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Sammanfattning  

Titel: Hur påverkas forsknings- och utvecklingsinvesteringar av vd:ns aktieinnehav och 

företagets finansiella outnyttjade resurser? 

Författare: Anna Olsson och Kajsa Orup  

Handledare: Per-Ola Ulvenblad 

Bakgrund och problem: FoU-investeringar är ett viktigt forskningsområde på grund av deras 

stora påverkan på både nationell nivå, företagsnivå samt individnivå. En reducering av FoU-

investeringar påverkar tillväxttakten, arbetsmöjligheterna samt kunskapsspridningen. Sverige 

är ett av de länder som investerar en stor andel i FoU i förhållande till BNP. Trots detta har 

FoU-utgifternas andel i förhållande till BNP minskat sedan år 2001. Tidigare studier inom 

forskningsområdet har visat att det strategiska ledarskapet och vd:n påverkar FoU-

investeringarna. Det ger upphov till att vidare studera hur vd:ns aktieinnehav påverkar FoU- 

investeringarna. Tidigare studier visar även på att outnyttjade resurser skall ha en påverkan på 

FoU-investeringar. Det ger upphov att vidare studera finansiella outnyttjade resursers påverkan 

på FoU-investeringar.  

Syfte: Vårt syfte med uppsatsen är att beskriva och förklara företagets investeringar i FoU med 

hjälpa av två olika faktorer, strategiskt ledarskap samt finansiering. 

Metod: Studien har utgått från ett deduktivt angreppsätt med en kvantitativ metod. Fem 

hypoteser har formulerats utefter teorin. Det slutgiltiga urvalet består utav 100 aktiebolag från 

SNI-kod 26. Data för att kunna utföra studien är hämtad från årsredovisningar samt mailkontakt 

med företagen. Data är baserad på åren 2012 och 2013 då teorin förespråkar en tidsförskjutning 

vid investering i FoU. Den beroende variabeln FoU-investeringar mäts utifrån år 2013. De 

oberoende variablerna vd:ns aktieinnehav och finansiella outnyttjade resurser mäts utifrån år 

2012. Samtliga kontrollvariabler mäts även dem från år 2012. Data analyseras deskriptivt samt 

i en korrelationsanalys och en regressionsanalys för att kunna förkasta eller acceptera 

hypoteserna.  

Resultat: Resultatet visar att det finns ett negativt samband mellan FoU-investeringar och vd:ns 

aktieinnehav. Resultatet visar att det även finns ett positivt samband mellan FoU-investeringar 

och finansiella outnyttjade resurser.  

Nyckelord: FoU-investeringar, vd:ns aktieinnehav, finansiella outnyttjade resurser. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

Abstract  

Title: How research and development investments are affected by the CEO’s stock ownership 

and the company’s financial slack?  

Authors: Anna Olsson och Kajsa Orup 

Supervisor: Per-Ola Ulvenblad  

Background and problem: The research area of R&D investments is a very important one due 

to the affect on both a national level, corporate level and individual level. A reduction of R&D 

investments influences the growth rate, job opportunities and dissemination of knowledge. 

Sweden is one of those countries that invest a large share in relation to the country’s GDP, 

although the R&D has decreased in relation to GDP since the year of 2001. Earlier studies 

among the research area have showed that strategic leadership and the CEO has an influence 

on R&D investments. This gives reason to further studies of how the CEO’s stock ownership 

affects the R&D investments. Earlier studies have also showed that slack has an influence on 

R&D investments. This gives reasons to further studies of financial slack’s influence on R&D 

investments.      

Aim: The purpose of this thesis is to describe and explain corporation’s investments in R&D 

by the two different factors, strategic leadership and finance.  

Method: The study has a deductive approach with a quantitative method. Five hypotheses have 

been formulated based on the theory. The final selection contains 100 limited companies from 

SNI-code 26. The data that has been summoned in order to perform the study has been collected 

from annual reports and by e-mail from the companies. The data is based on the years of 2012 

and 2013 since the theory advocates a time lag when investing in R&D.  The dependent variable 

is R&D investments and it is measured the year of 2013. The independent variables CEO’s 

stock ownership and financial slack is measured the year of 2012. All the control variables are 

measured the year of 2012. The data is then analyzed descriptive and also in a correlation 

analysis and a regression analysis in order to reject or accept the hypothesis. 

Results:  The results indicate that there is a negative correlation between R&D investments and 

the CEO’s stock ownership. The result also indicates that there is a positiv correlation between 

R&D investments and financial slack.  

Key terms: R&D investments, the CEO’s stock ownership, financial slack.  
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1. Inledning 

 

Det första kapitlet inleds med en bakgrund om forsknings- och utvecklingsinvesteringarna och 

den nedåtgående trenden i Sverige. Vi lyfter upp två faktorer, strategiskt ledarskap och 

finansiering som kan påverka FoU investeringarna. Dessa två faktorers betydelse diskuteras 

vidare i problemdiskussionen. Detta leder till sist fram till studiens syfte och 

problemställning. Kapitlet avslutas med en disposition över uppsatsens upplägg för att 

underlätta för läsaren. 

1.1 Bakgrund 

Sverige är ett av medlemsländerna i Organisation for Economic Co-operation and Development 

(OECD) (OECD, 2015). Sverige är idag ett av fem länder i OECD som investerar störst andel 

av BNP i forskning och utveckling (FoU). Av de investeringar som görs inom FoU kommer 

majoriteten av investeringarna från näringslivet i Sverige. Enligt de mätningarna som gjordes 

år 2011 bestod 57,3 % av FoU-investeringarna av finansiella medel från det privata näringslivet. 

