaktuella ämnesområdet är begränsad och på 

denna punkt bidrar avhandling med ny relevant kunskap. Avhandlingen synliggör det 

teoretiska resonemanget, genom att lägga fokus på likviditetens betydelse i förhållande 

till blockägarnas inflytande på långsiktig innovation och lönsamhet. Undertecknade 

bidrar med betydelsefulla forskningsresultat som stöd till det teoretiska ramverket. 

 

 

1.2. Syfte 

 
Avhandlingens syfte är att undersöka huruvida utomstående blockägare har en inverkan 

på bolagets innovation samt den långsiktiga prestandan. 

 

Frågeställningen delas upp enligt följande: 

 

1. Har utomstående blockägare i kombination med en högre grad av 

marknadslikviditet en inverkan på bolagets innovation? 

2. Har utomstående blockägare i kombination med en högre grad av 

marknadslikviditet en inverkan på bolagets prestanda? 

3. Har utomstående blockägare i kombination med både en högre grad av 

marknadslikviditet och innovation en inverkan på bolagets prestanda? 
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1.3. Avgränsningar 

 

(i) Geografisk avgränsning: Denna avhandling kommer att fokusera på blockägares 

inverkan på företagets innovation och prestanda i USA. Blockägarna i USA har mindre 

andelar i bolagen, vilket gör det svårare för dem att aktivt ingripa i verksamheten. Detta 

gör dem väl lämpade för att undersöka hypotesen handelsbeteende som effektiv 

bolagsstyrning. (Edmans 2014)  

 

Rättssystemet i USA grundar sig på anglosaxisk rätt (eng. common law), som anses ha 

ett starkare minoritetsskydd än romersk rätt (eng. civil law), som är mer allmän i Europa. 

Även ägarstrukturerna varierar vilket innebär att tillämpningen inte är direkt jämförbar 

och orsaken till att denna avhandling fokuserar på en marknad. (Shleifer & Vishny 1997)  

 

(ii) Forskningens tidsintervall: Perioden för undersökningen är 2005 till 2012, dvs. tiden 

före och efter finanskrisen finns med i undersökningsperioden.  

 

 

1.4. Avhandlingens fortsatta disposition 

 
Avhandlingens fortsatta disposition går enligt följande, i kapitel 2 redovisas 

avhandlingens huvudbegrepp och definitioner. Den teoretiska referensramen lyfts fram 

i kapitel 3 där agentproblem diskuteras, och kapitel 4 innehåller kontrollmekanismer 

som lösning på konflikten – först och främst olika typer av blockägare. I kapitel 5 lyfts 

relevant tidigare forskning fram med en förklaring till tillvägagångssättet: syfte, data, 

metodik och resultat. I kapitel 6 redovisas avhandlingens underliggande data som 

grundar sig på amerikanska bolag, i kapitel 7 kartläggs avhandlingens metodik. I kapitel 

8 presenteras resultaten av forskningen och dess innebörd. I kapitel 9 sammankopplas 

resultaten med tidigare forskning inom innovation och prestanda. I kapitel 10 

presenteras en analytisk diskussion och slutsats kring resultaten i referens till teorin och 

tidigare forskning. I kapitel 11 framförs kritik till avhandlingen och förslag till fortsatt 

forskning inom området på basis av det som denna avhandling kontribuerat med. I 

kapitel 12 sammanfattas avhandlingen. 
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2 AVHANDLINGENS HUVUDBEGREPP OCH 

DEFINITIONER 

 
 
I det följande definieras avhandlingens centrala begrepp. 

 

 (i) Blockägare kan definieras på olika sätt. I denna avhandling definieras blockägare 

som individer vilka är innehavare av minst fem procent av företagets aktier. (Edmans 

2014) Fem procents kriterium är gränsen i USA för en obligatorisk registrering hos SEC 

(United States Securities and Exchange Commission)1. (Bebchuck & Jackson 2012) Det 

är även grundläggande att skilja mellan utomstående blockägare (eng. outsiders) och 

kontrollägare (eng. insiders). Man kan definiera kontrollägare som innehavare av minst 

tio procent av bolagets aktier, då det för ägare med en andel över tio procent i USA 

innebär en ytterligare SEC registrering vid en förändring av en ägarandel.2 (SEC 2013) 

Kontrollägare påverkar företaget inifrån genom sin ”röst”, t.ex. genom att ingripa i 

ledningens verksamhet vid bolagets årsstämma.  Därmed definieras slutligen 

utomstående blockägare som innehavare av fem till tio procent av bolagets aktier, vilka 

påverkar bolaget med hot av försäljning. (Edmans 2014)  

 

(ii) Handelsbeteende innebär att blockägaren påverkar bolaget genom hot av försäljning 

av aktier, dvs. ”rösta med fötterna”, om bolaget är av icke–optimal kvalitet, detta till 

skillnad från det klassiska sättet att utföra aktiv bolagsstyrning, t.ex. genom röstning vid 

årsstämman. Begreppet är grundläggande för avhandlingen och diskuteras vidare i 

teoriavsnittet.  

 

(iii) Innovationen är aktuell för flera av företagets intressenter – företagets chefer, de 

anställda, investerarna och lagstiftande organ. Som Porter redan 1992 menade, uppnås 

långsiktig tillväxt i en internationell miljö endast genom att en affärsverksamhet 

kontinuerligt eftersträvar att förbättra sin innovation och öka sin konkurrenskraft. 

Förverkligandet av nya innovationer kräver konstanta investeringar i fysiska och 

immateriella tillgångar. (Porter 1992) Då avhandlingens undersökning är kvantitativ 

definieras innovation enligt det klassiska måttet på forsknings och utvecklings–

                                                        
1 United States Securities and Exchange Commission (SEC), är i USA den myndighet som utövar 
tillsyn över värdepappershandeln. Enligt nuvarande SEC regler, etablerade under Williams Act § 
13(d) från 1968, måste en person eller grupp offentliggöra då de köper en aktieandel på 5 % eller 
mera inom tio dagar av handeln. Alternativt kan institutionella placerare använda sig av den 
kortare versionen 13(g), men måste då förbli passiva. 
 
2 Alla ägare som innehar en andel över 10 % av företagets aktier måste fylla i det tvåsidiga Form 4 
dokumentet som registreras hos SEC inom två vardagar sedan (köp/ sälj) transaktionen skett. 
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intensitet, dvs. företagets forsknings och utvecklings kostnader delat med företagets 

försäljning. 

 

(iv) Företagets prestanda definieras med ekonomiska indikatorer. I avhandlingen mäts 

prestandan eller lönsamheten enligt Tobins q, vilket kan definieras med aktiernas och 

skuldernas marknadsvärde delat med företagets totala tillgångar. Enligt denna definition 

har detta mått även använts i tidigare studier. Tobins q visar hur stora vinster kapitalet 

förväntas generera i framtiden. Eftersom detta mått är framåtblickande, till skillnad från 

flera redovisningskvoter (t.ex. avkastning på eget kapital), är detta mått lämpat för att 

undersöka långsiktighet.  

 

 

De centrala måtten diskuteras vidare i kapitel sex under variabeldefinitionerna.
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3 AGENTPROBLEM 

 
Till följande presenteras avhandlingens grundläggande teori. Först klargörs de centrala 

teorierna som sedan sammankopplas med studiens syfte.  

 

Separation mellan ägande och kontroll tillsammans med asymmetrisk information inom 

moderna företag ger möjligheter till riskaversiva agenter (ledningen) att utnyttja 

ställningen i eget intresse, på bekostnad av riskneutrala uppdragsgivare (ägarna), vilket 

ger upphov till det så kallade agentproblemet. (Jensen & Meckling, 1976) Detta skapar 

tre huvudsakliga problem för beslutsfattningen inom satsningar på innovation.  

 

För det första, även om innovation inom företag kan förväntas generera bättre 

avkastning, utgör dessa aktiviteter i sig en större risk eftersom de ger en bredare 

variation på utfall och en större sannolikhet av misslyckande trots att ledningen gör sitt 

bästa. För det andra, kräver satsningar inom innovation långsiktiga investeringar vilket 

ofta sker på bekostnad av den kortsiktiga prestandan och lönsamheten. (Edmans 2009) 

Detta kan vara problematiskt för företag med låg likviditet och företag med informations 

asymmetri. Följaktligen kan riskaversiva chefer var ovilliga att göra satsningar inom 

FoU–intensiva projekt.   

 

För det tredje kräver satsningar inom innovation ofta att ledningen får fatta självständiga 

beslut, då dessa aktiviteter ofta till sin natur är komplexa och kan göra dem svår 

begripliga för ägarna. Då riskaversiva chefer får fatta självständiga beslut innebär detta 

samtidigt att de kan utnyttja sin position för satsningar på projekt med mindre risk, 

vilket kan innebära sämre långsiktig prestanda. Dessa agentkostnader kan igenom 

korrekta mekanismer inom bolagsstyrning minskas. Edmans (2009) och Edmans och 

Manso (2011)3  framför som en lösning att blockägare kan vid behov fungera för 

säkerställandet av en lämplig nivå av satsningar inom innovation och långsiktig god 

prestanda. Mekanismen diskuteras i samband med andra mekanismer till 

kontrollerandet av agentproblem i kapitel 4. 

 

 

3.1. Principal–agent konflikten 

 
Jensen och Merklings (1976) modell om Principal–agent konflikten och ägarstrukturen 

utgör grundpelaren inom litteraturen om bolagsstyrning. Studier före Jensen och 

                                                        
3 Edmans och Manso (2011) utvidgar Edmans (2009) argument och visar att då de flesta bolag har ett 

flertal storägare kan de utomstående blockägare då de är flera fungera som en lösning på kortsiktigheten. 
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Meckling (1976) visade att spritt ägande var orsaken till agentproblemen då ägandet och 

kontrollen separerades. Detta har sitt ursprung i Berle och Means (1932) teori inom 

utspritt ägande i företag, där de framlade argumentet att separationen mellan ägande 

och kontroll har en negativ inverkan på de långsiktiga utsikterna för företaget. 

 

Argumentet i litteraturen samt i Jensen och Mecklings (1976) modell är att det finns en 

intressekonflikt mellan principalen och agenten, då ledningen inte måste bära fullt 

ansvar för sitt agerande. De två grupperna har olika riskpreferenser vilket innebär att 

ledningen ofta vill satsa på den kortsiktiga vinsten och minimera risken för att behålla 

sin arbetsplats, medan ägarna är mer redo för risktagning som bl.a. uppnås genom 

innovation. I det följande presenteras olika konflikter som kan uppstå mellan de 

intressenterna. 

 

 

3.1.1. Ägare–ledning problem 

 

Agentproblem uppstår mellan uppdragsgivaren (ägaren) och agenten (ledningen) där 

det finns en intressekonflikt och asymmetrisk information mellan parterna. Principal–

agent konflikten uppstår genom att de två parterna försöker optimera sina respektive 

nyttofunktioner. Den asymmetriska informationen uppstår då cheferna i företaget, som 

är anställda för att handha den operativa verksamheten, har mer information om sin 

egen insats och förmåga, medan ägarna är mindre informerade. (Jensen & Merklings 

1976) 

 

Bristen på information mellan principal och agent innebär två problem. Det första 

problemet, (i) snedvridet urval, uppstår före kontraktet mellan de två parterna uppstått. 

I kontraktet bestämmer principalen–agenten vilken kompensation agenten skall erhålla. 

Problemet här är just att det på förhand kan vara svårt för principalen att evaluera 

agentens kunskaper, medan agenten mycket sannolikt känner till sina egna förmågor.  

 

Det andra problemet, (ii) moralisk risk, uppstår då de två parterna redan har ett 

kontrakt. Då agenten skall utföra uppgifter enligt kontraktet, kan det vara svårt för 

principalen att faktiskt veta vilka insatser och ansträngningar agenten sätter in i själva 

utförandet av uppgiften. Det är först slutresultatet principalen egentligen har en 

möjlighet att observera, men även slutresultatet kan bero på exogena faktorer som inte 

har något med agentens insats att göra. Detta i sig är orsaken till att det kan vara svårt 

att införa effektiva incitaments kontrakt. 
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3.1.2. Ledningens ”myopi” 

 
Edmans (2015) argumenterar att problemet med ledningens ”myopi” – där ledningen 

maximerar den kortsiktiga vinsten på bekostnad av den långsiktiga investeringen – är 

ett välkänt fenomen.  

 

Flera akademiker menar att just kortsyntheten inom företagsledningen är ett markant 

problem som i det långa loppet hotar företagets existens. (Edmans, Fang & Lewellen 

2015) Tidigare har företag varit mer kapitalintensiva, medan det idag visat sig att 

satsningar på immateriella tillgångar så som forskning och utveckling har allt större vikt. 

Porter (1992) menar att förutsättningen för att ett bolag skall kunna klara sig i dagens 

globala miljö, måste de konstant investera långsiktigt, vilket är nyckeln till att kunna 

uppehålla en global konkurrenskraft. Satsningar inom dessa kan bli på hälft, ifall 

cheferna inom företaget måste oroa sig för den kortsiktiga aktiekursen. Detta är 

problematiskt då nyttan av dessa investeringar först syns med tiden, dvs. några år, 

samtidigt som det äter på den kortsiktiga vinsten. (Edmans, Fang & Lewellen 2015) 

 

Detta återspeglas i Jensen och Mecklings (1976) modell och det klassiska principal–

agent problemet, där de två intressegrupperna har olika riskpreferenser. Då vi idag lever 

i en värld där företagens kvartalsrapporter konstant granskas, oroar sig cheferna i 

företaget för att bli avskedad ifall de t.ex. satsar på långsiktiga investeringar inom 

forskning och utveckling och den långsiktiga prestandan. (Aghion, Van Reenen och 

Zingales 2013) (Edmans 2009) 

 

Idag då konkurrenskraften härstammar från ökad produktkvalitet och innovation, 

innebär satsningar på humankapital och FoU–aktivitet att de förväntade resultaten först 

på sikt efter några år. Den direkta inverkan av att utbilda arbetstagarna kan dra ner på 

den kortsiktiga vinsten. Då ledningen tvingas att satsa på den kortsiktiga vinsten innebär 

att de kanske tvingas göra lägre investeringar i företagets framtid. (Edmans, Fang & 

Lewellen 2015) 

 

Ledningens ”myopi” kommer från tre huvudelement: 

(i)  Hur cheferna är betalda 

(ii)  Hur aktieägarna evaluerar företaget 

(iii)  Vilken information myndigheterna kräver att företaget publicerar. 

(i) Då man ser på den kompensation en VD får är den typiska frågan huruvida det är 

rättvist att en VD får t.ex. 300 gånger mer betalt än den vanliga arbetstagaren. Edmans 
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(2014) visar att VD:n minskar satsningar inom bl.a. FoU–aktiviteter år då han har 

signifikant ”vesting”4 av aktier, vilket möjliggör att han bättre uppnår målnivån för den 

kortsiktiga vinsten. (ii) Bushee (1998) visar att ett utspritt ägande minskar FoU–

aktiviteten för uppnå målnivån på den kortsiktiga vinsten. Edmans (2009) visar att 

blockägare gör en egen undersökning om företaget, istället för att bara fokusera på den 

kortsiktiga vinsten, befrämjar långsiktiga investeringar. (iii) Till sist argumenterar 

Edmans, Fang & Lewellen (2015) att genom att myndigheterna skulle kräver mer 

information från företaget är det möjligt att undvika företagsskandaler (t.ex. Enron) och 

omvälvningar som den senaste finanskrisen.  

 

Biltillverkaren Porsche försökte skifta fokus från den kortsiktiga vinsten genom att sluta 

ge ut kvartalsrapporter, då de menade att rapporterna skapar kortsynthet. Detta 

resulterade i att de togs bort från tyska M-Dax–indexet. (Edmans, Fang & Lewellen 2015) 

Vilken typ av rapportering som bäst lämpar sig är inte helt entydigt, t.ex. då man ser på 

fallet Porsche eftersom de nyligen varit del av en skandal kring fordonens falska utsläpp. 

Istället presenteras i följande kapitel blockägandet som en kontrollmekanism för 

agentproblemet och värdeskapandet.  

 

3.2. Agentproblem sammanfattning 

 
 Jensen och Merklings (1976) modell om Principal–agent konflikten och ägarstruktur är 

grundpelaren inom litteraturen om bolagsstyrning.  

 Modellens ursprung kommer från Berle och Means (1932) teori där de resonerar att 

separation mellan ägande och kontroll har en negativ inverkan på de långsiktiga 

utsikterna för företaget. 

 Separationen av ägande och kontroll tillsammans med asymmetrisk information inom 

moderna företag ger möjligheter till riskaversiva agenter (ledningen) att utnyttja sin 

ställning i eget intresse, på bekostnad av riskneutrala uppdragsgivare (ägarna). Detta 

leder till att agentproblem uppstår. 

 Den asymmetriska informationen mellan principalen och agenten innebär två problem: 

(i) snedvridet urval (ii) moralisk risk. 

 Problemet skapar tre huvudsakliga problem för beslut inom satsningar på innovation. 

1. Högre risktagning. 

2. Satsningar inom innovation och långsiktiga investeringar sker ofta på bekostnad 

av den kortsiktiga prestandan och lönsamheten. 

                                                        
4 Rättigheten till ett antal aktier som värderas utifrån bolagets aktiekurs, rättigheten kräver fortsatt 

anställning och intjänande. Efter perioden får innehavaren ett antal aktier. 
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3. Satsningar inom innovation kräver ofta att ledningen får fatta självständiga 

beslut, då dessa till sin natur är komplexa. 

 De tre ovanstående problemen innebär för ledningen att det kan kännas säkrare att vara 

kortsiktiga, vilket åter sker på bekostnad långsiktig tillväxt. 

 Flera akademiker menar att just kortsyntheten inom företagsledningen är ett markant 

problem som hotar företagets existens i det långa loppet. 

 Edmans (2015) kallar problemet ledningens ”myopi” – där ledningen maximerar den 

kortsiktiga vinsten på bekostnad av den långsiktiga investeringen och hävdar att myopin 

är ett välkänt fenomen. 
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4 KONTROLLMEKANSIMER FÖR AGENTPROBLEM – 

BLOCKÄGARE 

 
En del kontrollmekanismer har framförts för att lösa detta principal–agent problemet 

mellan ledningen och ägarna. Härnäst presenteras de teorier enligt vilka blockägare kan 

fungera som lösning på agentkostnaderna. Det finns olika kanaler vilka blockägarna kan 

utnyttja för att utöva styrning inom bolaget. I klassiska modeller använder sig 

blockägarna av sin ”röst” på bl.a. bolagets årsstämma. I nyare studier, bl.a. enligt 

Edmans (2009) förslag kan blockägarna använda sig av hotet av försäljning av aktier för 

att försöka minska på agentkostnaderna. Detta illustreras generellt i figur 1, för att visa 

hur dessa två metoder kan fungera som en lösning på agentproblem. 

 

Figur 1 Två olika metoder som förslag för att minska agentkostnader med hjälp av 
storägare 
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4.1. Ingripande i verksamheten – ”Ingripande med Röst” 

 
Blockägare kan enligt tidigare studier utöva bolagsstyrning genom att få sin ”röst” hörd 

på t.ex. bolagets årsstämma. (Shleifer & Vishny 1986) Ingripande av ägarna i den 

operativa verksamheten innebär aktiviteter som att övertagande platser i styrelsen, 

stämning genom grupptalan och uppköpsbud. Empiriska studier har visat att ingripande 

av ägarna kan ha en positiv verkan på företagets värde. (Holderness 2003, 2009) Dessa 

innebär dock ofta dyra övervakningsaktiviteter med syfte att förbättra företagets värde, 

t.ex. att hindra dyra företagsfusioner och att avskeda underpresterande chefer. 

 

La Porta, Lopez-de-Silanes, och Shleifer (1999) menar att en ägare måste inneha minst 

20 % av företagets aktier för att ha effektiv kontroll. I praktiken, speciellt i USA, kan det 

vara svårare för blockägare att få sin röst hörd, då relativt få bolag har en blockägare med 

en ägarandel på 20 %. I USA har endast 20 % av de stora bolagen kontrollägare enligt 

denna specifikation medan medelstora bolag endast 10 % har kontrollägare enligt 

specifikation. M.a.o. även om en blockägare representerar en ”materiell” aktieägare, är 

det inte garanterat att de får sin ”röst” hörd. Det har visat sig att i flera fall att 

institutionella blockägare så som försäkringsbolag och placeringsfonder hellre utövar 

aktieurval än att de aktivt engagerar sig i att ingripa i ledningens aktiviteter. (Klein och 

Zur 2009) Detta innebär i flera fall, att istället för att direkt ingripa i verksamheten har 

blockägarna genom sitt handelsbeteende en möjlighet att utöva effektiv bolagsstyrning.  

 

 

4.2. Hot av försäljning av aktier – ”Rösta med fötterna”. 

 
Nya studier inom bolagsstyrning tyder på att blockägare effektivt kan utöva styrning 

genom sitt handelsbeteende – ”rösta med fötterna”. (Admati & Plfiederer 2009) 

(Edmans 2009) (Edmans & Manso 2011)  

 

Edmans (2009) har i sin inflytelserika studie visat hur utomstående blockägare genom 

sin handel av företagets aktier kan motivera ledningen i företagen genom att fokusera på 

effektiva reala investeringar. Utomstående blockägare har incitament att samla in 

information om företaget på egen hand. Denna information återspeglas sedan i 

aktiepriset genom blockägarnas handel av aktierna. Att företagets aktiekurs pressas ner, 

då blockägarna säljer sina aktier, beror inte på ett ökat utbud av företagets aktier på 

marknaden utan försäljningen ger en trovärdig signal till marknaden att de sofistikerade 

investerarna anser företaget underprestera och därmed säljer de sina andelar i företaget, 

vilket sedan återspeglas i en sjunkande aktiekurs. (Edmans 2009) 
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Enligt denna hypotes, då blockägare anses vara sofistikerade placerare, befrämjar de 

ledningens fokus på att satsa på aktiviteter som ökar bolagets fundamentala värde, även 

om det påverkar den kortsiktiga lönsamheten. Vikten av blockägarna återspeglas bl.a. i 

Graham, Harvey, och Rajgopals (2005) undersökning där det visade sig att 78 % av 

cheferna i företag skulle offra företagets långsiktiga värde för den kortsiktiga 

prestandan.5 Edmans (2009) resonerar att blockägarna kan se genom ”falska” 

rapporterade siffor i kvartalsrapporten och att de säljer sina andelar ifall inte den 

kortsiktiga avkastningen bestyrks av företagets fundamentala värde, vilket innebär att 

blockägarnas aktivitet genom sitt handelsbeteende disciplinernar ledningen att prestera 

korrekta rapporter. 

 

För att hindra blockägarna att sälja sina andelar i företaget och därmed ett sjunkande 

aktiepris måste ledningen anpassa sina åtgärder enligt aktieägarnas intresse. I och med 

att dessa två gruppers intressen närmar sig varandra, innebär det att åtminstone 

teoretiskt torde ledningen fungera i ägarnas bästa intresse, vilket skulle innebära att de 

t.ex. skulle ha ett mindre intresse att undanhålla sina aktiviteter från ägarna. Detta i sig 

innebär att ledningen blir mer fokuserad på att skapa värde istället för att fokusera på att 

manipulera resultatet och den privata nytta de kan utnyttja från företaget. Det är alltså 

frågan om blockägarnas ”hot om försäljning” (eng. ”exit”) av aktierna i företaget och inte 

utförandet av självaste försäljningen av aktierna som föreslås som effektiv mekanism.  

 

 

4.2.1. SEC reglement Schedule 13 (d & g) 

 

Edmans, Fang och Zur (2013) framför empiriskt stöd för teorin om blockägarnas 

handelsbeteende som en lösning. Blockägarna måste enligt nuvarande SEC regler, 

offentliggöra (antingen Schedule 13(d) eller 13(g) när de inhandlar en aktieandel på 5 % 

eller mer inom tio dagar av handeln. Aktiva blockägare måste använda sig av den längre 

versionen 13(d), medan blockägare som tänker fortsätta vara passiva kan använda sig av 

den kortare versionen 13(g). Schedule 13(g) innebär att dessa blockägare endast kan 

använda sig av bolagsstyrning genom sin handel av aktier. Överensstämmande med 

nyttan av hypotesen om blockägarnas handelsbeteende, visar det sig att en ökad 

aktielikviditet ökar sannolikheten av en 13(g) registrering istället för 13(d). Som 

ytterligare bestyrkning av hypotesen visar det sig att registrering av 13(g) leder till att 

                                                        
5 Graham, Harvey och Rajgopal (2005) intervjuade 401 chefer, och ytterligare 20 mer inledande intervjuer, 

för att identifiera nyckelfaktorer inom beslut angående prestanda. Överraskande nog menade 78 % av de 

intervjuade cheferna att de skulle offra en liten, medelstor eller stor del av värdet för att få en mer jämn 

avkastnings tillväxt. 
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bolagets aktiekurs reagerar positivt och den operativa prestandan förbättras. Effekten är 

starkare för mer likvida företag samt då chefernas förmögenhet är mer bundna till 

aktiepriset. 

 
 

4.3. Antalet blockägare –”Run for the exit” 

 
Enligt Edmans (2009) modell där blockägarna kan använda sig av hotet av att sälja, 

utvidgas modellen där Edmans och Manso (2011) visar att ett flertal utomstående 

blockägare kan fungera som lösning för principal–agent problemet där ledningen är mer 

kortsynt än ägarna.  

I. Under hypotesen om aktiv bolagsstyrning, skapar flera blockägare 

fripassagerarproblem som hindrar ingripande. Då koordinationen blockägarna 

emellan försvåras leder detta till sämre bolagsstyrning. 

Koordinationssvårigheterna öppnar möjligheten till nästa hypotes. 

II. Under hypotesen om handelsbeteende, kommer tävlingen mellan flera 

blockägare att resultera i mera information samlas snabbare in i företagets 

aktiekurs, vilket återspeglas i en bättre bolagsstyrning. 

Logiken under hypotesen om handelsbeteende är att om det endast finns en blockägare 

i bolaget kommer han att mer varsamt handla företagets aktier, jämfört med ett flertal 

blockägare i bolaget. Då blockägaren är ensam i bolaget och det står klart att det är av låg 

kvalitet kommer han mer försiktigt sälja sina andelar för att få bästa pris – till skillnad 

om flera blockägare existerar. Då det finns flera blockägare i bolaget blir implikationerna 

av att samarbeta sinsemellan svåra, vilket innebär att då bolaget är dålig kvalitet kommer 

varje blockägare försöka snabbt sälja sina andelar för att åtminstone försöka att 

ytterligare minimera förlusterna. Detta gäller även i motsatt riktning då intresset av att 

köpa aktierna finns när bolaget tenderar att vara av bra kvalitet, både under en 

blockägare och flera blockägare.  

 

De teoretiska implikationerna för flera blockägare under hypotesen om handelsbeteende 

då det uppstår koordinationssvårigheter och företaget är av låg kvalitet illustreras i 

följande figur 2 med två blockägare. I den första rutan uppe till vänster har de två 

blockägarna varit snabba med att samla in information om företagets låga kvalitet och 

säljer sina andelar bland de första av alla blockägare i företaget vilket innebär att både 

blockägare A och B gör mindre förluster. I ruta två till höger minimerar blockägare A 

sina förluster genom att ha samlat in information snabbare om företagets låga kvalitet 

och omedelbart sålt sina andelar i bolaget då negativ information framkommit, medan 

blockägare B gör en större förlust då han inte samlat in lika snabbt informationen och 

inte säljer bland de första. I ruta tre nere till vänster är det motsatta roller, dvs. 
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blockägare B är snabbare på att samla in information om företagets låga kvalitet och 

minimerar sina förluster medan blockägare A gör en större förlust då han är 

långsammare i att fånga in den nya informationen om företagets låga kvalitet. I den sista 

rutan nere till höger gör både blockägare A och B en större förlust då de inte direkt 

reagerar och lyckas snabbt samla in den nya informationen bland alla storägare i bolaget 

om företagets låga kvalitet.  

