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Abstract 

Previous literature studies on the relationship between R&D and firm valuation has been 

almost exclusively focused on US, and to some extent the UK, and were conducted a number 

of years ago. There may be differences in how different geographic markets values R&D 

investments and there may be new research findings in need of comparison. In this literature 

review we go through research that cover a greater variety of geographic markets than those 

previously compiled. This enables us to get a broader perspective on how a larger sample of 

countries value R&D in terms of firm value. The results show that European countries seem 

to have a positive correlation between R&D investments and firm value. However, the results 

are not consistent in terms of the US, which to some extent contradicts previous compilations 

of research based on US as geographic market. Moreover, we find that underlying factors 

affects the relationship between R&D and firm value. In general, smaller firms and those 

operating in high-tech industries show a stronger relationship, albeit not unambiguous. Firms 

with high growth also show a stronger relationship compared to firms with low or no growth. 

 

Keywords: research and development, R&D, firm value, stock return. 
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1 Bakgrund 

Ett företags marknadsvärde skall i grunden reflektera dess nettotillgångar. De materiella 

tillgångarna i ett företag i form av maskiner, fastigheter och inventarier är relativt lätta att 

identifiera och att sätta ett värde på. I en värld där företags tillgångar enbart utgjordes av 

materiella tillgångar skulle processen att hänföra aktiepriset och dess marknadsvärde vara en 

logisk process då de materiella tillgångarna redovisas i bokföring, men också i finansiella 

rapporter på kvartals- eller årsbasis. I takt med att samhället har utvecklats har vi i den 

moderna ekonomin också tillgångar i företag som inte är materiella. Kunskap, forskning och 

utveckling (FoU), patent och företagskultur är exempel på sådana tillgångar (Andriessen 

2004; Brealey, Allen, och Myers 2014). 

Under de senaste decennierna har forskare i allt större utsträckning börjat intressera sig för 

företags ”osynliga” tillgångar som i stor utsträckning ligger utanför balansräkningen. 

Griliches (1981) menar i en av de första grundstudierna på forskningsämnet att FoU och 

patent skapar ett immateriellt kapital för företaget, och indikerar att detta då också bör räknas 

in vid värdering av företaget. Fler studier har därefter byggt på detta resonemang och studerat 

sambandet mellan FoU och företags marknadsvärde, där den generella bilden är att det finns 

ett positivt samband mellan investering i FoU och marknadsvärde (se bl.a. Hirschey 1985; 

Hall 1993a, 1993b; Jaffe 1986). 

Hall (1999) presenterar en genomgång av tidigare studier och forskning avseende 

immateriella tillgångar, med fokus på FoU och patent, och dess koppling till marknadsvärde. 

Genomgången påpekar bristen i geografisk spridning, då det för tiden av sammanställningen 

enbart existerade empiriska studier för amerikanska företag, samt två studier för 

Storbritannien. Vidare noteras att de flesta studierna har fokuserat på data från 1960 och 

1970-talet. Andra studier för motsvarande mätperiod kommer fram till att det dels förelåg en 

generellt hög värdering av FoU, men att resultaten inte var konsistenta, där FoUs relation till 

marknadsvärde inte visade sig stabilt över tid (Hall, 1993a, 1993b; Hirschey, Richardson och 

Scholz 1998). Hall (1999) argumenterar för att utomstående effekter med en volatil marknad, 

i kombination med en framväxande teknologisk industri gjorde att resultaten och det 

specifika värdet av FoU med avseende på marknadsvärde kan vara missvisande. Hall (1993a, 

1993b) visar på att FoUs inverkan på marknadsvärdering, minskade abrupt under 1980-talet i 

jämförelse med tidigare, och beskriver att denna minskning kan härledas till (a) att materiella 

tillgångar värderades högre, och (b) att FoU-värderingens vikt minskade i högteknologiska 
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branscher, som till exempel datorindustrin, ingenjörsteknik, elektronik och 

elektronikmaskineri. Volatiliteten och den uppblåsta FoU-värderingen för högteknologiska 

företag minskade således under 1980-talet. Hall (1999) poängterar också att då extremvärden 

togs bort i de senare studiernas matematiska modeller så marginaliserades volatiliteten till 

viss del och tydligare resultat erhölls. 

Anagnostopoulou (2008) gör en genomgång av tidigare studier om FoU och marknadsvärde. 

Även denna genomgång fokuserar huvudsakligen på företag i USA och Storbritannien. 

Genomgången behandlar några av de studier som även Hall (1999) behandlar, men även 

några senare. Genomgången är kortfattad och saknar en bredare geografisk förankring. 

Studien grupperar värderingsfaktorer utifrån ett antal teman identifierade i den studerade 

litteraturen: ekonomisk karakteristik, aktuell- och prognostiserad operativ prestation, 

kapitalstruktur och risk. Även denna genomgång förmedlar bilden av att det generellt finns 

ett positivt samband mellan investeringar i FoU och företags marknadsvärde. 

1.1 Problematisering 

Att det finns ett positivt samband mellan FoU och företagsmarknadsvärde betyder att 

investeringar i FoU leder till att aktiepriset ökar och därmed företagets marknadsvärde. Detta 

är således någonting som är av intresse både för investerare och företagsägare. Om det finns 

ett positivt samband så är FoU värdeskapande och värderelevant för värdering av företag. Är 

sambandet istället negativt så innebär det att FoU har motsatt på effekt på marknadsvärdet 

och är därmed inte värdeskapande.  

Studien tar fasta vid den problembeskrivning som återges av Hall (1999) och 

Anagnostopoulou (2008); att den tidigare forskningen vid tiden för dessa 

litteratursammanställningar nästan uteslutande var inriktad på USA, och i ett fåtal fall 

Storbritannien.  

Det kan föreligga skillnader i den grad FoU värderas av marknaden för olika geografiska 

regioner, till exempel mellan USA och Europa. Tidigare studier har bland annat identifierat 

att europeiska länder tycks ha en längre investeringshorisont. Men också andra breda aspekter 

som att europeiska företag har en stabilare relation med banker, en annan ägarstruktur och i 

allmänhet ett mindre strikt regelverk kopplat till de finansiella marknaderna (Franks, Hardie, 

Malinvaud och Mayer 1990; La Porta, Lopez-De-Silanes och Shleifer 1999). Tidigare studier 

har också identifierat aspekter som är mer kopplade till det specifika företaget som också kan 
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påverka relationen mellan FoU och marknadsvärde. Exempel på sådana faktorer kan vara 

företagsstorlek, branschtillhörighet och tillväxttakt (Jaffe 1986). 

Dessa faktorer är någonting som skulle kunna visa på ett annorlunda utfall med avseende 

FoUs samband med företags marknadsvärde beroende på vilken geografisk region som 

studeras. Det motiverar också behovet av att involvera fler geografiska marknader utöver 

USA och Storbritannien för att på så sätt få en bredare översikt av forskningsområdet och 

studera om det föreligger några skillnader och likheter mellan dessa geografiska marknader. 

1.2 Syfte 

Genom en litteraturstudie avses sambandet mellan FoU och företags marknadsvärde studeras. 

Med avseende på den geografiska begränsningen som tidigare har belysts i 

problematiseringen avser vi att studera eventuella skillnader på fler geografiska marknader 

för att på så sätt kunna få en bredare sammanställning än vad som tidigare har presenterats. 

Studien avser även att identifiera eventuella underliggande faktorer som kan vara påverkande 

för sambandet mellan FoU och marknadsvärde. 

1.3 Disposition 

Resterande del av detta kapitel består av en beskrivning av begrepp som är nödvändiga att ha 

i åtanke för att kunna tillgodogöra sig resultatkapitlet. I det andra kapitlet redogör vi för vår 

metod och metodologiska överväganden. Resultatkapitlet sammanfattar de ingående 

studierna. I det fjärde kapitlet för vi en sammantagen diskussion om studiernas innehåll och 

vårt val av metod samt förslag på vidare forskning. I en slutsats relaterar vi erhållna resultat 

ställt mot syftet med undersökningen.  
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2 Centrala begrepp 

I detta avsnitt presenteras några återkommande begrepp som används i studien. 

Ett antal begrepp är återkommande och centrala i de olika studierna som denna 

litteraturstudie behandlar. För att på ett lättare sätt tillgodogöra sig innehållet i resultatkapitlet 

är det nödvändigt att ha en grundläggande förståelse för vad dessa begrepp innebär för att 

förstå sambandet mellan FoU och marknadsvärde. 

Värderelevans kan inom finansiering och redovisning avse ett fenomen som påverkar ett 

värde, exempelvis ett företags marknadsvärde. Om FoU påverkar ett företags marknadsvärde 

i endera positiv eller negativ riktning så innebär det att FoU är värderelevant (Barth et al., 

2001). 

Ett företags marknadsvärde är företagets totala värde på marknaden, ofta en aktiebörs. Värdet 

utgör antalet aktier i företaget multiplicerat med aktiens pris. Således hör aktiepriset och ett 

företags marknadsvärde ihop. När en aktie stiger med 1 procent, så stiger marknadsvärdet 

med 1 procent, och vice versa (Brealey et al. 2014).  

FoU-investeringar kostnadsförs, och kan i vissa fall tillgångsföras, ofta benämnt kapitaliseras, 

i form av immateriella tillgångar. Regelverken för huruvida FoU kan eller ska tillgångsföras 

skiljer sig åt mellan länder. Den internationella redovisningsstandarden IFRS stipulerar att 

utvecklingskostnader under vissa specifika villkor får tillgångsföras, medan 

forskningskostnader inte får det. I de fall då de inte får upptas som en immateriell tillgång ska 

de kostnadsföras i samband med att kostnaden uppstår (IFRS 2012). 

Intensiteten av FoU innebär att man mäter graden av FoU relativt en annan variabel, i de 

flesta fall endera omsättningen eller marknadsvärdet. Den redovisade FoU-kostnaden eller 

tillgångsförda FoU-värdet divideras med omsättning eller marknadsvärde för att få fram den 

procentuella andelen som FoU utgör i företaget. I och med detta kan studierna identifiera om 

olika nivåer av FoU-intensitet påverkar sambandet med marknadsvärdet på olika sätt. 

Studierna varierar i benämningen av FoU. Kostnad, utgift och investering avser i denna 

studie samma sak. Genomgående identifieras FoU-beloppet ifrån finansiella rapporter där de 

endera är kostnads förda eller tillgångs förda. 
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3 Metod och metodologiska ställningstaganden 

I detta avsnitt presenteras metod och motivering av de metodologiska val och 

ställningstaganden som har gjorts under studiens gång. 

3.1 Undersökningsstrategi och övergripande metod 

Systematisk litteraturstudie valdes som undersökningsstrategi för att genomföra och besvara 

studiens syfte (Bryman, Bell och Nilsson 2013; Saunders, Lewis och Thornhill 2012). 

Systematisk litteraturgenomgång kan definieras som: 

”en replikerbar, vetenskaplig och transparent process … som syftar till att minimera 

skevheter genom utförliga litteraturundersökningar avseende publicerade och 

opublicerade undersökningar och genom att beskriva granskarens beslut, metoder och 

slutsatser” (Bryman et al. 2013, s. 115, citering av Tranfield 2003). 

Definitionen användes som rättesnöre för studien. Den valda metoden uppfyller i allt 

väsentligt definitionen med undantag för några aspekter. Metoden redogörs grundligt för att 

skapa transparens om undersökningsprocessen samt för att möjliggöra replikering av studien. 

Objektivitet och opartiskhet från de personer som genomförde studien var viktigt för att inte 

skapa påverkan av egna värderingar och minimera skevhet i resultat och slutsatser. 

Litteratursökningar har genomförts noggrant och utförligt. Publicerat men inte opublicerat 

material har undersökts då det bedömdes att det inte var realistiskt att inkludera opublicerade 

verk med tanke på de åtkomstproblem som kan föreligga. Fokus för studien har varit att 

undersöka studiernas resultat och slutsatser, men även andra aspekter som metod och urval 

har studerats. 