Att finansieringen kom från det privata näringslivet var något som var gemensamt för samtliga 

länder som låg i topp när det kom till FoU-investeringar (Ekonomifakta, 2014).  

Trots att Sverige investerar mycket i FoU har FoU-utgifternas andel av BNP minskat sedan år 

2001. När ett företag investerar i FoU är det en långsiktig investering. Problemet som uppstår 

är att neddraggningarna i FoU inte syns förrän efter ett antal år. Denna osäkerhet gör det 

angeläget att verkligen följa vad som är drivkraften bakom investeringarna i FoU (Unionen, 

2013).  

Att det sker en minskning av FoU-investeringar i Sverige är något som påverkar många. När 

ett företag bedriver mycket investeringar i FoU bidrar det till ökad konkurrentskraft. Arbetet 

inom FoU-investeringar har även stor betydelse för det svenska samhället i och med att det 

bidrar till mer jobb. Inte nog med att FoU investeringar bidrar till mer jobb, det påverkar även 

kunskapsspridningen. Kunskapsspridningen är viktigt för samtliga parter i ett samhälle, både 

ur företags perspektiv och utifrån ett individuellt perspektiv (Unionen, 2013). Tidigare 

forskning har även visat att FoU-investeringar bidrar till ökad tillväxt (Wang, 2007). Företagen 

investeringar i FoU och vad som påverkar investeringarna i FoU blir därför en viktig fråga på 

både samhällsnivå, företagsnivå och individnivå (Unionen, 2013).   

En av de faktorerna som påverkar företagens investeringar i FoU är det strategiska ledarskapet 

i form utav vd:n (Barker & Mueller, 2002). Det är vd:ns jobb att upprätta en strategi och en 

vision som företaget ska agera efter. Denna vision måste vd:n förmedla till medarbetarna för att 

kunna uppnå det gemensamma målet. Målet kan vara inriktat mot utveckling och tillväxt men 

det kan även vara riktat mot ett affärsmål. Det är upp till vd:n att agera som vägvisare och 

genom sin strategi visa vilket mål företaget stävar mot (Johansson, 2014).  

En annan faktor som påverkar FoU-investering är de finansiella faktorerna. FoU-

investeringarna är känsliga för det ekonomiska läget i företagen. Den ekonomiska krisen som 

Sveriges företag upplevde år 2008 går tydligt att se i FoU-investeringarna som gjordes år 2009. 

Statistiken påverkas mycket av hur det går för de stora företagen men även hur konjunkturen 

har varit under de senaste åren (Unionen, 2013). Att det ekonomiska läget har förändrats 

påverkar företagen och framför allt de finansiella resurserna i företagen (Campello, Graham & 

Harvey, 2010). Finansiella resurser är av stor vikt när det kommer till FoU-investeringar 

(Nohria & Gulati, 1996). Av de finansiella resurserna är det de finansiella outnyttjade 

resurserna, det vill säga finansiella resurser som är överflödiga i företaget, som är de viktigast 

(Herold, Jayaraman & Narayanaswamy, 2006). Under år 2012 var det allt fler svenska företag 
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som drabbades av likviditetsproblem och antalet företag som dömdes i mål om 

betalningsföreläggande ökade med 36 % jämfört med 2011. För att lösa de ekonomiska 

problemen valde majoriteten att gå in med egna finansiella resurser (Brickman, 2012).  

1.2 Problemdiskussion  
Det har forskats om FoU-investeringar under flera decennier och har länge varit ett intressant 

forskningsområde för ekonomer. Den främsta anledningen till det stora forskningsintresset om 

FoU-investeringar är att de är en väldigt stor drivkraft till ekonomisk tillväxt. Den nya 

kunskapen och teknologin som FoU-investeringar bidrar till ökar produktiviteten på både 

företagsnivå, branschnivå och nationellnivå. Detta leder i sin tur till högre avkastningar på 

investeringar och därmed till högre inkomstnivåer och till slut ekonomisk tillväxt (Wang, 2007).  

Det praktiska problemet är att FoU-utgifternas andel av BNP minskat i Sverige de senaste åren 

(Unionen, 2013). Detta trots FoU-investeringarnas betydelse för den ekonomiska tillväxten i 

samhället och för företagen vilket är den främsta anledningen att företagen ska investera i FoU 

(Wang, 2007). Tillväxt skapas genom innovation som är ett resultat av FoU-investeringar. Detta 

leder i sin tur fram till strategiska fördelar för företaget i form av ökade konkurrensfördelar och 

komparativa fördelar (Schimke & Brenner, 2014). Detta innebär att företaget kan möta 

konsumenternas efterfråga bättre än konkurrenterna (Henry, 2008). Detta anser vi visar hur 

viktigt FoU-investeringarna är för företaget och varför det är relevant för företagen att ha 

kunskap om vad som påverkar FoU-investeringarna.  

Det empiriska problemet är att tidigare forskning inom FoU-investeringar inte har studerat hur 

vd:ns aktieinnehav och finansiella outnyttjade resurser påverkar svenska privata företags FoU 

investeringar. Tidigare forskning om det strategiska ledarskapet och FoU investeringar har 

främst fokuserat på ägarstrukturen och inte på vd:n. Ägarskapet har dels studerats utifrån om 

företaget är familjeägt, har utländska eller inhemska ägare samt att ett annat företag är 

minoritetsägare (Kim, Kim & Lee, 2008). Det har tidigare inte fokuserats i lika stor utsträckning 

på vd:n och hur vd:ns ägarskap i företaget ser ut. Detta trots att vd:n är en av de ledande 

personerna som har bestämmanderätten över kontrollen av FoU-investeringarna. Det är även 

vd:n som fattar företagets strategiska beslut och har därmed makten att påverka FoU-

investeringarna (Barker & Mueller, 2002). Den forskning som har studerat vd:ns påverkan på 

FoU-investeringarna har främst försökt förklara sambandet med hjälp av agentteorin. 