  

Figur 2 Flera blockägares inverkan på bolagsstyrning 

 

 

Under hypotesen om handelsbeteende enligt Edmans och Manso (2011) innebär alltså 

att flera blockägare fungerar som en lösning på ett bättre informationsflöde och 

bolagsstyrning än då blockägarna inte kan koordinera. Istället måste de aktivt och 

självständigt följa med bolaget. I detta exempel då bolaget är av låg kvalitet skulle de 

snabbt kunna reagera och sälja sin andelar i bolaget för att minimera sina förluster. 

M.a.o. innebär detta att blockägarna i figuren strävar att höra till rutan uppe till vänster 

för att minimera sina personliga förluster, vilket innebär en effektiv bolagsstyrning och 

att företaget går mot sitt fundamentala värde. 

 

I avhandlingen är fenomenet av speciellt intresse då självaste undersökningen baserar 

sig på amerikanska bolag, eftersom 96 % av amerikanska bolag har åtminstone en 

blockägare medan minst 26 % av företagen har minst fyra blockägare, utav vilka flera 

utgör mindre block – utomstående blockägare. Alltså sådana storägare som kan utöva 

hot av försäljning av sin aktier ifall inte långsiktighet implementeras i bolagets ledning. 

(Holderness 2009) Detta bestyrks även av McCahery, Sautner och Starks (2015) 

undersökning som visar att blockägare mer ofta använder sig av handel av aktier.  Enligt 

detta resonemang kan ett flertal blockägare positivt bidra till att företaget: 
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(i) satsar på investeringar inom FoU, vilket leder till steg två. 

(ii) I steg två leder det i det långa loppet till att verksamhetens effektivering 

och långsiktig prestanda. 

 

 

4.4. Informationens roll 

 
Storägare i bolag har naturligtvis stora incitament att erhålla information eftersom de 

har mer kapital bundet i bolaget än minoritetsägarna. Informationen i sig kan tänkas 

som en handelsvara. Eftersom informationen har ett pris innebär det att den marginella 

nyttan av anskaffandet kan tänkas stiga för storägarna medan nyttan avtar för de små 

ägarna att erhålla den. (Edmans 2014) Inhämtning och bearbetning av informationen är 

lönsam så länge nyttan av informationen överstiger kostnaden – Vilket ofta är 

handlingsmönstret hos storägare jämfört med minoritetsägarna. Forskning inom 

området tyder även på att ägare som innehar större block, får mer precis information till 

ett bättre pris. (Brockman & Yan 2009) Eftersom blockägare är informationsmässigt är 

sofistikerade i jämförelse med minoritetsägare innebär detta att de har större möjlighet 

att övervaka och styra bolaget ledning och vara mekanismen för att lösa Principal–agent 

konflikten. Enligt argumentet blir informationen som når blockägaren mer noggrann då 

likviditeten stiger, vilket i huvudsak är fallet för bl.a. de amerikanska 

finansmarknaderna. (Edmans, Fang och Zur 2013) 

 

 

4.5. Marknadslikviditet 

 

Marknadslikviditet är ett villkor i Edmans (2009) modell för att utomstående blockägare 

trovärdigt skall kunna utöva bolagsstyrning genom sitt handelsbeteende och hot av 

försäljning. Då marknadslikviditeten ökar kan blockägarna handla mer aggressivt, vilket 

givetvis innebär att de har större ett incitament att söka privat information, dvs. och 

välinformerade. Edmans (2009) och Edmans och Manso (2011) visar att en högre grad 

av likviditet är den specifika mekanism som blockägarna använder sig av för att medföra 

värde till bolaget. 

 

Medan om marknaden är illikvid hindras de utomstående blockägarna att handla med 

privat information som grund vilket leder till hotet av att sälja mister sin styrka som 
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effektiv bolagsstyrning. Enligt Edmans argument vid en illikvid marknad tvingas 

blockägarna att hålla fast vid sina andelar i bolaget, vilket innebär att de inte kan ha en 

inverkan på ledningens beslut eller företagets innovativa verksamhet eller framtida 

utsikter. Däremot kan blockägarna vid en likvid marknad handla på privat information, 

vilket leder till att aktiepriset återspeglas i det fundamentala värdet. Detta i sin tur 

uppmuntrar chefer att fatta beslut baserade på företagets fundamenteter snarare än 

kortsiktiga vinster. Som ett resultat av marknadslikviditeten blir hotet av att försäljning 

av blockägarna mer trovärdig och effektiv. Litteraturen hänvisar till denna styrmekanism 

om försäljning av andelarna i bolaget, där blockägarens handel i båda riktningarna 

fungerar för att öka informationen i aktiepriset, t.ex. då en blockägare behåller sin 

ägarandel trots att företagets resultat är sämre, vilket kan anses vara en positiv signal då 

högre likviditet existerar eftersom det under detta förhållande vore betydligt lättare att 

sälja (Edmans 2013). Vidare enligt detta argument, då marknadslikviditeten ökar är 

blockägarna mer villiga att införskaffa privat information eftersom de genom handel kan 

generera vinster, vilket ytterligare ökar handelsbeteendet som mekanism för att 

disciplinera företagets chefer. 

 

Det förväntade positiva sambandet mellan likviditet och bolagsstyrning enligt Edmans 

argument står som kontrast till den klassiska litteraturen om aktiv bolagsstyrning där 

det visat sig i tidigare forskning oklart hur likviditeten har ett inflytande på 

bolagsstyrning. Vissa förespråkar t.ex. att högre likviditet minskar styrning genom att 

det underlättar för blockägarna att sälja av sina andelar i bolaget. (Coffee 1991) (Aghion, 

Bolton och Tirole 2004) Medan forskare som bl.a. Maug (1998) hävdar att även enligt 

teorin om aktiv bolagsstyrning kan likviditet ha en positiv inverkan på styrningen. Maug 

(1998) resonerar vidare att likviditeten är fördelaktig eftersom den uppmuntrar till att 

större block bildas i första hand och därför befrämjar övervakningen. 

 

 

4.6. Den största blockägaren som mekanism 

 
I allmänhet antas det att de institutionellt ägandet innebär välinformerad placerare, men 

enligt Edmans (2009) är blockets optimala storlek mer relevant att beakta, då mer 

koncentrerade ägarandelar ger incitament för placeraren att samla information. 

 
 
Flera moderna empiriska studier refererar storleken på blocket som en förklaring till 

placerarens sofistikeringsgrad, där den största blockägaren antas ha det största 

incitamentet att vara informerad. (Rubin 2007) Begreppet kan antas vara intuitivt, men 



19 
 

 

trots detta finns begreppet inte med i vanliga modeller för informerad handel, då en 

placerares förmåga att handla på basis av information är oberoende dennes blockstorlek.  

 
 
Den optimala storleken på ett block som värdeskapande för företaget varierar då man 

ser på de två huvudmekanismerna för bolagsstyrning, dvs. ingripande i ledningens 

verksamhet och handelsbeteende. I de flesta teorier inom ingripande visar det sig ofta 

önskvärt då det ökar incitamenten att övervaka och ingripa i den operativa 

verksamheten. (Edmans 2009) 

 

Under hypotesen om handelsbeteende är storleken på blocket som värdeskapande inte 

lika entydigt. Ifall blocket blir för stort, minskar marknadslikviditeten vilket förstås 

innebär implikationer för blockägaren att sälja sin hela andel. Detta i sig betyder att de 

möjliga handelsvinsterna för blockägaren krymper, vilket leder till att blockägaren blir 

mindre intresserad av att skaffa information, som å sina sida leder till mindre effektiva 

priser. (Edmans 2009) Detta kan fungera som en förklaring till att det finns en brist på 

större blockägare i USA. Även i denna avhandling är storleken på blockägarna relativt 

små i samplet på de amerikanska bolagen. Speciellt om man anser att en ägare måste ha 

minst 20 % av företagets aktier för att inneha effektiv kontroll. (La Porta, Lopez-de-

Silanes, & Shleifer 1999) Enligt hypotesen om handelsbeteende innebär detta att för att 

blockägare skall kunna utöva bolagsstyrning är stora block inte endast onödiga, utan 

t.o.m. icke önskvärda. 

 
 
 

4.7. Mothypotes för blockägare som lösning 

 
Blockägare har lagts fram som en lösning på att framföra mer långsiktig innovation inom 

företaget och för att lösa konflikten som uppstår mellan ledningen och ägarna. Kritik och 

motstridiga argument finns mot hypotesen. Vissa undersökningar och teorier menar att 

blockägarna minskar företagets värde eftersom de kan utnyttja sin position för att få 

privata fördelar som de inte delar med sig av till minoritetsägarna. Då närvaron av en 

eller flera blockägare har en mindre positiv effekt på företaget än de privata fördelarna 

de tar åt sig innebär det att deras nytta för de andra aktieägarna upphör. (Edmans 2014) 

Samtidigt finns det kritik mot modellen om utomstående blockägare som en lösning då 

de har en ägarandel som trots sin signifikans är endast mellan 5–10 %. De kanske är 

insatta i agentproblemet och dividendpolitiken men däremot inte nödvändigtvis insatta 

i företagets långsiktighet, bransch och innovation som ofta är komplexa till sin natur.  
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4.7.1. Blockägare-minoritetsägare – expropriering 

 
Som tidigare nämnts är incitamentsprogram för ledningen i flera fall inte det mest 

optimala för att lösa konflikter, istället har blockägare framförts som en lösning, t.ex. 

genom att de övervakar ledningen. En del akademiker menar att blockägarna i sig själv 

kan utgöra ett problem och påverka negativt företagets långsiktighet, bl.a. via privata 

fördelar.  För att blockägare skall kunna fungera som övervakare måste de äga en stor 

andel av företagets kapital, vilket innebär att ett nytt agentproblem uppstår då 

blockägarna fungerar som en agent för de övriga ägarna. Frågan som uppstår är vem 

som övervakar blockägarna? Då blockägarna möjligtvis exproprierar företagets 

resurser, t.ex. till privat nytta är det av intresse för de resterande andelsägarna att 

övervaka hur blockägarna utnyttjar sin makt. M.a.o. återkommer principal–agent 

problemet eftersom det uppstår en intressekonflikt då storägarna är först och främst är 

intresserade av att optimera sin egen nytta än nyttofunktionen, och på så sätt tillgodoser 

de inte nödvändigtvis minoritetsägarnas intressen. Storägarna kan t.ex. utnyttja sin 

position för att överföra (eng. tunneling) resurser från företag A till företag B, och på så 

sätt på bekostnad av minoritetsägarna i företag A åtnjuta privata fördelar. (La, porte, 

Lopez-de-Silanes, Sheliefer och Vishny 2000) Ett annat exempel på hur positionen kan 

utnyttjas är då blockägarna är en familj som vill ha en familjemedlem i ledningen eller 

styrelsen, även om familjemedlemmen inte är kvalificerad för positionen.  

 

För konflikter av denna typ inte skall uppstå är det ytterst viktigt att lagstiftningen 

inkluderar ett fungerande minoritetsskydd. Minoritetsskyddet varierar kraftigt länder 

emellan.  Som tidigare nämnts i kapitel 1.3 grundar rättssystemet i USA på anglosaxiskt 

rättssystem vilket ett starkare minoritetsskydd, medan länder som grundar sig på 

romersk rätt tenderar att ha ett sämre minoritetsskydd, systemet är ofta förekommande 

i Europa. (Shleifer & Vishny 1997) Nivån varierar också inom de olika ”rättsystemen”, 

romersk rätt där minoritetsskyddet är svagast, kan delas in i (1) fransk-romersk rätt och 

(2) tysk-romersk rätt och även de skandinaviska länderna som har en variant 

någonstans mellan romersk rätt och anglosaxisk rätt, dock närmare romersk rätt. Det 

visar sig att länder med fransk-romersk rätt har det sämsta skyddet medan Skandinavien 

och länder med tysk-romersk rätt har ett aningen bättre skydd. Detta i sig kan förklara 

varför ägarstrukturen varierar mellan olika länder. (La Porta, Lopez-de-Silandes och 

Shleifer 1998) 

 

 



21 
 

 

4.7.2. Försämrad likviditet och diversifiering 

 
Även om marknadslikviditeten är ett villkor i resonemanget om att ”rösta med fötterna” 

för att utomstående blockägare trovärdigt skall kunna utöva bolagsstyrning, så kan stora 

block i sig ha en negativ effekt på likviditeten. Som Edmans (2014) menar finns det en 

risk att även om blockägarnas syfte faktiskt är att förbättra bolagets tillväxt ”ex post” på 

långsikt, så kan deras närvaro ”ex ante” minska värdet, i.o.m. att hotet av att försäljning 

kan minska ledningens initiativ och kan leda till en minskad likviditet.  

 

Som tidigare framförts kan även ett annat problem uppstå ifall blocket blir för stort, 

vilket riskerar att marknadslikviditeten minskar, som givetvis innebär implikationer för 

blockägaren att göra handel med aktien. Då de möjliga handelsvinsterna krymper leder 

det till att blockägaren blir mindre intresserad av att erhålla information. Att kostnaden 

för blockägaren att handla stiger, p.g.a. informationsasymmetrin innebär det att prisen 

blir mindre effektiva och skillnaden mellan köppriset och säljpriset stiger (eng. bid–ask 

spread). (Edmans 2009) Detta innebär att lönsamheten av att ”rösta med fötterna” 

minskar och istället uppmanar till aktiv bolagsstyrning.  En av källorna till mindre 

likviditet är inflytandet på aktiepriset – en större handelsaffär av aktien påverkar 

aktiekursen eftersom det gör marknaden orolig om att handlaren är informerad 

(snedvridet urval). (Edmans 2014) Bolton och von Thadden (1998) visar även i sin studie 

att för bildandet av för stora block innebär minskad likviditet, vilket leder till svårigheter 

i att bedöma den optimala storleken av ett block. 

 

Utöver problemet med minskad likviditet som för stora block medför är även ett möjligt 

problem för storägaren att dennes diversifiering minskar. Då blockägaren äger ett fåtal 

stora block i ett eller flera bolag utsätter sig denna storägare sig för företagsspecifik risk6. 

Utgångsläget blir olika för den väldiversifierade investeraren och blockägaren, eftersom 

den ”vanliga” väldiversifierade investeraren eliminerar företagsrisken och är mer 

exponerad till systematisk risk vilket kan innebära att han vill att enskilda bolag i 

portföljen skall göra mera riskfyllda investeringar. För en blockägare kan fallet vara 

annat då denna inte nödvändigtvis kan utnyttja samma typ av spridning i portföljen. 

(Markowitz 1952) 

 

 

                                                        
6 Enligt Markowitz (1952) modern portföljteori är en rationell investerare riskaversiv och använder sig av 

diversifiering för att optimera sin portfölj – Något som även borde vara fallet för blockägare men i praktiken 

kan vara svårare för dem att implementera.  
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4.7.3. Vilka är motiven för blockägandet? 

 

Då en av hörnstenarna inom modern finansiell ekonomi för rationell placerare är 

diversifiering av portföljen, kan man fråga sig vilka är drivkrafterna bakom 

blockägandet? Till exempel utgår Capital Asset Pricing Modellen (CAPM) från att en 

placerare kommer att behålla sin portfölj diversifierad. Vad motiverar dock individer 

och institutioner att avstå från de förmodade fördelarna av att bibehålla en 

diversifierad portfölj och istället koncentrera en signifikant andel av sin förmögenhet i 

ett enda, eller ett fåtal företag? Detta kan generellt motiveras av två faktorer, de (i) 

gemensamma fördelarna av kontroll och övervakning samt de (ii) privata fördelarna av 

kontroll och övervakning. Resultaten av empiriska studier tyder på att båda faktorerna 

är ofta i förekommande i bolag. Då blockets storlek ökar, innebär det generellt att hans 

incitament att hållas informerad och att öka bolagets värde. Då det större kassaflödet 

fördelas mellan blockägare och minoritetsägare innebär det gemensamma fördelar. 

(Holderness 2003) Shleifer och Vishny (1986) bland andra poängterar vikten av 

gemensamma fördelar. Problemet uppstår då blockägarna, som tidigare diskuterats, 

utnyttjar sin position till monetära eller icke monetära privata fördelar.  

 

 

4.8. Kontrollmekanismer sammanfattning  

 
 Blockägare har under en längre tid har framförts som en lösning på agent–principal 

konflikten.  

 I klassiska modeller använder sig blockägarna av sin ”röst” på bl.a. bolagets årsstämma. 

I nyare studier, bl.a. enligt Edmans (2009) förslag kan blockägarna använda sig av 

”hotet” av försäljning av andelar för att försöka minska på agentkostnaderna. 

 Utomstående blockägare anses vara sofistikerade investerare, och har därmed 

incitament att samla in information om företaget på egen hand. Denna information 

medförs sedan i aktiepriset genom blockägarnas handel med aktierna. 

 Vikten av blockägare återspeglas i tidigare forskning från att chefer i företag ofta är redo 

att offra företagets långsiktiga värde för den kortsiktiga prestandan. 

 Edmans & Manso (2011) resonerar att då de det finns flera utomstående blockägare, 

kommer tävlingen dem emellan att resultera i att mera information samlas snabbare in 

i företagets aktiekurs, vilket sedan återspeglas i en bättre bolagsstyrning. Detta innebär: 

  1. Satsningar på investeringar inom FoU, vilket sedan leder till steg två. 

  2. I steg två leder satsningar inom FoU till långsiktig prestanda. 
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 Marknadslikviditet är ett villkor i Edmans (2009) modell för att utomstående 

blockägare trovärdigt skall kunna utöva bolagsstyrning genom sitt handelsbeteende. 

Då likviditeten ökar kan blockägarna handla mer aggressivt, vilket leder till effektiva 

priser. 

 Likviditeten är enligt Edmans (2009) och Edmans och Manso (2011) just den 

mekanism vilken igenom blockägarna tillför mervärde till bolaget. 

 Den optimala storleken på ett block för att skapa värde för företaget är inte alltid helt 

klar, eftersom för stora block kan innebära problem, så som mindre diversifiering. 

 Frågan som uppstår är vem som övervakar blockägarna? Risken att blockägarna 

exproprierar företagets resurser, t.ex. till privat nytta vilket innebär att återstående 

andelsägarna måste övervaka blockägarna, vilket i praktiken kan vara svårt. 

o Därmed är det ytterst viktigt att lagstiftningen innehåller ett fungerande 

minoritetsskydd. 

 Rättssystemet i USA grundar sig på anglosaxiskt rätt vilket innebär ett starkare 

minoritetsskydd, jämfört med länder som grundar sig på romersk rätt vilka påstås ha 

ett sämre minoritetsskydd, systemet är ofta förekommande i Europa. 

 Generellt skapandet av block motiveras av två faktorer, de (i) gemensamma fördelarna 

av kontroll och övervakning samt de (ii) privata fördelarna av kontroll och övervakning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

 

5 TIDIGARE FORSKNING 

 
Principal–agent konflikten har förekommit som tema i flera tidigare empiriska studier. 

Ett pågående intresse i dessa studier har varit om huruvida blockägarna kan fungera som 

lösning – eller om blockägandet i sig är en kostnad för intressekonflikten. Detta kapitel 

bygger vidare på den teoretiska referensram som lades fram i de föregående kapitlen, 

genom att lyfta fram och presentera tidigare relevant forskning inom området. Då syftet 

med denna avhandling är att undersöka huruvida både utomstående blockägare i 

kombination med högre marknadslikviditet kan påverka innovationen samt den 

långsiktiga prestandan, presenteras relevanta studier inom de båda delområdena. 

 

Tidigare forskning har huvudsakligen sett skilt på huruvida blockägarna kan påverka 

antingen innovation eller prestanda. Först presenteras relevant forskning om hur 

blockägare påverkar innovation och sedan relevant forskning inom blockägande och 

prestanda. Andra relevanta studier huvudsakliga studierna.  

 

5.1. Tidigare forskning – innovation 
 
Härnäst presenteras relevanta studier inom blockägande och sambandet till innovativ 

verksamhet. De tidigare undersökningarna har aningen varierat till sin struktur och även 

tillvägagångssättet, där det visat sig att det finns flera olika variabler som påverkar 

innovationen, t.ex. vilken industri företaget är verksamt inom och bl.a. företagets 

skuldsättningsgrad. 

 

5.1.1. Tribo, Berrone & Surroca (2007) 
 
Studien undersöker (1) huvudsakligen sambandet mellan blockägare och satsningar 

inom FoU på spanska företag, (2) men även huruvida blockägare och investeringar inom 

FoU har en inverkan på företagets prestanda. Studien försöker skilja sig från tidigare 

undersökningar som ofta antar att aktieägarna endast har en homogen preferens för 

FoU–strategier. Detta görs genom att inkludera typen av blockägare och antalet 

blockägare. Studien undersöker följande fem hypoteser: 

 

 H1: Banker som ägande grupp har en negativ inverkan på FoU–intensiteteten. 

 H2: Icke–finansiella företags ägande har en positiv inverkan på företagets FoU–

intensitet. 

 H3: Individuellt ägande har en oklar inverkan på företagets satsningar på FoU–

intensitet. 
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 H4: Antalet blockägare har en negativ inverkan på företagets satsningar inom 

FoU–intensitet. 

 H5: Satsningar inom FoU har ett marginellt större inflytande på prestandan då 

företag har institutionellt ägande, jämfört med andra ägartyper som banker och 

individer. 

 

Data 

Studien använder sig av ett brett sampel på 3638 företag mellan 1996 och 2000 från 

spanska företag, och kontrollerar för tre typer av blockägare, individer, icke–finansiella 

institutioner och även banker. De begränsar samplet enligt tre kriterier, de företag som 

inte rapporterar sin ägarstruktur, inte framför en detaljerar årsredovisning eller inte är 

ett bolag. Det slutliga samplet består av en obalanserad panelstruktur. 

 

Metodik 

Som beroende variabler använder studien FoU–intensitet och avkastning på totalt 

kapital (även avkastning på eget kapital), vilket liknar strukturen som används i denna 

avhandlings empiriska del. Blockägarna som undersöks är individuella blockägare, 

banker och icke–finansiella institutionella ägare och sedan antalet blockägare. Som 

kontrollvariabel för storlekseffekten använder de sig av försäljning. för att kontrollera för 

den finansiella strukturen använder de sig av följande variabler, skuldsättningsgrad, 

internt kapital delat med företagets totala tillgångar, slutligen för att kontrollera för 

endogenitet, tidsfördröjer de avkastning på totalt kapital. I alla regressioner inom 

innovation använder de sig av fasteffektsmodeller, i de regressionerna för avkastning på 

totalt kapital använder de sig av slumpeffektsmodellen. 

 

Resultat 

Beslut angående hur allokeringen av FoU kostnader skall användas är essentiellt för 

företag, enligt författarna hjälper resultaten att identifiera den mest optimala strukturen 

för att tillfredsställa investeringar inom FoU. 

 

Sammanfattningsvis går resultaten i studien att knyta samman med dess teoretiska 

referensram, där det visar sig att blockägarnas inverkan på innovation är:  

(i) Negativ, då ägargruppen är banker.  

(ii) Positiv, då blockägarna är icke–finansiella institutioner. 

(iii) Neutral, då blockägarna är individer. 

Resultaten tyder även på ett systematiskt negativt samband mellan antalet blockägare 

och satsningar inom innovation. Angående prestandan, tyder resultaten på att när 

företag bedriver framstående projekt inom innovation (dvs. sådana med FoU intensitet 
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högre än medelvärdet i branschen), har icke–finansiella företag som blockägare en 

positiv inverkan på det finansiella resultatet. Enligt författarna illustrerar detta den 

positiva inverkan, då företagen förväntas ha erfarenhet av att hantera investeringar inom 

FoU, som gör att de företag de är delägare i väljer projekt som förbättrar finansiell 

långsiktig prestandan.   

 

 

5.1.2. Hasan, O’Brien och Ye (2013) 
 
Hasan, O’Brien och Ye (2013) undersöker huruvida obligationsinnehavare med över fem 

procents ägarandelar hindrar innovation, och i så fall genom vilka kanaler. Resultaten 

tyder på att de långsiktiga obligationsägarna inte förhindrar innovationsaktiviteter. 

Medan de kortsiktiga förhindrar signifikant både investeringar i FoU och även kvaliteten 

på dessa investeringar. Intressant nog visar studien även att dessa kortsiktiga 

obligationsinnehavare påverkar signifikant mer negativt innovationen än de kortsiktiga 

aktieägarna. Vissa problem uppstår dock i studien p.g.a. endogenitet.   

 

Data 

Datamaterialet är samlat från både USA och Europa f.r.om. första kvartalen av 2000 till 

första kvartalen av 2010. De kortsiktiga obligationsinnehavarna definieras som 

investerare som frekvent köper och säljer sina placeringar, medan obligationsinnehavare 

definieras som placerare som håller sina positioner under en längre tid. 

 

Metodik 

Undersökningen använder sig av OLS regression där man undersöker utomstående 

blockägares inverkan på olika variabler, FoU–intensitet (FoU/försäljning) CITE–

intensitet och patenteffektivitet. Kontrollvariabler som används i studier är, avkastning 

på totalt kapital, marknadsvärde delat på bokfört värde Capex, skuldsättningsgrad, 

realtillgångar och den logaritmerade årliga försäljningen. Den första regressionen 

undersöker hur obligationsinnehavare påverkar FoU–intensitet, den andra regressionen 

hur obligationsinnehavare påverkar FoU kostnader (patent/FoU och CITE/FoU).  

 

Resultat 

Resultaten tyder på ett starkt negativt förhållande mellan de kortsiktiga blockägarna och 

innovationsaktivitet. Vilket innebär att företag med kortsiktiga obligationsinnehavare, 

har i medeltal relativt lägre innovationskostnader men även lägre 

innovationseffektivitet. Denna effekt är starkare för de kortsiktiga 

obligationsinnehavarna jämfört med de kortsiktiga aktieägarna. Ingen effekt påvisas för 

de långsiktiga obligationsinnehavarna. Då företag är i slutet av sin livslängd tyder 
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resultaten på att de långsiktiga obligationsinnehavarna faktiskt främjar företagets 

riskfyllda innovationsinsatser, vilket innebär att olika typer av obligationsinnehavare 

inte skulle vara något negativt för innovationen. Den negativa effekten 

obligationsinnehavarna har på innovationen verkar främst komma från de kortsiktiga 

obligationsinnehavarnas ”hot” om att sälja sina ägarandelar på andrahands 

obligationsmarknaden.  

 

5.1.3. Aghion, Van Reenen och Zingales (2013) 
 
Aghion, Van Reenen och Zingales (2013) visar i sin studie att institutionella placerare 

generellt har en positiv inverkan på den innovativa verksamheten inom företaget, 

eftersom de kan öka chefernas incitament att ta risker genom att det minskar risken för 

avskedning. Undersökningen granskar även om vad detta fenomen kan bero på, genom 

två ytterligare hypoteser. Den första hypotesen granskas om detta kan bero på att 

företagsledningen är lat under en period av låg konkurrens, denna hypotes förkastas. 