Den huvudsakliga orsaken till valet av systematisk litteraturstudie som undersökningsstrategi 

var att kunna svara på syftet med studien. Det bedömdes att den samlade forskningen skulle 

kunna ge det underlag som behövdes för en heltäckande förståelse för den samlade 

evidensbaserade kunskapen inom området. Alternativet hade varit att driva nya empiriska 

undersökningar inklusive kvantitativ statistisk analys, eller eventuellt i kombination med 

studie av andra forskares undersökningar. Det visade sig senare vid sökning av litteratur att 

detta antagande var korrekt då ett stort urval av empiriskt grundad forskning identifierades av 

vilken hade studerat effekterna av FoU-investeringar med avseende på företags 
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marknadsvärde, samt gav den geografiska bredd som behövdes för att kunna genomföra 

studien. 

Studien har ett kvalitativt angreppssätt för att undersöka kvantitativt inriktade studier. Studien 

kan liknas med en tvärsnittsdesign med skillnaden att ett tvärsnitt av studier undersöks, som i 

sin tur studerar ett tvärsnitt, panel, eller tidsserie med empiri. Ett ytterligare särdrag är att 

studien genomför en kvalitativ innehållsanalys av studier. 

Bryman et al. (2013) belyser begränsningar och kritik mot systematisk litteraturgenomgång. 

En begränsning är att forskningsfrågor inte alltid kan definieras som effekter av en viss 

variabel eller att ämnesområdets gränser är mer flytande. Denna problematik blev aktuell för 

studien. Inledningsvis var målsättningen att studera faktorer som förutsättningar och metod, 

för att kunna göra en bedömning av reliabilitet och validitet av de enskilda studiernas resultat 

och slutsatser och utifrån det göra en samlad bedömning av alla studier och få fram ett 

entydigt svar på studiens syfte. En sådan bedömning var dock inte genomförbar då studiernas 

data inte var tillgängliga. Huvudfokus för studien har istället varit på att identifiera och 

jämföra resultat och slutsatser mellan de olika bidragen, även om andra underliggande 

resultat i studierna har behandlats. En närbesläktad begränsning med systematisk 

litteraturgenomgång berör just metodens eventuella tillkortakommanden vid kvalitativa 

studier, framförallt beslut om metodologiska bedömningar som ligger till grund för 

bedömning av kvalitet och urval av litteratur. En ytterligare kritik som framförs är att 

metoden kan innebära en utökad byråkratisering med risk för fokus på det tekniska istället för 

på analytiska tolkningar. Då en systematisk bedömning förutsätter en objektiv bedömning av 

litteraturs kvalitet, samtidigt som det inte finns någon konsensus om hur sådan 

kvalitetsbedömning ska ske, så har detta problem varit relevant för studiens genomförande. 

Dessa begränsningar och kritik till systematisk litteraturgenomgång har beaktats vid val av 

metod och studiens genomförande. Den kanske viktigaste delen i metoden har varit just 

bedömningen av kvalitet på litteratur, vilket beskrivs nedan; fokus har varit på innehåll och 

inte form. Forskningsmetodik samt andra litteraturstudier har studerats och anpassats för 

studies syfte. I övrigt har ett kritiskt förhållningssätt till alla typer av litteratur och eventuellt 

bias hos de personer som genomfört studien tagits i beaktning (Bryman et al. 2013; Saunders 

et al. 2012). 



 11 

3.1.1 Undersökningsprocess 

Studiens genomfördes baserat på Saunders et al. (2012) fem-stegs process i kombination med 

PRISMAs checklista och flödesdiagram (PRISMA, 2015). Fem-stegs processen gav ett 

övergripande ramverk för studien. PRISMA utgör ett väl genomarbetat och användbart 

verktyg för stöd vid systematisk metaanalytisk litteraturgenomgång (Bryman et al. 2013). 

Även om PRISMA primärt är inriktad mot det kliniska området och för kvantitativ 

metaanalys så kunde dess huvudsakliga delar med fördel appliceras på studien som ett 

komplement till fem-stegs processen. PRISMA flödesdiagram gav ett stöd i steg två och tre i 

fem-stegs processen för att rapportera de undersökta studierna på ett tydligt sätt. Bilaga 1 

innehåller en anpassad version av PRISMA checklista som användes i studien. Den 

anpassade fem-stegsprocessen omfattade följande steg: 

1. Formulera syfte och undersökningsfrågor. Då initial version av problemformulering, 

syfte och undersökningsfrågor var framtagna så utvecklades en första version av 

metoden. Både inledande delar och metod förfinades senare under arbetets gång. 

2. Genomför sökning och identifiera potentiell relevant litteratur. Se mer om detta nedan 

under ”Sökning och urval av litteratur”. Detta steg motsvarar Identification och 

Screening i PRISMA flödesdiagram (PRISMA 2015). 

3. Välj ut och utvärdera relevant litteratur. Se mer om detta nedan under ”Sökning och 

urval av litteratur”. Detta steg motsvarar Eligibility i PRISMA flödesdiagram (ibid). 

Den sista aktiviteten i PRISMA flödesdiagram avseende kvantitativ syntes 

(metaanalys; Bryman et al. 2013) är inte aktuellt för vår studie. 

4. Analysera och syntetisera de relevanta och utvalda studierna. Se mer om detta under 

”Analysmetod”. 

5. Rapportera resultat från studien. 

3.2 Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusions- och exklusionskriterier styrdes av studiens problematisering och syfte (Bryman et 

al. 2013). Studien inkluderade litteratur vars syfte var att studera samband mellan FoU och 

företags marknadsvärde. Övriga kriterier var: 

- Inkludera cirka 10 stycken studier som studerar olika geografiska områden. Ungefär 

10 studier bedömdes vara tillräckligt för att kunna ge ett generaliserande svar på 

studiens syfte och samtidigt inte för många för att kunna genomföra en mer 
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djupgående kvalitativ analys av respektive studie.  Det gav också möjligheten att få 

ett bredare geografiskt omfång.  

- Studier skulle vara på svenska eller engelska. Engelska valdes av den anledningen att 

det är det dominerande språket för vetenskaplig litteratur och svenska för att täcka in 

eventuella studier för Norden genomförda på det svenska språket. 

- Litteratur skulle vara original och vetenskapliga. Med vetenskapliga menas att artiklar 

skulle vara referentgranskade (Jerkert 2010), publicerade på vetenskapliga tidskrifter 

eller avhandlingar från universitet, samt författade i enlighet med vetenskaplig praxis. 

Att litteratur var vetenskaplig bekräftades genom att sökning i databaser skedde 

genom att ange sådant kriterium samt genom att kontrollera vart studien fanns 

publicerad. 

- Studier skulle vara baserade på empirisk data då det av tillförlitlighetsskäl 

eftersträvades så få led som möjligt mellan studien och ursprunglig data. 

- Studier skulle behandla publika företag p.g.a. begränsningar i tillgängligheten av 

tillförlitlig data från privata företag, som t.ex. aktiepriser och information om FoU 

verksamhet, och i sin tur tillgängligheten av studier att behandla. 

- Studier skulle ha kvantitativ inriktning då syftet med studien var att undersöka det 

kvantitativa sambandet mellan FoU och marknadsvärde. 

- Studier med fokus på FoU-effektivitet och redovisningstekniska aspekter av FoU 

exkluderades då det inte innefattas i studiens huvudsyfte. 

3.3 Sökning och urval 

Sökningar utfördes i två faser. Den första fasens syfte var att genomföra initiala sökningar för 

att få en överblick över forskningsområdet, utveckla en sökteknik och identifiera relevanta 

sökord. Utifrån den initiala sökningen reviderades studiens problematisering och syfte. Den 

initiala sökningen genomfördes via Örebro universitetsbiblioteks databaser med sökverktyget 

Summon, vilken möjliggör sökning i flera databaser samtidigt. Därutöver genomfördes också 

sökningar via Google och Google Scholar separat. Ett ytterligare syfte med de initiala 

sökningarna var att undersöka om det fanns tidigare liknande litteratur, vilket gjordes genom 

sökning i Örebro universitetsbiblioteks Cochrane Library-databas vilken specifikt innehåller 

litteraturstudier. Inga litteraturstudier liknande den vi avsåg att genomföra hittades i det läget. 

Senare under sökning av artiklar hittades en sammanställning på forskningsområdet av Hall 

(1999) och även en mindre litteraturgenomgång på forskningsämnet av Anagnostopoulou 

(2008). Beslut togs då att omformulera studiens syfte och avgränsa studien till att inkludera 
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studier som genomförts efter Hall (1999) och som inte omfattats av dennes undersökning. 

Denna studie behandlar några av de studier som även Anagnostopoulou (2008) tar upp men 

behandlar även senare studier samt belyser andra aspekter. De initiala sökningarna gav ett 

underlag att gå vidare med studien utifrån.  

Den andra fasen omfattade en systematisk sökning och urval, vilket skedde iterativt. 

Sökningen genomfördes baserat på de i den första fasen identifierade sökorden. Primärt 

gjordes sökningarna via Örebro universitetsbiblioteks databas (Summon). Kompletterande 

sökningar utifrån referenser från tidigare funna artiklar gjordes via Google Scholar. Sökorden 

kombinerades med de booleska sökoperatorerna AND och OR, där AND-prefixen kombinerar 

flera sökord där samtliga ska finnas med i resultatet, medan OR-prefixen kan användas vid 

närbesläktade ord, exempelvis market valuation och market value, där en eller flera av 

sökorden ska finnas med (Lunds universitetsbibliotek 2011). Sökningar gav totalt 641 träffar. 

Urvalet genomfördes i fyra steg där artiklarnas relevans matchades mot studiens syfte. I det 

första steget lästes titlar och 44 studier bedömdes vara relevanta. I det andra steget lästes 

sammanfattning (eng. abstract) och slutsats och 20 studier bedömdes vara relevanta. I det 

tredje steget lästes hel artikel och 14 studier bedömdes vara relevanta. I det sista, fjärde 

steget, genomfördes en helhetsbedömning av studiernas kvalitet med hjälp av inklusions- och 

exklusionskriterier samt av en granskningsmall (bilaga 3) med betygsättning på skalan: hög, 

medel och låg. Studier som bedömdes ha kvalitet hög eller medel inkluderades i studien. Alla 

14 studierna uppfyllde ”ja” som svar på frågorna i granskningsmallen; 10 av dessa uppfyllde 

i övrigt alla uppställda villkor och gavs hög i betyg, 2 stycken uppfyllde villkoren relativt väl 

och gavs medel i betyg. Slutligen ansågs 2 av studierna vid en helhetsbedömning sättas till 

betygsnivå låg, och exkluderades således ur studien. Bilaga 2 beskriver sökstrategi och urval 

i dessa steg. 

3.4 Analysmetod 

Fokus för studien har varit att analysera resultat och slutsatser i de ingående bidragen. Även 

andra delar som geografiskt omfång, när undersökningen gjordes, kriterier för empiriskt 

urval, forskningsmetod, datakällor, mätperiod, samt mätmetod har studerats för att bedöma 

helheten. En del av studierna innehåller även delar som inte matchar syftet med denna studie 

och har därför inte behandlas. 
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På övergripande nivå behandlar alla studier det huvudsyfte som är utgångspunkten för denna 

studie, det vill säga samband mellan FoU och företags marknadsvärde. Vid genomgång av 

studiernas syfte och resultat blev det uppenbart att de både delar likheter och skiljer sig åt på 

underliggande nivå. Förutom att enligt huvudsyftet med studien studera den geografiska 

kopplingen mellan FoUs samband och marknadsvärde identifierades ett antal ytterligare 

underliggande faktorer, vilka också inkluderades i analysen. 