Agentteorin innebär att en principal anlitar en agent för att utföra uppgifter åt principalen. De 

olika parterna kan ha olika syn på mål och risk och därför kan intressekonflikter uppstå (Jensen 

& Meckling, 1976). En av intressekonflikterna mellan ägaren och vd:n kan vara hur företaget 

ska investera i FoU som kan påverkas av vd:ns aktieinnehav (Barker & Mueller, 2002).  

Senare forskning inom finansiering har fokuserat främst på de finansiella outnyttjade 

resurserna. Trots att det finns omfattande forskning om finansiella outnyttjade resurser, har 

sambandet inte kunnat fastställa. Forskningen har visat att det finns både ett positivt, negativt 

och ett omvänt u-format samband mellan FoU-investeringar och finansiella outnyttjade resurser 

(Mousa & Chowdhury, 2014). 

Det teoretiska problemet har sin grund i att tidigare forskning inte har kunnat konstatera ett 

samband mellan FoU-investeringar och vd:ns aktieinnehav. Sambandet har visat sig dels vara 

positivt (Barker & Mueller, 2002) dels negativt (Baysinger, Kosnik & Turk, 1991). Tidigare 

forskningar har heller inte kunnat fastställa sambandet mellan FoU-investeringar och finansiella 

outnyttjade resurser. Tidigare studier har visat både ett positivt-, negativt- och ett omvänt u-

format samband (Nohria & Gulati, 1996).   

Studierna om det positiva sambandet mellan FoU-investeringar och vd:ns aktieinnehav visar att 

övriga aktieägare och vd:n har olika insyn och kunskap om företagets FoU-investeringar. Detta 
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eftersom det uppstår informationsassymmetri vilket leder till mindre information för de övriga 

aktieägarna om FoU-investeringarna. FoU-investeringar är långsiktiga investeringar som ger 

avkastning först några år framåt samt att de är osäkra och riskfyllda. De övriga aktieägarna 

satsar kortsiktigt och vill ha avkastning på aktierna direkt. Detta gör de mindre riskbenägna än 

vd:n som satsar långsiktigt (Lee & O´Neill, 2003). Den positiva sidan visar därmed att en vd 

med ett högre aktieinnehav investerar mer i FoU (Barker & Mueller, 2002). Det negativa 

sambandet har en motsatt syn än teorin om det positiva sambandet angående riskbeteendet 

gällande de övriga aktieägarna och vd:n. En aktieägare med ett lågt aktieinnehav har större 

möjlighet att diversifiera sin aktieportfölj och kan därmed minska risken. Vd:n har däremot det 

yttersta ansvaret för utveckling av företaget och de anställda. Detta gör vd:n mindre riskbenägen 

och då FoU-investeringar är osäkra och riskfyllda är vd:n mindre villig att investera i FoU. De 

övriga aktieägarna vill ha avkastning direkt och därmed investerar företaget mer i FoU om vd:n 

äger en låg andel aktier. Om en vd äger har ett större aktieinnehav minskar därför 

investeringarna i FoU (Baysinger, et al., 1991).  

För att investera i FoU krävs det resurser i form av personal, utrustning och kapital. De här 

resurserna är det inte alla företag som har och några av de företagen som har kapaciteten anser 

det kan vara för dyrt och riskfullt. Många företag finansierar därför FoU med finansiella 

outnyttjade resurser, resurser som finns inom företaget men som inte används till något specifikt 

(Herold et al., 2006).  

Tidigare forskning har funnit ett positivt samband mellan finansiella outnyttjade resurser och 

FoU-investeringar. Studier visar att finansiella outnyttjade resurser är till nytta för företagen då 

de kan användas till att stödja olika mål inom företaget och finansiera projekt trots att det finns 

en osäkerhet om risken. Detta bidrar till en experimenterande kultur i företaget som vågar ta 

risker och tänka långsiktigt. Detta gör att företagen kan utveckla nya produkter och expandera 

in på nya marknader (Nohria & Gulati, 1996). Teorin om det negativa sambandet har sin grund 

i att finansiella outnyttjade resurser anses som slöseri och ineffektivitet (Nohria & Gulati, 

1996). Forskningen menar även att en ökning av finansiella outnyttjade resurser leder till att 

företaget investerar i sämre och riskfyllda projekt då beslutstagandet, supporten och avslutandet 

av projekt försämras. Detta leder till att företaget har svårare att anpassa sig till förändringar på 

marknaden (Mousa & Chowdhury, 2014). De här två olika teorierna har länge varit 

utgångspunkten men senare forskning har funnit ytterligare ett samband mellan finansiella 

outnyttjade resurser och FoU investeringar, ett omvänt u-format samband. Det innebär att det 

finns en optimal nivå av finansiella outnyttjade resurser, har företaget för lite eller för mycket 

finansiella outnyttjade resurser påverkar det investeringarna i FoU negativt. Studier visar att 

om företaget har lite finansiella outnyttjade resurser satsar det kortsiktigt och blir riskbenäget. 

Har företaget däremot mycket finansiella outnyttjade resurser kommer det att ha svårare att 

avsluta riskfyllda projekt som inte följer företagets framtida målsättning (Nohria & Gulati, 

1996).  