Andra hypotesen granskar ifall det kan bero på företagsledningens karriärbekymmer, 

vilket innebär att de är bekymrade över att investera i projekt eftersom detta kan 

innebära att de blir avskedade, denna hypotes förkastas inte. 

 

Data 

Studien använder sig av datamaterial samlat på bolags nivå från USA och består av 803 

amerikanska företag med 6208 observationer mellan åren 1991–1999. Företagens 

medeltal för ägare som är institutionella är för tidsperioden 45,5 %. Datamaterialet är 

samlat bolags nivå från USA och består av 803 amerikanska företag med 6208 

observationer mellan åren 1991-1999. Forskningens undersökta företag är i genomsnitt 

stora, med en median på 3700 anställda och en omsättning på 608 miljoner dollar.  

 

 

Metodik 

Huvudmodellerna är OLS, Poisson modell, och negativ binominal modell, där CITE 

fungerar som beroende variabel. Vissa av modellerna använder sig av en fast effekts 

modell, vilket minskar antagande om strikt exogenitet i den underliggande modellen. 

Undersökningen mäter huvudsakligen innovation genom CITE (Y-variabeln), vilket är 

ett mått för antalet patenter vägt med det totala framtida citeringar av dessa patenter. 

Detta mått framför patentens kvalitet och därmed innovationens effektivitet. Ägandes 

mått (X-variabeln) är andelen institutionellt ägande i procentandel.  
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Resultat 

Resultaten är både ekonomiskt och statistiskt signifikanta och visar även klart positivt 

signifikant samband mellan innovation och företagets aktieandelar ägt av institutioner. 

Resultaten tyder på att de inte påverkas av endogenitet som härstammar från 

medlemskapet på S&P 500. De institutionella ägarnas koefficienter varierar mellan fem 

och tio procent i huvudmodellen. En koefficient på 0,007 innebär att sannolikheten att 

få CITE vägda patenter ökar med ytterligare 7 %, då det institutionella ägandet ökar 

relativt sett med 10 % (t.ex. från det genomsnittliga ägande på 45,5 % till 55,5 %). 

Institutionellt ägande spelar en större roll då konkurrensen på marknaden är högre och 

då ledningen är mindre förankrad. Ytterligare visar det sig att sannolikheten att VD:n 

blir avskedad efter dåligt resultat minskar då institutionellt ägande ökar. 

Sammanfattningsvis menar författarna att ledningens personliga risk har en stor 

inverkan på huruvida företaget satsar på innovation. 

 

 
 

5.2. Tidigare forskning – prestanda 
 
 
Till följande presenteras de relevanta studier inom ägarkoncentration som kan ha en 

inverkan på företagets prestanda. Dessa studier har även en del skillnader i 

tillvägagångssättet och varierande resultat. Flera av de tidigare studierna har haft fokus 

på klassisk – aktiv bolagsstyrning, medan Bharath, Jayaraman & Nagar (2013) är bland 

första för att undersöka det moderna konceptet om blockägarnas handelsbeteende. 

 
 

5.2.1. Demsetz & Lehn (1985)  
 
Berle och Means ställde redan år 1932 frågan om huruvida ägarstrukturen har en 

betydelse för företagets prestanda. Demsetz och Lehn (1985) var de första som tog upp 

frågan i den mer ”moderna empiriska forskningsvärlden” och undersökte huruvida 

företagets ägarstruktur påverkar företagets prestanda. Författarna menar att 

konkurrensen på marknaden gör att företagen går mot en företagsspecifik optimal 

ägarstruktur. Undersökningen använder sig av samma hypotes som Demsetz (1983) 

tidigare artikel där han visar att ägarstrukturen varier enligt värdemaximering. 

 

Data 

De undersöker hur de största ägarnas andelar påverkar företagets prestanda, genom att 

använda sig av tvärsnittsdata där de tar medeltal på undersökningens företag mellan år 

1976 och 1980, samplet i fråga är 511 amerikanska bolag. De använder sig av tre mått för 
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ägarkoncentration, de fem största ägarna, andelen av de tjugo största ägarna samt 

Herfindahl storhetsindexet.  

 

Metodik 

Modellen de använder för tvärsnittsstudien är en linjär regression, vilken de använder 

sig av i estimeringen för att i första fas för att se på ägarkoncentrationen. Sedan använder 

de sig av resultaten från den första estimering till en regression där de mäter prestandan 

baserat på avkastningsgraden.  

 

Resultat 

De finner inte ett statiskt signifikant samband mellan ägarstruktur och prestanda. Till 

skillnad från andra undersökningar, resonerar författarna att den optimala 

ägarstrukturen varierar skilt från företag till företag, och att konkurrensen på marknaden 

gör att varje enskilt företag väljer den optimala strukturen. I kontrast till Demsetz och 

Lehn (1985) har flera senare studier funnit ett signifikant samband mellan ägarstruktur 

och prestanda. (Hu & Izumida 2008) (Kapopoulos & Lazaretou 2007) 

 

Morck, Shleifer och Vishny (1988) diskuterar i sin studie orsaken till att Demsetz och 

Lehn inte finner ett signifikant samband mellan företagets ägarstruktur och prestanda, 

och menar att det är p.g.a. modellen de använder som gör att de inte kan finna 

sambandet som trots allt borde finnas där. Demsetz och Villalonga (2001) utvidgar 

studien med en tvåstegs minstakvadratmetod (2SLS) för att ytterligare undersöka 

fenomenet. 

 

5.2.2. Demsetz & Villalonga (2001) 
 
Demsetz utvidgar den tidigare studien med Villalonga (2001), där de använder sig av 

ekvationssystem för att kontrollera för endogenitet. I studien undersöker de likt den 

tidigare studien förhållandet mellan företagets ägarstruktur och prestanda. Då 

resultaten åter igen inte är signifikanta, tyder det enligt författarna att en mer utspridd 

ägarstruktur kan ge mervärde trots de agentproblem de kan framföra. Ägarstrukturen 

som undersöktes delades in enligt andelen av aktier som ägs av de fem största ägarna, 

och andelen av aktier som ägs av ledningen. 

 

Data 

Studien använder sig av ett mindre sampel från den tidigare studien, med 223 

slumpmässigt valda företag under perioden 1976–1980. Förbättringar i modellen var att 

de la till relevanta variabler som saknades i den tidigare studien, Tobins q variabeln lades 
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till för att mäta företags prestanda till vilken relevanta variabler lades till, huvudsakligen 

skuldsättningsgrad och anläggningstillgångar delat med försäljningen.  

 

Metodik 

De använder sig av både en OLS regression och sedan ett tvåstegs minstakvadratmetod 

(2SLS) för att estimera ekvationssystemet med två ekvationer, en för prestanda och en 

för ägandet. 

 

Resultat 

Resultaten för OLS regressionen tyder på att företagets prestanda alltid är beroende på i 

ägarkoncentrationen. Då de använder sig av tvåstegs minstakvadratsmetod (2SLS), 

finner de inget signifikant samband där ägarstrukturen påverkar prestandan, men 

prestandan, Tobins q, visar sig vara en negativ indikator för ägarkoncentrationen. 

Resultaten är lika för både utomstående blockägare och insider–ägare.  

 

5.2.3. Kapopoulos och Lazaretou (2007) 
 
Kapopoulos och Lazaretou undersöker Berle–Means hypotes från 1932, huruvida 

utspridd ägarstruktur negativt påverkar företagets prestanda, och vidare undersöker de 

ifall olika typer av ägarstrukturer kan ge systematiska avvikelser i företagens prestanda.  

 

Data 

Som data har undersökningen 175 grekiska företag under år 2000, företagen är valda 

slumpmässigt från alla branscher. Samplet innehåller även finansiella institutioner, men 

i en av modellerna är denna grupp exkluderad. Två mått för bolagets ägare med en andel 

på åtminstone 5 % används, dessa används:  

 Andelen aktier ägda av insiders (definierat ledningen, VD:n och 

styrelsemedlemmar) 

 Andelen aktier ägda av en specifik grupp av utomstående ägare 

 

Metodik 

I modellen beaktar de problemet för endogenitet och använder sig av de två olika typer 

av blockägare, kontrollägare och utomstående, för att beakta gruppernas intresse. De 

använder sig av både en OLS regression, och sedan för att ta i beaktande endogenitet, ett 

tvåstegs minstakvadratmetod (2SLS), där de undersöker utomstående samt insider–

blockägarnas effekt på företagets prestanda. I den första ekvationen är prestandan 

beroende variabel, och i andra ekvationen är blockägandet den beroende variabeln. 
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Resultat 

Resultaten tyder på att en mer koncentrerad ägarstruktur i företaget korrelerar med en 

högre lönsamhet. Resultaten visar också att högre lönsamhet kräver mindre utspridd 

ägarkoncentration. Då man ser på OLS regressionens resultat verkar företagets 

lönsamhet alltid vara statiskt beroende på åtminstone ett mått av ägande koncentration, 

i likhet till Villalonga och Demsetzs (2001) undersökning. Då man ser på gruppen av de 

utomstående blockägarna är dess koefficient positivt signifikant, vilket innebär att de har 

en positiv inverkan på Tobins q. Resultaten är tyder på att en större koncentration av 

utomstående blockägare leder till en positiv långsiktig prestanda för företaget. För den 

andra gruppen är resultaten även positiva men mindre signifikanta. Resultaten i tvåstegs 

minstakvadratmetod (2SLS) positive samt högt signifikanta. Resultaten tyder på att då 

aktierna ägs av blockägare så minskas agentkostnaderna som leder till bättre prestanda 

för företaget. Slutligen visar även denna studie att ägarstrukturen är endogent, då 

lönsamheten är en positiv indikator av ägarstrukturen. Vilket även i denna studie 

innebär att koefficienten är snedvriden för sambandet mellan ägare och lönsamhet i en 

enkel ekvationsmodell då denna inte kan ta i beaktande blockägandets komplexa 

struktur. 

 

5.2.4. Bharath, Jayaraman & Nagar (2013) 
 
Bharath, Jayaraman & Nagar (2013) är bland de första som undersöker Edmans (2009) 

moderna resonemang om huruvida blockägare genom sitt handelsbeteende fungerar 

som lösning för principal–agent problemet och för att effektivera bolagssyrningen. 

Medan effekten är svår att estimera menar författarna att, likt Edmans (2009), en lägre 

aktielikviditet innebär att denna typ av bolagsstyrning blir mindre trovärdig.  

 

Det traditionella sättet av bolagsstyrning sköts genom att blockägare aktivt övervakar 

verksamheten och kan därmed vara mycket kostsamt. Detta kan innebära att 

blockägarna istället väljer att sälja sina andelar i bolaget. En del studier (bl.a. Coffee 

1991) menar att blockägarnas val av att sälja är en nackdel som härstammar från att 

marknaderna är för likvida (t.ex. de amerikanska finansmarknaderna), eftersom högre 

likviditet ger blockägarna möjligheten att vid tillfälle att ta ut pengarna ur bolaget (eng. 

”cut and run opportunistically”), dvs. minska utbudet av övervakning just då när det 

faktiskt skulle behövas. Å andra sidan har fenomenet med blockägare och likvida 

marknader gett upphov till den nya teorin om blockägares möjlighet till bolagsstyrning 

genom deras handelsbeteende, då innebörden av en ökad likviditet kan antas öka 

trovärdigheten av hotet av att faktiskt kunna sälja andelarna i bolaget. (Admati & 

Pfleiderer 2009) (Edmans 2009) Edmans & Manso 2011)  
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Fokusen i Bharath, Jayaraman & Nagars (2013) forskning ligger på att just undersöka 

huruvida blockägarna genom sitt handelsbeteende i kombination med 

marknadslikviditet, som estimeras med hjälp av likviditetschocker i form av finanskriser, 

har en inverkan på bolagens prestanda, dvs. Tobins q. Sammanfattningsvis visar det sig 

att resultaten är i samma linje enligt Edmans (2009), dvs. att blockägare genom sitt 

handelsbeteende kan effektivt fungera som bolagsstyrning. 

 

Data 

I forskningen använder de sig huvudsakligen av en period på sju år, 1996–2002. 

Forskarna hävdar att det aktuellaste handelsdata kan tänkas innehålla den mest 

omfattande informationen om blockägarna, så innehåller denna data mycket brus vilket 

i sig innebär att det inte går dra slutsatser om enskilda blockägare 

 

Därmed samlas datamaterialet i forskningen in på årsnivå från två källor, för 

tidsperioden 1996–2001 använder de sig av en tidigare studies färdiga datamaterial.7 Det 

sista året, 2002, är insamlat och uppbyggt för hand av forskarna. Det slutliga samplet 

består av 7163 observationer och 1569 publika amerikanska bolag. 

 

Metodik 

Studiens inriktning är att undersöka sambandet mellan företagets värde, beroende 

variabel Tobins q och som oberoende variabler, likviditetschocker i interaktion med 

blockägande. Likviditeten borde enligt författarna påverka värderingen av företaget i 

rationella marknader.  

 

Variablerna för blockägande i interaktion med likviditeten är i samtliga modeller 

tidsfördröjda med ett år för att undvika omvänd kausalitet, där blockägandet definieras 

enligt relativa andelen av största blockägande, antalet blockägare i riktlinje med Edmans 

(2009) och Edmans och Manso (2011). Även två variabler används för att mäta 

blockägande, en dummy–variabel för blockägare som har ett block med mer än 50 % och 

en dummy–variabel för företag som inte har blockägare med en andel av 10 %. 

Regressionerna innehåller fasteffekter för kontroll av skillnader mellan bolag och skilda 

år. Som kontrollvariabler används det logaritmerade marknadsvärdet för eget kapital, 

det logaritmerade värdet för den årliga försäljningstillväxten, Capex, fasta tillgångar och 

skuldsättningsgrad.  

 

                                                        
7 Undersökningens datamaterial för perioden 1996–2001 baserar sig på Dlugosz, Fahlenbrachb, Gompersc 

och Metricks (2006) (Large blocks of stock: Prevalence, size, and measurement) forsknings data som även 

konstruerades för att andra forskare skall kunna använda sig av. 
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Likviditetschocker som finns med i forskningen är finanskrisen i Ryssland 1998 vilken 

även förorsakade likviditetsproblem i USA, Asienkrisen 1997 som även hade effekter i 

USA och som sista period för huvudmodellerna fungerar år 2001 då tillämpningen av 

decimalsystemet i USA på finanssystemet infördes som förorsakade likviditetschocker 

på finansmarknaden. Värt att nämna är att de två förstnämnda chockerna var mer 

oväntade medan den sistnämnda var mer förväntad. Vare sig förväntad eller oväntad 

chock till likviditeten – tillåter effekten blockägare att handla på information. Slutligen i 

forskningen undersöks även finanskrisen år 2008 och ledningens incitament då cheferna 

är starkt bundna till företagets aktiekurs. 

 

Resultat 

Bharath, Jayaraman och Nagar (2013) argumenterar att blockägare föredrar mer likvida 

aktier som genast reflekterar den bolagsstyrning de utövar. När blockägare mottar 

negativ information om företaget, med tanke på förväntningar om prissättningen, kan 

deras åtgärd bli att sälja sina andelar i bolaget. Säljandet av andelarna kan medföra 

förluster för blockägarna, men är fortfarande den åtgärd som är minst kostsam med 

tanke på omständigheterna. Effekten från att aktiekursen sjunker som påföljd är att det 

skadar dem har en chefsposition inom bolaget genom deras exponering till aktiekursen 

(antingen genom att de äger aktier, aktieoptioner eller genom att de blir avskedade). 

Därmed har cheferna ett ”ex ante” incitament att se till att blockägarna har mindre orsak 

att sälja sina andelar. Genom detta ”ex ante ” beteendemönster kan blockägare 

disciplinera ledingen under hypotesen om handelsbeteende.  

 

Denna effekt från disciplineringen av ledningen avtar då företagets aktier är mindre 

likvida. (Admati & Pfleiderer 2009) Avsikten med detta argument är att mindre likvida 

aktier har högre transaktionskostnader (inklusive informationsläckage) som tär på 

storägarnas handelsvinster. Därmed är det viktigt i modellen att andra placerare (bl.a. 

små placerare) blir medvetna om storägarnas agenda om att sälja. Då denna information 

når marknaden medförs den i aktiekursen. Detta sker bl.a. genom en publik 13D 

registrering hos SEC som fungerar som signalerar marknaden om åtgärden att 

blockägare säljer. (Admati & Pfleiderer 2009) Då blockägare ofta har tillgång till exklusiv 

information införs effekten av deras handel i aktiekursen. Slutligen innebär det att då det 

finns mer information i aktiekursen minskar kortsyntheten i ledningen och investeringar 

i långsiktiga projekt ökar. 

 

Resultaten av forskningen stöder Edmans (2009) argument om att aktielikviditet är en 

viktig del för att blockägarna trovärdigt kan utföra bolagsstyrning genom sitt 

handelsbeteende och direkt påverka företagets värde (Tobins q). Vidare tyder resultaten 
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att likviditetschocker har större effekt på företag med blockägare där cheferna är starkt 

bundna till aktiepriset.  

 

(i) Sammanfattningsvis anser forskarna att blockägare är informerade 

handlare av aktier – som utövar styrning genom sitt handelsbeteende.  

(ii) Detta bidrar till den pågående forskningen om effektiviteten i aktiepriserna 

och att priserna inte endast har förmågan att ge information om företagets 

framtida kassaflöde utan även information om operativa beslut som bl.a. 

investeringar och bolagsstyrning. 

 

 

5.3. Andra relevanta studier – Blockägande, likviditet, 
innovation & prestanda 

 
Fang, Tian och Tice (2013) visar att aktielikviditet kan hindra innovation eftersom det 

kan locka både fientligt övertagande och oinformerade institutionella placerare. Tidigare 

studier visar att banker som obligationsägare i företag stimulerar teknologi innovation 

och påverkar positivt innovationen. (Benfratello, Schiantarelli & Sembenelli 2008) 

(Herrera & Minetti 2007) 

 

Bushee (1998) visar att ju större ägarandelar institutionella placerare innehar desto mer 

osannolikt är det att företaget minskar sina FoU investeringar p.g.a. dåligt resultat, men 

studien visar även att de kortsiktiga placerarna sätter press på ledningen hålla fokusera 

på den kortsiktiga lönsamheten, vilket gör att satsningarna på innovation minskar. 

Studien utförs på den amerikanska marknaden under tidsperioden 1983–1994, samplet 

i studien inkluderar endast företag som under varje år har FoU aktivitet. I studien klassar 

de institutionella placerarna bl.a. enligt (i) institutioner som är väldiversifierade och inte 

gör mycket handel, (ii) institutioner som är väldiversifierade men som ofta ändrar sin 

allokering mellan olika individuella aktier. Undersökningen har FoU–intensitet som 

huvudvariabel och undersökningen utförs med en Logit regression.  

 

Hu och Izumida (2008) undersöker sambandet mellan ägarkoncentration och 

prestandan med hjälp av Granger kausalitetstest på paneldata. Deras studie fungerar 

som förslag om att en mer koncentrerad ägarstruktur skulle kunna begränsa 

agentproblem och förbättra företagets prestanda. I studien använder de sig av 666 

tillverkningsföretag som finns listade på Tokyo börsen med en bred och lång tidsperiod, 

mellan år 1980 till 2005. Självaste analysen utför de med hjälp av en Vektorautoregressiv 

modell (VAR) med fasteffekter för tid och företag, och slutligen använder de sig av 

Granger kausalitetstestet.  
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Resultaten i studien tyder på att ägarkoncentrationen har en signifikant inverkan på 

företagets resultat. De finner ett statistiskt signifikant samband mellan Tobins q och 

tidsfördröjd (ett år) ägarkoncentration för de tio och fem största ägarna, även då de 

kontrollerar för endogenitet. Resultaten i studien tyder på att ägarkoncentrationen har 

en signifikant inverkan på företagets resultat. De slutliga resultaten från Granger 

kausalitetstestet på paneldatat visar att en ändring i ägarkoncentrationen följs av en 

ändring i företagets prestanda, vilket går att koppla samman med storägares möjlighet 

att expropriera och övervaka företagets verksamhet. Resultaten visar att prestandan inte 

har någon direkt effekt på ägarkoncentrationen, vilket enligt författarna kan tyda på att 

de relativt illikvida aktiemarknaderna hindrar större aktieägarna att ändra sina 

portföljallokeringar efter en ändring i företagens avkastning. Jämfört med tidigare 

studier ger denna studie nya insikter på endogenitet. Demsetz och Villalongas (2001) 

studie tyder på att blockägarnas inverkan på prestanda kommer från endogeniteten då 

de använder sig av amerikanskt data. Denna studie skiljer sig från de tidigare studierna 

vilka är gjorda i USA, eftersom då Hu och Izumida kontrollerar för endognenitet är 

resultaten fortfarande giltiga och robusta. 

 

Michelsson (2011) undersöker i sin magisteravhandling på Svenska handelshögskolan 

huruvida utomstående blockägare har en inverkan på innovationen (FoU–intensitet). 

Datamaterialet baserar sig på 61 bolag i Europa under perioden 2002–2009. Själva 

regressionerna är av formen poolade OLS. Resultaten tyder på att utomstående 

blockägare har en signifikant positiv inverkan på bolagens innovation, medan 

kontrollägare inte har en signifikant inverkan på innovationen. Forskaren motiverar att 

undersökningens resultat beror på att utomstående blockägare har tillräckligt stora 

incitament för att påverka bolagets innovation, medan kontrollägarna, trots sina höga 

sofistikeringsgrad som investerare, inte signifikant påverkar innovationen eftersom de 

möjligtvis använder sin position till privat nytta. 

 

 

 



36 
 

 

 

Tabell 1  Sammanfattning av den huvudsakliga tidigare forskningen om blockägares inverkan på företagets innovation & blockägares 
inverkan på prestanda 

Tribo, Berrone & Surroca (2007) Hasan, O’Brien & Ye (2013) Aghion, Reenen & Zingales (2013)
Demsetz & 

Lehn (1985)

Demsetz &

Villalonga

(2001)

Kapapoulos

& Lazaretou

(2007)

Bharath, 

Jayaraman & 

Nagar (2013)

Regressions typ OLS Tobit, 2SLS OLS, negativ binominal & Poisson Regressions typ OLS, rekursiv OLS, 2SLS OLS, 2SLS OLS

Variabel för innovation FoU-intensitet
FoU-intensitet, patents/FoU, 

CITES/FoU
CITES Variabel för prestanda Avkastningsgrad

Avkastningsgrad

Tobins q

Avkastningsgrad

Tobins q
Tobins q

(Även ROA & ROE för prestanda)

Variabel för ägande Institutionellt och icke-institutionellt Obligationsinnehavare Institutionellt Variabel för ägande Utomstående Båda Båda Båda

Kontroll för endogenitet Ja Ja Ja Kontroll för endogenitet Ja Ja Ja Delvis

Kontrollvariabler Kontrollvariabler

Försäljning ROA Kapital/försäljning Företagets storlek Företagets storlek Företagets storlek Företagets storlek

Skuldsättningsgrad Skuldsättningsgrad Försäljning Capex Capex Skuldsättningsgrad Capex

internt kapital delat med totala tillgångar M/B FoU produktivitet FoU-kostnader FoU-kostnader Försäljningstillväxt

dummy för ägare som är familj Mat. tillgångar/tot. tillgångar Företagets marknadsvärde Reklam kostnader Reklam kostnader Fasta tillgångar

tidsfördröjda ROA/ FoU Tobins q skuldsättningsgrad Skuldsättningsgrad Skuldsättningsgrad

Dummyn för

olika 

branscher och år

Dummyn för olika  typer av 

företag

Dummyn för olika branscher och 

år

Dummyn för

olika 

branscher

Dummyn för

olika 

branscher

Dummyn för 

följande  typer av 

företag: finansiella, 

media, service

Dummyn för

likviditetschocker

Resultat Resultat

Innovation

(i) Negativt, då ägargruppen är banker. (ii) 

Positivt, då blockägarna är icke–finansiella

institutioner.(iii ) Neutralt, då blockägarna är

individer. Antalet blockägare negativt

samband.

En negativ effekt av kortsiktiga

obligationsinnehavare och

aktieägare på innovation. Ingen

effekt från långsiktiga

obligationsinnehavare.

Institutionellt ägande har en postiv

effekt på innovation.

Prestanda Inget samband Inget samband Blockägandet 

en positiv 

indikator

Blockägandet 

tillsammans med 

högre likividtet

en positiv 

indikator

Prestanda
Även varierande resultat beroende på typen av 

blockägare.

Ägarkoncentration Beror på 

företagsspecifik 

risk

Tobins q är 

en negativ 

indikator

Tobins q är

en positiv 

indikator

-

Sampel 1996-2000, 3638 spanska 2000-2010, USA och Europa 1991-1999, 803 amerikanska bolag Sampel

Medelvärde under 

1976-1980, 

511 företag

Medelvärde 

under 

1976-1980, 

223 företag

2000, 175 

listade grekiska 

företag

1996-2002, 1569 

publika 

amerikanska bolag
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6 DATA 

 
I detta kapitel presenteras först studiens datamaterial och sedan den deskriptiva 

statistiken. Samplet avgränsas till USA eftersom ägardata kräver noggrann manuell 

inhämtning som bolag i Nordamerika erbjuder. Som tidigare nämnts, har blockägarna i 

USA mindre andelar i bolagen, vilket gör det svårt för dem att aktivt ingripa i 

verksamheten. Detta innebär att amerikanska bolag är lämpade som sampel för att 

undersöka hypotesen om handelsbeteende som effektiv bolagsstyrning. (Edmans 2014) 

USA är en av de största drivkrafterna bakom världsekonomin finns det under starkt 

intresse att undersöka området. 

Undersökningen baserar sig på en färsk tidsperiod, före, under och efter finanskrisen. 

Undersökningsperioden ifråga är 2005–2012 och aktierna som finns med i 

undersökningen är från det amerikanska aktieindexet S & P 500. Det aktuellaste 

handelsdata kan tänkas innehålla den mest omfattande informationen om blockägarna, 

så innehåller denna data mycket brus vilket i sig innebär att det inte går dra slutsatser 

om enskilda blockägare. Därmed valdes den åtta åriga perioden 2005–2012 till 

avhandlingen. (Dlugosz, Fahlenbrachb, Gompersc & Metricks 2006) (Bharath, 

Jayaraman & Nagar 2013)  

Det bör noteras att tidsperioden sammanfaller med en kraftig konjunkturnedgång i den 

amerikanska ekonomin och även i världsekonomin, med en signifikant minskning av 

aktievärderingar. Avhandlingen ämnar att undersöka sambandet mellan storägare i 

kombination med marknadslikviditet, innovation och prestanda under en färsk 

tidsperiod oberoende av konjunkturläget. Tidsperioden på åtta år torde minska effekten 

av finanskrisen och vara en tillräckligt lång period med både hög– och lågkonjunktur. 

Perioden är även av lämplig längd då man ser på tidigare studier inom området, t.ex. 

undersöker Tribo, Berrone och Surroca (2007) en tidsperiod mellan 1996 och 2000.  

Datamaterialet består av paneldata, vilket innebär att dimensionerna av tvärsnittsdata 

och tidsseriedata kombineras. Materialet för paneldata i denna avhandling följer samma 

struktur som bl.a. Demsetz och Villalongas (2001) använt sig av dvs. balanserad, vilket 

innebär att antalet observationer är lika för alla bolagen som finns med i undersökningen 

och sålunda blir själva estimeringen mer entydig. 
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6.1. Inhämtning av data  

 

Datamaterialet för ägarna hämtas enskilt för varje enskilt bolag. Redovisningstal finns 

tillgängligt och hämtas från databasen Thomson Reuters Datastream och data för 

ägandet hämtas från Thomson One Banker. Först hämtas ett preliminärt sampel.  