Studierna har analyserats iterativt i flera steg. I det första steget extraherades information om 

studiernas respektive beståndsdelar, se bilaga 4. I ett andra steg jämfördes studierna med 

varandra utifrån dess beståndsdelar för att identifiera likheter och skillnader. I ett tredje steg 

analyserades studiernas resultat avseende huvudsyftet med denna studie samt resultat 

relaterade till övriga underliggande faktorer. I steg fyra genomfördes en vidare analys i en 

resultatdiskussion där studiers beståndsdelar och identifierade underliggande faktorer ställdes 

mot varandra. I det sista steget analyserades reliabilitet, replikerbarhet och validitet i studiens 

metod ställt mot det sammantagna resultatet från studien i en metoddiskussion. 
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4 Resultat 

I detta kapitel redogörs för det väsentliga i de studier som har studerats. Först presenteras 

en allmän översikt, för att sedan mer precist redogöra för de resultat av studierna som är 

relaterat till denna studies huvudsyfte. 

Bilaga 4 innehåller en sammanfattande tabell för de artiklar som har ingått i studien. Förutom 

övergripande identifiering av artiklar genom referens med författares namn och 

publiceringsår så omfattar tabellen de beståndsdelar utifrån vilken studien har genomförts. 

Beståndsdelarna är: länder, syfte, resultat/slutsats, forskningsmetod, mätperiod, urval, och 

mätmetod. 

4.1 Övergripande 

Litteraturstudien innefattar 12 empiriska studier mellan åren 1999 och 2013. Studierna är 

genomgående kvantitativa där man har använts sig av tvärsnitts och panel upplägg (tidsserie i 

ett fall, se Callen och Morel (2005)) och studerar sekundärdata i kvantitativ analys. Data har 

insamlats från databaser innehållande ekonomisk data (bland annat Compustat, Datastream). 

Geografiskt omfattar studierna Australien, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, 

Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland, USA, och 

Österrike. Studiernas mätperioder skiljer sig åt i både längd och tidsperiod. Den totala 

mätperioden för alla studier omfattar 19511 till och med 2011. 

4.2 Syfte 

Alla studier innefattar syftet att undersöka relationen mellan FoU och företags 

marknadsvärde. Var och en av studierna undersöker detta samband för ett eller flera specifika 

länder vilka ibland överlappar helt, delvis, eller inte alls, se bilaga 4. De flesta studier 

studerar detta samband utifrån antingen FoU-investeringar eller FoU-intensitet (Al-Horani, 

Pope och Stark 2003; Callen och Morel 2005; Duqi och Torluccio 2010; Ehie och Olibe 

2010; Hall och Oriani 2004; Parcharidis och Varsakelis 2010; Toivanen, Bosworth och 

Stoneman 2002). Eberhart, Maxwell och Siddique (2004) skiljer sig från övriga studier då de 

                                                 

1 Eberhart et al. (2004) omfattar mätperioden 1951-2001 men majoriteten av företagsobservationer är från 

perioden 1974-2001. 
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undersöker hur en oväntad FoU-ökning påverkar marknadsvärdet under en lång mätperiod, 

men också i 5-årsintervall. Undersökningen omfattar även skillnader mellan låg- och 

högteknologiska företag, samt låg- och hög tillväxt företag. Även Pindado, De La Torre och 

De Quieroz (2010) har ett delvis annorlunda fokus än övriga studier då de undersöker 

huruvida olika företagskarakteristik påverkar sambandet mellan FoU och företags 

marknadsvärde. En annan aspekt som behandlas i en del av studierna (Chan, Lakonishok och 

Sougiannis 2001; Godfrey och Koh 2001; Ohlson 2013) är hur FoU relateras till 

marknadsvärdet då FoU tillgångförs. Ohlson (2013) undersöker skillnader mellan kapitalförd 

respektive kostnadsförd FoU. Parcharidis och Varsakelis (2010) är den enda av studierna som 

behandlar samband mellan FoU och marknadsvärde på en tillväxtmarknad2, Grekland. Ehie 

och Olibe (2010) undersöker skillnader i samband mellan FoU och marknadsvärde före och 

efter terrorattacken mot World Trade Center 11 september 2001. Chan et al. (2001) och 

Godfrey och Koh (2001) undersöker förutom effekten av FoU även generellt effekten av 

immateriella tillgångar på marknadsvärde till skillnad mot övriga studier som specifikt 

studerar FoU. Chan et al. (2001) skiljer sig mot övriga studier i det att den även studerar 

FoUs påverkan av volatiliteten på avkastning. 

4.3 Mätperiod och Urval 

Data och dess mätperioder sträcker sig över en långt tidsspann, 1951-2011. Längden av 

mätperioden för respektive studie skiljer sig åt, från 1 (Godfrey och Koh 2001) till 50 år 

(Eberhart et al. 2004). Fem av studierna sträcker sig över mer än 10 år (Callen och Morel 

2005; Chan et al. 2001; Eberhart et al. 2004; Ehie och Olibe 2010; Pindado et al. 2010). 

Övriga studier har mätperiod i spannet 4-10 år (Al-Horani et al. 2003; Duqi och Torluccio 

2010; Hall och Oriani 2004; Toivanen et al. 2002). Alla studier behandlar data under 1990 

och framåt, även om vissa studier påbörjar mätperiod dessförinnan (Callen och Morel 2005; 

Chan et al. 2001; Eberhart et al. 2004; Hall och Oriani 2004). En studie sticker ut då den 

enbart behandlar data under ett (1) år, vilket är 1999 (Godfrey och Koh, 2001). 

                                                 

2 Emerging market (tillväxtmarknad) är en marknad som innehåller vissa tendenser av en utvecklad marknad, 

men inte helt. Karaktäriseras av hög tillväxt och är ofta utvecklingsländer. Utökar infrastruktur, får en växande 

medelklass och en mer etablerad finansmarknad utåt mot världen i stort (HSBC, 2014).  
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Samtliga studier behandlar publika företag. Antalet företag inkluderade i studierna varierar. 

Ohlson (2013) behandlar 68 företag, vilket är den studie som behandlar minst antal företag. 

Ehie och Olibe (2010) behandlar 26 499 företag, vilket är det största urvalet bland studierna. 

Antalet observationer varierar kraftigt i och med att det har presenterats på olika sätt. 

Kombinationen av längd på mätperiod och frekvensen på observationsdata, månadsvis eller 

årsvis, samt antalet företag under en viss period, är avgörande för antalet observationer. Även 

kriterier för urval är avgörande för hur många företag som inkluderas i studien. I vissa fall 

studeras enbart de företag som har uppfyllt krav för FoU-utgifter under alla år som innefattas 

i mätperioden (Callen och Morel 2005; Duqi och Torluccio 2010; Ohlson 2013; Pindado et 

al. 2010).  

Vissa studier är breda och gör ingen selektion i sina kriterier vad gäller bransch medan andra 

studerar specifika branscher. Toivanen et al. (2002) behandlar endast företag inom 

mineralhantering, tillverkning, konsumentprodukter och allmännyttiga bolag. Ohlson (2013) 

fokuserar på FoU-intensiva branscher inom tillverkning, läkemedel och elektronik. Hall och 

Oriani (2004) studerar tillverkande företag. Al-Horani et al. (2003) inkluderar inte 

holdingbolag då de inte bedriver någon operativ verksamhet. Parcharidis och Varsakelis, 

(2010) undersöker företag inom dator- och tillverkningsbranschen. I de fall då 

branschindelning är en del av studien så belyser vi detta. 

4.4 Mätmetod 

Samtliga studier presenterar data i form av deskriptiv statistik i form av bl.a. medelvärde, 

standardavvikelse, median och i vissa fall kvartiler, för att ge en tydlig överblick. Studiernas 

tillvägagångssätt skiljer sig i den mån de använder olika mått på beroende och oberoende 

variabler, mätmetoder och data. Alla studier genomför multivariat regressionsanalys. Den 

beroende variabeln, marknadsvärde, förekommer även i olika former och varianter på 

portföljavkastning (Chan et al. 2001; Al-Horani et al. 2003), Tobin’s q (Toivanen et al. 

2002;), Fama-French (Eberhart et al. 2004), Hedonistisk prissättnings modell (Hall och 

Oriani 2004), Ohlson’s modell (Callen och Morel 2005), samt av författarna egna varianter. 

Den i sammanhanget viktigaste oberoende variabeln, FoU, används i olika former som 

utgiften i sig (bl.a. Godfrey och Koh 2001); intensitet, oftast utgiften relativt omsättning, 

(bl.a. Ohlson 2013); men även som förändring (Callen och Morel 2005; Eberhart et al. 2004).  
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4.5 Resultat utifrån studiens huvudsyfte 

Följande tabell ger en sammanfattning över studiers resultat avseende samband mellan FoU 

och företags marknadsvärde för olika länder. 

 Chan 

(2001) 

God-

frey 

(2001) 

Toi-

vanen 

(2002) 

Al-

Horani 

(2003) 

Eber-

hart 

(2004) 

Hall 

(2004) 

Callen 

(2005) 

Duqi 

(2010) 

Ehie 

(2010) 

Parch-

aridis 

(2010) 

Pin-

dado 

(2010) 

* 

Ohlson 

(2013) 

Australien             

Belgien             

Danmark            
+ 

Finland            
+ 

Frankrike        
+     

Grekland             

Irland             

Italien        
+     

Holland             

Norge            
+ 

Spanien             

Stor-

britannien 
       

+     

Sverige        
+    

+ 

Tyskland        
+     

USA             

Österrike             

Undersökningars resultat av samband mellan FoU och marknadsvärde för olika länder. 

=Positivt, =Inget eller otydligt, = Negativt +=Signifikant. 

Resultatet från Pindado et al. (2010) är positivt eller negativt för olika kontrollvariabler. 

Av utrymmesskäl så är studierna refererade till med endast en författare och årtal (se källförteckning). 

Chan et al. (2001), Eberhart et al. (2004), Callen och Morel (2005), och Ehie och Olibe 

(2010) studerar alla amerikanska företag. Studierna från 2004 och 2010 finner generellt ett 

samband mellan FoU och företags marknadsvärde medan studierna från 2001 och 2005 inte 

gör det. 

Chan et al. (2001) visar att företag med FoU inte har några starkare samband än företag utan 

FoU – 19,65% respektive 19,50% i medeltal avseende aktieavkastning över en treårsperiod. 
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De företag som har högst FoU-intensitet har under samma tidsperiod en avkastning på 

19,52%, medan företag med FoU i allmänhet avkastar, som nämnt ovan, 19,65%. Alltså tycks 

inte heller intensiteten av FoU medföra någon överavkastning på aktiemarknaden och således 

ingen direkt påverkan på marknadsvärdet. Man finner förklaring i att marknaden kan ta 

hänsyn till och värderar in de framtida fördelarna av FoU. En annan förklaring kan vara att i 

många forskning- och teknologibaserade branscher kan innovation vara normen för 

konkurrens och att det inte finns någon långsiktig avkastning för FoU verksamhet. En annan 

förklaring är att då FoU-utgifter ger onormal höga vinster så kan det ha motverkats på grund 

av initial överprissättning på grund av överoptimism. En annan aspekt är att olika grupper av 

investerare har motverkande påverkan på den initiala prissättningen; vissa kan ha underlåtit 

att skriva ner värdet på vinster från FoU-intensiva företag medan andra kan ha varit 

överoptimistiska om utsikterna för sådan aktie.  

Callen och Morel (2005) finner i bästa fall svaga bevis för samband mellan FoU och 

marknadsvärde med signifikans för endast ungefär 25 procent av fallen. Vid mått av FoU-

utgifter finner de inga bevis för att FoU är relevant för marknadsvärdet. Mindre än 10 procent 

av företagen visade signifikans för FoU-utgifter och dess samband med marknadsvärdet på 

en signifikansnivå om 5 procent. Studien tar fasta vid att den allmänna uppfattningen om att 

FoU har en positiv inverkan på marknadsvärde kan vara beroende på vilket ekonometriskt 

tillvägagångssätt samt mätmetod som använts. Författarna menar att relationen mellan FoU 

och marknadsvärde inte är lika robust som tidigare studier har påvisat. 