För att fylla ovanstående kunskapslucka kommer denna studie att inrikta sig mot att fylla det 

existerande kunskapsgapet inom området FoU-investeringar, vd:ns aktieinnehav och finansiella 

outnyttjade resurser.  

 

 

1.3 Frågeställning 

Hur påverkas FoU-investeringar av vd:ns aktieinnehav och företagets finansiella outnyttjade 

resurser?  
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1.4 Syfte 

Vårt syfte med uppsatsen är att beskriva och förklara företagets investeringar i FoU med hjälp 

av två olika faktorerna, strategiskt ledarskap och finansiering.  

1.5 Studiens disposition  

 

 
 

 

Figur 1 

  

1. Inledning  

• Det första kapitlet syftar till att introducera läsaren genom en inledning om 
ämnet samt en problemdiskussion. Kapitlet avslutas med studiens 
problemformaulering och syfte.  

2. Teori 

• I det andra kapitlet presenterar vi de tidigare teorierna och forskningen inom 
ämnet. Här presenteras även våra hypoteser som grundar sig i tidigare 
teorier. 

3. Metod  

• I det tredje kapitlet kommer vi att presentera den metod vi har valt att arbeta 
efter och även vilken reliabilitet och validitet vår undersökning har. 

4. Empiri 

• Det fjärde kapitlet visar resultatet av våra statistiska tester. Det är dessa 
resultat som vi kommer att använda som empirisk grund i vår analys.  

5. Analys 
/Diskussion 

• Vår femte kapitlet visar den analys vi gjorde baserad på tidigare teorier och 
våra empiriska resultat.  

6. Slutsats

• Vårt sjätte och sista inleds med studiens slutsatser. Vi avlutar kapitlet med 
implikationer och förslag till framtida forskning. 
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2. Teori 

 

Detta kapitel kommer presentera relevanta teorier och tidigare studier. Inledningsvis kommer 

teorier om FoU investeringar och strategiska ledarskapsteorier, därefter avslutas kapitlet 

med teorier om finansiella outnyttjade resurser. Efter varje sambandsteori presenteras de 

formulerade hypoteserna.  

I teorins första del kommer vi att presentera tidigare forskning om FoU-investeringar. I den 

andra delen presenteras tidigare teorier om det strategiska ledarskapet och vd:ns aktieinnehav. 

I den tredje och sista delen redovisas tidigare teorier om finansiering och de finansiella 

outnyttjade resurserna.   

 
Figur 2 

 

2.1 FoU-investeringar  

FoU-investeringar är ett begrepp som vi anser tydligt behövs definieras och förklaras. 

Investeringarna i FoU innehar en rad olika egenskaper som påverkar hur företag och aktieägare 

förhåller sig till investeringen.   

2.1.1 Definition  

Den svenska definitionen på FoU följer den internationella definitionen som har utformats av 

OECD och International Accounting Standards Committee (IASC). Definitionen delar upp FoU 

i tre olika kategorier, grundforskning, tillämpad forskning och utvecklingsarbete. Tillsammans 

utgör de vad bokföringsnämnden och därmed företagen klassificerar som FoU- investeringar. 

Grundforskning innebär “att systematiskt och metodiskt söka efter ny kunskap och nya idéer 

utan någon bestämd tillämpning i sikte” (Bokföringsnämnden, 2015). Definitionen för 

tillämpad forskingen är “att systematiskt och metodiskt söka efter ny kunskap och nya idéer 

med en bestämd tillämpning i sikte” (Bokföringsnämnden, 2015). Den tredje och sista kategorin 

är utvecklingsarbete och definieras som “att systematiskt och metodiskt utnyttja 

forskningsresultat och vetenskaplig kunskap och nya idéer för att åstadkomma nya produkter, 

nya processer, nya system eller väsentliga förbättringar av redan existerande sådana” 

(Bokföringsnämnden, 2015).  

De kostnader som räknas som FoU-kostnader enligt definitionen är dels de direkta kostnaderna, 

de indirekta kostnaderna samt årets planenliga avskrivningar. De direkta kostnaderna kan till 

exempel vara material som har används i FoU arbetet eller löner och ersättning till personalen 

som har jobbat med FoU. De indirekta kostnaderna består av kostnader som är hänförliga till 

FoU-arbetet, till exempel. den del av administrations-kostnaderna som är associerande med 

FoU-arbetet. Årets planenliga avskrivningar är de avskrivningarna som gjorts på 

anläggningstillgångar som används till FoU-arbetet. Kostnader som däremot inte ingår i FoU 

enligt definitionen är de löpande kostnaderna för underhåll samt mindre justeringar av 

exempelvis produkter och system (Bokföringsnämnden, 2015).  

Finansiella outnyttjade resurser

Strategiskt ledarskap

FoU-investeringar
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2.1.2 FoU-investeringars egenskaper  

Resurskrävande: För att företaget ska kunna investera i FoU krävs det resurser i form av 

personal, utrustning, teknologi och finansiella medel (Herold et al., 2006). Resurserna som 

krävs är oftast unika för varje FoU-investering vilket gör att om FoU-investeringen inte blir 

framgångsrik har resurserna lite värde för företaget. Företaget har därför stora kostnader dels 

för resurserna och dels för att de måste vara anpassningsbara till varje FoU-investering (Yoo & 

Rhee, 2012).   

Långsiktiga/Tidsförskjutning: FoU-investeringen är en långsiktig investering (Yoo & Rhee, 

2012). Detta eftersom det finns en tidsförskjutning vilket innebär att resultatet och avkastningen 

från FoU-investeringen inte uppkommer förrän efter något eller några år. Detta ökar i sin tur 

osäkerheten att investera i FoU (Lee & O´Neill, 2003).  