 

Följande kriterier användes för inhämtning av bolagen från de olika källorna: 

 Bolaget hämtas från S & P 500–aktieindexet 

 Bolaget har över 1000 anställda under hela undersökningsperioden. 

 Bolaget har varje år FoU–aktivitet. 

 Två sektorer exkluderas med industrikod 4000 och 8000. 

 

Sektorerna som inkluderades i sökningen är olja & bränsle (0001), basmaterial (1000), 

industri (2000), konsumtionsvaror (3000), konsumentservice (5000), 

telekommunikation (6000), kommersiella varor (7000) och teknologi (9000). Två 

sektorer har exkluderats, hälsovårdsbranschen (ICB industrikod: 4000) och den 

finansiella sektorn (ICB industrikod: 8000). Hälsovårdsbranschen har exkluderats p.g.a. 

att flera av dessa företag hade så höga kostnader för satsningar på FoU. Banker och andra 

inrättningar inom den finansiella sektorn har inte jämförbara FoU satsningar med den 

mer traditionella industrin vilket är orsaken till att bankbranschen exkluderats. Likt 

Bushees (1998) studie är kriteriet för det preliminära samplet att företagen har årlig 

FoU–aktivitet. Demsetz och Lehn (1985) visar i sin studie att små företag ofta ägs av ett 

fåtal individer, som gör att denna grupp av företag skulle snedvrida studien och är 

orsaken till att företag med mindre än 1000 anställda inte inkluderats i studien. Med 

dessa kriterier hittades totalt 154 bolag listade på S&P 500–indexet. 

 

6.2. Avgränsningar – data 
 
I studien avgränsades datamaterialet då det inte fanns fullständig årligt data tillgängligt 

för alla företag från de olika källorna på följande variabler: 

 

 Företagets marknadsvärde 

 Företagets skulder 

 Avkastning på totalt kapital 

 Patentdata 
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 Totala tillgångar 

 Marknadslikviditet 

 Ägardata 

Efter avgränsningarna på de 154 listade bolagen på S & P 500–indexet är det slutliga 

samplet totalt 111 bolag.8 Samplet representerar en mångfald av företag när det gäller, 

industrier och branscher och ägarstruktur.  

 

6.3. De centrala måtten i studien 
 
Syftet med studien är att empiriskt undersöka huruvida utomstående blockägare har en 

inverkan på innovation och prestanda på amerikanska bolag. Detta görs genom 

regressioner där innovation och prestanda fungerar som beroende variabler. De mest 

centrala måtten som används i studien är (i) mått på blockägare samt 

marknadslikviditet, (ii) mått på innovation och (iii) mått på prestanda. 

 

6.3.1. Mått på blockägare och marknadslikviditet 
 
Som mått på blockägare används två grupper av utomstående blockägare. De 

utomstående blockägarna är definierade enligt SEC reglementet som diskuterades i 

kapitel 2, ägare med ett innehav mellan 5–10 %, data på måttet hämtas in liksom resten 

av datamaterialet i studien på årsnivå. Nedre gränsen för utomstående definieras likt 

tidigare studier och SEC reglement till 5 %. (Edmans 2014) (Bebchuck & Jackson 2012) 

Enligt det moderna resonemanget har utomstående blockägarna genom sin handel av 

bolagets aktier en bättre möjlighet att påverka ledningens kortsynthet jämfört med 

insiderägarna som påverkar verksamheten genom sin rösträtt, vilket gör det intressant 

att se på just dessa utomstående blockägare. (Edmans 2009) (Edmans & Manso 2011) 

Data om de utomstående blockägarna hämtades manuellt in för varje bolag och varje 

ägares andel summerades sedan ihop. 

 

Som andra variabel för att mäta blockägarnas effekt används antalet blockägare, enligt 

Edmans och Mansos (2011) argument att ett större antal utomstående blockägare kan ha 

en effekt på ledningens kortsynthet. Som tredje variabel för att mäta blockägarnas effekt 

används den största blockägaren, vilket innebär att denna variabel av blockägare kan 

                                                        
8 Se bilaga 1 för undersökningens sampelföretag och bilaga 2 för de preliminära bolagen som sedan 

exkluderats. 
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vara större än 10 %, dvs. en kontrollägare. Kontrollägare har särrättigheter i jämförelse 

med andra ägare då de t.ex. har en större rösträtt i bolaget. I USA har en del bolag inte 

en enda ägare med en aktieandel över 10 %, likt samplet. Därmed inkluderas en skild 

variabel för att även observera de bolag där största ägaren har en andel som överskrider 

10 %, vilket är av värde för studien. Blockägarna hämtades manuellt bolag för bolag och 

ägarnas andelar adderades. 

 

Blockägarnas andelar illustreras enligt följande för bolaget Netflix år 2009. Bolagets 

ägare med en andel på 5–10 % uppgick till totalt 11,38 %9 och antalet utomstående 

blockägare för året är två stycken. Blockägaren med den största aktieandelen i bolaget 

det året hade en andel på 15,76 %10. 

 

Som tidigare nämnts i teoriavsnittet är högre marknadslikviditet ett krav för att 

blockägare trovärdigt skall kunna utöva bolagsstyrning genom sitt handelsbeteende i 

Edmans (2009) modell. Som mått på marknadslikviditet på aktierna används 

omsättning av aktier enligt volym på årsnivå. Likt Bharath, Jayaraman och Nagar (2013) 

har en interaktion mellan måttet på marknadslikviditet och alla ägargrupper skapats 

enligt följande formel:  

 

                                       𝑇𝑦𝑝 𝑎𝑣 𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘ä𝑔𝑎𝑟𝑒 ∗ 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑡𝑒𝑡                                          (1) 

 

Detta för att specifikt kunna undersöka huruvida högre marknadslikviditet i 

kombination med blockägare signifikant kan ha en inverkan i första hand på innovation 

och även prestanda. Interaktionen har skapats med hjälp av dummy-variabler för att dela 

in likviditeten enligt grad. Istället för att fördela likviditeten enligt medianen har samplet 

även noggrannare fördelats in i tre grupper, enligt högsta, medel och lägsta gruppen av 

likviditet. Ifall fördelningen skulle ha gjorts enligt medianen skulle den ha blivit 

missvisande eftersom samplets fördelning är skevt då volymen av handeln på de olika 

aktierna är väldigt varierande. De tre grupperna är lika stora för att noggrant kunna 

undersöka signifikansen av blockägare och marknadslikviditet. Logiken bakom detta är 

likt Edmans (2009) resonemang att då likviditeten ökar har blockägarna möjlighet att 

                                                        
9 Hussman Strategic Advisors, Inc. ägde 5,12 % och BlackRock Institutional Trust Company, 
N.A. ägde 6,26 % av bolaget år 2009, dvs. Totalt två utomstående blockägare. 
 
10 Fidelity Management & Research Company ägde år 2009 15,76 % av bolaget. 
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mer aggressivt göra handel. Detta innebär att de har större incitament att söka privat 

information, dvs. bli mer informerade, för att uppnå högre vinster. Givet dessa argument 

ligger fokusen i avhandlingen på interaktionen mellan blockägare och 

marknadslikviditet för att kunna fånga intensiteten av hotet av att sälja.  

 

För att ytterligare granska sambandet mellan utomstående blockägare, likviditet, 

innovation till bolagets långsiktiga prestanda skapas en variabel med trippel-interaktion. 

För att uppnå möjligaste noggrannhet fördelas trippel-interaktionsvariabeln med hjälp 

av dummy-variabler in i tre lika stora grupper enligt graden av högsta, medel och lägsta 

av likviditet och innovation. Variabeln definieras enligt följande formel: 

 

          𝑈𝑡𝑜𝑚𝑠𝑡å𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘ä𝑔𝑎𝑟𝑒 ∗ 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑡𝑒𝑡 ∗ 𝐼𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛                                          (2) 

 

Variabeln för innovation presenteras till näst, och till sist presenteras variabeln för 

prestanda. 

 

6.3.2. Mått på innovation – FoU–intensitet & antalet patent 
 

I studien används måttet FoU–intensitet och antalet patent för att mäta företagets 

innovation. FoU–intensitet innebär företagets totala forsknings– och 

undersökningskostnader delat med företagets försäljning enligt följande formel: 

 

                                       𝐹𝑜𝑈– 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 =
𝐹𝑜𝑈 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟

𝐹ö𝑟𝑠ä𝑙𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔
                                                           (3) 

 

Måttet är det klassiska för att mäta innovation, och har även använts i tidigare studier. 

(Tribo, Berrone & Surroca 2007) (Hasan, O’Brien & Ye 2013) Användningen av 

relationstalet innebär även att företagsstorleken tas i beaktande eftersom, om man bara 

skulle ha FoU kostnader som variabel skulle större företag få ett betydligt högre FoU 

värde. För att även beakta patenter som logiskt kan förväntas öka innovation, dvs. FoU–

intensitet, används företagets totala antal nya patenter per år som kontrollvariabel.  

 

Hasan, O’Brien och Ye (2013) använde i sin studie utöver FOU–intensitet även det s.k. 

CITE–måttet för mätande av innovation likt Aghion, Van Reenen och Zingales (2013) 

som även använde sig av CITE. Till skillnad från denna avhandling, inkluderar måttet 

antalet patenter i Y–variabeln för FoU. Varav patenter som används mer får ett högre 
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värde än patenter som används mindre. Detta innebär att CITE måttet mäter det 

producerade (output) värdet av innovation där de viktigare patenterna får ett högre 

värde. Detta innebär om man ämnar undersöka innovationseffektivitet inom företaget 

skulle CITE eller patententseffektivitet (patenter/ FoU) likt Hasan, O’Brien och Ye 

(2013) vara mer lämpade som mått. FoU–intensitet å andra sidan mäter satsningar 

(input) som görs inom innovation. Avhandlingen har som mål att undersöka ifall de 

utomstående blockägarna genom sitt handelsbeteende (där hög likviditet har en central 

roll) kan påverka chefernas kortsynta beteende och därmed satsningar på innovation 

(även prestanda), innebär det att måttet FoU–intensitet kunde tänkas vara för 

ändamålet mer lämpligt, då måttet specifikt mäter de kapitalmässiga satsningar (input) 

företaget gör inom innovation. 

 

6.3.3. Mått på prestanda – Tobins q & Avkastning på totalt kapital 
 

Till följande presenteras måttet som används i studien för att mäta företagets prestanda, 

dvs. Tobins q och avkastning på totalt kapital.  

 

Tobins q vilket är ett marknadsbaserat mått, används i flera tidigare studier. Måttet 

definieras som summan av företagets marknadsvärde och värdet av företagets skulder, 

delat med företagets totala tillgångar. Relationstalet jämför företagets marknadsvärde 

med återanskaffningsvärdet vilket innebär att t.ex. ett värde på 1 representerar 

jämviktsvärdet på kapitalmarknaderna medan ett högre värde kan tolkas som en signal 

av ett högre värde på företaget. (Tobin 1969) Andra redovisningstal kan även användas 

istället för Tobins q som t.ex. avkastning på totalt kapital, men även andra mått som vinst 

och eget kapital vilka jämförs och diskuteras i Demsetz och Villalongas (2001) studie.  Då 

syftet i denna avhandling är att undersöka huruvida blockägare i kombination med högre 

marknadslikviditet (i trippel-interaktionsmodellen en kombination av utomstående 

blockägare, likviditet och även FoU–intensitet) kan fungera som lösning på företagets 

kortsynthet är Tobins q av centralt intresse att undersöka, eftersom styrkan med måttet 

är att det är framåtblickande medan redovisningstal, som t.ex. avkastning på totalt 

kapital är tillbakablickande.  

 

I avhandlingen beräknas Tobins q på följande sätt: 

 

         𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛𝑠 𝑞 =  
𝑀𝑉𝐸+𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟

𝑇𝐴
                                                     (4) 
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Där, 

MVE = står för antalet utestående aktier multiplicerat med dess aktiekurs, dvs. 

aktiernas marknadsvärde.  

Skulder = står för nettovärdet av bolagets skulder.  

TA = står för totala tillgångarnas bokförda värde för bolaget. 

 

Vissa brister finns dock i användandet av måttet, då Tobins q ofta består av det bokförda 

värdet vilket innebär att de immateriella tillgångarna inte blir korrekt räknade. Det 

underliggande antagandet i detta är att företagets hela kassaflöde endast kommer från 

realtillgångarna. Medan de immateriella tillgångarna, som humankapital, inte vanligtvis 

syns på företagets balansräkning. Eftersom dessa kan variera mellan företag är måttet 

inte helt felfritt. Då Tobins q skiljer sig från traditionella redovisningstal är det även av 

intresse att se på relationstalet avkastning på totalt kapital.  

 

Som kontrollvariabel i några av regressionerna används avkastning på totalt kapital, som 

även använts i tidigare studier som kontrollvariabel. (Hasan, O’Brien & Ye 2013) I 

avhandlingen definieras avkastning på totalt kapital enligt följande formel: 

 

                        𝑅𝑂𝐴 =
𝑅ö𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡+𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑡ä𝑘𝑡𝑒𝑟 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 
                                       (5) 

 

 

6.4. Deskriptiv statistik 
 
Till näst presenteras den deskriptiva statistiken för datamaterialet och de relevanta 

variablerna i avhandlingen. Sedan presenteras sampelföretagen från S&P 500 indelade 

enligt bransch, därefter presenteras korrelationsmatrisen för de olika variablerna. Till 

sist presenteras blockägarna indelade i grupper tillsammans med FoU–intensitet och 

Tobins q för att jämföra skillnader i deras medeltal med hjälp av t-test. Ytterligare 

granskas tre sambandsdiagram för att undersöka det preliminära förhållandet mellan 

ägande, innovation och prestanda – samt likviditeten. 

 

I tabell 2 nedanför presenteras den deskriptiva statistiken för avhandlingens variabler, 

original variabler och variabler med interaktioner. Den naturliga logaritmen har använts 

för vissa av variablerna för att normalisera dem. 
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Tabell 2 Deskriptiv statistik för variablerna     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Största Blckäg. Antalet Blckäg. Utomst. Blckäg. Skuldsättningsg. Lnskuldstättningsg. Avkastn. Tot. Kap LN Avkastn. Tot. Kap. Patent LNPatent FoU-Intensitet LN FoU-Intensitet Tobins q LN Tobins q Försäljning LN Försäljning

 Medetal 8.396 1.459 9.861 0.208 -1.610 9.841 2.094 165.999 3.941 6.845 1.405 1.836 0.471 21091978.000 16.008

 Median 7.840 1.000 7.920 0.189 -1.497 9.415 2.242 59.000 4.078 3.855 1.349 1.605 0.473 8256100.000 15.926

 Maximum 42.050 8.000 52.650 0.742 0.000 88.870 4.487 2426.000 7.794 35.710 3.575 7.193 1.973 255000000.000 19.357

 Minimum 0.000 0.000 0.000 0.000 -13.083 -31.410 -2.659 1.000 0.000 0.060 -2.813 0.394 -0.932 196466.000 12.188

 Std. Avv. 6.065 1.238 8.513 0.154 1.271 7.126 0.766 287.042 1.712 6.538 1.134 1.028 0.521 35276848.000 1.310

 Skevhet 1.726 0.980 1.045 0.842 -3.316 1.594 -1.466 3.548 -0.276 1.295 -0.628 1.621 0.100 3.490 0.128

 Kurtosis 10.381 4.429 4.554 3.632 23.541 22.978 6.577 18.635 2.489 4.146 3.741 6.742 2.740 16.716 2.737

 Jarque-Bera 2456.752 217.684 251.105 119.596 17239.710  15143.54 791.388 10907.970 20.900 296.891 78.752 907.143 3.978 8763.856 4.980

 Sannolikhet 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0.000000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.137 0.000 0.083

Likv. LN Likv. Största BL1 Största BL2 Största BL3 Antalet BL1 Antalet BL2 Antalet BL3 Utomstående BL1 Utomstående BL2 Utomstående BL3 Utomst. BLA Utomst. BLB Utomst. BLC

 Medetal 2451769.000 13.877 2.366 3.032 3.025 0.366 0.526 0.574 2.457 3.634 3.817 1.544 1.228 1.842

 Median 951634.800 13.766 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

 Maximum 71532770.000 18.086 24.570 42.050 42.000 6.000 8.000 6.000 37.080 52.650 45.070 37.080 43.170 35.260

 Minimum 90239.200 11.410 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

 Std. Avv. 5491828.000 1.147 4.799 5.660 5.343 0.845 1.042 1.070 5.799 7.237 7.136 5.025 4.333 5.262

 Skevhet 6.636 0.694 2.207 2.9725 2.234 2.731 2.433 2.048 2.899 2.466 2.071 4.054 4.410 3.323

 Kurtosis 62.546 3.502 7.827 17.166 10.438 11.012 10.239 7.043 12.209 10.305 7.258 21.219 26.000 14.679

 Jarque-Bera 137708.900 80.521  1582.760 8732.662 2786.140 3478.857 2815.156 1225.457 4381.768 2874.512 1305.821 14712.890 22451.490 6680.306

 Sannolikhet 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Totala observationer per variabel: 888

BL1 Innebär gruppen med högsta likviditeten, BL2 innebär gruppen med den näst högsta likviditen, BL3 är gruppen med den lägsta likviditeten. BLA innebär gruppen med högsta likviditeten samt innovationen, BLB innebär gruppen med näst högsta likviditeten

samt innovationen, BLC innebär gruppen med lägsta likviditeten samt innovationen.
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6.4.1. Samplets branschvisa fördelning 
 
Till följande i tabell 3 presenteras företagen som finns med i undersökningen fördelade 

branschvis. Som tidigare nämnts representerar samplet en mångfald av företag från olika 

branscher. En stor del av samplet kommer från teknologibranschen, i samplet ingår bl.a. 

av de största bolagen i USA som t.ex. Apple och Microsoft. Detta sannolikt p.g.a. att det 

ställts som krav att företagen har en årlig FoU–aktivitet. 

 

Tabell 3 Samplets branschvisa fördelning 

 

 

Flera av dessa företag inom teknologibranschen satsar just på innovation, men även 

andra branscher som kan tänkas vara aktiva inom innovation kommer väl fram i samplet, 

bl.a. industribranschen. Sampelföretagens fördelning enligt bransch beror inte på att det 

ställts krav på att de förutnämnda branscherna skall komma fram, utan mer p.g.a. de 

tidigare nämnda kraven som ställts på datamaterialet och att det exkluderats de två 

branscher som inte är direkt jämförbara, dvs.  hälsovårdsbranschen och 

finansbranschen. Då man ser på hela S & P 500 indexet i nedanstående figur 3 

framträder det att indexet är i riktlinje med det sampel som används i självaste 

avhandlingen, där teknologibranschen representerar en stor del av de stora bolagen i 

USA. Det kan alltså antas att samplet inte lider av urvalsfel (selektionsbias), eftersom 

samplet är representativt för undersökningens syfte. 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag ICB-Kod Bransch

11 1000 Basmaterial

33 2000 Industri

20 3000 Konsumtionsvaror

6 0001 Olja & bränsle

38 9000 Teknologi

3 5000 Konsumentservice 

Totalt: 111 företag
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Figur 3 Hela S & P 500 indexets fördelning enligt bransch 

 
Källa: S&P Dow Jones Indices 2015. 

 

Med utgångspunkt att undersöka huruvida utomstående blockägare kan fungera som en 

lösning för ledningens kortsynthet, och ha en inverkan på satsningar inom innovation 

och även prestandan borde samplet som representerar flera branscher och en mångfald 

av företag fungera som ett bra underlag. 

 

6.5. Korrelationsmatris för variablerna och preliminärt 
samband 
 
De två tabellerna på nästa sida visar korrelationen mellan variablerna som 

undersökningen kommer att basera sig på. Den andra tabellen visar 

ägarkoncentrationen i interaktion till likviditeten. Från tabellen observeras att de olika 

typerna av blockägare korrelerar högt vilket är orsaken att de estimeras i skilda 

regressioner i självaste undersökningen. Se appendix – bilaga 3 för korrelationsmatrisen 

som innehåller variablerna med trippel-interaktion. 

 

 

 

 

 

Informationsteknologi 19,60%

Finans- 16,60%

Hälso- och sjukvård  15,4%

Sällanköpsvaror 12,8%

Industrivaror 10,1%

Dagligvaror 9,4%

Energi 7,9%

Material 3,1%

Utiliteter 2,8%

Telekommunikationstjänster 2,3%
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Tabell 4 Korrelationsmatris för variablerna 

 

 

Tabell 5 Korrelationsmatris för variablerna – inklusive interaktion 

Största Blckäg. Antalet Blckäg. Utomst. Blckäg. Skuldsättningsg. Ln (skuld.) ROA Ln (ROA) Patent Ln (Pat.) FoU-Intens. Ln (FoU-Intens.) Tobins q Ln (Tobins q) FörsäljningLn (Försäljning)Likv. Ln (Likv.)

Största Blckäg. 1.000

Antalet Blckäg. 0.236 1.000

Utomst. Blckäg. 0.251 0.964 1.000

Skuldsättningsg. -0.046 -0.010 -0.011 1.000

Ln (skuldstättningsg.) 0.029 -0.015 0.003 0.366 1.000

ROA -0.035 -0.055 -0.043 -0.221 -0.080 1.000

Ln (ROA) -0.042 -0.076 -0.065 -0.249 -0.088 0.855 1.000

Patent -0.179 -0.168 -0.151 -0.077 -0.059 0.046 0.012 1.000

Ln (Patent) -0.236 -0.176 -0.178 -0.128 -0.078 0.044 0.012 0.696 1.000

FoU-Intensitet 0.076 0.127 0.148 -0.452 -0.183 0.094 0.075 0.214 0.171 1.000

Ln (FoU-Intensitet) 0.093 0.151 0.169 -0.363 -0.146 0.146 0.111 0.181 0.108 0.858 1.000

Tobins q 0.071 -0.007 0.003 -0.285 0.025 0.486 0.465 0.060 0.039 0.403 0.395 1.000

Ln (Tobins q) 0.047 -0.032 -0.016 -0.269 -0.008 0.530 0.547 0.046 0.021 0.412 0.401 0.942 1.000

Försäljning -0.228 -0.289 -0.288 0.135 -0.002 -0.090 -0.111 0.230 0.225 -0.255 -0.361 -0.240 -0.281 1.000

Ln (Försäljning) -0.239 -0.399 -0.402 0.181 -0.055 -0.112 -0.112 0.319 0.381 -0.405 -0.418 -0.336 -0.370 0.757 1.000

Likv. -0.157 -0.183 -0.184 -0.112 0.052 0.111 0.064 0.372 0.292 0.099 0.101 0.100 0.084 0.304 0.324 1.000

Ln (Likv.) -0.164 -0.240 -0.231 -0.204 -0.092 0.050 -0.013 0.461 0.430 0.308 0.243 0.096 0.052 0.426 0.453 0.703 1.000

Största Blckäg. Antalet Blckäg. Utomst. Blckäg. Skuldsättningsg. Ln (skuld.) ROA Ln (ROA) Patent Ln (Pat.) FoU-Intens. Ln (FoU-Intens.) Tobins q Ln (Tobins q)

Största BL1 0.300 -0.006 -0.002 -0.141 -0.065 -0.061 -0.110 0.145 0.224 0.306 0.271 0.124 0.080

Största BL2 0.459 0.105 0.120 -0.057 -0.008 0.005 0.006 -0.101 -0.135 0.051 0.061 -0.003 -0.011

Största BL3 0.379 0.165 0.162 0.142 0.103 0.011 0.047 -0.228 -0.330 -0.245 -0.204 -0.026 -0.006

Antalet BL1 0.067 0.300 0.288 -0.139 -0.083 -0.060 -0.125 0.150 0.180 0.255 0.215 0.017 -0.028

Antalet BL2 0.118 0.461 0.468 -0.076 -0.054 0.042 0.055 -0.106 -0.099 0.179 0.190 0.061 0.058

Antalet BL3 0.106 0.480 0.441 0.179 0.103 -0.055 -0.039 -0.212 -0.253 -0.232 -0.180 -0.079 -0.069

Utomstående BL1 0.075 0.292 0.312 -0.142 -0.065 -0.058 -0.123 0.168 0.181 0.268 0.225 0.017 -0.026

Utomstående BL2 0.118 0.450 0.482 -0.071 -0.046 0.045 0.054 -0.106 -0.100 0.186 0.199 0.064 0.065

Utomstående BL3 0.119 0.465 0.458 0.181 0.106 -0.048 -0.029 -0.212 -0.262 -0.231 -0.183 -0.073 -0.059

Försäljning Ln (Försäljning)Likv. Ln (Likv.) Största BL1 Största BL2 Största BL3 Antalet BL1 Antalet BL2 Antalet BL3 Utomstående BL1 Utomstående BL2 Utomstående BL3

Försäljning 1.000

Ln (Försäljning) 0.757 1.000

Likv. 0.304 0.324 1.000

Ln (Likv.) 0.426 0.453 0.703 1.000

Största BL1 0.080 0.121 0.214 0.499 1.000

Största BL2 -0.112 -0.129 -0.148 -0.073 -0.263 1.000

Största BL3 -0.212 -0.243 -0.215 -0.559 -0.279 -0.298 1.000

Antalet BL1 0.038 0.039 0.158 0.412 0.630 -0.231 -0.245 1.000

Antalet BL2 -0.151 -0.234 -0.138 -0.060 -0.248 0.605 -0.277 -0.217 1.000

Antalet BL3 -0.219 -0.266 -0.205 -0.547 -0.265 -0.280 0.660 -0.233 -0.254 1.000

Utomstående BL1 0.032 0.034 0.149 0.399 0.627 -0.226 -0.240 0.977 -0.213 -0.228 1.000

Utomstående BL2 -0.151 -0.240 -0.137 -0.058 -0.246 0.603 -0.275 -0.216 0.985 -0.253 -0.212 1.000

Utomstående BL3 -0.218 -0.266 -0.204 -0.544 -0.264 -0.278 0.673 -0.232 -0.253 0.981 -0.227 -0.252 1.000

BL1 Innebär gruppen med högsta likviditet, BL2 innebär gruppen med den näst högsta likviditen, BL3 är gruppen med den lägsta likviditeten.
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6.6. Utomstående blockägares samband till innovation och 
prestanda – t-test 
 

Till följande i den deskriptiva statistiken granskas sambandet mellan utomstående 

blockägare, innovation och prestanda genom att dela samplet in i olika grupper enligt 

andelen blockägare. Detta görs genom att undersöka variationen inom innovationen och 

Tobins q, där de indelas i grupper enligt nivån av utomstående blockägare genom 

ensidigt t-test där den statistiska signifikansen mäter skillnaden av medeltalet på 

innovationen och Tobins q. 

 

I första testet i tabell 6 är samplet indelat i två grupper där grupp ett har utomstående 

blockägare, medan inga blockägare existerar i grupp två. Största delen av 

observationerna finns i grupp ett, dvs. 679 observationer medan grupp två har 209 

observationer. 

 

Tabell 6 Samplet indelat i två grupper enligt utomstående blockägare 

 

 

Från resultatet framgår det att grupp ett i medeltal har 12,97 % utomstående blockägare, 

och medianen för totala antalet utomstående blockägare är två. Minimi antalet är 

självklart en blockägare av de 679 observationerna, medan maximalt finns det hela åtta 

stycken utomstående blockägare av de 679 observationerna i samplet.  