Ehie och Olibe (2010) studerar tillverkning- och tjänsteföretag. Tillverkningsföretag har 

högre FoU-intensitet än tjänsteföretag. Andelen studerade tillverkningsföretag uppgår till 76 

procent av urvalet, och således utgör 24 procent tjänsteföretag. Studien utvidgas och väljer att 

väga in en utomstående händelse, terroristattacken mot World Trade Center i september 2001 

(i folkmun ”9/11”), för att mäta om det går att härleda några skillnader i resultatet innan och 

efter. Det visar sig att sambandet mellan FoU-investeringar och marknadsvärde är starkare 

för tillverkande företag än för tjänsteföretag innan 9/11 och tvärtom efter. Författarna 

beskriver att en orsak till detta kan vara en omfattande kontroll av FoU inom tillverkning 

efter 9/11 vilket ledde till en minskning av FoU totalt sett samt att investerare efter 9/11 

verkar ha föredragit FoU investeringar inom tjänstebranschen framför tillverkning på grund 

av dess lägre FoU intensitet. De konstaterar att omvälvande ekonomiska händelser som 9/11 

påverkar omfattningen och effektiviteten av FoU på marknadsvärde, speciellt 

tillverkningsföretag. Sammantaget finner de ett positivt samband mellan FoU-investeringar 
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och marknadsvärde för både tillverknings- och servicebranschen, oavsett terroristattacken 

9/11. 

Eberhart et al. (2004) studerar effekten av en oväntad ökning av FoU-investeringar. Den 

oväntade ökningen av FoU definieras som att FoU-intensiteten ökar med mer än 5 procent 

från ett år till ett annat. Resultaten visar att det finns ett signifikant positivt samband mellan 

oväntad FoU-ökning och företags marknadsvärde, både avseende hela mätperioden, men 

också då man delar in mätperioden i 5-årsintervall. Studien finner också, i sitt 5-årsintervall, 

att investerare tycks vara långsamma på att väga in FoU-ökningen, varför det tycks finnas en 

trögrörlighet där det positiva sambandet mellan FoU och marknadsvärde uppstår först efter 

ett par år. 

Al-Horani et al. (2003) studerar brittiska företag. Studien delar in floran av företag i flera 

olika portföljer där de sammansätts utifrån FoU-intensitet, för att således kunna mäta graden 

av FoU och hur det reflekterar sig i marknadsvärdet. Företag i de portföljer med högst FoU-

intensitet presterar mer än dubbelt så hög avkastning som företag med låg FoU. Portföljer 

som innehåller företag utan/ingen rapporterad FoU genererar en högre avkastning än de med 

låg FoU-intensitet. Studien elaboreras och studerar om företags marknadsrisk har någon 

koppling FoU-intensiteten, det vill säga om en högre FoU-intensitet innebär en högre risk.3 

De finner dock inget samband mellan marknadsrisk och FoU-intensiteten. Studien noterar att 

det finns avvikelser beroende på mätperiod, då de mäter med olika längd på intervallen inom 

ramen för mätperioden. Exempelvis ser man avvikelse och skift från och med mitten av 1999, 

då också en generell nedgång inleddes på de finansiella marknaderna i världen. Studien 

summerar att avkastningen är positivt relaterad till graden av FoU. Författarna beskriver att 

FoU är en relevant och viktig faktor för modellering av framtida avkastning, och således bör 

inkluderas i grundläggande finansiella modeller för att estimera framtida avkastning, vilket 

således också påverkar marknadsvärdet. 

Duqi och Torluccio (2010) studerar relationen mellan FoU-utgifter och företags 

marknadsvärde i Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien och Sverige där företag löpande 

                                                 

3 Marknadsrisken, eller företagets Beta-värde, beskriver en aktie eller en portfölj av aktiers rörelser i relation till 

marknaden i stort (ofta ett brett index). Ett högre Beta-värde indikerar en större risk relativt marknaden 

(Brealey et al., 2014; Bystrom, 2014). 
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investerar i FoU under samtliga år som innefattas i mätperioden. Studien finner genomgående 

ett starkt positivt samband mellan FoU och företags marknadsvärde, förutom för Italien, där 

sambandet istället är negativt. Detta är också något som Hall och Oriani (2004) fann i fallet 

med Italien, även om resultatet där mer tyder på att det inte finns något samband 

överhuvudtaget. Resultatet visar starkast samband för Sverige och Tyskland, och också 

stabilast samband över tid, i jämförelse med övriga studerade länder. Förutom i Italien finner 

studien genomgående att varje investerad krona i FoU renderar i att åtminstone en lika stor 

andel adderas till företagets marknadsvärde. 

Toivanen et al. (2002) studerar relationen mellan immateriella tillgångar, specifikt FoU, och 

företags marknadsvärde i Storbritannien. Författarna finner att marknaden värderar FoU. 

Studien behandlar effekten av FoU information för första gången kontra tidigare sådan 

informationsutgivning. De finner begränsat med bevis för att nya nyheter om FoU aktiviteter 

värderas högre. De visar på att företag som under 1989 gav ut information FoU för första 

gången upplever högre marknadsvärdering kontra de företag som hade gett ut sådan 

information tidigare. Problem med data hindrade dock test av detta för andra år. De finner 

även att när väl effekten av FoU har satt sig så har patent en negativ påverkan på 

marknadsvärdet. 

Hall och Oriani (2004) studerar tillverkande företag i Tyskland, Frankrike och Italien. De 

inkluderar även USA och Storbritannien i studien med motsvarande mätperiod för att kunna 

göra jämförelser, även om den primära utgångspunkten är att studera de europeiska länderna. 

Resultaten visar att det positiva sambandet mellan FoU och marknadsvärde i Frankrike och 

Tyskland är anmärkningsvärt lika resultaten för USA och Storbritannien för samma period. 

De finner inget samband för Italien. De kontrollerar för hög ägarkoncentration och finner då 

även för både Frankrike och Italien starka samband mellan FoU och marknadsvärde för de 

företag som inte har någon enskilt stor ägare samt att FoU i princip inte värderas för företag 

med enskilda stora ägare. De finner också att det positiva sambandet är mer än dubbelt så 

högt för USA, Tyskland och Frankrike i jämförelse med Storbritannien för aktuell mätperiod. 

Parcharidis och Varsakelis (2010) studerar tillverknings- och datorföretag i Grekland. För 

studiens mätperiod, 1996-2004, ansågs Grekland vara en tillväxtmarknad. Författarna finner 

ett samband mellan FoU-investeringar och marknadsvärde direkt efter information om FoU 

getts ut genom årsredovisningar samt efter två år men inte för den 1-åriga 

fördröjningseffekten. De finner även att effekten av FoU på marknadsvärde är större för 
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mindre företag. Författarna lyfter fram det specifika i att det grekiska juridiska systemet följer 

den franska lagtraditionen men kulturellt tillhör medelhavsklustrets kultur samt att det i ett 

sådant ekonomiskt system små företag anses vara mera effektiva jämfört med storskalighet. 

Ohlson (2013) studerar nordiska länder, exklusive Island, och fokuserar urvalet mot FoU-

intensiva branscher i form av tillverkning, elektronik och läkemedel. Studien delar upp 

urvalet i mer FoU-intensiva branscher, där FoU-investeringarna överstiger 5 procent av 

omsättningen, respektive mindre FoU-intensiva, där FoU-investeringarna understiger 5 

procent. Sambandet mellan FoU-intensitet och marknadsvärde är positivt vilket betyder att 

sambandet är starkare för FoU-intensiva än för mindre FoU-intensiva företag. Resultatet är 

dock inte signifikant. Anledningen till detta kan förklaras med samspel av valda branscher 

eller skevheten i fördelningen av företagsobservationer där en övervägande majoritet av 

företagen klassas som företag med högre FoU-intensitet (mer än 5 procent av omsättningen). 

Studien finner vidare att tillgångsförda FoU-utgifter inte är mer värderelevanta än om de 

kostnads förs, detta trots att båda metoderna visad sig påverka företags marknadsvärde 

positivt men inte signifikant. Studien säger sammanfattningsvis att FoU-utgifter är 

värderelevanta och kopplade till marknadsvärdet bara som helhet. 

Godfrey och Koh (2001) studerar relevansen av kapitalförda immateriella tillgångar, bland 

annat FoU, för företags marknadsvärde i Australien. De finner inget signifikant samband 

mellan kapitaliserad FoU och marknadsvärde, och således ingen värderelevans. FoU specifikt 

har ingen signifikant effekt men däremot så visar immateriella tillgångar, vilket förutom FoU 

innefattar t.ex. goodwill och patent, på en signifikant förklaringsgrad av marknadsvärdet. 

Författarna noterar att en orsak till detta kan vara att goodwill och patent ”förskönar” 

resultatet. Studien poängterar att värderelevansen av kapitaliserad FoU kan variera över tid, 

vilket är en svaghet i deras studie då data bara tas från ett år. Studien innehåller primärt data 

ifrån Australiens största företag. En tidigare studie från 1998 innehåller många fler 

småföretag i sitt urval, vilket också kan indikera att storleken på företagen är associerat med 

värderelevansen för kapitaliserad FoU. Således kan den specifika informationen om FoU 

ligga till en större grund. 

4.6 Övriga resultat  

Under genomgången av studierna fann vi ett antal underliggande företagsspecifika aspekter 

av studiernas resultat som påverkar men inte direkt utgör huvudsyftet med denna studie, det 
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vill säga sambandet mellan företags FoU-investeringar och dess marknadsvärde inom olika 

länder. Vi redogör för dessa resultat här. 

4.6.1 Företagskarakteristik 

Godfrey och Koh  (2001) belyser ett par aspekter som kan vara anledningen till att FoU är 

associerat med marknadsvärde för små företag; att små företag är mer beroende av ett fåtal 

projekt, och att dess chans till framgång tydligare signaleras genom finansiella rapporter, och 

att det finns mindre information generellt vad gäller små företag, varför all information 

investerare kan få tag på att värderas mer ingående. 

Parcharidis och Varsakelis (2010) finner att det positiva sambandet mellan FoU och 

marknadsvärde är starkare för mindre företag jämfört med stora företag. I och med att 

effekten är högre för små företag kan dessa företag, som är mindre än medelstorleken på 

företagen i urvalet, ha en bättre framgång i att investera i FoU, vilket innebär att FoU-

investeringar hjälper mindre företag att växa snabbare än konkurrenter som är större. Således 

minskar gapet mellan marknadsledare och mindre företag på sikt. Duqi och Torluccio (2010) 

finner liknande resultat i det att yngre och mindre företag som är verksamma inom 

högteknologiska branscher tenderar att på ett mer effektivt sätt spendera FoU-utgifter och 

därmed visar ett starkare samband mellan FoU-investeringar och företags marknadsvärde 

jämfört med äldre lågteknologiska företag. Pindado et al. (2010) finner tvärtom att större 

företag har ett starkare positivt samband mellan FoU-investeringar och marknadsvärde. Detta 

menar man beror på att större företag kan dra nytta av stordriftsfördelar, större möjlighet till 

kapital och möjlighet att sprida ut FoU-investeringar på flera olika områden. Studien finner 

också att tillväxtföretag har ett starkare samband mellan FoU och marknadsvärde då dessa 

företag på ett effektivare sätt kan förvalta det mervärde FoU ger på längre sikt. 