Riskfyllda: Osäkerheten som finns i FoU-investeringar har sin grund i att den teknologiska 

utvecklingen går väldigt fort samt att konkurrensen på den globala marknaden är stor. Det är 

därmed mindre chans att FoU-investeringen blir en framgång för företaget (Yoo & Rhee, 2012). 

Risken med FoU-investeringar är att de inte är en lyckad investering (Barker & Mueller, 2002). 

FoU-investeringar kan därmed resultera i att avkastningen uteblir (Lee & O’Neill, 2003).  

Informationsassymmetri: Informationsassymmetrin innebär att en part har större tillgång till 

förstahandinformation än den andra parten (Jensen & Meckling, 1976). Företagen vill 

hemlighålla information om FoU-investeringarna för att kunna bevara konkurrensfördelarna de 

ger mot andra företag. Detta leder till informationsassymmetri gentemot externa investerare och 

aktieägare (Lee & O’Neill, 2003). 

Tillväxt: FoU-investeringar är osäkra och riskfylla trots det är det viktigt för företagen att 

investera i FoU, både för företagens överlevnad samt tillväxt. Detta är särskilt viktigt för företag 

inom läkemedels- och teknologibranschen (Lee & O´Neill, 2003). Detta eftersom att 

förhoppningarna med FoU-investeringar är att det ska leda till innovation, något som har visats 

öka försäljningen för många företag (Schimke & Brenner, 2014). Innovation framgångar kan 

definieras som ”Policy, structure, method or process, product or market opportunity that the 

manager of the innovating unit perceived to be new” (Nohria & Gulati, s.1251 1996) (policys, 

strukturer, metoder, processer, produkter eller marknadsmöjligheter som ledaren för den 

innovativa enheten uppfattar som nya). Innovation har blivit ett stort forskningsområde 

eftersom tidigare forskning har visat att det finns ett positivt samband mellan innovation och 

tillväxt (Damanpour & Schneider, 2006). Tidigare forskning har även visat att FoU-

investeringar har ett positivt samband med tillväxt (Wang, 2007). Detta kan förklaras genom 

att innovationer är något som bidrar till en konkurrentskraftig fördel på marknaden som i sin 

tur leder till tillväxt för företagen (Schimke & Brenner, 2014).  

2.2 Strategiskt ledarskap 

Följande kapitel kommer att gå igenom vad strategi och strategiskt ledarskap är. Vi kommer 

sedan att lyfta fram teorier som förklarar motivet bakom att välja en FoU strategi samt några av 

de faktorer som påverkar de strategiska valen. Kapitlet avslutas med sambandsteorier angående 

vd:n aktieinnehav och FoU-investeringar. 

2.2.1 Strategi 

Strategi härstammar från militären och syftar till en plan för att besegra motståendet. Denna 

plan är riktad mot ett klart och tydligt mål. Genom en mer effektiv plan än konkurrenterna vill 

företaget erövra maximalt antal marknadsandelar och konsummenter. Det gäller att göra smarta 

val vid rätt tidpunkt. Det finns en generell enighet som menar på att syftet med strategi är att 

uppnå komparativa fördelar. Något som uppfyller konsumenternas efterfråga bättre än 
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konkurrenterna genom till exempel en produkt, process eller service. Den komparativa fördelen 

gör att företaget kan bibehålla en långsiktig tillväxt. En viktig del av strategin är att använda 

sig av analytiska verktyg för att utvärdera marknaden för att kunna påverka sin nuvarande 

position. Ledaren för organisationen är med under skapandet av strategin men även under 

implementeringen av strategin (Henry, 2008).  

2.2.2 Strategiskt ledarskap  

Strategiskt ledarskap är definierat som ” a person’s ability to anticipate, envision, maintain 

flexibility, think strategically, and work with others to initiate changes that will create a viable 

future for the organization” (Ireland & Hitt, 2005, s.63) (en persons förmåga att förutspå, 

visulisera, behålla flexibiliteten, tänka strategiskt och arbeta med andra för att initiera 

förändring som kommer att skapa en betydande framtid för organisationen). Som nämndes i 

tidigare stycke är ledaren med vid skapade av strategin men även under implementeringen av 

strategin. En strategi kan vara bra men utan en effektiv implementering av strategin kommer 

den inte att nå sin fulla potential. Ledarens uppgift efter att strategin är fastställd blir att 

förmedla och lära medarbetarna i organisationen om strategin för att de ska kunna fatta rätt 

beslut i den dagliga verksamheten. Strategin initierar visionen för framtiden och bygger på att 

det kommer att ske en förändring. Ledarskap handlar om att förmedla vision för hur framtiden 

kommer att se ut och sen genom strategi uppnå den visionen. Ledarskapet sätter riktningen för 

den förändring som kommer att ske. (Henry, 2008). 

Vd:n får en betydande roll i strategisk ledning. Det är vd:n som är en av nyckelpersonerna när 

det kommer till att bestämma vilken riktning som företaget ska välja att agera mot. Det är även 

vd:n som bär ansvaret angående besluten i företaget samt visionen och ser till att den uppnås 

(Ireland & Hitt, 2005).  

2.2.3 FoU-investeringar som strategiskt val  

FoU-investeringen innebär en risk för företaget som kräver att de gör upp en strategi för den 

risk företaget kommer att utsätta sig för. Riskstrategin kommer att reflektera de riskpreferenser 

som vd:n har. Tidigare undersökning visar att den vd:n som har en högre tolerans vad det gäller 

risk det vill säga den som är villig att ta mer risk investerar mer i FoU än den vd:n som är mer 

känsliga för risk (Rashad Abdel-Khalik, 2014).  