 

Som det klart framgår från det ensidiga t–testet är resultaten för medeltalet för FoU–

intensitet signifikant högre för grupp ett (i medeltal 7,052) jämfört med grupp två (i 

medeltal 6,1762), på en 5 % signifikansnivå med en t–kvot på 1,705. Däremot är 

medeltalet för Tobins q endast marginellt högre för grupp ett (i medeltal 1,847) jämfört 

med grupp två (1,801) men inte signifikant med ett ensidigt t–test (t–kvot: 0,563).  

 

Utomstående blockägare FoU - intensitet Tobins q Antal utom. bl.

Grupp : 1 2 1 2 1 2 1 2

 Medetal 12.897 0.000 7.052 6.172 1.847 1.801 1.9072 0

 Median 11.360 0.000 4.050 3.300 1.579 1.625 2 0

 Max. 52.650 0.000 35.710 32.150 7.193 5.764 8 0

 Min. 5.000 0.000 0.060 0.070 0.394 0.451 1 0

 Std. Avv. 7.457 0.000 6.579 6.374 1.064 0.906 1.0706 0

Antal obs. 679 209 679 209 679 209 679 209

Ensidigt t-test: Skillnad i medeltal av FoU-intens. (t-kvot: 1.705)** och Tobins q (t-kvot: 0.563) mellan grupperna

Signifikansnivåer: 10 % = *, 5 % = **, 1 % = ***
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Till följande är samplet i tabell 7 indelat i fyra kvartiler, där varje kvartil har 222 

observationer per variabel för att ytterligare i detalj undersöka ifall högre 

ägarkoncentration jämfört med lägre ägarkoncentration innebär ett signifikant högre 

medeltal för innovation och prestanda. Kvartilerna är ordnade enligt mängden av 

utomstående blockägare. Grupp ett har den största mängden utomstående blockägare 

med ett maximalt antal på åtta utomstående blockägare av de 222 observationerna. 

Grupp fyra har minsta mängden utomstående blockägare med ett maximalt antal på två 

utomstående blockägare av de 222 observationerna.  

 

Tabell 7 Samplet indelat i kvartiler enligt utomstående blockägare 

 

 

Grupp ett och fyras medeltal för FoU–intensitet och Tobins q jämförs med ett ensidigt 

t–test. Grupp ett har ett medeltal på 8,147 för FoU–intensitet vilket är signifikant högre 

(t-kvot 3,451) än grupp fyras FoU–intensitet medeltal på 5,988. Medelvärdet för Tobins 

q är även marginellt högre för grupp ett med ett medelvärde på 1,808 jämfört med grupp 

fyra som har ett medelvärde på 1,784, men inte signifikant i det ensidiga t–testet då t–

kvoten är 0,259. 

 

 

6.7. Preliminärt samband mellan blockägande, 
markandslikviditet, FoU–intensitet och Tobins q 
 
I detta avsnitt granskas det preliminära sambandet med hjälp av sambandsdiagram (eng. 

Scatter plot) mellan utomstående blockägare och innovation samt utomstående 

blockägare och prestanda.  

Utomstående blockägare Antal utom. bl.

Grupp : 1 2 3 4 1 2 3 4

 Medetal 21.483 11.318 6.350 0.293 3.068 1.707 1.000 0.068

 Median 19.675 11.520 6.190 0.000 3.000 2.000 1.000 0.000

 Max. 52.650 14.300 7.920 5.030 8.000 3.000 1.000 2.000

 Min. 14.390 7.920 5.040 0.000 1.000 1.000 1.000 0.000

 Std. Avv. 6.546 1.925 0.879 1.179 1.016 0.466 0.000 0.269

Antal obs. 222 222 222 222 222 222 222 222

FoU - intensitet Tobins q

Grupp : 1 2 3 4 1 2 3 4

 Medetal 8.147 7.008 6.236 5.988 1.808 1.829 1.925 1.784

 Median 5.485 4.325 3.120 3.240 1.533 1.556 1.694 1.619

 Max. 35.710 28.950 34.180 32.150 6.032 7.081 7.193 5.764

 Min. 0.380 0.060 0.070 0.070 0.452 0.420 0.394 0.451

 Std. Avv. 6.903 6.471 6.326 6.261 1.044 1.066 1.092 0.902

Antal obs. 222 222 222 222 222 222 222 222

Ensidigt t-test: Skillnad i medeltal mellan högsta och lägsta kvartil,

FoU-intens. (t-kvot: 3.451)** och Tobins q (t-kvot: 0.259) Signifikansnivåer: 10 % = *, 5 % = **, 1 % = ***
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Först i figur 4 granskas det preliminära sambandet mellan utomstående blockägare, 

FoU–intensitet och Tobins q.  

    

        Figur 4 Sambandsdiagram mellan utomstående blockägare, Tobins q och FoU–intensitet 

 

Spridningen tyder på att aningen luta mot utomstående blockägare och FoU–intensitet 

snarare än utomstående blockägare och Tobins q. Detta stämmer även överens med 

korrelationsmatrisen där utomstående blockägare korrelerar positivt högre mot FoU-

intensiteten (koefficient: 0,148) jämfört med utomstående blockägare och Tobins q 

(koefficient: 0,03). Även nämnvärt är att det likt korrelationsmatrisen (koefficient: 

0,403) tyder på en eventuell relation mellan FoU-intensitet och Tobins q. 

 

I nästa sambandsdiagram i figur 5 presenteras förhållandet mellan utomstående 

blockägare och FoU-intensitet tillsammans med en trendlinje.  
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                Figur 5 Sambandsdiagram mellan utomstående blockägare och FoU–intensitet 

 

Trendlinjens lutningskoefficient är positiv vilket tyder på ett samband mellan 

ägarkoncentration och FoU–intensitet. Detta i linje med den tidigare figuren där det 

tyder på en preliminär relation mellan ägandet och innovationen.11 

 

 

Eftersom det preliminärt tyder på ett samband mellan utomstående blockägare och FoU-

intensitet presenteras förhållandet i figur 6 i ytterligare detalj.  

 

 

                                                        
11 Ett skilt sambandsdiagram med en trendlinje mellan utomstående blockägare och Tobins q presenteras 

inte eftersom det likt de preliminära testen inte framstår en klar relation. Detta motiverar för en modell i 

nästa kapitel som kombinerar utomstående blockägare med likviditet och innovation för att se deras 

sammanslagna effekt på den framtida Tobins q. 
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Figur 6 Sambandsdiagram mellan utomstående blockägare (hög och låg likviditet) och FoU–
intensitet 

 

Då marknadslikviditeten är central för den empiriska delen och Edmans (2009) samt 

Edmans och Mansos (2011) resonemang tas variablerna för utomstående blockägare 

fördelat enligt hög och låg marknadslikviditet med för att granska de preliminära möjliga 

skillnaderna. Spridningen tyder på att med starkare en ton fördela sig mellan 

utomstående blockägare med hög marknadslikviditet och FoU–intensitet, medan endast 

marginellt mellan utomstående blockägare med låg marknadslikviditet och FoU–

intensitet. Ett skilt diagram för Tobins q presenteras inte är här då det inte preliminärt 

existerade ett samband mellan utomstående blockägare och Tobins q. Detta fungerar 

även som motivering för en trippel-interaktionsmodell som presenteras utförligt i nästa 

kapitel.  

 

Detta avsnitt har fört vidare diskussionen som lades upp i kapitlen för den teoretiska 

referensramen och de tidigare studierna om blockägande och dess effekt inom 

bolagsstyrning. Avsnittet framlägger bevis för ett potentiellt samband mellan de 

utomstående blockägarna och företagets långsiktighet, och speciellt till FoU–

intensiteten, dvs. innovationen. Att undersöka sambandet mellan utomstående 

blockägare (inklusive antalet utomstående blockägare) och FoU–intensitet, samt deras 

effekt på Tobins q, kommer att fungera som avhandlingens väsentliga hypotes, i nästa 

kapitel – den empiriska delen. Som det även synliggörs i detta avsnitt har likviditeten en 

central roll. Av centralt intresse är likaledes FoU–intensitetens verkan på Tobins q.  
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7 Metod 

 
 
I detta kapitel redogörs de steg för hur den empiriska delen kommer att utföras. Denna 

forskning kommer att utföras genom att undersöka blockägare i kombination med 

marknadslikviditet och huruvida de har en inverkan på företagets innovation samt 

prestanda. En trippel–interaktionsmodell vilken sammanställer utomstående 

blockägare i kombination med marknadslikviditet samt innovation används för att 

undersöka deras eventuella kombinerade effekt på företagets långsiktiga prestanda. 

 

Som påpekats har de flesta tidigare studier undersökt blockägarnas inverkan på antingen 

innovation eller prestanda. (Hasan, O’Brien & Ye 2013) (Bharath, Jayaraman och Nagar 

(2013) Målet för denna empiriska studie är att i kombination med marknadslikviditeten 

först undersöka blockägarnas effekt på innovationen och sedan deras effekt på 

prestandan. Tribo, Berrone och Surrocas (2007) undersöker även blockägandets effekt 

på innovation och som bisyfte dess effekt på prestandan. Tribo, Berrone och Surrocas 

(2007)  tillvägagångssätt skiljer sig från denna avhandling då de i sin undersökning valt 

att fokusera på en annan grupp av storägare, samt att likviditeten har en betydande 

ställning i denna avhandling enligt Edmans (2009) resonemang. 

 

Som tidigare nämnts är logiken att då likviditeten ökar har blockägarna en möjlighet att 

mer trovärdigt utföra styrning genom sitt handelsbeteende. Estimeringsmetoden 

kommer därmed att delvis basera sig på Bharath, Jayaraman och Nagars (2013) 

undersökning som även har fokus på styrning genom blockägande och 

marknadslikviditet. Till sist utvidgas estimeringsmetoden med den s.k. trippel-

interaktionsmodellen. 

 

 

7.1. Estimeringsmetod och specificering av paneldata 

 

Flera studier inom forskningsvärlden består av antingen tidsserie- eller tvärsnittsdata, 

men användningen av paneldata i empiriska studier har ökat. Fördelarna med paneldata 

är tillgången till ett större sampel då strukturen av paneldata har flera dimensioner. 

Detta innebär för forskaren att denna får en bredare bas för sitt tillvägagångsätt i själva 

undersökningen. Paneldata erbjuder även alternativa infallsvinklar till forskningen och 
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tack vare djupet i datamaterialet ökar exaktheten för test-statistikan och 

parameterskattningen. Detta innebär att det går att kontrollera för individuell 

heterogenitet för att särskilja på individnivå en förändring. Sporrandet till bruket av 

denna typ av data kräver en hel del datahantering p.g.a. av att basen ofta är både djup 

och bred. (Woolridge 2013) 

 

Då strukturen är paneldata, innebär det att den innehåller flera urvalsenheter, dvs. bolag, 

samt ett flertal variabler vilka undersöks under flera tidpunkter. Det är alltså frågan om 

en uppställning av tvärsnitts- och tidsseriedimensioner av datamaterialet. Med andra 

ord kan det i panelregressioner vara fråga om individ (i avhandlingen bolag) och tid (i 

avhandlingen baserar sig samplet på perioden 2005–2012 med en årlig 

insamlingsfrekvens). (Woolridge 2013)  

 

Forskningens val av estimeringsmetod avser att med hjälp av företagsspecifikt paneldata 

undersöka om utomstående blockägare i kombination med en högre marknadslikviditet 

kan ha en signifikant effekt på företagets framtida (t+1) innovativa verksamhet samt 

prestanda. Regressionerna utförs tillsammans med ett antal av akademiskt motiverade 

kontrollvariabler. Slutligen undersöks med hjälp av trippel-interaktion huruvida 

utomstående blockägare i kombination med högre marknadslikviditet och en högre grad 

av innovation har en inverkan på företagets långsiktiga prestanda (t+4). En längre 

tidsfördröjning av blockägande är av centralt intresse eftersom det enligt Edmans, Fang 

& Lewellen (2015) kan logiskt förväntas att inverkan av effektiv styrning samt 

investeringar i immateriella tillgångar, innovationen, leder till långsiktig prestanda i 

bolaget vilket först syns med tiden, dvs. några år. Att använda en tidsfördröjning på just 

fyra år inte är enbart teoretiskt motiverat utan även enligt följande tankegång, en kortare 

tidsfördröjning skulle vara väldigt nära de andra modellernas tidsfördröjning på ett år, 

medan en tidsfördröjning på längre än fyra år skulle resultera i att mycket av 

paneldatamaterialet skulle gå till miste.  

  

Det finns tre olika modeller av paneldata. Grundvarianten är en sammanslagen modell 

(eng. pooled model). Medan de mer avancerade modellerna är fasteffektsmodellen (eng. 

fixed effects model) och slumpeffektsmodellen (random effects model). Denna 

avhandling kommer att först använda sig av den sammanslagna modellen. Sedan för att 

undersöka resultatens robusthet genomförs undersökningen med antingen 

fasteffektsmodellen eller slumpeffektsmodellen då dessa är bättre än den förstnämnda 
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modellen att beakta paneldataegenskaper. (Koop 2008) För att testa vilken modell som 

lämpar sig bättre mellan fasteffektsmodellen och slumpeffektsmodellen används 

Hausman testet.  

 

 

7.2. Fasteffektsmodellen och slumpeffektsmodellen 

 

Till följande diskuteras mer detaljerat fasteffektsmodellen och slumpeffektsmodellen. 

 

Inom statistik och ekonometri är fasteffektsmodellen en statistisk modell som tar hänsyn 

till de observerade kvantiteterna i form av förklarande variabler som sedan bearbetas 

som om de inte vore slumpmässiga, dvs. metodiska. I estimeringen hålls 

lutningskoefficienten konstant medan interceptet tillåts variera för samtliga individer för 

att kunna beakta individernas (I avhandlingen bolagen) särdrag. Detta betyder även att 

om modellen är oberoende av tidsaspekten så tillåter den interceptet att variera mellan 

enheterna, detta i sig innebär att estimeringen liknar de poolade OLS regressionerna 

(som även används i avhandlingen). Modeller med fasteffekter ställer dock ett antal 

rigorösa krav på de oberoende variablerna. I första hand ställs krav på att feltermerna är 

homoskedastiska samt att ingen autokorrelation förekommer i modellerna. Modellerna 

i avhandlingen granskas och korrigeras vid behov. Då det fastställs antagen om strikt 

exogenitet på de oberoende variablerna, resulterar det i en effektiv estimator av 

fasteffekter. Detta innebär att över tidsförloppet skall den idiosynkratiska feltermen vara 

icke-korrelerande med varenda en av X-variablerna. (Woolridge 2013)  

 

Rent praktiskt innebär en effektiv fasteffektsmodell att den delvis kontrollerar för 

endogenitetsproblem (konceptet diskuteras vidare under modelldiagnostiken i kapitel 

6.5.4.) som uppstår av ”omitted variable bias”. Detta innebär att då någon 

kontrollvariabel exkluderas från modellen vilken egentligen driver resultaten i 

estimeringen leder till att resultaten bedriver ett oäkta signifikant samband mellan 

oberoende variabeln (i avhandlingen blockägarna) och beroende variabeln (i 

avhandlingen FoU–intensitet / Tobins q). Fasteffektsmodellen som kontrollerar för 

bolagsspecifika skillnader hjälper delvis till med att förebygga detta och antagande om 

att bolagseffekterna är konstanta genom att visa att resultaten är robusta då samtliga 

relevanta kontrollvariabler är inkluderade i modellen.  
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Slumpeffektsmodellen åter är inom statistik och ekonometri en typ av hierarkisk linjär 

modell. Modellen gör antagande om att det underliggande paneldatamaterialet består av 

olika populationer vilkas skillnader är kopplad till denna hierarki. Inom ekonometri 

används modellen för pandeldata när fasteffekter inte kan antas (det antas att 

individuella effekter inte existerar). Slumpeffektsmodellen är en speciell typ av 

fasteffektsmodell. Specifikationen innebär att den ger ett större stöd till 

tvärsnittseffekten mellan individerna och inom individerna (t.ex. bolag), där ett 

gemensamt medelvärde för variablernas intercept kan antas och individuella differenser 

fångas upp och företräds i feltermen. (Koop 2008) 

 

 

7.3. Modellspecifikationer 

 

I detta stycke presenteras modellerna som används för att undersöka blockägare i 

interaktion till tre nivåer av marknadslikviditet effekt på (1) företags innovation och (2) 

företags prestanda. I modell 7 fungerar utomstående blockägare i interaktion med både 

likviditet och innovation för att granska den sammansatta effekten på prestandan.12 

Eftersom det även är relevant att se på andra variabler än utomstående blockägare, har 

relevanta oberoende– och kontrollvariabler tagits med. 

 

Modell 1 FoU–intensitet och utomstående blockägare 

Ln(Fou/försäljning) it = α +βutomstående blockägareit-1 * Ln(Likv.)it-1 + (LnLikv.)it-1 +  

βLn(ROA)it + βLn(patent)it+ Ln(Försäljning)it + βLn(skuldsättningsgrad)it + μt + μf + 

εit 

 

Modell 2 FoU–intensitet och antalet blockägare 

Ln(Fou/försäljning) it = α + β antalet utomstående blockägare it-1 * Ln(Likv.) it-1 + 

βLn(ROA)it + βLn(patent)it + Ln(Försäljning)it + βLn(skuldsättningsgrad)it + μt + μf + 

εit 

Modell 3 FoU–intensitet och största blockägaren 

Ln(Fou/försäljning) it = α + Största blockägaren it-1 * Ln(Likv.) it-1 + Ln(Likv.) it-1 + 

βLn(ROA)it + βLn(patent)it + Ln(Försäljning)it + βLn(skuldsättningsgrad)it + μt + μf + 

εit 

                                                        
12 Se kapitel 6.3.1. för definitionen och verkställandet av interaktionsvariablernas fördelning. 
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Specifikationerna definieras enligt, 

 

βLn(Fou/försäljning) = Den naturliga logaritmen för forsknings och undersöknings–

intensitet fungerar som beroende variabel i de tre första modellerna.  

 

α = interceptet  

 

β(Utomstående blockägare/ antalet blockägare/ största blockägaren)it-1 * Ln(Likv)it-1 = 

Interaktion mellan ägande och den naturliga logaritmen för graden av likviditet för 

respektive modell för företag i vid tidsfördröjd tidpunkt t-1. 

 

βLn(Likv.)it-1 = Står för den naturliga logaritmen av likviditeten för företag i vid 

tidsfördröjd tidpunkt t-1. 

 

βLn(ROA)it = Står för den naturliga logaritmen av avkastning på totalt kapital för företag 

i vid tidpunkt t. 

 

βLn(patent)it = Står för den naturliga logaritmen av antalet patenter för företag i vid 

tidpunkt t. 

 

βLn(Försäljning)it  = Står för den naturliga logaritmen av försäljningen för företag i vid 

tidpunkt t. 

 

βLn(skuldsättningsgrad)it = Står för den naturliga logaritmen av skuldsättningsgraden 

för företag i vid tidpunkt t. 

 

μt = Kontroll av årsspecifika skillnader i både poolade OLS modellerna och modellerna 

med fasteffekter. 

 

μf = Kontroll för skillnader mellan företag i modellerna med fasteffekter. 

 

Genom att logaritmera de relevanta variablerna innebär det mer exakta resultat och 

mindre problem inom modelldiagnostiken eftersom variablerna normaliseras vilket 

även framgår i den deskriptiva statistiken i datakapitlet. 
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FoU–intensitet fungerar som mått på innovation i modell 1-3. Den första modellen 

undersöker utomstående blockägares effekt på innovation. Som oberoende variabel i 

modell ett fungerar alltså utomstående blockägare. Eftersom utomstående blockägare 

och antalet utomstående blockägare självklart korrelerar med varandra är antalet 

utomstående blockägare istället med i modell 2. Om de skulle vara i samma modell skulle 

det leda till snedvridna resultat. Denna risk återstår även för den största blockägaren 

vilken är därmed i modell 3. De oberoende variablerna är alla i kombination med 

likviditet. Antalet nya patenterar tas med som kontrollvariabel eftersom de kan förväntas 

ha en inverkan på innovation. Företagets likviditet, försäljning skuldsättningsgrad och 

avkastning på total kapital används som kontrollvariabler, delvis likt tidigare studier. 

(Tribo, Berrone & Surroca 2007) (Demsetz & Villalonga 2001) 

 

Tobins q fungerar som mått på prestanda i modell 4-7, likt tidigare studier där det 

fungerat som mått på prestanda.  (Hu & Izumida 2008) (Bharath, Jayaraman & Nagar 

2013) Då fokus är på att undersöka blockägandets samband till prestanda följer 

regressionerna samma uppställning som modellerna 1-3, dvs. de oberoende variablerna 

är utomstående blockägare, antalet utomstående blockägare den största blockägaren (i 

modell 7 bara utomstående blockägare). De oberoende variablerna är igen alla i 

kombination med likviditet, men i även i kombination till innovation i modell 7.  Som 

kontrollvariabler fungerar FoU–intensiteten, likviditeten, avkastning på totalt kapital, 

försäljningen och skuldsättningsgrad, delvis likt tidigare studier, som logiskt kan tänkas 

påverka prestandan. (Demsetz & Villalonga 2001) (Hu & Izumida 2008) I modell 7 är 

inte likviditet eller FoU–intensitet kontrollvariabler eftersom de skulle kunna försvåra 

tolkningen av trippel-interaktionen.  

 

Modell 4 Tobins q och utomstående blockägare 

Ln(Tobins q) it = α + βutomstående blockägareit-1 * Ln(Likv.)it-1 + Ln(Fou–inten.)it-1 + 

Ln(Likv.)it-1 + βLn(ROA)it + Ln(Försäljning)it + βLn(skuldsättningsgrad)it + μt + μf + 

εit 

 

Modell 5 Tobins q och antalet blockägare 

Ln(Tobins q) it  = α+β antalet utomstående blockägareit-1 * Ln(Likv.) it-1 + Ln(Fou–

inten.)it-1 + Ln(Likv.)it-1 + βLn(ROA)it + Ln(Försäljning)it + βLn(skuldsättningsgrad)it + 

μt + μf + εit 
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Modell 6 Tobins q och största blockägaren 

Ln(Tobins q) it  = α+ Största blockägarenit-1 * Ln(Likv.) it-1 + Ln(Fou–inten.)it-1 + 

Ln(Likv.)it-1 + βLn(ROA)it + Ln(Försäljning)it + βLn(skuldsättningsgrad)it + μt + μf + 

εit 

 

Specifikationerna definieras enligt, 

 

βLn(Tobins q) = Den naturliga för Tobins q fungerar som beroende variabel i de fyra 

sista modellerna.  

 

α = interceptet  

 

β(Utomstående blockägare/ antalet blockägare/ största blockägaren)it-1 * Ln(Likv)it-1  

= Interaktion mellan ägande och den naturliga logaritmen för graden av likviditet för 

respektive modell för företag i vid tidsfördröjd tidpunkt t-1. 

 

Ln(Fou–inten.) = Står för den naturliga logaritmen av FoU–intensiteten för företag i vid 

tidsfördröjd tidpunkt t-1. 

 

βLn(Likv.) it-1 = Står för den naturliga logaritmen av likviditeten för företag i vid 

tidsfördröjd tidpunkt t-1. 

 

βLn(ROA)it = Står för den naturliga logaritmen av avkastning på totalt kapital för företag 

i vid tidpunkt t. 

 

βLn(Försäljning)it = Står för den naturliga logaritmen av försäljningen för företag i vid 

tidpunkt t. 

 

βLn(skuldsättningsgrad) it = Står för den naturliga logaritmen av skuldsättningsgraden 

för företag i vid tidpunkt t. 

 

μt = Kontroll av årsspecifika skillnader i både poolade OLS modellerna och modellerna 

med fasteffekter. 



60 
 

 

 

μf = Kontroll för skillnader mellan företag i modellerna med fasteffekter. 

 

I modell 7 fungerar alltså Tobins q som beroende variabeln och ser väldigt lika ut de 

tidigare Tobins q modellerna, med den skillnaden att det är frågan om en trippel-

interaktion mellan utomstående blockägaren, likviditeten och innovationen. Hela 

modellen är tidsfördröjd med fyra år för att undersöka sambandet även längre ut i 

framtiden. Som tidigare diskuterats (i detalj i kapitel 7.1.) är en längre tidsfördröjning av 

blockägande är av centralt intresse eftersom det enligt Edmans, Fang & Lewellen (2015) 

kan logiskt förväntas att effekten av effektiv styrning samt investeringar i immateriella 

tillgångar, dvs. innovation, leder till långsiktig prestanda i bolaget först syns med tiden, 

dvs. några år. Likviditet eller innovation används inte som skilda kontrollvariabler i 

modell 7 eftersom de båda finns med i variabeln med trippel-interaktion till utomstående 

blockägare, vilket kunde göra koefficienterna för likviditet och FoU–intensitet 

svårtolkade. 

 

Modell 7 Tobins q och utomstående blockägare*13 

Ln(Tobins q) it = α + βutomstående blockägareit-4 * Ln(Likv.)it-4 * Ln(Fou–inten.)it-4 + 

βLn(ROA)it-4 + Ln(Försäljning)it-4 + βLn(skuldsättningsgrad)it-4 + μt + μf + εit 

 

Specifikationerna definieras enligt, 

 

βLn(Tobins q) = Den naturliga för Tobins q fungerar som beroende variabel i modellen.  

 

α = interceptet  

 

β(Utomstående blockägare)it-1 * Ln(Likv)it-1 * Ln(Fou–inten.) = Interaktion mellan 

ägande och den naturliga logaritmen för graden av likviditet samt Fou–intensitet för 

respektive för företag i vid tidsfördröjd tidpunkt t-4. 

 

βLn(ROA)it = Står för den naturliga logaritmen av avkastning på totalt kapital för företag 

i vid tidpunkt t-4. 

 

                                                        
13 Modell med trippel-interaktion mellan utomstående blockägare, likviditet och innovation. 
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βLn(Försäljning)it = Står för den naturliga logaritmen av försäljningen för företag i vid 

tidpunkt t-4. 

 

βLn(skuldsättningsgrad) it = Står för den naturliga logaritmen av skuldsättningsgraden 

för företag i vid tidpunkt t-4. 

 

μt = Kontroll av årsspecifika skillnader i både poolade OLS modellerna och modellerna 

med fasteffekter. 

 

μf = Kontroll för skillnader mellan företag i modellerna med fasteffekter. 

 

7.3.1. Metodiken jämfört med Bharath, Jayaraman och 
Nagars (2013) undersökning 
 

Avhandlingen liknar till viss mån Bharath, Jayaraman och Nagars (2013) undersökning 

som även har fokus på bolagsstyrning genom blockägande och marknadslikviditet. En 

del skillnader existerar dock. Bharath, Jayaraman och Nagar (2013) undersöker 

huvudsakligen hur blockägare i interaktion till likviditetschocker och decimalisering 

påverkar den beroende variabeln Tobins q. I avhandlingen ligger fokusen på att 

undersöka en specifik grupp av storägare, dvs. utomstående blockägare (även den största 

blockägaren undersöks) i interaktion med tre grader av likviditet, och utomstående 

blockägare i interaktion till både likviditet och innovation i modell 7, för att göra 

estimeringen noggrann. Avhandlingen utvidgar Bharath, Jayaraman och Nagar (2013)  

undersökning genom att undersöka ägande effekten på både FoU-intensitet samt Tobins 

q. I avhandlingen granskas även det separata sambandet mellan FoU-intensitet och 

Tobins q.  