Eberhart et al. (2004) finner inga bevis för att varken små eller stora företag skulle ha högre 

aktieavkastning än den andre. Storleken på företaget återfinns inte vara relevant. Däremot 

finner författarna, med jämn viktning, ett positivt och signifikant samband för de flesta 

kategorier av företag, låg- och högteknologiska samt hög tillväxtföretag, förutom för 

lågtillväxtföretag. Med viktning baserat på värde så finner de istället ett signifikant positivt 

samband för högteknologiska och för högtillväxtföretag men inte för lågteknologiska och 

lågtillväxtföretag. 
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Chan et al. (2001) finner att tillväxtföretag med FoU tenderar att prestera bättre än 

tillväxtföretag utan FoU. Studien finner också att så kallade glamour stocks4 med FoU-

investeringar tenderar att prestera bättre jämfört med motsvarande typ av aktier som inte har 

någon FoU-aktivitet. Pindado et al. (2010) finner att tillväxt påverkar marknadsvärdet positivt 

i relation till FoU. Toivanen et al. (2002) finner ingen skillnad i marknadens värdering av 

FoU med avseende på företagets tillväxttakt. 

Pindado et al. (2010) finner att ju större marknadsandel ett företag har, desto starkare 

värderelevans har FoU på företagets marknadsvärde. Beroende av extern finansiering, fritt 

kassaflöde, arbets- och kapitalintensitet påverkar däremot sambandet negativt. Författarna 

finner att FoU och dess effektivitet är direkt beroende på dessa karakteristiker sam även 

företags storlek och tillväxt. Stora företags marknadsvärde påverkas i högre grad av FoU-

utgifter. Företag med hög tillväxt ser en större påverkan av marknadsvärdet till följd av FoU-

utgifter. Företag med ett relativt lägre fritt kassaflöde ser en större påverkan av FoU-utgifter 

på marknadsvärdet än de företag som har ett högt fritt kassaflöde. De menar att detta ska ses 

som att ett högt fritt kassaflöde kan leda till att man investerar i FoU-projekt som kan ha 

negativa nettonuvärden5, vilket företag inte annars hade gjort, givet ett lågt kassaflöde. De 

finner vidare att marknadsandelen påverkar marknadens värdering av FoU. Desto större 

marknadsandel, desto större positivt samband mellan FoU-utgifter och marknadsvärde. 

Beroendet av externt kapital påverkar FoU-utgifter och marknadsvärdet negativt, då man dels 

gör sig beroende av andra, och dels måste betala ett premium för lånat kapital. Arbets- och 

kapitalintensiteten påverkar likaså FoU- och marknadsvärdesambandet negativt då det 

indikerar ineffektivitet i företaget. Duqi och Torluccio (2010) finner även de att 

marknadsandel är en viktig del i relationen mellan FoU och marknadsvärde, där större 

marknadsandel ger större effekt. I kontrast till detta finner Toivanen et al. (2002) inga bevis 

för att företag med större marknadsandel har en högre värdering på grund av FoU. 

                                                 

4 Definieras som en aktie som är populär på marknaden och som uppvisar god tillväxttakt och en avkastning på 

marknaden som överstiger marknadssnittet (NASDAQ, 2011). Exempel på glamour stocks kan vara exempelvis 

Facebook eller Twitter. 

5 Nettonuvärdet är det diskonterade nuvärdet av framtida kassaflöde (Berk och DeMarzo, 2014) 
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4.6.2 Informationseffekt 

Eberhart et al. (2004) finner en abnorm och signifikant positivt samband mellan oväntad 

FoU-ökning, där FoU-investeringarna växer snabbare relativt omsättningen med mer än 5 

procent, och företags marknadsvärde. Detta resultat återfinns både avseende hela perioden, 

men också för 5-årsintervall. Studien undersöker inte uttryckligen denna informationseffekt 

som en oväntad ökning av FoU skulle kunna vara, men det vägs ändå in i resonemanget. 

Callen och Morel (2005) studerar effekten av en förändring av FoU-utgifter, vilket skulle 

kunna identifieras som en informationseffekt. I detta fall finner studien svaga empiriska bevis 

för att en förändring av FoU-utgifter har en påverkan på företags marknadsvärde. De finner 

att sambandet är positivt för cirka en fjärdedel av det studerade urvalet. 

Toivanen et al. (2002) finner ingen signifikant skillnad i sambandet mellan FoU och 

marknadsvärde vad gäller företag som genom information, exempelvis pressmeddelanden, 

presenterar sin FoU-investering jämfört med företag som inte gör det. Däremot noterar man 

att företag som för första gången presenterar FoU-investeringar värderas högre av marknaden 

Det vill säga att effekten av ”nyheten” avspeglar sig positivt i marknadsvärdet  i 

förstagångsfallet.  

Parcharidis och Varsakelis (2010) finner, som nämnt ovan, dels en samtida effekt och dels 

effekt efter två år av FoU-investeringar på marknadsvärdet. Information om FoU-

investeringar leder alltså till dels en omedelbar positiv respons från marknaden med ett 

premium till innovativa företag samt en fördröjd respons till två år och längre. Då det inte 

rapporteras specifikt om innovationer i Grekland så anser författarna att den samtida effekten 

av FoU på marknadsvärde signalerar till marknaden att företag investerar i innovationer men 

samtidigt beaktas detta inte i det längre perspektivet - alltså en form av trögrörlighet från 

marknaden men ändå en initial informationseffekt.   
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5 Diskussion 

I detta kapitel förs resonemang och diskussioner angående de resultat som studierna har 

påvisat. Likheter, olikheter och eventuella oklarheter belyses. I metoddiskussionen 

återkopplas resultat och iakttagelser från studien tillbaka mot metod för reflektion över 

denna.  

5.1 Resultatdiskussion 

Vår studie utgick ifrån, och tar i någon mån vid efter, Hall (1999) sammanställning av 

innovationskapitalets påverkan på företags marknadsvärde, där FoU utgjorde huvuddelen. I 

Halls genomgång av den vid tiden samlade forskningen drog slutsatsen att FoU överlag 

värderas av marknaden. Däremot fann han inte att sambandet var stabilt. Det fanns många 

oförklarliga varianser mellan studierna i stort samt mellan olika branscher. Framförallt ansågs 

den tidigare forskningen vara geografiskt begränsad då enbart USA och i liten utsträckning 

Storbritannien hade studerats.  

Vi har i vår studie ett antal studier som undersöker FoUs relation till marknadsvärde inom 

andra länder än USA (Godfrey och Koh 2001; Hall och Oriani 2004; Duqi och Torluccio 

2010; Parcharidis och Varsakelis 2010; Pindado et al. 2010; Ohlson 2013). Duqi och 

Torluccio (2010) behandlar även Storbritannien. Hall och Oriani (2004) jämför Frankrike, 

Italien, och Tyskland mot Storbritannien och USA. Vi undersöker även ett antal studier som 

specifikt behandlar USA och Storbritannien (Chan et al. 2001; Toivanen et al 2002; Al-

Horani et al. 2003; Eberhart et al. 2004; Callen och Morel 2005; Ehie och Olibe 2010), vilka 

inte har studerats av Hall (1999). Den generella bilden för studier vars utgångspunkt inte är 

USA är att FoU har ett positivt samband med marknadsvärdet, även om det finns skillnader 

på mer specifik nivå.  

Efter vår litteraturgenomgång pekar de flesta studier på att FoU-investeringar i allmänhet har 

ett positivt samband till företags marknadsvärde, men att det också finns andra underliggande 

faktorer som påverkar FoUs relevans för marknadsvärdet. De studier vi avtäckt är dock inte 

entydigt överens om att detta samband existerar, och till vilken grad. Chen et al. (2001) finner 

inte det generella positiva sambandet mellan FoU-investeringar och företags marknadsvärde, 

även om man finner sådana samband för vissa specifika grupper av företag. Callen och Morel 

(2005) finner i sin studie avseende amerikanska företag, att till skillnad mot många andra 

studier inget samband mellan FoU och marknadsvärde och menar att tidigare studiers resultat 
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kan ha påverkats av valet av mät modell och att resultaten inte är så entydiga och robusta som 

de framställs. Studien avseende Australien (Godfrey och Koh 2001) avviker också från den 

generella bilden, då man inte kunde finna att tillgångsförd FoU som enskild del av 

immateriella tillgångar var relevant för marknaden, och således inte påverkade 

marknadsvärdet i jämförelse med företag utan FoU, alternativt inte redovisad sådan. 

Författarna poängterar dock att tidigare studier (som inte ingår i vår litteraturstudie) har 

påvisat att detta samband finns med avseende på Australien. Ett rimligt antagande är att det 

relativt låga urvalet av företag som faktiskt redovisade FoU kan ha påverkat detta avvikande 

resultat. Dessutom användes data enbart för ett år. De studier som avtäcker Italien är också 

avvikande, där negativt eller inget samband återfinns. Denna avvikelse identifieras av två av 

varandra oberoende studier (Duqi och Torluccio 2010; Hall och Oriani 2004). Den senare av 

dessa studier finner dock ett positivt samband mellan FoU och marknadsvärde med avseende 

på Italien då man enbart tittar på företag där ingen enskild ägare innehar mer än en tredjedel 

av företaget. 

Resultatet påvisar också att underliggande företagsspecifika karaktäristiska är direkt 

relaterade till hur sambandet mellan FoU och marknadsvärdet ser ut. I detta avseende är det 

primärt Pindado et al. (2010) som har haft detta perspektiv som huvudfokus. Studien avser 

flera europeiska länder, men vissa företagsspecifika faktorer blir svåra att vidimera då den är 

den enda av sitt slag inom ramen för vår litteraturstudie. Dessutom är urvalet för många av 

länderna i studien litet, vilket gör det svårt att ge en generaliserbar bild av de olika 

företagsspecifika faktorerna, även av många av de faktorer som undersöks också ter sig 

logiska, exempelvis att behovet av extern finansiering påverkar sambandet mellan FoU och 

marknadsvärde negativt. Andra studier har även studerat företagsspecifika variabler och deras 

inverkan på sambandet mellan FoU och marknadsvärde, men mer som ett bisyfte snarare än 

huvudsyfte, för att kontrollera för variabler som företags storlek, tillväxt, marknadsandel och 

informationseffekt 

Storleken på företag, och samspelet mellan FoU och marknadsvärde tycks spela en central 

roll i de studier där detta belyses. Den generella bilden är tämligen uppdelad, där både mindre 

företag tycks visa starkare samband (bl.a. Parcharidis och Varsakelis 2010), medan andra 

studier menar att det tvärtom är större företag som ser ett starkare samband (Pindado et al. 

2010). Detta är något som egentligen är aningen förvånande för oss. Mindre företag torde 

vara mer beroende av FoU då det i framtiden kan rendera i tillväxt, vilket då också borde 

reflektera sig i effekten på marknadsvärdet. Å andra sidan, vilket Chan et al. (2001) är inne 
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på, så kan man se på det hela som att det för vissa branscher, som karaktäriseras av mindre 

företag, ofta högteknologiska, har FoU som norm vid bedömning. Då kan det i dessa fall vara 

så att FoU direkt eller indirekt redan är inkluderat i aktiekursen i värderingen av företaget. 

Högteknologiska företag tycks påvisa ett starkare samband mellan FoU-investeringar och 

marknadsvärde än företag som inte verkar inom högteknologiska branscher (Duqi och 

Torluccio 2010; Parcharidis och Varsakelis 2010). Likaså verkar generellt företag med en 

hög tillväxttakt se sitt marknadsvärde påverkas i högre grad av FoU-investeringar i 

jämförelse med företag med låg eller ingen tillväxt (Chan et al. 2001; Eberhart et al. 2004; 

Pindado et al. 2010). Resultaten är dock inte helt konsistenta då en studie inte finner någon 

relevans för att tillväxt är en påverkande variabel i sambandet (Toivanen et al. 2002). 