2.2.4 Motivet till FoU-intensiv strategi  

Blue ocean strategy : Strategi handlar om att slå ut konkurrenterna på marknaden genom att 

välja den mest effektiva strategin, en av de mest effektiva strategierna är ”Blue ocean strategy”. 

Blue ocean strategy definiteras som ”untapped market space, demand creation, and the 

opportunity for highly profitable growth” (Kim & Mauborgne, 2005, s. 25) (outnyttjat 

marknadsutrymme, skapande av efterfrågan, och möjligheten till hög lönsam tillväxt).   

Som tidigare nämnts investerar företag i FoU för att på långsikt kunna generera tillväxt genom 

innovation (Schimke & Brenner, 2014). Innovation är en viktig beståndsdel i blue ocean 

strategy. Det är genom innovationen som företag skapar nya marknader vilket genererar att de 

inte låter sig begränsas av den existerande marknadens gränser. Genom innovation skapar de 

en ny marknad och därmed också en ny efterfrågan. Den nya markanden och det nya behovet 

hos konsumenterna skapar stora tillväxtmöjligheter för företaget. Genom en ökad globalisering 

och större informationsflöde blir blue ocean strategy allt mer relevant. Den existerande 

marknaden utsätts för allt högre konkurrens och detta blir en drivkraft för företagen att 

implementera blue ocean strategy (Kim & Mauborgne, 2005). Genom att agera först på 

marknaden får företaget möjligheten till ”first mover advantage” (Porter, 1980).  
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First mover advantage : Inom strategiskt ledarskap är timing en viktig faktor och genom att 

vara den som agerar först på markaden kan detta resultera i ”first mover advantage”. Detta kan 

skapa fördelar för företaget och reducera deras kostnader, men den stora fördelen är framförallt 

att möta efterfrågan på marknaden. Genom att företaget agerar först på marknaden har de en 

möjlighet att fylla den ojämnhet som skapas mellan utbud och efterfrågan (Porter, 1980). 

Företag som genererar stora marknadsandelar tidigt har visat sig få större avkastning på sina 

investeringar. De företag som tidigt går in på marknaden tenderar även att dominera den 

marknaden jämfört med de företag som senare träder in på marknaden. De som inte drar nytta 

av ”first mover advantage” tenderar att inrikta sig på en specifik målgrupp med en mer nischad 

strategi (Klepper, 1997).  

2.2.5 Faktorer som påverkar de strategiska valen 

Intressekonflikter/Agentteorin: Intressekonflikterna som uppstår i företag kan förklaras genom 

agentteorin. Agentteorin är en kontraktsteori där en eller flera principaler anställer och delegerar 

arbetsuppgifter och beslutsfattande till en agent (Jensen & Meckling, 1976). Agentteorin 

förklara två problem som kan uppstå när principalen delegerar till agenten. Problemen är 

relaterade till principalens och agentens olika syn på mål och risk. Detta kan innebära att 

agenten agerar i självintresse och inte för principalens och företagets bästa (Eisenhardt, 1989). 

Ur ett strategiskt ledarskapsperspektiv kan teorin appliceras på att aktieägare delegerar det 

strategiska styret till vd:n (Donaldson & Davis, 1991).  

För att principalen ska kunna kontrollera agenten och de beslut den fattar uppstår det 

agentkostnader. Agentkostnaderna är bindningskostnader som till exempel bonus, 

övervakningskostnader där exempelvis revisonskostnader ingår samt residualförlusten som är 

kostnaden för den välfärdsförlust som uppstår i samband med att agentens beslut och agerande 

inte överensstämmer med principalens intressen (Jensen & Meckling, 1976).   

Agentproblemen kan reduceras genom att vd:n får finansiell kompensation. Detta sker 

vanligtvis genom två olika sätt. Vd:n kan erhålla aktier eller få en bonus efter resultat. Det ökar 

agentkostnaderna men reducerar problemen och bidrar till att principalen och agenten får en 

överensstämmande syn på mål och risk.  (Donaldson & Davis, 1991).   

Agentteorin används inte endast inom det strategiska ledarskapsområdet. Teorin har även 

använts för att förklara andra forskningsområden till exempel redovisning, finansiering samt 

marknadsföring (Eisenhardt, 1989).  

Risk/Moral hazard: Moral hazard är en teori som från börjar grundar sig i försäkringsbranschen 

och visar på förändring i personens riskbeteende. Genom att en person utfärdar en försäkring 

kan de bidra till att personen i fråga tar mer risker än vad den annars hade tagit om försäkringen 

inte fanns. Teorin började inom försäkringsbranschen men senare studier har visat att teorin går 

att använda även på relationer. Anledningen till att teorin kan appliceras på relationer är att den 

syftar till att förklara en förändring i riskbeteendet. Genom att en person har en försäkring kan 

det vara så att personen känner att de kan utsätta sig för en större risk för att de vet att 

försäkringen täcker den eventuella skadan. För att moral hazard ska existera är det två krav som 

bör uppfyllas. Det första är ofullständig övervakning. Ett exempel kan vara när en principal 

anställer en agent. Fysiskt är det möjligt för principalen att konstant övervaka agenten men på 

grund av agentkostnaderna blir för höga är det inte möjligt för principalen att övervaka agenten. 