 

Då likviditeten har en central roll i Edmans (2009) och Edmans och Mansos (2011) 

modeller är den även av vikt för denna avhandling, både som interaktion och 

kontrollvariabel. Detta grundar sig på att då likviditeten stiger kan blockägarna handla 

mer aggressivt, vilket gör att de har större incitament att samla in privat information för 

att generera större vinster. Givet dessa argument är det motiverat att fokusera på 

interaktionen mellan blockägarna och aktielikviditeten för att kunna estimera 

intensiteten av att ”rösta med fötterna”. Avkastning på totalt kapital används som 

kontrollvariabel i samtliga modeller då denna tycks ha fungerat väl i tidigare forskning 

(bl.a. Tribo, Berrone och Surrocas 2007). Antalet nya patenteter per år används även i 
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avhandlingen som kontrollvariabel, som komplement för modellerna med FoU-

intensitet som beroende variabel. Företagets FoU–intensitet används som 

kontrollvariabler i modell 4-6 i avhandlingen. I modellerna 1–6 används likviditeten som 

kontrollvariabel. Företagets skuldsättningsgrad och försäljning per år används även som 

kontrollvariabler då dessa även varit bra kontrollvariabler i tidigare forskning (Bharath, 

Jayaraman & Nagar 2013) (Aghion, Van Reenen & Zingales 2013) (Tribo, Berrone & 

Surrocas 2007). Företagets skuldsättningsgrad kan speciellt förväntas ha ett negativt 

inflytande på företagets innovativa verksamhet. Företagets försäljning per år kan likaså 

förväntas ha en inverkan på både företagets innovativa verksamhet men också på dess 

prestanda. 

 

I modellerna används även tidsfördröjning av variablerna. Avhandlingen ämnar att 

undersöka teorin om att blockägare kan fungera som lösning på bolagets kortsynthet, 

dvs. införa långsiktighet som syns med tiden i bolaget. (Edmans, Fang & Lewellen (2015) 

Teoretiskt sätt kan det alltså motiveras att effekten av blockägarna, likviditeten först syns 

med tiden, vilket är orsaken att dessa variabler tidsfördröjs med ett år (t-1) i likhet med 

Bharath, Jayaraman och Nagar (2013)  undersökning. Då det logiskt kan förväntas, som 

i kapitel 7.1. diskuterats, att effekterna av effektiv styrning samt investeringar i 

immateriella tillgångar, dvs. innovation, först syns efter några år i bolagets prestanda 

används en ytterligare modell. I den sista modellen 7 används det alltså en längre 

tidsfördröjning (t-4) med trippel-interaktion mellan utomstående blockägare, likviditet 

och innovation för att undersöka huruvida de har en sammansatt effekt på bolagets 

framtida prestanda Tobins q. (Edmans, Fang & Lewellen 2015) 

 

Skillnader mellan olika år används i avhandlingens poolade OLS regressioner och i 

modellerna med fasteffekter används även kontroll för skillnader mellan bolag, i likhet 

med tillvägagångssättet i Bharath, Jayaraman och Nagar (2013) undersökning. 

 

 

7.4. Statistiska hypoteser 

 

Till följande presenteras de huvudsakliga hypoteserna som testas med hjälp av de 

ekonometriska modellerna i den empiriska delen. Hypoteserna baserar sig på 

resonemanget om huruvida blockägarna genom sitt handelsbeteende och en högre 
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marknadslikviditet (och även en högre grad av innovation) kan ha ett inflytande på den 

långsiktiga värdeskapningen i företaget. 

 

Först undersöks enligt Edmans (2009) resonemang om handelsbeteende, huruvida 

utomstående blockägare i kombination med högre marknadslikviditet har en signifikant 

inverkan på FoU–intensiteten. 

 

H0: Utomstående blockägare i kombination med högre marknadslikviditet har ingen 

effekt på FoU–intensitet 

H1: Utomstående blockägare i kombination med högre marknadslikviditet har en effekt 

på FoU–intensitet 

 

I den andra hypotesen undersöks ifall antalet utomstående blockägare i kombination 

med högre marknadslikviditet har en inverkan på FoU–intensitet enligt Edmans och 

Mansos (2011) resonemang vilket har sina grundar i Edmans (2009) forskning. 

 

H0: Antalet utomstående blockägare i kombination med högre marknadslikviditet har 

ingen effekt på FoU– intensitet 

H1: Antalet utomstående blockägare i kombination med högre marknadslikviditet har 

en effekt på FoU–intensitet 

 

I den tredje hypotesen undersöks ifall den största blockägaren i kombination med högre 

marknadslikviditet har en inverkan på FoU–intensitet. 

 

H0: Största blockägaren i kombination med högre marknadslikviditet har ingen effekt 

på FoU– intensitet 

H1: Största blockägaren i kombination med högre marknadslikviditet har en effekt på 

FoU–intensitet 

 

I hypotes fyra undersöks huruvida utomstående blockägare genom sitt handelsbeteende 

i kombination med högre marknadslikviditet kan ha en inverkan på företagets prestanda, 

enligt Edmans (2009) resonemang. 

 

H0: Utomstående blockägare i kombination med högre marknadslikviditet har ingen 

effekt på företagets prestanda 
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H1: Utomstående blockägare i kombination med högre marknadslikviditet har en effekt 

på företagets prestanda 

 

I hypotes fem undersöks enligt Edmans och Mansos (2011) resonemang huruvida antalet 

utomstående blockägare i kombination med likviditet har en inverkan på företagets 

prestanda. 

 

H0: Antalet utomstående blockägare i kombination med högre marknadslikviditet har 

ingen effekt på företagets prestanda 

H1: Antalet utomstående blockägare i kombination med högre marknadslikviditet har 

en effekt på företagets prestanda 

 

I hypotes sex undersöks ifall den största blockägaren i kombination med högre 

marknadslikviditet har en inverkan på företagets prestanda. 

 

H0: Största blockägaren i kombination med högre marknadslikviditet har ingen på 

företagets prestanda 

H1: Största blockägaren i kombination med högre marknadslikviditet har en på 

företagets prestanda 

 

I den sista hypotesen undersöks ifall utomstående blockägare i kombination med högre 

marknadslikviditet och innovation har en inverkan på företagets långsiktiga prestanda. 

 

H0: Utomstående blockägaren i kombination med högre marknadslikviditet och 

innovation har ingen effekt på företagets långsiktiga prestanda 

H1: Utomstående blockägaren i kombination med högre marknadslikviditet och 

innovation har en effekt på företagets långsiktiga prestanda 

 

 

7.5. Modelldiagonstik 

 

För att få trovärdiga resultat måste modelldiagnostik utföras på modellen, och vid behov 

måste eventuella korrigeringar göras. Modellen granskas för de grundläggande 

antagande om att följande inte existerar i estimaten: heteroskedasticitet, autokorrelation 

och Multikollinearitet. Till sist granskas modellerna med hjälp av Hausman testet för att 
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välja om de huvudsakliga modellerna skall estimeras med slumpeffekter eller 

fasteffekter. (Woolridge 2013) 

 

7.5.1. Heteroskedasticitet & Autokorrelation 

 

Heteroskedasticitet innebär att variansen i feltermerna inte är konstanta över tiden. I 

regressionsmodeller är ett av antagandena ofta att feltermerna är under det motsatta 

tillståndet, dvs. homoskedasticitet som innebär att feltermerna är konstanta över tiden. 

I avhandlingen används Wald test för att kontrollera ifall feltermerna i modellerna lider 

av heteroskedasticitet. Nollhypotesen i Wald testet innebär att modellerna inte måste 

korrigeras då homoskedasticitet förekommer i feltermerna. Mothypotesen i Wald testet 

innebär igen att modellerna måste korrigeras då heteroskedasticitet förekommer i 

feltermerna. Modellerna korrigeras med robusta medelfel (eng. ”robust standard 

errors”). 

 

Autokorrelation innebär att feltermerna korrelerar med varandra vilket i så fall skall 

korrigeras. Materialet i avhandlingen granskas för autokorrelation genom Durbin–

Watson testet. För att testen inte skall innehålla autokorrelation skall Durbin–Watson i 

regel ha ett värde på 1,9–2.1. Likt problem med heteroskedasticitet korrigeras 

autokorrelation med robusta medelfel. 

 

7.5.2. Multikollinearitet 

 

Multikollinearitet innebär att två eller flera oberoende variabler korrelerar högt med 

varandra. Från data kapitlet observeras det i första korrelationsmatrisen att som 

förväntat är de olika typerna av blockägare är relativt högt korrelerade, vilket är orsaken 

till att de är i olika regressioner. En annan faktor som kan tyda på multikollinearitet är 

att variablerna inte är signifikanta, medan förklaringsgraden R2 är väldigt högt. (Koop 

2008)  

 

7.5.3. Endogenitet 

 

Som det uppkommit från tidigare forskningar inom området är ett vanligt 

förekommande problem i denna typ av studie endogenitet. Endogenitet ifrågasätter 
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validiteten på självaste modellen som möjligtvis påvisar att det finns orsakssamband 

mellan beroende och oberoende variabel. Även om de uppskattade 

regressionskoefficienterna ger mått på ett möjligt samband mellan den beroende 

variabeln och oberoende variabeln, kan resultatet vara missvisande just p.g.a. av 

endogenitet. 

 

För att undvika denna typ av problem har en del av tidigare forskningar använt sig av 

olika typer av instrumentmodeller. Inom bolagsstyrning och blockägande är 

specificeringar av tvåstegs minstakvadratmetod (2SLS) typiska instrumentmodeller. 

Problemet med dessa modeller är ofta (1) svagheten instrumenten, t.ex. att då de borde 

vara exogena (utomstående) till sin natur så kan de även ofta vara högt korrelerande till 

beroende variabeln.  Detta i sig innebär att det är svårt att hitta lämpliga instrument. (2) 

Även om forskaren hittar lämpliga instrument så är risken med dessa modeller att de 

även kan vara väldigt ostabila, och små ändringar i specifikationerna kan lätt innebära 

motsatta och svårtolkade resultat. Det kanske mest framstående exempel på detta är 

Demsetz och Villalongas (2001) studie där de först i OLS regressionerna finner ett 

samband i sina huvudsakliga resultat för ägandet, medan i 2SLS regressionen förkastar 

dessa möjligen värdefulla resultat.  

 

Därmed likt Bharath, Jayaraman & Nagars (2013) undersökning läggs fokusen i 

avhandlingen på fasteffektsmodellerna (vilket som tidigare diskuterats i detta kapitel, för 

det mesta kontrollerar för ”Omitted Variable Bias”) samt i att tidsfördröja ägandet, 

likviditeten och även FoU–intensiteten i de olika modellerna i avhandlingen för att visa 

robusta resultat samt att motverka endogenitetsproblem och speciellt omvänd 

kausalitet.  

 

 

7.5.4. Hausman testet 
 
Hausman specificeringstestet är ett statistiskt hypotestest inom ekonometri vilket har 

sitt ursprung från 1978 efter Jerry A. Hausman. Testet används för att undersöka en 

fastställd estimators konsistens vilken jämförs med en alternativ estimator. Testet kan 

användas för att bedöma hur väl en specifik modell är överensstämmande med ett givet 

datasampel. Under nollhypotesen utgås det ifrån att det inte finns signifikanta avvikelser 

i de givna modellerna. Detta innebär att testet är en statistik uppskattning om huruvida 
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den oobserverade individuella effekten är korrelerad med modellens förklarande 

variabler. (Woolridge 2013)  

 

Stöd om att använda slumpeffektsmodellen framförs då nollhypotesen inte kan förkastas 

(icke-signifikant) då denna antas vara mera effektiv med antagande om exogenitet med 

hänsyn till den oobserverade individuella effekten, medan fasteffeketsmodellen lämpar 

sig bättre då nollhypotesen förkastas eftersom fasteffekter under mothypotesen kan 

antas vara konsistenta. (Woolridge 2013) 
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8 Resultat  

 
Till följande presenteras resultaten för de regressioner som utförts i avhandlingen – först 

för blockägandet, likviditeten i samband med innovation och sedan i samband med 

prestanda. Tillsammans med resultaten för prestandan presenteras även resultaten för 

modellen med trippel-interaktionen. För både innovation och prestanda görs detta i två 

steg, först genom poolade OLS regressioner och sedan för att bestyrka resultaten, med 

regressioner med fasteffekter för att kontrollera för skillnader mellan företag. 

 

Som tidigare nämnts granskas effekten av outsider–ägare definierat enligt två typer, 

utomstående blockägare och antalet utomstående blockägare. Tillsammans skall de 

undersöka effektiviteten av utomstående blockägare som styrningsmekanism. Även 

effektiviteten av insider–ägare (dvs. största blockägaren) undersöks. Gemensamt för 

samtliga modeller är att respektive F–statistikor är signifikanta vilket innebär att de som 

helhet är signifikanta. 

 

 

8.1. Modelldiagnostik för FoU–intensitet & Tobins q, modell 1-6 
 
Före de självaste resultaten för undersökningen sammanförs, presenteras 

modelldiagnostiken i tabell 8 för samtliga modeller. Inledningsvis granskas samtliga 

modeller 1-7 för heteroskedasticitet genom Wald testet (och dess p-värde). Varje modell 

har ett signifikant värde (p-värde 0,000) för Wald testet, vilket förkastar nollhypotesen 

om homoskedasticitet. Detta innebär att de slutliga modellerna korrigeras med robusta 

medelfel (eng. ” robust standard errors”). 

 

I nästa kolumn i tabell 8 presenteras statistikan för Durbin-Watson. Som nämnts i 

kapitel 6 under modelldiagnostik, skall Durbin–Watson testet ha värdet två eller ligga 

nära det, i regel ett värde mellan 1,9–2,1, för att modellerna inte skall lida av 

autokorrelation. Från tabellen kan det klart utläsas att alla modeller innehåller positiv 

autokorrelation, förutom modellerna 4-7 med fasteffekter.  Detta betyder att materialet 

(förutom modellerna 4-7 med fasteffekter) korrigeras för autokorrelation genom robusta 

medelfel.  

 

I sista kolumnen i tabell 8 för modeller med fasteffekter presenteras resultaten för 

Hausman testens p-värden, vilket används för att välja mellan fasteffektsmodellen och 
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slumpeffektsmodellen. Ett signifikant p-värde innebär att modellerna görs med 

fasteffekter istället för slumpeffekter. Ur resultaten för samtliga modellers framgår det 

ett signifikant p-värde under 5 % gränsen, vilket innebär att fasteffektsmodeller används. 

 

Tabell 8 Modelldiagnostik för samtliga modeller, 1-6

 

 

 

 

8.2. Resultat för FoU–intensitet, modell 1-3 – Poolade OLS 
 
Först presenteras resultaten för modell 1-3 i tabell 9 där sambandet mellan blockägare 

och FoU–intensitet undersöks med hjälp av poolade OLS regressioner. 

Poolade modeller Modeller med fasteffekter

Modell Y-variabel Wald test Durbin-Watson Wald test Durbin-Watson Hausman

(1) FoU-intens. 0.000 1.500 0.000 1.868 0.000

(2) FoU-intens. 0.000 1.642 0.000 1.642 0.000

(3) FoU-intens. 0.000 1.533 0.000 1.843 0.000

(4) Tobins q 0.000 1.596 0.000 2.045 0.000

(5) Tobins q 0.000 1.594 0.000 2.041 0.000

(6) Tobins q 0.000 1.607 0.000 2.084 0.000

(7) Tobins q 0.000 1.250 0.000 1.906 0.002

Signifikansen (p-värdet) anges för Wald testet  och Hausman testet.

För Durbin-Watson anges dess statistika.
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Tabell 9 Resultat för FoU-intensitet - Poolade OLS 

 

 

För modell 1 i tabell 9 framkommer att utomstående blockägare i interaktion med högre 

marknadslikviditet har en positiv inverkan på FoU–intensiteten, med en koefficient på 

0,015 på en signifikansnivå av 1 %. Vilket innebär att nollhypotesen förkastas och då 

I tabellen anges värdena för de undersökta perioderna. Koefficienterna för respektive 

variabel anges, samt dess signifkans genom t-värdet vilket anges under respektive koefficient.

(1) (2) (3)

FoU-intens. FoU-intens. FoU-intens.

Konstant 3.568 3.496 3.125

4.025*** 3.970*** 3.687***

Utomst. bl. * Hög likv. 0.015

2.711***

Utomst. bl. * Med. likv. 0.009

1.533

Utomst. bl. * Låg likv. 0.006

1.245

Antalet bl. * Hög likv. 0.088

2.164**

Antalet bl. * Med. likv. 0.067

1.612

Antalet bl. * Låg likv. 0.042

1.272

Största bl. * Hög likv. 0.010

1.897*

Största bl. * Med. likv. 0.171

3.124***

Största bl. * Låg likv. 0.018

2.620***

Ln (Likviditet) 0.256 0.265 0.300

7.218*** 7.473*** 8.493***

Ln (ROA) 0.0472 0.047 0.0472

0.981 0.964 1.047

Ln (Patent) 0.174 0.175 0.188

7.402*** 7.460*** 7.699***

Ln (Försäljning) -0.429 -0.429 -0.439

-10.810*** -10.820*** -10.840***

Ln (skuld.grad) -0.419 -0.147 -0.150

-7.088*** -6.947*** -6.612***

Ägande och likviditet tidsfördröjt JA JA JA

Tidsdummyn JA JA JA

Fasteffekt - Kontroll för skillnader mellan företag NEJ NEJ NEJ

Modellens signifkans och diagnostik

R^2 0.359 0.357 0.360

P-värde (F test) 0.000 0.000 0.000

Signifikansnivåer: 10 % = *, 5 % = **, 1 % = ***

Antalet observationer 777 777 777
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förtecknet är positivt för denna variabel innebär det att utomstående blockägare i 

enlighet med Edmans (2009) resonemang har en positiv inverkan på innovationen.  

 

Ur modell 2 kan man avläsa att antalet utomstående blockägare i interaktion till en högre 

grad av marknadslikviditet även har en positiv inverkan på FoU–intensiteten med en 

koefficient på 0,088 på en 5 % signifikansnivå. Effekten för flera utomstående blockägare 

är alltså aningen starkare då koefficienten är högre än ägandets koefficient i modell 1, 

vilket är teoretiskt logiskt då flera utomstående blockägare kan tänkas ha en större 

inverkan på innovationen. Detta följer Edmans och Mansos (2011) resonemang att under 

hypotesen om handelsbeteende då det finns flera utomstående blockägare, innebär det 

koordinationssvårigheter för dem vilket i sig leder till en förbättrad bolagsstyrning. 

 

I den tredje modellen kan man avläsa att den största blockägaren i interaktion med 

marknadslikviditet har en inverkan på FoU–intensitet – oberoende nivån av 

marknadslikviditet. Koefficienterna för den största blockägaren i interaktion med de 

olika nivåerna av marknadslikviditet varierar mellan 0,010 och 0,171, där koefficienten 

är högst för gruppen med den mellersta nivån av marknadslikviditet. Variabeln med den 

högsta nivån av likviditet är endast signifikant på 10 % signifikansnivå och har en 

marginellt lägre koefficient än de andra grupperna vilkas respektive koefficienter är 

signifikanta på 1 % nivå. Detta diskuterades i teoriavsnittet och att effekten av största 

blockägaren inte alltid är helt klar, vilket vidare motiverar att undersöka sambandet med 

fasteffektsmodellen. 

 

Kontrollvariabeln Ln (Likviditet) är som förväntat positivt signifikant i alla modeller 

medan Ln (ROA) är positivt men inte signifikant. Ln (Försäljning) är negativt signifikant 

i alla modeller vilket inte är helt förväntat, medan Ln (Skuldsättningsgrad) är som 

förväntat negativt signifikant i respektive modell. 

 

Förklaringsgraden (R2) är på en acceptabel nivå i all modeller, mellan 0,359 och 0,360. 

För att få en högre nivå för förklaringsgraden måste även företagsspecifika egenskaper 

tas i beaktande, vilket görs i fasteffektsmodellen och på så sätt ger även mer noggranna 

resultat. Denna poolade OLS modell fungerar som en övergripande bild, då den inte tar 

i beaktande de företagsspecifika egenskaperna, medan fasteffektsmodellen som 

presenteras till följande beaktar de företagsspecifika egenskaperna. 
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8.3. Resultat för FoU–intensitet, modell 1-3 – Fasteffekter 
 
För att påvisa robustheten av de tidigare resultaten för modell 1-3, presenteras i nästa 

tabell 10 för FoU–intensitet och blockägande följande estimat, där det även kontrolleras 

för fasteffekter i form av att skillnader mellan företag (utöver de årliga effekterna). 
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Tabell 10 Resultat för FoU-intensitet - Fasteffekter 

 

 

 

Från fasteffektsmodellerna 1-3 i tabell 10 framgår det liknande resultat som i de tidigare 

poolade OLS modellerna, vilka styrker tidigare studiers fynd och den teoretiska 

bakgrund denna avhandling har. Resultaten i avhandlingen tyder på att utomstående 

I tabellen anges värdena för de undersökta perioderna. Koefficienterna för respektive 

variabel anges, samt dess signifkans genom t-värdet vilket anges under respektive koefficient.

(1) (2) (3)

FoU-intens.FoU-intens. FoU-intens.

Konstant 4.649 4.547 3.801

5.446*** 5.386*** 4.659***

Utomst. bl. * Hög likv. 0.008

2.003**

Utomst. bl. * Med. likv. -0.002

-0.5103

Utomst. bl. * Låg likv. -0.0011

-0.2314

Antalet bl. * Hög likv. 0.053

1.766*

Antalet bl. * Med. likv. -0.008

-0.254

Antalet bl. * Låg likv. 0.001

0.034

Största bl. * Hög likv. -0.010

-1.431

Största bl. * Med. likv. 0.001

0.191

Största bl. * Låg likv. 0.008

1.032

Ln (Likviditet) 0.0771 0.083 0.139

2.222** 2.435*** 3.828***

Ln (ROA) 0.0722 0.073 0.079

1.798* 1.828* 1.876*

Ln (Ln Patent) 0.140 0.140 0.138

5.236*** 5.219*** 5.142***

Ln (Försäljning) -0.324 -0.324 -0.324

-6.737*** -6.713*** -6.640***

Ln (skuld.grad) -0.1077 -0.107 -0.104

-6.226*** -6.161*** -5.692***

Ägande och likviditet tidsfördröjt JA JA JA

Fasteffekt - Årlig JA JA JA

Fasteffekt - Kontroll för skillnader mellan företag JA JA JA

Modellens signifkans och diagnostik

R^2 0.565 0.565 0.566

P-värde (F test) 0.000 0.000 0.000

Signifikansnivåer: 10 % = *, 5 % = **, 1 % = ***

Antalet observationer 777 777 777
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blockägarna kan effektiv utföra bolagsstyrning, till skillnad från insiderägaren. (Bharath, 

Jayaraman & Nagar 2013) (Edmans 2009) (Edmans & Manso 2011) (Edmans, Fang & 

Lewellen 2015) 

 

Fortfarande är både utomstående blockägare (på 10 % nivå) och antalet utomstående 

blockägare (på 5 % nivå) i kombination med högre marknadslikviditet positivt 

signifikanta. Detta är givande eftersom resultaten fortfarande är signifikanta, med en 

liten reservation för modell 1 med utomstående blockägare då den är signifikant på 10 % 

nivå.  

 

Den största blockägaren i interaktion med marknadslikviditet är inte signifikant i denna 

modell med fasteffekter. Detta är teoretiskt sett likt Edmans (2009) resonemang som 

menar att det inte är helt entydigt vilken effekt den största blockägaren har på 

värdeskapande processer som bl.a. innovation. Man kan även tänka sig att den största 

blockägaren inte nödvändigtvis har lika stora incitament för att påverka 

förädlingsprocessen inom innovationen, vilket kan bero på agentproblem eftersom 

största blockägaren kanske hellre vill utnyttja resurserna till sin privata nytta. Då denna 

ägargrupp inte är signifikanta innebär det att de inte effektivt fungerar som lösning på 

satsningar inom innovativ verksamhet.   

 

Då fasteffekter för skillnader mellan företag används så stiger som förväntat 

förklaringsgraderna för samtliga modeller, med väldigt liknande tal mellan 0,565 och 

0,566. Kontrollvariablerna i dessa modeller har väldigt liknande resultat som i de 

poolade OLS modellerna. 

 

I dessa mer detaljerade estimat med fasta effekter är det gynnsamt att finna positivt 

signifikanta samband mellan de utomstående blockägarna och FoU–intensitet. Rent 

praktiskt sett är variablerna för utomstående blockägare och antalet utomstående 

blockägare i kombination med högre likviditet motiverade med positiva effekter på FoU–

intensiteten, i både de poolade modellerna och fasteffektsmodellerna. Koefficienterna 

för utomstående blockägare och högre likviditet varierar mellan 0,015 (poolad) och 

0,008 (fasteffekt) i modell 1 vilket innebär att då utomstående blockägare ökar med en 

procentenhet så ökar FoU–intensiteten med 0,015 eller 0,008. Medan koefficienterna 

för antalet utomstående blockägare varierar mellan 0,088 (poolad) och 0,053 

(fasteffekt), vilket givetvis innebär att då antalet utomstående blockägare ökar med en 

procent så ökar FoU–intensiteten med 0,088 eller 0,053. 
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8.4. Resultat för Tobins q, modell 4-7 – Poolade OLS 
 

Inledningsvis för att undersöka sambandet mellan blockägare och Tobins q presenteras 

följande resultat i tabell 11 för de poolade OLS regressionerna.  
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Tabell 11 Resultat för Tobins q - Poolade OLS 

 

Ur tabell 11 förefaller det för modell 4-6 att utomstående blockägare i interaktion med 

marknadslikviditeten, vare sig graden av likviditet, inte har en signifikant inverkan på 

Tobins q. Vilket innebär att nollhypotesen inte kan förkastas om att utomstående 

blockägarna i kombination med likviditet har en direkt signifikant effekt på Tobins q. 

I tabellen anges värdena för de undersökta perioderna. Koefficienterna för respektive 

variabel anges, samt dess signifkans genom t-värdet vilket anges under respektive koefficient.

(4) (5) (6) (7)*

Tobins q Tobins q Tobins q Tobins q

Konstant 0.890 0.847 0.970 0.497

3.319*** 3.107*** 3.770*** 1.512

Utomst. bl. * Hög likv. -0.001 0.020

-0.516 4.261***

Utomst. bl. * Med. likv. -0.005 0.0050

-2.35 1.299

Utomst. bl. * Låg likv. 0.001 -0.005

0.285 1.299

Antalet bl. * Hög likv. -0.010

-0.609

Antalet bl. * Med. likv. -0.032

-2.158**

Antalet bl. * Låg likv. 0.01

0.476

Största bl. * Hög likv. -0.009

-2.544**

Största bl. * Med. likv. -0.013

-5.090***

Största bl. * Låg likv. -0.003

-0.942

Ln (FoU-intensitet) 0.068 0.068 0.070

4.187*** 4.156*** 4.692***

Ln (Likviditet) 0.030 0.033 0.032

1.879* 2.034** 2.159**

Ln (ROA) 0.340 0.342 0.336 0.133

10.780*** 10.800*** 10.52*** 3.930***

Ln (Försäljning) -0.100 -0.100 -0.102 -0.015

-9.379*** -9.336 -9.995*** -0.817

Ln (skuld.grad) 0.004 0.004 0.006 -0.002

0.307 0.312 0.444 -0.127

Ägande, likviditet FoU-intens. tidsfördröjt JA JA JA JA

Tidsdummyn JA JA JA JA

Fasteffekt - Kontroll för skillnader mellan företag NEJ NEJ NEJ NEJ

*Trippel-interaktion: Utomst. bl. * likv. * FoU-intens. ,, NEJ NEJ NEJ JA

Modellens signifkans och diagnostik

R^2 0.406 0.406 0.418 0.113

P-värde (F test) 0.000 0.000 0.000 0.000

Signifikansnivåer: 10 % = *, 5 % = **, 1 % = ***

Antalet observationer 777 777 777 444
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Även antalet utomstående blockägare i interaktion med marknadslikviditet (hög och låg 

likviditet) visar sig icke var signifikant, förutom antalet utomstående blockägare 

interaktion med medelhöga likviditeten visar sig vara negativt (koefficient: –0,032) 

signifikant på en 5 % nivå vilket motiverar att granska ifall resultaten håller i 

fasteffeketsmodellen.  