Informationseffekten av FoU tycks generellt inte påverka företags marknadsvärde i någon 

större utsträckning. Däremot finns indikationer på att en initial effekt syns, men också när 

företag presenterar en FoU-investering för första gången (Parcharidis och Varsakelis 2010; 

Toivanen et al. 2002). Eberhart et al. (2004) studerar indirekt en informationseffekt vid en 

oväntad ökning av FoU, och finner ett positivt samband. 

Chan et al. (2001) och Al-Horani et al. (2003) visar olika resultat för FoU-intensitets 

påverkan av marknadsrisken; den förra studien finner att företagets volatilitet ökar med FoU-

intensitet medan den senare studien inte kan påvisa något sådant samband. Även om endast 

dessa av de behandlade studierna berör riskpåverkan av FoU på marknadsvärde så ser vi även 

här ingen entydig bild.  

Grundläggande portföljteori menar att en högre risk, eller volatilitet relativt marknaden i 

stort, ska kompenseras med en högre avkastning (Brealey et al. 2014; Bystrom 2014). 

Således kan ett positivt samband mellan FoU och marknadsvärde tolkas på huvudsakligen två 

sätt. Dels kan det tolkas som att FoU-investeringar bär högre risk än andra tillgångar, och 

således höjer företagets riskprofil. Givet att företaget bär en högre riskprofil bör det då också 

generera en högre avkastning, och således se en högre utveckling av marknadsvärdet. Ett 

annat sätt att se på sambandet är att FoU tillför ett kunskapskapital till företaget, och 

möjlighet till att FoU-investeringar i framtiden inbringar intäkter till företaget. FoU-

investeringar bidrar till kunskap och kompetens dels hos människorna inom företaget, 

humankapital, men också i form av en inneboende kunskap i företaget självt i form av ett 

organisationskapital (Griliches 1981). I det här fallet kan man se på sambandet mellan FoU-

investeringar och företags marknadsvärde som att denna ”osynliga” tillgång är något som 
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höjer företagets totala värde, och således bör inkorporeras i värderingen. Vilket av dessa 

synsätt som egentligen är aktuellt i förklaringen av sambandet mellan FoU och 

marknadsvärde är svårt att veta. Ett rimligt antagande är att en kombination av de båda bidrar 

till det generellt positiva sambandet mellan FoU och företags marknadsvärde. 

Runt millenniumskiftet inträffade en bred nedgång på de finansiella marknaderna i samband 

med Dot-com-bubblan, vilket också kan ha påverkat resultatet (Cassidy 2003).  Just dessa 

typer av händelser, som berör ekonomin i stort, som inte är företagsspecifika, är något som 

generellt inte tas upp i studierna, med undantag för Ehie och Olibe (2010) vars syfte delvis 

var att studera effekterna av terroristattacken 9/11 på samband mellan FoU och 

marknadsvärde för service- och tillverkningsföretag. Al-Horani et al. (2003) nämner kort att 

de såg skift i resultaten kring mitten av 1999 då en generellt bred nedgång började på de 

finansiella marknaderna. Visserligen är inte utomstående händelser någonting som 

nödvändigtvis drabbar specifikt företag som bedriver FoU (eller inte bedriver FoU) och 

således ger ett missvisande resultat. Men exempelvis Dot-com-bubblan runt 

millenniumskiftet drabbade primärt små högteknologiska företag med fokus på Internet. I 

dessa företag, då de oftast inte bedrev någon reell operativ verksamhet, fanns inslag av hög 

FoU, vilket således kan göra att utfallet blir missvisande (Cassidy 2003). 

5.2 Metoddiskussion 

Studiens syfte var att beskriva sambandet mellan FoU och företags marknadsvärde. En viktig 

aspekt var att inkludera olika geografiska marknader för att fylla det hål som ansågs finnas då 

merparten av de empiriska studierna som gjorts varit fokuserat till USA, och i liten grad 

Storbritannien (Anagnostopoulou 2008; Hall 1999). I och med att det alltjämt är så att 

merparten av även nyare studier tar sikte på USA som utgångspunkt så har vi fått välja bort 

studier till förmån för andra vars geografiska utgångspunkt inte är USA, vilket också anges i 

metodbeskrivningen.  

Två av de undersökta studierna bedömdes ha kvalitetsnivå Medel (Godfrey och Koh 2001; 

Ohlson 2013). Detta med anledning av att dataurvalet var i sammanhanget relativt lågt i 

jämförelse med de andra studierna. Dessa inkluderades dock då de i övrigt ansågs uppfylla de 

ställda kriterierna, och dessutom medförde en dimension då de studerade andra geografiska 

marknader. 
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I resultaten är det de studier avseende USA som geografisk marknad som visar på oenighet i 

sambandet mellan FoU och företags marknadsvärde. Vi kan inte utesluta att detta går att 

härleda till vårt urval, då den tidigare genomgången av Hall (1999) menade att det, med 

granskning av ett antal studier med USA som utgångspunkt, fanns ett positivt samband 

mellan FoU och företags marknadsvärde. Även studien avseende Australien (Godfrey och 

Koh 2001) finner att sambandet mellan FoU och företagsmarknadsvärde inte finns. Detta går 

förmodligen att härleda till urvalet och att data exekverades under enbart ett år. En tidigare 

studie avseende Australien påvisade att detta positiva samband fanns, och hade därtill ett 

större urval av data. 

Vi kan inte utesluta att det kan finnas bedömningar och tolkningar av det undersökta 

materialet som kan tolkas på mer än ett sätt. För att minimera risken för sådana skevheter har 

vi genomgående i granskningen varit kritiska mot varandras muntliga och skriftliga bidrag 

och därtill haft ett kritiskt förhållningssätt där vi bedömt, korrigerat och kommit fram till 

gemensamma slutsatser i diskussioner. 

Reliabiliteten och validiteten (Bryman et al. 2013) i vår studie är beroende av de studerade 

undersökningarnas reliabilitet och validitet samt att det går att följa hur den kumulativa 

slutsats vi kommit fram till går att koppla mot de ingående studiernas resultat och slutsatser 

in sin tur. Avseende den senare aspekten så har vi genomgående i vår rapportering gjort oss 

mån av att redovisa alla ställningstaganden i vår analys av de ingående studierna. 

Vi bedömer det som att de ingående studierna är reliabla och valida. Vi har inte verifierat 

studiers resultat utifrån det data som studierna använt sig av då vi inte funnit behov av det då 

vi finner studierna tillförlitliga. Studierna är vetenskapligt granskade och det har inte 

framkommit något som skulle kunna indikera slumpmässig eller tillfällig påverkan och 

därmed kunna innebära annorlunda resultat om undersökningen genomfördes igen. De 

redovisade mätmetoderna bedöms vara relevanta och mäta det som de avser – samband 

mellan FoU och marknadsvärde, inklusive korrelation med andra oberoende variabler. De 

data som de ingående studierna använt sig av är taget från offentliga databaser som bedöms 

vara tillförlitliga. De ingående studierna bedöms ha begreppsmässig, intern, och extern 

validitet. De mått som används på FoU, marknadsvärde samt andra variabler bedöms spegla 

det som avses. Den kausalitet som beskrivs i studierna mellan den oberoende variabeln, FoU, 

och den beroende variabeln, marknadsvärde, bedöms vara rimlig. Alla studier använder sig 

av statistiska analysmetoder där bias och skevheter i resultat och slutsatser testas för genom 
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analys av korrelation och multikollinearitet, ofta med användande av flera kompletterande 

typer av test. Studierna är alla baserade på representativa statistiska urval motsvarande 

kriterier för sannolikhet och normalfördelningar (Lind, Marchal och Wathen 2005). 

Frågan om replikerbarhet blir då väsentligen en fråga om den metod vi använt oss av är 

entydigt beskriven. Vi har genomgående i vår rapportering av studien gjort oss mån om att 

redovisa vår metod och metodologiska val, våra källor, samt koppling mellan våra slutsatser 

och studiernas resultat och slutsatser i sin tur, och på detta sätt skapat en grund för att vår 

studie ska kunna replikeras (Ibid). Bedömningen av artiklar på en skala hög, medel, eller låg 

utgår inte från några exakta kriterier förutom inklusions- och exklusionskriterierna samt den 

använda granskningsmallen i bilaga 3. Detta gör att urvalet av studier till viss mån kan vara 

svårt att replikera. 
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6 Slutsats 

I detta avsnitt presenteras studiens slutsatser återkopplat mot dess syfte. 

Studiens syfte utgick i ifrån att undersöka sambandet mellan FoU och marknadsvärde, och 

hur forskningen såg på detta. En viktig aspekt av studien var att bredda undersökningen till 

fler geografiska marknader för att kunna få mer utav ett helhetsperspektiv på detta samband 

som ett komplement till tidigare sammanställningar som har varit uteslutande centrerat till 

USA och Storbritannien samt att identifiera eventuella underliggande faktorer. Med USA 

som geografisk utgångspunkt är inte resultaten konsistenta och entydiga vad gäller det 

generella sambandet mellan FoU och marknadsvärde, vilket i någon mån skiljer sig ifrån 

tidigare litteraturstudier. Vår litteraturgenomgång finner att endast två av fyra studier, som 

behandlar USA, ser ett signifikant positivt samband mellan FoU och marknadsvärde. 

Tidigare litteraturgenomgångar har haft ett mer entydigt resultat. Med avseende på Europa 

finner vi ett tydligt samband för att FoU-investeringar positivt påverkar företagets 

marknadsvärde. En aspekt som tas upp är att de mät-modeller som använts kan ha haft 

betydelse för utfallet, både för de divergerande resultaten för USA men även för utfallet från 

övriga länder. 

Därutöver är inte resultaten entydiga vad gäller underliggande faktorer och hur de spelar in i 

detta samband. Vi har generellt inte funnit något entydigt svar på huruvida strukturella 

faktorer påverkar marknadens värdering av FoU. Vi har funnit vissa bevis för att ägarstruktur 

och samhällsomdanande händelser har en inverkan; detta är dock något som undantagsvis har 

behandlats i studierna. Mindre företag visar överlag upp ett starkare samband mellan FoU 

och marknadsvärde, även om resultatet inte är helt entydigt. Företag med hög marknadsandel 

finner generellt en högre värdering av FoU i jämförelse med företag med mindre 

marknadsandel. Företag med hög tillväxt visar generellt ett starkare samband i jämförelse 

med lågtillväxtföretag. Högteknologiska företag ser likaså en tydligare positiv relation mellan 

FoU och marknadsvärde än företag med låg tillväxt. Informationseffekten av FoU är inte 

entydig men uppvisar ändå indikationer på att det är en påverkande faktor. 

Studien bidrar till litteraturen inom området genom att ge en överblick över forskning som 

täcker in andra länder utöver USA och Storbritannien samt för forskning för de senare 

länderna som inte täckts in till fullo av andra liknande litteraturgenomgångar. Studiens 
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innehåll riktas till företagare, investerare, investeringsrådgivare, akademiker, samt övriga 

intressenter som söker kunskap om hur FoU påverkar företags marknadsvärde. 
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7 Förslag till vidare forskning 

I detta avsnitt presenteras etta antal uppslag till vidare forskning som har identifierats under 

studiens genomförande. 

Vår studie täcker specifika delar av världen centrerat till USA och Europa. Det lämnar stora 

delar av världen utanför av anledningen att det inte finns ett brett underlag. Det skulle vara 

intressant att se studier på sambandet mellan FoU och företags marknadsvärde för stora 

ekonomier som exempelvis Ryssland. Likaså Kina och Indien, som får betraktas som 

tillväxtländer.  

En annan aspekt, som berörts i resultatdiskussionen, är de externa faktorerna som påverkar 

marknaden på ett direkt eller indirekt sätt. Studier som tydligare synliggör dessa externa 

händelser och inkluderar dessa i den empiriska studien vore önskvärt, då det ger ett bredare 

perspektiv. Ett exempel på en sådan extern faktor är investor recognition (bl.a. Lehavy och 

Sloan 2008). Likaså är interna händelser och faktorer av intresse då det finns fler variabler 

utöver de som belyses av Pindado et al. (2010) som sannolikt har påverkan på både FoU och 

marknadsvärde, exempelvis förmåga hos företagsledning (Callen och Morel 2005). 