Detta leder till informationsasymmetri. Informationsasymmetri är det andra kravet vilket 

innebär att parterna har olika tillgång till förstahandsinformation. Dessa två krav ökar risken 

för principalen (Rauchhaus, 2005). Det är principalen som är riskbäraren och appliceras teorin 

på företag är det aktieägarna som är riskbärarna (Jensen & Meckling, 1976). Det som bör 

uppmärksammas med teorin är att den förspråkar inte bedrägeri utan endast en 

beteendeförändring i en ärlig och rationell person. Det är denna förändring i beteendet hos 
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agenten som blir en risk för principalen. Detta förklarar varför teorin även kallas för ”theory of 

hidden actions” (Rauchhaus, 2005). 

2.2.6 Samband mellan vd:ns aktieinnehav och FoU-investeringar 

I nedanstående stycke kommer vi att förklara det positiva- och det negativa sambandet mellan 

FoU-investeringar och vd:ns aktieinnehav. 

2.2.6.1 Positivt samband 

I ett aktiebolag kan det finnas olika ägare och ägarstrukturer. Genom olika formationer av 

aktieinnehav påverkas strukturen på företaget och därmed kontrollen. Beroende på 

aktieinnehavets storlek får aktörerna mer eller mindre kontroll över de strategiska besluten 

vilket kan resultera i agentproblem (Lee & O’Neill, 2003; Yoo & Rhee, 2012). I ett aktiebolag 

med ett diversifierat ägande får aktieinnehavarna lägre kontroll och makt över vd:n och de 

strategiska besluten vilket resulterar i agentproblem. Det genererar en stark vd och att de övriga 

aktieägarna blir svaga i beslutsfattandet. (Lee & O’Neill, 2003)   

Den låga kontrollen som övriga aktieägare innehar bidrar till ett ointresse och kunskapsbrist 

bland minioritetsägarna. Kunskap och information är något som är viktigt vid de strategiska 

besluten angående företaget (Yoo & Rhee, 2012).  

Ointresset och okunskapen från övriga aktieägare bidrar till skilda strategiska mål. Som tidigare 

nämnts är FoU-investeringar riskfyllda och osäkra och garanterar inte avkastning de är dock 

nödvändiga för den långsiktiga tillväxten. Att FoU-investeringar är nödvändigt för tillväxten i 

företaget är något som övriga aktieägare med bristande kunskap förbiser. De bedömer istället 

att FoU-investeringar är osäkra och inte garanterar avkastning. Detta bidrar till att aktieägare 

och vd:n får olika syn angående företagets mål. Vd:n får ett mer långsiktigt mål och övriga 

aktieägares mål blir mer kortsiktigta (Lee & O’Neill, 2003).   

Tidigare studier visar att en vd med ett högre aktieinnehav blir mer benägen att ta större risker 

i företaget och investerar mer i FoU.  Vd:n blir mer benägen att maximera sin egen samt 

aktieägarnas förmögenhet, vilket minskar agentproblemen. Motivet är att vd:n vill bli belönad 

i form av avkastning från kapitalmarknaden (Barker & Mueller, 2002)  

Hypotes 1a: Det finns ett positivt samband mellan FoU- investeringar och vd:ns aktieinnehav. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figur 3 är endast ett exempel på hur ett positivt samband mellan FoU-investeringar och vd:ns 

aktieinnehav skulle kunna se ut.  
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2.2.6.2 Negativt samband  

Som tidigare nämnts kan det uppstå intressekonflikter i ett företag om vd:n inte är ensam ägare 

i företaget. Aktieägarnas intresse och mål är inte alltid detsamma som vd:ns. De övriga 

aktieägarna vill investera i långsiktiga investeringar som kan öka företagets lönsamhet de 

kommande åren, därmed har de ett ökat avkastningsintresse (Baysingeret al., 1991). Om 

företaget däremot ägs till 100 % av vd:n, kommer de beslut som fattas att gynna och öka nyttan 

för vd:n. Vd:ns intresse är ekonomiskt vilket innebär att vd:n vill maximera avkastningen på 

aktierna och därmed öka sin personliga vinst (Jensen & Meckling, 1976). Vd:n har förutom det 

ekonomiska intresset även ansvar för personalen och deras anställningstrygghet samt ser 

prestige i att leda ett framgångsrikt företag. De här olika intressekonflikterna påverkas av hur 

stort aktieinnehav vd:n har och får konsekvenser för företaget och de strategiska beslut som 

fattas. En av konsekvenserna är investeringarna i FoU (Baysinger et al., 1991).  

FoU-investeringar är riskfyllda investeringar med hög osäkerhet. Den höga risken innebär dock 

högre avkastning. De övriga aktieägarna är mer benägna att investera i riskfyllda projekt 

eftersom de har möjlighet att ha en diversifierad portfölj som minskar risken (Baysinger et al., 

1991). Detta gör att de övriga aktieägarna blir mer riskbenägna. De anser att FoU-investeringar 

kommer att bidra positivt till företagets resultat och därmed till större avkastning på aktierna. 

De övriga aktieägarna kommer därför att vara positivt inställda till att företaget investera i FoU 

(Baysinger et al., 1991).  

Hypotes 1b: Det finns ett negativt samband mellan FoU-investeringar och vd:ns aktieinnehav. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 är endast ett exempel på hur ett negativt samband mellan FoU-investeringar och vd:ns 

aktieinnehav skulle kunna se ut.  
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I följande kapitel kommer vi att gå igenom vad outnyttjade resurser och finansiella outnyttjade 

resurser är. Vi kommer sedan att avsluta kapitlet med teorier om sambandet angående 

finansiella outnyttjade resurser och FoU-investeringar.  