 

Största blockägaren, dvs. insidern, har en signifikant negativ effekt för gruppen med 

högsta och medelhöga likviditeten medan lägsta gruppen inte har en signifikant effekt. 

Gruppen med högsta likviditet har en negativ koefficient med värdet –0,009 på en 5 % 

signifikansnivå, medan mellersta gruppen har en negativ signifikant koefficient med 

värdet –0,013 på en 1 % signifikansnivå. 

 

I modellerna 1-6 är den mest intressanta kontrollvariabeln den tidsfördröjda (med ett 

år) FoU-intensiteten vilken är positivt (koefficient variation mellan 0,068-0,070) 

signifikant på 1 % signifikansnivå i varje modell. Ln (Likviditet) visar sig vara signifikant, 

på 10 % eller 5 % nivå i de olika modellerna. Även Ln (ROA) har en signifikant positiv 

effekt på Tobins q, vilket självfallet är förväntat. Ln (Försäljning) är likt de tidigare 

modellerna signifikant negativ i respektive modell, medan Ln (Skuldsättningsgrad) är 

negativ men inte signifikant i respektive modell. Resultaten för modell 7 med trippel-

interaktion mellan utomstående blockägare, högre grad likviditet och innovation tyder 

på att de har en sammansatt positiv signifikant (på en 1 % signifikansnivå) effekt 

(koefficient 0,020) på Tobins q. Då modellen använder sig av en tidsfördröjning på fyra 

år14 är resultaten logiska då de sammankopplas till Edmans resonemang. Av 

kontrollvariablerna är Ln (ROA) signifikant. Modellen har en lägre förklaringsgrad 

(0,113) då den har kontrollvariabler som är mindre signifikanta. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
14 Modellen granskades även med en tidsfördörjning på ett år vilket gav ett liknande resultat med en 

signifikant positiv effekt för utomstående blockägare i interaktion med högsta graden av likviditet 

(koefficient: 0,012 och t-statistiska: 3,498***) men presenteras inte här då syftet, vilket motiverades i kapitel 

7.1., med modell 7 är att granska på ytterligare långsikt effekten av utomstående blockägare på prestandan. 
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8.5. Resultat för Tobins q, modell 4-7 – Fasteffekter 
 

För att påvisa robustheten av de tidigare resultaten för modell 4-7, likt resultaten för 

FoU-intensitet, presenteras det i nästa tabell 12 för Tobins q följande estimat, där det 

även kontrolleras för fasteffekter i form av att skillnader mellan bolag (utöver de årliga 

effekterna). 
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Tabell 12 Resultat för Tobins q - Fasteffekter 

 

Tabell 12 bestyrker de poolade OLS resultaten om att utomstående blockägare i 

interaktion marknadslikviditeten, vare sig graden av likviditet, inte initialt i modell 4-6 

har en signifikant inverkan på Tobins q. Detta innebär självfallet att nollhypotesen inte 

kan förkastas om att utomstående blockägarna i kombination med likviditet har en direkt 

I tabellen anges värdena för de undersökta perioderna. Koefficienterna för respektive 

variabel anges, samt dess signifkans genom t-värdet vilket anges under respektive koefficient.

(4) (5) (6) (7)*

Tobins q Tobins q Tobins q Tobins q

Konstant 0.975 0.909 1.196 0.477

3.131*** 2.870*** 4.038*** 1.480

Utomst. bl. * Hög likv. -0.003 0.009

-1.200 2.003**

Utomst. bl. * Med. likv. -0.003 0.007

-1.586 1.151

Utomst. bl. * Låg likv. 0.002 -0.001

0.527 -0.165

Antalet bl. * Hög likv. -0.015

-0.927

Antalet bl. * Med. likv. -0.016

-1.125

Antalet bl. * Låg likv. 0.020

1.032

Största bl. * Hög likv. -0.017

-5.093***

Största bl. * Med. likv. -0.016

-6.080***

Största bl. * Låg likv. -0.008

-2.494**

Ln (FoU-intensitet) 0.033 0.032 0.034

1.800* 1.730* 2.070**

Ln (Likviditet) 0.028 0.032 0.023

1.670* 1.919* 1.512

Ln (ROA) 0.326 0.327 0.317 0.118

10.360*** 10.390*** 10.160*** 3.159***

Ln (Försäljning) -0.098 -0.099 -0.100 -0.011

-9.286*** -9.310*** -10.110*** -0.880

Ln (skuld.grad) 0.003 0.003 0.008 -0.011

0.246 0.262 0.681 -0.716

Ägande, likviditet FoU-intens. tidsfördröjt JA JA JA JA

Fasteffekt - Årlig JA JA JA JA

Fasteffekt - Kontroll för skillnader mellan företag JA JA JA JA

*Trippel-interaktion: Utomst. bl. * likv. * FoU-intens.,,    NEJ NEJ NEJ JA

Modellens signifkans och diagnostik

R^2 0.549 0.549 0.569 0.437

P-värde (F test) 0.000 0.000 0.000 0.000

Signifikansnivåer: 10 % = *, 5 % = **, 1 % = ***

Antalet observationer 777 777 777 444
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signifikant effekt på Tobins q. Även antalet utomstående blockägare i interaktion med 

marknadslikviditet visar sig vara icke–signifikanta och även gruppen med medelhöga 

likviditeten visar sig icke vara signifikant. 

 

Största blockägaren har igen en signifikant negativ effekt, men nu för varje grupp av 

likviditet, koefficienterna varierar mellan –0,017 och –0,008, vilket innebär att 

effekterna är väldigt nära noll. Grupperna med högsta och medelhöga likviditeten är 

negativt signifikanta på en 1 % signifikansnivå, medan den lägsta gruppen av likviditet 

är negativt signifikanta på en 5 % signifikansnivå. 

 

Åter är den mest intresseväckande kontrollvariabeln för de modellerna 4-6 den 

tidsfördröjda (med ett år) FoU-intensiteten vilken är positivt (koefficient variation 

mellan 0,032–0,034) signifikant på en signifikansnivå mellan 5 % och 10 %. Trots att de 

utomstående blockägarna inte är signifikanta i någon av Tobins q modellerna, så har de 

en signifikant positiv effekt med den högsta graden av likviditet på FoU–intensiteten (i 

de tidigare modellerna där FoU–intensitet fungerar som Y–variabel), vilken igen positivt 

påverkar Tobins q. Med andra ord kan det antas en indirekt sammankoppling mellan de 

utomstående blockägarna och prestandan. Ln (Likviditet) visar sig vara signifikant på 5 

% nivå i modell 4 och 5 medan i modell 6 är variabeln inte signifikant. Ln (ROA) har igen 

en högt signifikant positiv effekt på Tobins q, medan Ln (Försäljning) är signifikant 

negativ i respektive modell. Ln (Skuldsättningsgrad) är negativ men inte signifikant i 

någon av modellerna. 

 

Som i poolade OLS regressionen för modell 7 granskas även här huruvida utomstående 

blockägare i kombination med likviditet och innovation på långsikt har en inverkan på 

Tobins q. Intressant nog tyder det på att effekten kvarstår här då utomstående 

blockägare i kombination med högsta graden av likviditet samt innovation har en positiv 

effekt (koefficient 0,009) på en 5 % signifikansnivå på Tobins q. Av kontrollvariablerna 

är även Ln (ROA) signifikant. Modell 7 har en lägre förklaringsgrad (0,437) än de andra 

modellerna med fasteffekter då modellen har mindre kontrollvariabler som är 

signifikanta. Då variablerna tidsfördröjs med fyra år15 och resultatet signifikant, är det i 

riktlinje med Edmans, Fang och Lewellens (2015) argument om att effekten från effektiv 

                                                        
15 Likt den poolade OLS modellen 7 granskades även denna fasteffektsmodell med en tidsfördröjning på ett 

år men presenteras inte eftersom syftet (som diskuterat i kapitel 7.1.) med modellen är att granska effekten 

på ytterligare långsikt (här är dock att skillnaden att effekten inte är signifikant som i den poolade 

modellen 7 med ett års tidsfördröjning). 
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styrning samt investeringar i innovation, har en inverkan på bolagets prestanda som 

först synliggörs med tiden. 
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9 RESULTATENS SAMMANKOPPLING MED TIDIGARE 

FORSKING – INNOVATION & PRESTANDA 

 

Huruvida blockägare fungerar som effektiv bolagsstyrning har med åren varit ett 

omdebatterat område.  Tidigare studier visar varierande resultat, vilket givetvis beror på 

tillvägagångssättet och vilken grupp av ägare man ser på, t.ex. kontrollägare, 

institutionella blockägare eller obligationsinnehavare – Se kapitel 5. De flesta av dessa 

undersöker huruvida blockägare genom klassisk aktiv styrning, dvs. genom rösten, 

fungerar som en lösning på agentproblemet och för bolagets framgång. 

 

Tribo, Berrone och Surroca (2007) är en av de få undersökningar som likt denna studie 

undersökt sambandet mellan storägare och innovation samt prestanda. Studien visar 

varierande resultat beroende på vilken grupp av ägare man ser på, bl.a. finner de ett 

negativt samband mellan banker och innovation. Studiens resultat tyder på ett positivt 

samband mellan icke-finansiella institutioner och innovation. Studien visar även att 

vissa typer av blockägare i kombination med innovation har en inverkan på bolagets 

prestanda. Detta sammanfaller med avhandlingens resultat, vilka ger analysen en 

tilläggsdimension genom att påvisa att likviditeten har en central roll. Hasan, O’Brien 

och Ye (2013) undersöker huvudsakligen sambandet mellan obligationsinnehavare och 

innovation, där de obligationsinnehavare som är kortsiktiga logiskt nog har en negativ 

effekt på innovationen då dessa kan förväntas vara mindre ivriga att investera i riskfyllda 

projekt.  

 

Aghion, Van Reenen och Zingales (2013)  undersöker institutionella blockägare vilka 

definitionsmässigt är i linje med typen av blockägare i denna avhandling. 

Undersökningen visar ett positivt samband mellan blockägare och innovation. Denna 

avhandling skiljer sig i.o.m. att den undersöker effekten av blockägandet och 

handelsbeteendet där modellspecifikationerna även skiljer sig från Aghion, Van Reenen 

och Zingales (2013). Beroende variabeln i Aghion, Van Reenen och Zingaless (2013)  

forskning är CITE medan denna undersökning använder sig av FoU-intensitet, vilket 

innebär att de ser på patenteffektiviteten och outputen medan den undertecknandes 

avhandling lägger tyngden vid input av innovationen. Skillnaden mellan dessa 

diskuterades utförligt i kapitel 6.3.2. under definitionen innovation.  
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Demsetz och Lehn (1985) och Demsetz och Villalaonga (2001) visar inget klart samband 

mellan blockägarna och prestandan, vilket endast överensstämmer med avhandlingens 

initiala resultat. Kontrollägaren (insidern) i avhandlingen visar sig ha en signifikant 

negativ effekt på Tobins q i modell 1–6, både i de poolade modellerna och modellerna 

med fasteffekter. Detta följer i regel även Edmans (2009) resonemang, enligt vilket ifall 

blocket blir för stort, är det inte helt entydigt huruvida blockägarna effektivt kan utöva 

styrning. Som diskuterats i teoriavsnittet hävdar Edmans (2009) att speciellt då 

marknadslikviditeten avtar innebär det implikationer för blockägaren vid försäljning av 

hela andelen. Då handelsvinsterna börjar krympa p.g.a. detta leder det till att 

blockägaren blir mindre intresserad av att erhålla information vilket innebär mindre 

effektiva priser. Detta kan även vara en förklaring till bristen på bildandet av alltför stora 

block i USA, vilket även framgår ur avhandlingens sampel där bolagets enskilt största 

blockägare av de 111 bolag som använts har ett maximum värde på 42,050 % med en 

median (7,84 %) och medeltal (8,396 %). 

 

Kapopoulos och Lazaretou (2007) visar likt Bharath, Jayaraman & Nagar (2013) att 

blockägandet är en positiv indikator på prestandan. Kapopoulos och Lazaretous (2007) 

resultat är intressanta eftersom de även kontrollerar endogeniteten där resultaten visar 

sig fortfarande vara signifikanta. Reservationer för det signifikanta resultatet måste dock 

göras då forskningen trots sina goda förutsättningar för modellspecifikationerna som 

även inkluderar en 2SLS–specifikation. Forskarna använder sig i undersökningen av 

endast ett år (p.g.a. brist på data) vilket innebär att resultaten kan innehålla en viss 

”bias”. Resultaten i avhandlingen undviker denna ”bias” genom att inkludera en åtta års 

undersökningsperiod, för att undvika effekten av en konjunkturcykel som uppstår av en 

alltför kort undersökningsperiod. 

 

Resultaten av Bharath, Jayaraman & Nagars (2013) undersökning är en av de första som 

påvisar att blockägarna genom sitt handelsbeteende positivt kan kontribuera till 

prestandan – Tobins q. Till skillnad från denna avhandling sammanfaller deras 

huvudsakliga forskning under en betydligt lugnare konjunktur i världsekonomin, vilket 

även kan ha en inverkan på resultaten. Avhandlingens resultat är som sagt initialt inte 

signifikant mellan utomstående blockägare i kombination med likviditet på prestandan, 

men det kan antas existera ett indirekt samband mellan dem, då utomstående blockägare 

påverkar innovationen (ju större antal utomstående blockägare desto positivare), vilket 

i sin tur signifikant påverkar prestandan positivt. FoU–intensiteten i avhandlingen visar 

sig vara en signifikant positiv indikator på prestandan i både de poolade modellerna och 
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i modellerna med fasteffekter. Detta motiverar slutligen till modellenspecifikationen 

med trippel-interaktionen, vars resultat bekräftar statistiskt och logiskt att gruppen av 

utomstående blockägare i kombination med både en högre grad av likviditet och 

innovation har en signifikant positiv inverkan på bolagens långsiktiga prestanda. Detta 

innebär att utomstående blockägare sannolikt genom sitt handelsbeteende i 

kombination med högre marknadslikviditet positivt kan påverka bolagets innovation och 

prestanda i enlighet med Edmans (2009) och Edmans och Manso (2011) resonemang. 

Därmed går även de empiriska resultaten mellan Bharath, Jayaraman & Nagars (2013) 

och avhandlingen att sammankopplas. Tolkningen av resultaten kan därmed antas vara 

i linje med Bharath, Jayaraman & Nagars (2013) undersökning som resonerar att 

blockägandet i kombination med likviditet (vilket de amerikanska aktiemarknaderna i 

stort är) kan fungera som ett effektivt och positivt organ inom bolagsstyrningen.  
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10 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

    
Resultat av tidigare studier tyder på att blockägare kan utgöra ett signifikant element 

inom bolagsstyrningen – dock av varierande betydelse.16 Edmans (2009) och Edmans 

och Manso (2011) resonerar att utomstående blockägare i kombination med likviditet 

kan fungera som en styrmekanism inom bolaget. Resonemanget är ett relativt outforskat 

område inom Corporate Governance. Avhandlingen bidrar med nya insikter genom att 

empiriskt undersöka detta moderna resonemang. Att lägga fram bevis om värdet av 

denna typ av styrning kan vara av betydelse för både bolag och samhällets beslutsfattare. 

En omfattande insats har gjorts för insamlingen av forskningens underliggande 

datamaterial. Avhandlingen har en specifik infallsvinkel i sättet att närma sig 

ämnesområdet, där likviditeten har en central roll i modellspecifikationerna.  

 

I de flesta tidigare studier är likviditeten icke–önskvärd. I dessa studier tillför blockägare 

ett värde genom sin rösträtt. Styrning genom röst och hotet av försäljning utesluter 

varandra, vilket innebär att likviditet hindrar den förstnämnda genom att underlätta den 

andra. (Bhide 1993) Edmans (2009) påstår att detta är en konventionell visdom: Dessa 

tidigare studier menar att eftersom högre likviditet tillåter blockägare att sälja vilket 

resulterar i att bolaget på kort sikt presterar dåligt, vilket gör cheferna än mer kortsynta. 

Edmans teori är den motsatta till detta. 

 

Målet med avhandlingen är att kunna dra slutsatser från den empiriska undersökningen 

om de utomstående blockägarnas roll inom bolagsstyrningen mot bakgrunden av 

Edmans och Mansos teoretiska resonemang. Avhandlingens resultat tyder på att 

utomstående blockägare i kombination med hög likviditet är värdeskapande för bolagets 

innovativa långsiktighet. Detta är även överensstämmande då man ser på den positiva 

kombinerade effekten av utomstående blockägare, hög likviditet och innovation på 

bolagets framtida prestanda. Resultaten är likaledes i linje med argumentet att bolag 

skall kunna skapa och förädla värdet och förutsätter konstanta satsningar inom 

produkt– och tjänsteutveckling, dvs. innovation. (Porter 1992) Givetvis bör det 

poängteras att tidsperioden sammanfaller med en mycket volatil ekonomi, vilket innebär 

häftiga kast på den amerikanska marknaden, som präglas av både aggressiva nedgångar 

och återhämtning. Detta kan ha en effekt på undersökningen. 

 

                                                        
16 Bland annat har Tribo, berrone och Surroca (2007), Demsetz och Villalonga (2001) och Bharath, 

Jayaraman och Nagar (2013) varierande resultat. 
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Likviditets centrala roll grundar sig på att då likviditeten stiger kan blockägarna handla 

mer aggressivt, vilket i sin tur ger dem ett större incitament att samla in information 

privat för att generera större vinster. Därmed var det motiverat att i forskning, likt 

Bharath, Jayaraman och Nagar (2013), fokusera på interaktionen mellan blockägarna 

och aktielikviditeten för att kunna estimera intensiteten av att ”rösta med fötterna”. 

 

10.1. Utomstående blockägares roll i befrämjandet av bolagets 

långsiktiga innovation 

 

Cheferna bör kunna fatta beslut som är långsiktiga, då bolagets konkurrenskraft kommer 

från ökad produktkvalitet och innovation. Då satsningar görs på FoU–aktiviteter innebär 

det att resultaten syns på sikt, vilket är en bidragande orsak till att ägande tidsfördröjs 

med ett år.  

 

Resultaten i avhandlingen tyder på att utomstående blockägare, dvs. ägare med ett 

aktieinnehav på 5–10 %, i kombination med högre marknadslikviditet kan fungera som 

lösningen på befrämjandet av långsiktig innovativ verksamhet – FoU–intensiteten. 

Resultaten är robusta då de är signifikanta i både OLS regressionerna och 

fasteffektsregressionerna, vilka presenterades i kapitel 8. Dessa resultat stöds även av de 

positiva resultat i t-testen och sambandsdiagrammen i kapitel 6.6. och 6.7, där de 

utomstående blockägarna grupperades på olika sätt och jämfördes med FoU–

intensiteten. 

 

Resultaten framlägger bevis för Edmans (2009) teoretiska modell om att blockägarna 

genom sitt handelsbeteende kan befrämja långsiktighet. Effekten är likaledes signifikant 

då de utomstående blockägarna är flera enligt Edmans och Mansos (2011) teoretiska 

resonemang, vilket tyder på att utomstående blockägare genom att ”rösta med fötterna” 

är viktiga inom Corporate Governance.  Adamati och Pfleiderer (2009) menar även de 

att blockägare i kombination med likviditet genom sitt handelsbeteende kan utgöra en 

effektiv styrmekanism. Även Edmans (2009) menar i sin hypotes att mervärdet för 

bolaget från de utomstående blockägarnas handelsbeteende är ett resultat av en hög 

likviditet. Då en försäljning av aktier blir praktiskt mer rimlig innebär den höga 

likviditeten att ägarnas lojalitet av större betydelse Detta svarar även på frågan om 

huruvida blockägare självfallet alltid är långsiktiga investerare som helst inte säljer. I 
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kontrast till detta, då det finns möjligheten att sälja på kort sikt, ger det cheferna i bolaget 

incitamentet att fatta långsiktiga beslut, bl.a. inom satsningar på innovation. 

 

Att de utomstående blockägarna skall kunna fungera som en effektiv lösning hänför sig 

till att de som sofistikerade investerare har en signifikant aktieandel i bolaget. Detta kan 

givetvis innebära att de lider av företagsspecifik risk p.g.a. sämre diversifiering, vilket 

diskuterades i teoriavsnittet 4.7.2. samt 4.7.3. De utomstående blockägarna har därmed 

stora incitament att inhämta och bearbeta informationen samt att övervaka bolagets 

långsiktiga satsningar inom produkt– och tjänsteutveckling.  

 

För att effektivt implementera långsiktiga satsningar innebär det en utveckling av 

humankapital och utbildning av personalen. Detta medför kostnader som givetvis kan 

ses som negativt då detta eventuellt drar ner på den kortsiktiga vinsten. (Edmans, Fang 

& Lewellen 2015) Därför är de utomstående blockägarnas existens av stort värde, då 

denna grupp av sofistikerade investerare genom sin närvaro informerar marknaden om 

bolagets långsiktiga värde. Trovärdigheten av detta blir starkare då likviditeten ökar, 

eftersom denna grupp av informerade storägare inte säljer trots att bolaget kortsiktigt 

presterar sämre – vilket signalerar marknaden om bolagets tänkbara långsiktiga 

investeringar.  

 

Därmed är antagandet i avhandlingens själva undersökning att likviditeten har en effekt 

på blockägarnas trovärdighet om styrning vilket gruppen gör genom sitt 

handelsbeteende, och inte genom de andra möjliga styrningsmekanismerna, såsom 

förmågan av aktivism. Detta förefaller vara ett rimligt antagande. Som Brav, Jiang, 

Partnoy och Thomas (2008) påstår att då blockägare använder sig av andra 

kontrollmekanismer, som t.ex. aktivism vid bolagets årsstämma, kräver det skicklighet 

och talang som bara kan byggas över tiden. Likviditeten kommer inte ha en inverkan på 

denna sorts färdigheter. 
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10.2. Utomstående blockägares roll för befrämjandet av 

bolagets prestanda 

 

Utomstående blockägare i kombination med likviditet har inte initialt en effekt på 

bolagets prestanda, Tobins q. Då utomstående blockägare, hög likviditet och hög 

innovation kombineras visar det sig att de är enligt Edmans hypotes (2009) en positiv 

indikator på bolagets framtida prestanda. Dessa resultat ger stöd för Bharath, Jayaraman 

och Nagar (2013) forskning där de visar en direkt sammankoppling mellan blockägare 

och Tobins q. I deras forskning definieras dock blockägarna på ett annat sätt där 

interaktionen mellan dem och likviditetschocker estimeras. Samtidigt baserar sig deras 

huvudsakliga forskning på en tidsperiod med betydligt mildare fluktuationer inom 

ekonomin.  Bharath, Jayaraman och Nagar (2013) menar i sin forskning att resultaten 

på estimaten stöder Edmans (2009) argument om att aktielikviditet är en viktig del för 

att blockägarna trovärdigt kan utföra bolagsstyrning genom sitt handelsbeteende och 

direkt påverka företagets värde (Tobins q). Bharath, Jayaraman och Nagar (2013) 

argumenterar att blockägare föredrar mer likvida aktier som genast reflekterar den 

bolagsstyrning de utövar. Samma slutsatser går även att dra i avhandlingen. 

 

Edmans (2009) ger argument, vilka är av vikt för denna avhandling, om varför 

utomstående blockägare inte preliminärt, i modell 1-6, hade ett signifikant samband till 

Tobins q. Edmans resonerar att utomstående blockägare är viktiga för att stödja icke–

observerbara investeringar inom bolaget men att effekten, på t.ex. Tobins q, förblir ofta 

osynlig för empiriska undersökningar, vilket var fallet för modell 1-6 i avhandlingen. 

Däremot tydde avhandlingens resultat innehålla en indirekt länk mellan utomstående 

blockägare och Tobins q, via FoU–aktivitet. Länken visades i modell 7 med trippel-

interaktion mellan utomstående blockägare, hög likviditet och innovation ha en 

signifikant positiv effekt på bolagets långsiktiga prestanda. 

   

En annan möjlig orsak till att det inte finns ett samband i modell 1-6, kan bero på att 

avhandlingens tidsperiod baserar sig på en tid då det sker häftiga kast på den 

amerikanska finansmarknaden. Då tidsperioden präglas av både aggressiva nedgångar 

och återhämtning på börsen påverkar de säkerligen marknadsbaserade mått, som t.ex. 

Y–variabeln Tobins q och kan ha en inverkan på resultaten. Även en annan möjlig faktor 

kan givetvis vara att de gigantiska amerikanska bolagen med åren vuxit så pass mycket 

att den direkta effekten mellan blockägare och lönsamheten kan vara krävande att 
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upptäcka. Därför motiverades det att undersöka fenomenet med ytterligare dimensioner 

enligt: 

I. Om effekten kan vara indirekt – Att de utomstående blockägarna påverkar 

innovationen, vilket i sin tur signifikant påverkar prestandan. 

II. Om bolagets långsiktiga lönsamhet uppnås genom en kombination av 

utomstående blockägare, hög likviditet och innovation. 

I avhandlingen visade sig dessa två dimensioner vara signifikant positiva.  

 

10.2.1. Innovationens inverkan på prestandan  

 

Avhandlingens resultat tyder på ett robust samband mellan innovation och prestanda 

vilket bestyrks av resultaten från modellen med trippel-interaktion som diskuterats 

ovan. Resultaten om effekten av FoU–intensitet på Tobins q stöds även av 

sambandsdiagrammet i figur 4 i kapitel 6.7., vilken tyder på en relation mellan FoU-

intensitet och Tobins q. Detta är även i enlighet med den teoretiska referensramen som 

tidigare diskuterats i avhandlingen, där det hävdas att innovation är en av de viktigaste 

mekanismerna för bolag att kunna prestera på långsikt. (Porter 1992) Aghion, Van 

Reenen, och Zingales (2013) stöder även dessa argument i sin empiriska studie där de 

lyfter fram vikten av att bolag konstant måste satsa på innovation för att långsiktigt 

prestera. Detta samband kan även påstås existera i denna avhandlings resultat, där 

estimaten tyder på att FoU–intensitet signifikant positivt påverkar Tobins q. Dessa 

resultat är signifikanta i modellerna med fasteffekter och förstärks av de poolade OLS 

modellerna.  

 

Sammanfattningsvis tyder dessa resultat på att utomstående blockägare genom sitt 

handelsbeteende effektivt kan fungera som lösning på agent–principal konflikten och 

ger incitament för cheferna att först och främst aktivt satsa på investeringar inom 

forskning och utveckling, likt Aghion, Van Reenen, och Zingales (2013) undersökning. 