Sammantaget är fler faktorer, men också fler geografiska marknader med ett brett urval 

önskvärt då det på ett tydligt sätt kan ge en mer generaliserbar och entydig bild av hur FoU 

samverkar med företags marknadsvärde. 

Det föreligger en problematik avseende tillgång till data, vilket också är förklaringen till den 

begränsade geografiska spridningen i studierna. Detta är också genomgående något som 

poängteras på de studier som inte avser specifikt USA, Norden eller Storbritannien. Det kan 

förväntas föreligga liknande problem för många andra länder vilket utgör en utmaning för 

framtida forskning inom området. 
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Bilaga 1: Checklista för systematisk litteraturgenomgång 

Checklistan är en anpassning av PRISMA checklista (PRISMA, 2009). Delar som inte har 

använts har indikerats som EA och delar som anpassats med A. PRISMA checklistans 

ursprungliga kolumn ”Reported on page #” har ersatts med ”Kommentar” för att beskriva 

orsaken till ej använda och anpassade delar.  

Section/topic # Checklist item  Kommentar  

TITLE   

Title (A) 1 Identify the report as a systematic review.  Studien är kvalitativ - 

metaanalys 

ABSTRACT   

Structured summary 

(A) 

2 Provide a structured summary including, as applicable: 

background; objectives; data sources; study eligibility 

criteria, participants, and interventions; study appraisal 

and synthesis methods; results; limitations; 

conclusions and implications of key findings; 

systematic review registration number.  

Relevanta delar 

INTRODUCTION   

Rationale  3 Describe the rationale for the review in the context of 

what is already known.  

 

Objectives  4 Provide an explicit statement of questions being 

addressed with reference to participants, interventions, 

comparisons, outcomes, and study design (PICOS).  

 

METHODS   

Protocol and 

registration (EA) 

5 Indicate if a review protocol exists, if and where it can 

be accessed (e.g., Web address), and, if available, 

provide registration information including registration 

number.  

Sker efter 

examination (C-

uppsats) 

Eligibility criteria  6 Specify study characteristics (e.g., PICOS, length of 

follow-up) and report characteristics (e.g., years 

considered, language, publication status) used as 

criteria for eligibility, giving rationale.  

 

Information sources  7 Describe all information sources (e.g., databases with 

dates of coverage, contact with study authors to 

identify additional studies) in the search and date last 

searched.  

 

Search  8 Present full electronic search strategy for at least one 

database, including any limits used, such that it could 

be repeated.  

 

Study selection  9 State the process for selecting studies (i.e., screening, 

eligibility, included in systematic review, and, if 

applicable, included in the meta-analysis).  

 

Data collection 

process  

10 Describe method of data extraction from reports (e.g., 

piloted forms, independently, in duplicate) and any 

processes for obtaining and confirming data from 

investigators.  

 

Data items  11 List and define all variables for which data were 

sought (e.g., PICOS, funding sources) and any 

assumptions and simplifications made.  
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Risk of bias in 

individual studies  

12 Describe methods used for assessing risk of bias of 

individual studies (including specification of whether 

this was done at the study or outcome level), and how 

this information is to be used in any data synthesis.  

 

Summary measures 

(EA) 

13 State the principal summary measures (e.g., risk ratio, 

difference in means).  

Studien är kvalitativ 

Synthesis of results 14 Describe the methods of handling data and combining 

results of studies.  

 

Risk of bias across 

studies  

15 Specify any assessment of risk of bias that may affect 

the cumulative evidence (e.g., publication bias, 

selective reporting within studies).  

 

Additional analyses 

(EA) 

16 Describe methods of additional analyses (e.g., 

sensitivity or subgroup analyses, meta-regression), if 

done, indicating which were pre-specified.  

Studien är kvalitativ 

RESULTS   

Study selection  17 Give numbers of studies screened, assessed for 

eligibility, and included in the review, with reasons for 

exclusions at each stage, ideally with a flow diagram.  

 

Study characteristics  18 For each study, present characteristics for which data 

were extracted (e.g., study size, PICOS, follow-up 

period) and provide the citations.  

 

Risk of bias within 

studies  

19 Present data on risk of bias of each study and, if 

available, any outcome level assessment (see item 12).  

 

Results of individual 

studies (EA) 

20 For all outcomes considered (benefits or harms), 

present, for each study: (a) simple summary data for 

each intervention group (b) effect estimates and 

confidence intervals, ideally with a forest plot.  

 

Synthesis of results 

(A) 

21 Present results of each analysis done.  Studien är kvalitativ 

Risk of bias across 

studies  

22 Present results of any assessment of risk of bias across 

studies (see Item 15).  

 

Additional analysis 

(EA) 

23 Give results of additional analyses, if done (e.g., 

sensitivity or subgroup analyses, meta-regression [see 

Item 16]).  

Studien är kvalitativ 

DISCUSSION   

Summary of evidence 

(A) 

24 Summarize the main findings including the strength of 

evidence and consider their relevance to key groups.  

Studien är kvalitativ 

och behandlar ej 

kliniska 

undersökningar 

Limitations  25 Discuss limitations at study and outcome level (e.g., 

risk of bias), and at review-level (e.g., incomplete 

retrieval of identified research, reporting bias).  

 

Conclusions  26 Provide a general interpretation of the results in the 

context of other evidence, and implications for future 

research.  

 

FUNDING   

Funding (EA) 27 Describe sources of funding for the systematic review 

and other support (e.g., supply of data); role of funders 

for the systematic review.  

Ej relvant 
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 Bilaga 2: Sökvillkor och urval 

Nr Sökord / Sök fraser Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstract 

slutsats 

Lästa 

hela  

Kvalitets-

granskade 

Valda  

1* (Market value) OR 

(Market valuation) 

OR (Firm value) OR 

(Firm valuation) OR 

(Valuation) OR 

(Stock return) OR 

(Expected return) 

11140      

2* (Research and 

development) OR 

(R&D) OR 

(Innovation) OR 

(R&D expenditure) 

OR (R&D 

investment) OR 

(Intangible asset) 

45343      

3* 1. AND 2. 230 230 42 19 13 11 

4** FoU marknadsvärde 411 411 2 1 1 1 

* Örebro universitets databaser via Summon med sökvillkor: Titel, År 1999-, Vetenskapligt 

granskade publikationer  

** Google Scholar 
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Bilaga 3: Granskningsmall 

Mallen är baserad på Forsberg och Wengström (2013) granskningsmall för kvantitativa 

studier. 

Nr. Fråga Ja / Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?  

2 Återger ”abstract”/sammanfattning studiens innehåll?  

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?  

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?  

5 Är studiens syfte tydligt formulerat?  

6 Är frågeställningarna tydligt formulerade?  

7 Är designen relevant utifrån syftet?  

8 Är urvalsmetoden beskriven?  

9 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?  

10 Finns populationen beskriven?  

11 Är populationen representativ för studiens syfte?  

12 Anges bortfallets storlek?  

13 Kan bortfallet accepteras?  

14 Anges när studien genomfördes?  

15 Anges hur datainsamlingen genomfördes?  

16 Anges vilka mätmetoder som användes?  

17 Beskrivs studiens huvudresultat?  

18 Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?  

19 Besvaras studiens frågeställningar?  

20 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 

 

21 Diskuterar författarna studiens interna validitet?  

22 Diskuterar författarna studiens externa validitet?  
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Bilaga 4: Sammanfattning av artiklar 

Artikel Länder Syfte Resultat / Slutsats 

Forsknings-

metod 

Mät-

period Urval Mätmetod Bedömning 
Chan et al., 

(2001) 

USA Undersöker huruvida aktiepris helt återspeglar 

värdet på immateriella tillgångar, med fokus på 

FoU. Undersöker olika mått på FoU-intensitets 

samband med framtida avkastning samt vinst och 

försäljnings tillväxt. Undersöker samband mellan 

avkastning och FoU-intensitet med användande av 

en faktor baserad modell för att kontrollera för 

effekt av storlek och kvot mellan eget kapital och 

marknadsvärde, samt genom att titta på påverkan 

av FoU för olika storlek på företag. Undersöker 

huruvida avkastnings volatilitet är relaterat till 

FoU genom att undersöka annonserings utgifter 

och utgivning av FoU information. Undersöker 

skillnad i påverkan på vinst mellan att kostnads 

föra eller aktivering av FoU som en tillgång 

(avskrivning).  

Finner historiskt att genomsnittlig aktieavkastning 

för företag med FoU företag matchar företag med 

ingen FoU. För företag med hög tillväxt så tenderar 

de med hög FoU-intensitet att prestera bättre än de 

med låg eller ingen FoU. Företag med hög FoU 

relativt omsättning har högre avkastning än glamour 

aktier generellt. Företag med hög FoU relativt 

marknadsvärde (de som tenderar att tidigare ha haft 

låg avkastning) har högre avkastning än de med hög 

FoU relativt omsättning och visar tecken på fel 

prissättning (undervärderade). I båda fallen 

misslyckas marknaden med att ge erkännande för 

företags FoU-investeringar. Påverkan av FoU på 

avkastning för små företag är mer utmärkande. 

Effekten av annonsering på avkastning ger likartade 

resultat. 

FoU-intensitet är positivt relaterat till avkastnings 

volatilitet. 

Kvantitativ, 

tvärsnitt, 

sekundärdata 

(Compustat) 

1975-

1995 

600 publika 

företag/år 

Mäter portföljavkastning utifrån en 

investeringsstrategi baserat på 

FoU-intensitet. Fyra månader efter 

räkenskapsårets slut rankas aktier 

baserat på FoU-intensitet och 

placeras lika viktade i en av fem 

portföljer, Månatliga köp-och-håll 

avkastning beräknas under vart och 

ett av de tre åren efter portföljens 

formering. Två mått av FoU-

intensitet (FoU-utgifter/försäljning, 

FoU-utgifter/marknadsvärde) 

används. 

Fama-French används för 

robusthetstest där avkastnings 

känslighet korrigeras för 

faktorerna marknad, storlek, eget 

kapital/marknadsvärde. 

Relaterar aktieavkastnings 

volatilitet mot: marknadsvärde, 

ålder, FoU-intensitet 

Hög 

Godfrey och 

Koh, (2001) 

Australien Undersöker huruvida immateriella tillgångar 

generellt och FoU tillgångar specifikt påverkar 

marknadsvärde under ett år 

Finner att immateriella tillgångar är relevant för 

investerare vid företagsvärdering. Däremot är inte 

tillgångsförda FoU-utgifter värderelevant. 

Kvantitativ, 

tvärsnitt, 

sekundärdata 

(Connect 4) 

1999 172 publika företag Mäter marknadsvärde som en 

funktion av: materiella tillgångar, 

immateriella tillgångar, skulder 

och andra åtaganden, kapitaliserad 

FoU, goodwill, andra 

identifierbara immateriella 

tillgångar; två varianter 

Medel 

Toivanen et al., 

(2002)  

Storbritannien Undersöker samband mellan FoU och företags 

marknadsvärde 

Finner att marknaden värdesätter FoU. Värderingar 

varierar mellan åren och de finner ingen konsekvent 

trend. Begränsade bevis för att marknaden värderar 

nya nyheter om företags FoU aktiviteter till högre 

grad. Inga bevis för att marknaden värderar FoU mer 

för företag med större marknadsandel. När effekten 

av FoU har satt sig så har patent en negativ inverkan 

på marknadsvärdet 

Kvantitativ, 

tvärsnitt, 

sekundärdata 

(Extel's Financial 

Company 

Analysis) 

1989-

1995 

877 publika företag 

inom 

mineralhantering, 

tillverkning, 

konsumentprodukte

r, allmännyttiga 

bolag 

Mäter marknadsvärde baserat på 

en utökad Tobin's q med fyra 

grupper av förklarande variabler: 

determinanter till Tobin’s q 

(skuldsättningsgrad, 

omsättningsförändring, 

marknadsandel, branschspecifik 

effektfaktor), nivå och 

komposition på tillgångars 

bokförda värden, innovativa 

tillgångar; kombinerad term för 

marknadsandel och FoU. 