De ökade satsningarna inom forskning och utveckling, med hjälp av de utomstående 

blockägarnas drivkraft, innebär i det långa loppet att bolagets verksamhet effektiveras 

vilket leder till långsiktig prestanda. Därmed går det att knyta samman resultaten med 

Bharath, Jayaraman & Nagars (2013) undersökning. Resultaten bidrar även till den 

pågående forskningen om aktieprisens effektivitet. Resultaten i Bharath, Jayaraman & 

Nagars (2013) undersökning och denna avhandling tyder på att aktieprisen inte endast 
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har förmåga att ge information om företagets framtida kassaflöde utan även värdefull 

information om bolagets operativa beslut som bl.a. investeringar och styrning. 

 

 

10.3. Vilken är likviditetens roll? 

 
 

Likviditeten är nyckeln till att aktiemarknaderna effektivt skall kunna samla in ny 

information i aktiekurserna. Likviditeten fungerar som incitament för att 

marknadsaktörerna skall samla in ny information, vilken sedan utnyttjas i handeln av 

aktierna. I slutändan innebär denna process att informationsinnehållet av aktiepriserna 

blir mer värdefullt. (O’Hara 2003)  

 

Högre likviditet är teoretiskt motiverad för modellerna under hypotesen om 

blockägarnas handelsbeteende. Som kontrollvariabel är likviditeten signifikant i alla 

modeller där den finns med, för både FoU-intensiteten och Tobins q. Endast i 

fasteffektsmodellen för Tobins q med största blockägaren visar det sig att likviditeten 

inte är signifikant. Att likviditeten är signifikant i modellerna med utomstående 

blockägare och FoU-intensitet och Tobins q är överensstämmande med teorierna om 

handelsbeteende som effektiv styrmekanism. Dessa resultat om den högre likviditetens 

centrala roll bestyrks även i modell 7, där det visar sig att likviditeten tillsammans med 

utomstående blockägare och innovation har ett positivt samband till bolagets långsiktiga 

prestanda. 

 

Medan då marknaden är illikvid innebär det att utomstående blockägare på långsikt 

tvingas hålla sina aktier i bolaget, vilket medför att de inte kan ha någon sorts effekt på 

investeringar i FoU-aktiviteter eller aktiekursen. De faktum att blockägare inte skulle 

sälja sina ägarandelar då negativ information om bolaget framkommit skulle vara 

meningslöst då dessa storägare inte i första hand haft möjligheten att sälja, just p.g.a. 

illikvida marknader.  

 

Gällande insider–ägaren sammankopplat till likviditet argumenteras det i klassiska 

modeller, där blockägaren använder sig av sin röst, inom Corporate Governance att 

högre aktielikviditet avråder blockägare från att övervaka och aktivt ingripa. Coffee 

(1991) och Bhide (1993) bland andra menar att då transaktionskostnaderna minskar, 
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innebär högre likviditet att blockägare blir mindre intresserad av att aktivt ingripa i 

ledningens verksamhet och istället väljer att sälja då det där är betydligt billigare. För 

kontrollägare är det ofta lättare att utöva styrning genom att aktivt ingripa i 

verksamheten. Resultaten i avhandlingen tyder även på att största blockägaren, dvs. 

kontrollägaren inte hämtar något mervärde till bolagets innovation och t.o.m. ett 

negativt värde på Tobins q. 

10.4. Är utomstående blockägare som grupp mer effektiva än 

kontrollägare i framhävandet av långsiktighet? 

 

Enligt de klassiska teorierna motiveras det att den största blockägaren har starka 

incitament att hålla sig informerad och effektivt utöva styrning. Avhandlingens resultat 

tyder på annat. Argumentet om att utomstående blockägare är mer effektiva än den 

största blockägaren, kontrollägaren, följer förvisso Edmans (2009) tankegång. I 

praktiken innebär det att mindre blockägare kan mer effektivt utöva bolagsstyrning. 

Detta är inte allmänt vedertaget, då kutymen är att kontrollägare kan effektivt utnyttja 

sina särrättigheter för att styra, t.ex. genom att rösta vid årsstämman. Resultaten i 

avhandling tyder på att den förstnämnda gruppen är mer effektiv än den andra.  

 

Detta kan motiveras av följande tankegångar vilka tagits upp i tidigare kapitel, där La 

Porta, Lopez-de-Silanes, och Shleifer (1999) menar att en ägare måste ha minst 20 % av 

företagets aktier för att ha effektiv kontroll. I USA är det väldigt få bolag med block av 

den storleken. Likt La Porta, Lopez-de-Silanes, och Shleifers (1999) argument framgår 

det av avhandlingens sampel, att bolagens enskilda största blockägare av de 111 bolag 

som används har ett maximum värde på 42,050 % med en median (7,84 %) och medeltal 

(8,396 %), dvs. storleken på det största blocket är relativt litet. Även om denna stora 

blockägare representerar en ”materiell” aktieägare, kan det vara svårt att få sin ”röst” 

hörd eftersom de representerar en marginell andel av de enorma amerikanska bolagen.  

 

I kapitel 4.7.1. ställs en relevant fråga som kan beröra kontrollägaren: vem övervakar 

blockägarna? En möjlig orsak till att effekten från största blockägaren i resultaten var 

negativ samt marginell, är att denna storägare möjligtvis utnyttjar sin makt för att 

expropriera företagets resurser, t.ex. till privat nytta. M.a.o. återkommer principal–

agent problemet åter igen eftersom det uppstår en intressekonflikt då storägarna först 

och främst är intresserade av att optimera sin egen nyttofunktion och ser inte efter de 

resterande ägarnas intresse, vilket kan leda till en negativ effekt. 
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Emellertid påstår Edmans (200) att den optimala storleken på blocket för att skapa värde 

inte alltid är entydig. Detta resoneras att ifall blocket blir för stort, minskar 

marknadslikviditeten vilket förstås innebär implikationer för blockägaren att sälja sin 

hela andel. Därmed skulle den största blockägaren vara mindre effektiv än utomstående 

blockägare. Resultaten är i linje med detta, då den största blockägaren inte kan påvisas 

med robusthet att påverka innovationen, och har en negativ inverkan på Tobins q (där 

en ökad likviditet tycks öka dess negativa effekt åtminstone i poolade OLS modellen).  

 

Då man blickar tillbaka på de utomstående blockägarna har de enligt resonemanget ett 

positivt inflytande på företagets långsiktighet. Detta stöds även av studier där det visar 

sig att institutionella blockägare (vilka liknar utomstående blockägare), så som 

försäkringsbolag och placeringsfonder inte i första hand är motiverade att aktivt ingripa 

i ledningens aktiviteter. (Klein & Zur 2009) 

 

På basis av de positiva resultaten i avhandlingen uppstår givetvis frågan om korrelation 

och omvänd kausalitet. Det går inte med säkerhet att säga ifall utomstående blockägare 

faktiskt påverkar positivt bolagets framgång, eftersom förhållandet likaväl kan vara 

omvänt, dvs. att företagets framgång lockar utomstående blockägare. För att försöka 

svara på detta tidsfördröjdes ägandet i avhandlingens empiriska del. Det empiriska 

resultatet samt att sambandet inte är omvänt (vilket skulle kunna tyda på att 

utomstående blockägare är bra på ”stock picking”) får stöd från Edmans, Fang och Zur 

(2013), där de poängterar att: 

 

 Överensstämmande med nyttan av hypotesen om blockägarnas 

handelsbeteende, visar det sig att ökad aktielikviditet ökar sannolikheten av att 

nya utomstående blockägare lockas till bolaget. 

 En registrering av nya utomstående blockägare leder till att bolagets aktiekurs 

reagerar positivt och den operativa prestandan förbättras. Effekten är starkare 

för mer likvida företag samt då chefernas förmögenhet är mer bundna till 

aktiepriset. 

Detta talar om att det faktiskt är så att utomstående blockägare påverkar bolagets 

framgång, och inte i motsatt riktning. Teorin och det empiriska resultatet i avhandlingen 

förespråkar effektiviteten av att rösta med fötterna – därmed att denna typ av ”Wall 

Street Walk” är på så sätt en typ av ägaraktivism, vilket inte är allmänt vedertaget. 
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11 KRITIK TILL FORSKNINGEN & FÖRSLAG PÅ FORSTATT 

FORSKNING 

 

Trots strävan till att i avhandlingen noggrant undersöka utomstående blockägares 

inverkan på innovation och prestanda finns det eventuella brister och andra faktorer i 

forskningen. Denna möjliga problemställning diskuteras i detta kapitel. Till sist 

diskuteras förslag till fortsatt forskning.  

 

11.1. Endogenitet, omvänd kausalitet & trippel-interaktion 

 

Självaste metodiken omfattar ett antal kritiska egenskaper vilka kan leda till att 

snedvrida resultaten, bl.a. är endogenitet och omvänd kausalitet i viss mån vanligt 

förekommande i studier inom Corporate Governance. Som tidigare diskuterats 

ifrågasätter endogenitet och omvänd kausalitet validiteten på resultaten, även om 

estimaten tyder på ett orsakssamband mellan t.ex. ägande och innovation. Tidigare 

forskning har försökt undvika denna typ av problem genom att använda sig av olika typer 

av instrumentmodeller, där de mest typiska specificeringarna är tvåstegs 

minstakvadratmetod (2SLS). Problemet är dock att det kan vara svårt att hitta väl 

lämpade instrument, som även ofta är väldigt ostabila. Demsetz och Villalonga (2001) 

visade först signifikanta resultat men förkastade resultaten efter att de kontrollerat för 

endogenitet i instrumentmodellerna, vilket inte nödvändigtvis är korrekt då 

instrumentmodellerna kan vara teoretiskt motiverade men praktiskt inkorrekta.  

 

Trots att modellen med trippel-interaktion har ett mervärde som denna avhandling 

medför, finns det risk för att denna typ av modell kan vara svårtolkad. Detta eftersom 

interaktionen innehåller tre olika variabler, där två av dem (likviditet och innovation) 

även är uppspjälkade i tre delar. Möjligen skulle även andra typer av uppdelningar av 

variablerna ha kunnat motiveras. 
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11.1.1. Fasteffekter som lösning på omvänd kausalitet, 

endogenitetsproblem & ”Omitted Variable Bias” ? 

 

Som alternativ till användandet av instrumentmodeller, är istället tillvägagångssättet för 

huvudmodellerna i avhandlingen användandet av specificeringar med fasteffekter vilket 

är i linje med Bharath, Jayaraman & Nagars (2013) undersökning. Samt användandet av 

teoretiskt motiverade tidsfördröjda variabler av ägandet, likviditeten och även FoU–

intensiteten (då denna fungerar som en X–variabel i vissa modeller) för att visa 

resultatens robusthet och för att motverka ”Omitted Variable Bias”, omvänd kausalitet 

och delvis endogenitetsproblem. 

 

11.1.2. Undersökningens volatila tidsperiod 

 

Som diskuterats sammanfaller tidsperioden med en mycket volatil ekonomi, vilket 

innebär häftiga kast i världsekonomin samt på finansmarknaden, som präglats av både 

aggressiva nedgångar och återhämtningar på börsen. Detta kan innebära häftiga kast 

speciellt för de marknadsbaserade måtten, bl.a. Tobins q vilket kan snedvrida estimaten. 

 

 

11.2. Fortsatt forskning  

 

Då detta är ett ungt delområde inom Corporate Governance, finns det flera intressanta 

alternativa vinklingar för framtida forskning. För det första skulle omfånget av 

datamaterialet kunna utvidgas så att även ytterligare sektorer skulle representeras, t.ex. 

med ett subsampel för banker och andra inrättningar inom den finansiella sektorn (vilka 

exkluderades i avhandlingen). Speciellt intressant skulle det vara att även ha ett bredare 

sampel som skulle representera den amerikanska marknaden och sedan ett sampel för 

t.ex. den europeiska marknaden där deras estimat möjligtvis i viss mån kunde jämföras. 

Detta kunde vara av centralt intresse då rättspraxisen i USA grundar sig på anglosaxisk 

rätt (eng. common law), som enligt kutym påstås ha ett starkare minoritetsskydd än 

romersk rätt (eng. civil law), som är mer vanlig i Europa. Här finns säkerligen 

signifikanta skillnader att elaborera med. Även en längre tidsperiod kunde ingå, där 

estimeringen kunde omfatta hela perioden, och sedan kunde samplet fördelas till 

subsampel för att undersöka t.ex. effekten före och efter finanskrisen. 
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11.2.1. Fasteffekter, instrumentmodeller & variabelspecifikationer 

 

Med det stoff denna forskning erbjudit kan det även vara av intresse att föra en mer 

omfattande diskussion kring endogenitet. Detta kunde implementeras genom att först 

undersöka utomstående blockägares effekt på innovation och prestanda med 

fasteffektsmodeller vilka sedan skull utvidgas med instrumentmodeller (t.ex. 2SLS), 

detta skulle dock kräva starkare exogena instrument än tidigare forskning innehållit. Då 

instrumentmodeller åtminstone teoretiskt sett kan kontrolleras för 

endognetitetsproblem finns risken att detta potentiella problem ändå existerar, då det är 

svårt att undvika. 

 

För att kontrollera för omvänd kausalitet kunde fortsatt forskning utöver tidsfördröjning 

av variabler även granska sambandet i omvänd form mellan blockägare, innovation och 

prestanda. Detta skulle innebära att utöver de regressioner där innovation och prestanda 

fungerar som Y-variabler, skulle även omvända regressioner göras där blockägare skulle 

fungera som Y-variabel. 

 

Modellspecifikationer kunde även ändras i form av val av variabler, bl.a. kunde fokusen 

skiftas från inputen av FoU, som var fokusen i denna avhandling, till output värdet av 

FoU där ägandet skulle jämföras med CITE måttet (där de viktigare patenterna får ett 

högre värde och finns med i beroende variabeln) eller patenteffektivitet. Givetvis kunde 

större tyngd även läggas på prestandan med alternativa mått, t.ex. avkastning på eget 

kapital.  

 

En annan typ av definition kunde även användas för utomstående blockägare och 

insiders. Utöver att klassa dessa enligt den relativa andel de äger av bolaget kunde även 

typen av ägare definieras (t.ex. hedgefonder med 5–10 % ägarandel, familjemedlem med 

minst 10 % ägarandel eller direktörer med minst 10 % ägarandel.) Variabeln för likviditet 

kunde även undersökas med flera olika mått, bl.a. likt Bharath, Jayaraman & Nagars 

(2013) undersökning där de använde sig av finanskriser och decimalisering som exogena 

chocker till aktielikviditeten. 
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11.2.2. Rättspraxis som utgångspunkt till forskning? 

 

Angående skillnaderna i rättspraxisen kunde en helt ny infallsvinkel till ämnesfrågan 

vara att försöka tillämpa modellerna på den legala sidan, t.ex. med fokus på innovation 

eller prestanda. Kunde något av resultaten tillämpas som förslag till lagstiftning? Denna 

fråga kan vara av relevans för framtida forskning inom området, bl.a. då denna 

avhandling behandlar hur välskött bolagsstyrning kan gynna både bolag och samhälle. 

Speciellt då man blickar tillbaka på implikationerna från finanskrisen år 2008, kunde 

mer effektiv och även mer etiskt korrekt bolagsstyrning ha hjälpt till att undvika eller 

åtminstone minska krisen.  
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12 SAMMANFATTNING 

 
Cheferna skall kunna fatta långsiktiga beslut, då bolagets konkurrenskraft baserar sig på 

ökad produktkvalitet, innovation och långsiktig lönsamhet. Istället är ledningen ofta 

kortsiktig, då investeringar syns först på långsikt och har ett pris på företagets kortsiktiga 

vinster, vilket kan innebära att cheferna riskerar att bli avskedade. Edmans kallar detta 

fenomen för ledningens ”myopi”. Edmans och Manso lägger fram teoretiska resonemang 

om att utomstående blockägare i kombination med likviditet skulle fungera effektivt som 

en lösning på kortsyntheten.  

 

Avhandlingens syfte är att undersöka om denna företeelse med utomstående blockägare 

i kombination med högre marknadslikviditet har en inverkan på företagets innovation 

och bolagets långsiktiga prestanda (även i kombination med både likviditet samt 

innovation). Studien motiverades av den bristfälliga existerande empirin inom 

ämnesområdet. 

 

Studien grundar sig på ett paneldata konstruerat med ett brett och långt sampel av 111 

amerikanska bolag, börsnoterade på S & P 500, med bolagsspecifika variabler under 

tidsperioden 2005–2012. Den empiriska metodikens modeller, består av huvudmodeller 

av regressioner med fasteffekter vilkas resultat bestyrks med poolade OLS modeller, för 

både innovation och prestanda. En omfattande insats har gjorts för datainsamlingen, då 

stoffet för ägandeförhållandena är för hand insamlade för varje enskilt bolag per år. 

Denna typ av noggrann insamling krävs av ägandets detaljerade natur som indelats i tre 

grupper, utomstående blockägare med 5–10 % ägande, antalet utomstående blockägare 

och största blockägaren – kontrollägaren, motiverat enligt teorin fungerar ägarna i 

interaktion med marknadslikviditet (tre grader av likviditet). Slutligen används en 

modell med en s.k. ”trippel-interaktion” mellan utomstående blockägare, likviditet och 

innovation för att ytterligare undersöka dess effekt på bolagens långsiktiga prestanda. 

Bolagens innovativa förmåga mäts enligt både FoU–intensitet och antalet nya patenter 

per år, medan bolagens prestanda mäts med Tobins q och avkastning på totalt kapital.  

 

I enlighet med Edmans (2009) och Edmans och Manso (2011) tyder resultaten på att 

utomstående blockägare och antalet utomstående blockägare, i kombination med högre 

likviditet har en signifikant positiv inverkan på innovationen. Initialt är sambandet 
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mellan det utomstående ägandet och prestandan inte signifikant, men det kan antas 

existera ett indirekt samband mellan dem, då de utomstående blockägarna påverkar 

innovationen, vilket i sin tur signifikant positivt påverkar prestandan. Detta samband 

bekräftas i modellen med trippel-interaktion, vars resultat statistiskt och logiskt visar att 

gruppen utomstående blockägare i kombination med både en högre grad av likviditet och 

innovation har en signifikant positiv inverkan på bolagens långsiktiga lönsamhet. 

Undersökningens resultat tyder på att utomstående blockägare är motiverade att lösa 

agent–principal problemen mellan ledningen och ägare, samt att de utgör en positiv 

kontribution för bolagets långsiktiga välgång. Innebörden av resultaten är i linje med 

Edmans och Mansos teoretiska argument, och därmed bland de första empiriska stödet 

till teorin. 

 

Slutligen, belyser avhandlingen utomstående blockägares relevans – de har ett 

inflytande på innovation samt på den långsiktiga lönsamheten för ett tjugohundratals 

bolag – vilket även omfattar ett samhälleligt värde. 
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Appendix – Bilaga 1: Sampelföretag i undersökningen. 

 

 

Företagets namn Bransch ICB Kod Företagets namn Bransch ICB Kod

AIR PRODUCTS & CHEMS Basmaterial 1000 SHERWIN-WILLIAMS CO Industri 2000

ALCOA INC Basmaterial 1000 TYCO INTERNATIONAL Industri 2000

AVERY DENNISON CORP Basmaterial 1000 UNITED TECHNOLOGIES Industri 2000

DOW CHEMICAL CO Basmaterial 1000 XEROX CORPORATION Industri 2000

E I DU PONT DE Basmaterial 1000 BAKER HUGHES INC Olja & bränsle 0001

EASTMAN CHEMICAL CO Basmaterial 1000 CAMERON INTL CORP Olja & bränsle 0001

ECOLAB INC Basmaterial 1000 CHEVRON CORPORATION Olja & bränsle 0001

FMC CORPORATION Basmaterial 1000 CONOCOPHILLIPS Olja & bränsle 0001

PPG INDUSTRIES INC Basmaterial 1000 ADOBE SYSTEMS INC Teknologi 9000

PRAXAIR, INC. Basmaterial 1000 AKAMAI TECHNOLOGIES Teknologi 9000

ARCHER DANIELS MIDL. Konsumtionsvaror 3000 ALTERA CORPORATION Teknologi 9000

BORGWARNER INC Konsumtionsvaror 3000 APPLE INC Teknologi 9000

CAMPBELL SOUP CO Konsumtionsvaror 3000 AUTODESK INC Teknologi 9000

CLOROX CO Konsumtionsvaror 3000 BROADCOM CORPORATIONTeknologi 9000

COLGATE-PALMOLIVE CO Konsumtionsvaror 3000 CITRIX SYSTEMS INC Teknologi 9000

FORD MOTOR COMPANY Konsumtionsvaror 3000 CORNING INCORPORATED Teknologi 9000

GOODYEAR TIRE Konsumtionsvaror 3000 EMC CORP Teknologi 9000

HARLEY-DAVIDSON INC. Konsumtionsvaror 3000 F5 NETWORKS INC Teknologi 9000

HARMAN INT'L INDUST Konsumtionsvaror 3000 GOOGLE INC. A Teknologi 9000

HASBRO INC Konsumtionsvaror 3000 HARRIS CORPORATION Teknologi 9000

JOHNSON CONTROLS Konsumtionsvaror 3000 HEWLETT-PACKARD CO Teknologi 9000

KELLOGG COMPANY Konsumtionsvaror 3000 INTEL CORPORATION Teknologi 9000

KIMBERLY-CLARK CORP Konsumtionsvaror 3000 INTUIT INC Teknologi 9000

MATTEL, INC. Konsumtionsvaror 3000 JUNIPER NETWORKS INC Teknologi 9000

MONSANTO COMPANY Konsumtionsvaror 3000 KLA-TENCOR CORP Teknologi 9000

PROCTER & GAMBLE Konsumtionsvaror 3000 LAM RESEARCH CORP Teknologi 9000

REYNOLDS AMERICAN Konsumtionsvaror 3000 MICROCHIP TECHNOLOGY Teknologi 9000

STANLEY BLACK Konsumtionsvaror 3000 MICRON TECHNOLOGY Teknologi 9000

WHIRLPOOL CORP Konsumtionsvaror 3000 MICROSOFT CORP Teknologi 9000

AMAZON.COM INC Konsumentservice 5000 MOTOROLA SOLUTIONS Teknologi 9000

NETFLIX INC Konsumentservice 5000 NETAPP INC. Teknologi 9000

EBAY INC. Konsumentservice 5000 NVIDIA CORPORATION Teknologi 9000

AMETEK INC Industri 2000 ORACLE CORPORATION Teknologi 9000

ACCENTURE PLC Industri 2000 PITNEY BOWES INC. Teknologi 9000

AGILENT TECHNOLOGIES Industri 2000 QUALCOMM INC Teknologi 9000

AMPHENOL CORP Industri 2000 RED HAT, INC. Teknologi 9000

BOEING CO Industri 2000 SANDISK CORP Teknologi 9000

CATERPILLAR INC Industri 2000 SKYWORKS SOLUTIONS Teknologi 9000

CUMMINS INC. Industri 2000 TEXAS INSTRUMENTS Teknologi 9000

DEERE & COMPANY Industri 2000 VERISIGN, INC. Teknologi 9000

EATON CORPORATION Industri 2000 WESTERN DIGITAL CORP Teknologi 9000

EMERSON ELECTRIC CO. Industri 2000 XILINX INC Teknologi 9000

FLIR SYSTEMS INC Industri 2000 YAHOO! INC Teknologi 9000

FLOWSERVE CORP Industri 2000 INTL FLAVORS&FRAGRAN Basmaterial 1000

GENERAL ELECTRIC CO. Industri 2000 PENTAIR PLC Industri 2000

HONEYWELL INTERNATNL Industri 2000 HALLIBURTON COMPANY Olja & bränsle 0001

ILLINOIS TOOL WORKS Industri 2000 SCHLUMBERGER LIMITED Olja & bränsle 0001

INGERSOLL-RAND Industri 2000 CISCO SYSTEMS, INC. Teknologi 9000

LOCKHEED MARTIN CORP Industri 2000 3M COMPANY Industri 2000

NORTHROP GRUMMAN Industri 2000 NEWELL RUBBERMAID Konsumtionsvaror 3000

PACCAR INC. Industri 2000 GARMIN LTD. Teknologi 9000

PALL CORPORATION Industri 2000 TEXTRON INC Industri 2000

PARKER-HANNIFIN CORP Industri 2000 CERNER CORPORATION Teknologi 9000

RAYTHEON COMPANY Industri 2000 MEADWESTVACO CORP Basmaterial 1000

ROCKWELL AUTOMATION Industri 2000 PERKINELMER INC Industri 2000

ROCKWELL COLLINS INC Industri 2000
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Appendix – Bilaga 2: Företag med bristfälligt data.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Företag Blockägare - Marknadsvärde - Totala tillgångar - Skuldsättning - Avkastning på totalt kapital - Likviditet - Patenter  -

Data bristfälligt Data bristfälligt Data bristfälligt Data bristfälligt Data bristfälligt Data bristfälligt Data bristfälligt

ALLEGHENY TECHNOLOGS 1

INTERNATIONAL PAPER 1

NEWMONT MINING CORP 1

SIGMA-ALDRICH CORP 1

ALTRIA GROUP INC 1

DR PEPPER 1 1 1 1 1

ELECTRONIC ARTS, INC 1

ESTEE LAUDER CO 1

GENERAL MILLS, INC. 1

HANESBRANDS, INC. 1 1

HERSHEY CO 1

HORMEL FOODS CORP 1 1

MCCORMICK & CO INC 1

MONDELEZ 1

J M SMUCKER CO 1

SNAP-ON INC 1 1

MCKESSON CORPORATION 1

YUM! BRANDS INC 1 1

AUTOMATIC DATA PROC 1

BALL CORPORATION 1

DANAHER CORP 1

DOVER CORP 1

GENERAL DYNAMICS 1

JOY GLOBAL, INC. 1

OWENS-ILLINOIS, INC. 1

PRECISION CASTPARTS 1

ROPER INDUSTRIES INC 1

TE CONNECTIVITY 1 1 1

EXXON MOBIL CORP 1 1

ANALOG DEVICES, INC. 1

FMC TECHNOLOGIES 1

FIRST SOLAR, INC. 1 1

APPLIED MATERIALS 1

CA INC 1

LINEAR TECHNOLOGY 1

GOOGLE INC. C 1 1 1

INT'L BUSINESS MACHS 1

SALESFORCE.COM, INC. 1

AT&T INC 1 1

CONSOLIDATED EDISON 1

SEAGATE TECHNOLOGY 1

SYMANTEC CORP 1

TERADATA CORPORATION 1 1 1

Sammanlagt 4 8 2 4 6 6 30

% av de borttagna företagen 9 % 19 % 5 % 9 % 14 % 14 % 70 %
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Appendix – Bilaga 3: Korrelationsmatris med trippel-interaktion. 
 

 
 
 

 

Tobins q Ln (Tobins q) Utomst. BLA Utomst. BLB Utomst. BLC ROA Ln (ROA) Försäljning Ln (Försäljning)

Tobins q 1

Ln (Tobins q) 0.942 1.000

Utomst. BLA 0.095 0.091 1.000

Utomst. BLB -0.033 -0.055 -0.087 1.000

Utomst. BLC -0.133 -0.122 -0.108 -0.099 1.000

ROA 0.486 0.530 0.004 0.066 -0.084 1.000

Ln (ROA) 0.465 0.547 -0.048 0.041 -0.077 0.855 1.000

Försäljning -0.240 -0.281 -0.106 -0.033 -0.125 -0.090 -0.111 1.000

Ln (Försäljning) -0.336 -0.370 -0.128 0.016 -0.070 -0.112 -0.112 0.757 1