Hög 
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Al-Horani et al., 

(2003) 

Storbritannien Undersöker samband mellan FoU och 

marknadsvärde 

Finner positivt samband emellan FoU-investeringar 

och avkastning (ökat marknadsvärde). Risken är 

större för FoU, eller i allmänhet immateriella 

tillgångar i jämförelse med materiella tillgångar. 

Kvantitativ, 

tvärsnitt, 

sekundärdata 

(Datastream) 

1990-

1999 

1050 publika 

företag/år (ej 

holding) 

Mäter portföljavkastning utifrån en 

investeringsstrategi baserat på 

FoU-intensitet. Under juli månad 

efter räkenskapsårets slut rankas 

aktier baserat på FoU-intensitet 

och placeras lika viktade i en av 

fem portföljer, aktier utan 

rapporterad FoU placeras i en 

separat portfölj, månatliga köp-

och-håll avkastning beräknas 

under vart och ett av de tre åren 

efter portföljens formering. Som 

mått på FoU-intensitet används 

FoU-utgifter/ marknadsvärde). 

Modellerar avkastning som en 

funktion med variablerna: akties 

CAPM beta, marknadsvärde, eget 

kapital/marknadsvärde, FoU-

kapital/marknadsvärde. 

Modifierad Fama French-

trefaktorsmodell inkl. FoU-

intensitet (FoU-

utgifter/marknadsvärde) 

Hög 

Eberhart et al., 

(2004) 

USA  

Undersöker effekten av oförväntad (signifikant) 

ökning av FoU på företags marknadsvärde på 

längre sikt. 

Undersöker om sambandet skiljer sig mellan olika 

typer av företag: låg- och högteknologiska företag 

samt företag med låg respektive hög tillväxttakt. 

Finner konsistenta bevis för fel reaktion i form av 

signifikant positiv onormal avkastning på lång sikt 

och i 5-års intervall efter oförväntade ökningar i FoU 

investeringar. Låg- och högteknologiska och låg- 

och hög tillväxt företag upplever alla signifikant 

positiv avkastning på lång sikt efter oväntade FoU-

investeringar.  Högteknologiska företag har på lång 

sikt signifikant högre avkastning än lågteknologiska. 

Marknaden är långsam i att inse fördelen med FoU 

ökningar för alla typer av företag men speciellt 

långsamt för högteknologiska företag. 

Kvantitativ, 

tvärsnitt, 

sekundärdata 

(Compustat, 

Center for 

Research in 

Security Prices) 

1951-

2001 

3148 publika 

företag, 

FoU/Tillgångar och 

FoU/omsättning 

ökar > 5 % för att 

klassas som 

"oväntad" ökning. 

Mäter marknadsvärde baserat på 

Fama-French tre-faktor modell för 

test av onormal avkastning på lång 

sikt. Modellen säger att en akties 

premium avkastning är lika med 

den onormala avkastningen, plus 

marknadspremien, plus en multipel 

av avkastningen för en portfölj 

med små aktier minus 

avkastningen för en portfölj med 

stora aktier, plus en multipel av 

avkastningen för en portfölj med 

höga eget kapital till 

marknadsvärde kvot minus 

avkastningen från en portfölj med 

låga eget kapital till 

marknadsvärde kvot. I en variant 

av modellen, som de kallar Carhart 

fyra-faktors modell, lägger de till 

en variabel, bestående av 

avkastning från hög-moment aktier 

minus låg-moment aktier, som en 

risk faktor 

Hög 
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Hall och Oriani, 

(2004) 

Frankrike, 

Italien, 

Tyskland 

Undersöker samband mellan FoU och företags 

marknadsvärde för utvalda länder. Jämför med 

USA och Storbritannien för motsvarande 

mätperiod. 

Finner samband mellan FoU-investeringar och 

företags marknadsvärde för alla länder utom Italien. 

Då de tittar på företag där ingen enskild ägare äger 

med än en tredjedel av företaget så finner de detta 

samband även för Italien. 

Kvantitativ, 

panel 

sekundärdata 

(olika nationella 

och 

internationella 

källor)   

1989-

1998 

2156 publika 

tillverkningsföretag 

Mäter marknadsvärde baserat på 

en Hedonistisk prissättningsmodell 

där ett företags marknadsvärde är 

en funktion av dess tillgångar. Den 

beroende variabeln är logaritmen 

av kvoten av tillgångars 

marknadsvärde och materiella 

tillgångar (proxy för medelvärdet 

av Tobin's q).  I jämvikt är 

värderingen av materiella och 

immateriella (kunskaps) tillgångar 

resultatet av företags behov av 

investering (efterfrågan) och 

marknadens utbud av kapital för 

dessa tillgångar 

Hög 

Callen och 

Morel (2005) 

USA Undersöker samband mellan FoU och företags 

marknadsvärde 

Finner i bästa fall svaga bevis för samband mellan 

FoU-investeringar och företags marknadsvärde; 

signifikans för enbart ungefär 25 % (ofta mindre) av 

företagen  

Kvantitativ, 

tidsserie, 

sekundärdata 

(Compustat) 

1962-

1996 

284 publika 

företag, 264 

tillverkande 

företag, inga 

finansiella, minst 

16 år av FoU-

rapportering  

Mäter marknadsvärde med 

utgångspunkt i Ohlson's modell 

vilken säger att företags 

marknadsvärde är lika med 

summan av bokförda tillgångar 

plus multiplar av onormala vinster 

respektive information annat än 

vinster och bokförda värden. FoU-

utgifter påverkar marknadsvärdet 

genom dess negativa samband till 

vinst samt dess informationsvärde 

för framtida avkastning. Varianter 

på modellen använder nivå 

respektive förändring i FoU-

utgifter för informationsvariabeln i 

Ohlson's modell. Modellen 

anpassas för respektive företag och 

tid för att ta hänsyn till problem 

med extremvärden, icke stationär 

data, och unit roots. 

Hög 

Duqi och 

Torluccio (2010) 

Frankrike, 

Italien, Stor-

britannien, 

Sverige, 

Tyskland 

Undersöker samband mellan FoU och 

marknadsvärde över en femårsperiod; kontrollerar 

för företagskarakteristik som omsättning, 

marknadsandel, D/E, och storlek, residualinkomst, 

land, och bransch. 

Finner starkt positivt samband mellan FoU-

investeringar och företags marknadsvärde.  

Sambandet är starkare för yngre och mindre 

högteknologiska företag jämfört med äldre 

lågteknologiska företag. 

Kvantitativ, 

tvärsnitt, 

sekundärdata 

(Eurostat, EU 

Industrial 

Scoreboard, 

Datastream, 

OSIRIS, 

AMADEUS, 

årsredovisningar) 

2001-

2007 

416 publika 

företag, ej 

finansiella, 

verksamma under 

alla år 

Mäter skillnaden mellan 

marknadsvärde och eget kapital 

som en funktion av de oberoende 

variablerna: företags effekt, 

residualinkomst, FoU-utgifter. 

Oberoende och beroende variabler 

divideras med eget kapital.  

Hög 
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Ehie och Olibe 

(2010) 

USA Undersöker samband mellan FoU och 

marknadsvärde för tillverknings- och 

tjänsteföretag. Studerar skillnader före och efter 

9/11-katastrofen. 

Finner generellt ett positivt samband mellan FoU-

investeringar och företags marknadsvärde; 

sambandet är starkare för tillverkningsföretag än för 

tjänsteföretag innan 9/11-terrorattacken och tvärtom 

efter. 

Kvantitativ, 

tvärsnitt, 

sekundärdata 

(Compustat) 

1990-

2007 

26499 publika 

företag, 76 % 

tillverkande, 24 % 

tjänsteföretag, 

endast med FoU-

investeringar 

Mäter marknadsvärde 

(aktiepris*antal utestående aktier) 

divideras med försäljning som en 

funktion av de oberoende 

variablerna: FoU-intensitet, 

företagsstorlek, skuldsättning, 

industri-koncentration, års 

variabler 

Hög 

Parcharidis och 

Varsakelis 

(2010) 

Grekland Undersöker samband mellan FoU och företags 

marknadsvärde 

Finner ett positivt samband mellan FoU-

investeringar och marknadsvärde samt att det är 

starkare för mindre företag. Det tar upp till två år för 

den fulla värderingen av FoU investeringar att slå 

igenom på marknadsvärdet 

Kvantitativ, 

panel, 

sekundärdata 

(Atens 

Aktiebörs) 

1996-

2004 

49 publika företag 

inom tillverkning 

och datorindustri 

med rapporterad 

FoU 

Mäter marknadsvärde baserat på 

Tobin’s q som en funktion av de 

oberoende variablerna: FoU-

kapital, interaktion mellan 

försäljning och FoU-kapital, 

sektor, distributions kostnader, 

kvot mellan kortfristiga tillgångar 

minus kortfristiga skulder och 

tillgångar, kvoten av eget kapital 

och skulder, ‘bull market’ period 

1, ’bull market’ period 2. 

Hög 

Pindado et al. 

(2010) 

Belgien, 

Frankrike, 

Grekland, 

Irland 

Italien, 

Nederländerna,  

Spanien, 

Tyskland, 

Österrike 

Undersöker hur företags egenskaper påverkar 

sambandet mellan FoU-utgifter och företags 

marknadsvärde. 

Finner att storlek, tillväxt och marknadsandel 

påverkar sambandet FoU-utgifter och företags 

marknadsvärde positivt medan fritt kassaflöde, 

beroende av extern finansiering, arbets- och 

kapitalintensitet påverkar negativt. 

Kvantitativ, 

tvärsnitt, 

sekundärdata 

(Worldscope, 

Main Economic 

Indicators 

(OECD)) 

1986-

2003  

271 publika 

tillverknings- och 

dataföretag 

med information 

för varje år i 

perioden 

Mäter marknadsvärde baserat på 

capital market arbitrage villkoret 

som skillnaden mellan 

marknadsvärde och eget kapital 

som en funktion av variablerna: 

företags effekt, residualinkomst, 

FoU-utgifter. Oberoende och 

beroende variabler divideras med 

ersättningsvärdet för tillgångar.  

Hög 

Ohlson (2013) Danmark, 

Finland, 

Norge, Sverige 

Undersöker samband mellan FoU-investeringar 

och företags marknadsvärde.  

Studerar olika synvinklar till hur forskning och 

utveckling påverkar företags värde 

(värderelevans); Hur investeringar i FoU syns i 

marknadsvärde, om FoU-intensitet påverkar 

marknadsvärdet samt hur aktiverade FoU-utgifter 

jämfört med kostnads förda FoU-utgifter påverkar 

företagets marknadsvärde  

Finner ett signifikant positivt samband mellan 

företags marknadsvärde och FoU-investeringar. 

FoU-intensitet påverkar företagets marknadsvärde 

positivt men inte signifikant 

Kvantitativ, 

panel, 

sekundärdata 

(Orbis, 

årsredovisningar) 

2008-

2011 

68 publika företag 

inom tillverkning, 

läkemedel, 

elektronik (FoU-

intensiva) 

Följa IFRS och 

rapportering per 

kalenderår 

FoU utgifter under 

alla år i perioden 

Mäter marknadsvärde 

(aktiepris*antal utestående aktier) 

som en funktion av de oberoende 

variablerna: årets resultat, eget 

kapital, FoU-utgifter, omsättning, 

avkastning på eget kapital, 

skuldsättningsgrad, förändring i 

omsättning, år, bransch 

Medel 

 