2.3.1 Outnyttjade resurser 

Att definiera vad outnyttjade resurser är har varit ett genomgående problem i tidigare forskning 

och det har definierats på många olika sätt. En definition som har används mer konsekvent än 

andra är definitionen “Slack denotes the difference between a firm’s current resources and the 

current resource demands on the firm” (Mousa & Reed, 2013, s.1124) (outnyttjade resurser är 

skillnaden mellan ett företags nuvarande resurser och det nuvarande resursbehovet i företaget).  

Outnyttjade resurser variera mycket mellan olika företag och resurserna kan vara både 

överflödig personal, outnyttjad kapacitet, onödiga utgifter samt outnyttjade möjligheter som 

ökar resultatet (Herold et al., 2006; Nohria & Gulati, 1996). Det är de finansiella outnyttjade 

resurserna de viktigaste och till och med nödvändig för FoU-investeringar. Detta för att FoU-

investeringar kräver kapital men även att finansiella resurser krävs för att kunna få tillgång till 

andra resurser som personal, utrustning och teknologi som behövs för att lyckas med FoU-

investeringarna (Herold et al., 2006). 

2.3.2 Finansiella outnyttjade resurser 

Definitionen av finansiella outnyttjade resurser är “Financial slack represents excess 

uncommitted financial resources, including cash and receivables” (Kim et al., 2008, s.405) 

(finansiella outnyttjade resurser representerar de överflödiga finansiella resurserna i företaget, 

inkluderat kontanter och fodringar). Som tidigare nämnts är finansiella resurser ett måste för 

FoU-investeringar (Herold et al., 2006). Finansiella outnyttjade resurser har hög flexibilitet och 

kan användas till många olika aktiviteter. De bidrar även till stor handlingsfrihet för 

beslutsfattarna att använda de finansiella outnyttjade resurserna till alternativa 

användningsområden. De är lättare att omfördela än andra typer av outnyttjade resurser och 

bidrar därför ofta till investeringar i FoU (Kim et al., 2008; Mousa & Chowdhury, 2014). 

Finansiella outnyttjade resurser delas ofta in i tre kategorier, tillgängliga, potentiella och 

återvinningsbara finansiella resurser (Herold et al., 2006).  

Tillgängliga finansiella outnyttjade resurser: Tillgängliga finansiella resurser är tillgångar som 

är outnyttjade och inte ska användas till ett särskilt ändamål utan är lättillgängliga för all tänkbar 

användning. De tillgängliga finansiella resurserna påverkar FoU-investeringarna mest av de tre 

kategorierna av finansiella outnyttjade resurser. Detta eftersom det kan vara svårt för företag 

att få tillgång till externt kapital för att investera i FoU då återbetalningen för FoU-investeringar 

är osäkra och långsiktiga. Detta gör att företagen använder interna medel och därmed 

tillgängliga finansiella resurser för att investera i FoU (Herold et al., 2006).  

Potentiella finansiella outnyttjade resurser: Potentiella finansiella tillgångar är tillgångar som 

företaget ännu inte har men som de i framtiden kan förvärva. Detta kan exempelvis vara ett 

banklån. De potentiella finansiella resurserna kan göra att beslutsfattare är mer trygga i 

riskfyllda beslut och företagets kortsiktiga resultat (Herold et al., 2006).  

Återvinningsbara finansiella outnyttjade resurser: De återvinningsbara finansiella resurserna 

är tillgångar som ingår i företaget till en större kostnad än vad det nuvarande behovet är men 

som kan återvinnas genom effektivitet (Herold et al., Narayanaswamy 2006). För företag kan 

de här resurserna vara värdefulla vid ekonomiska svårigheter. Företagen kan vara tvungna att 

ha de här tillgångarna för att tillverkningen ska fungera året om och inte ha störningar i 

produktionen. Samtidigt är de återvinningsbara finansiella resurserna kostnader för företagen. 

Det kan vara svårt för beslutsfattarna att fördela de här resurserna rätt och projekt kan ta skada 

om det inte görs på ett effektivt sätt (Geiger & Cashen, 2002). Exempel på detta är omkostnader 
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som företag har haft i form av överflödiga resurser i form av back-up system eller extrapersonal 

(Chandler, Scott, Stodder, and Tworoger, 2011).  

2.3.3 Finansiella outnyttjade resursers påverkan på FoU investeringar 

I nedanstående stycke kommer vi att förklara det positiva-, negativa- och det omvända u-

formade sambandet mellan FoU-investeringar och finansiella outnyttjade resurser. 

2.3.3.1 Positivt samband  

Företag väljer att ha finansiella outnyttjade resurser för att de stödjer olika mål inom företaget 

samt hjälper till vid målkonflikter (Mousa & Chowdhury, 2014; Nohria & Gulati, 1996). Ett av 

målen för många företag är att investera i FoU vilket är en resurskrävande aktivitet och baserat 

på de här argumenten finns teorin om att det finns ett positivt samband mellan finansiella 

outnyttjade resurser och FoU-investeringar (Mousa & Chowdhury, 2014).  

Det finns två huvudsakliga orsaker till ett positivt samband mellan finansiella outnyttjade 

resurser och FoU-investeringar. Den ena orsaken är att finansiella outnyttjade resurser bidrar 

till minskad kontroll och styrning för beslutsfattarna. Detta genom att de finansiella outnyttjade 

resurserna skapar större handlingsfrihet om företaget ska fortsätta med nya investeringar även 

om de är riskfyllda (Geiger & Cashen, 2002; Nohria & Gulati, 1996). Detta bidrar till att företag 

med större andel finansiella outnyttjade resurser blir bättre på att hantera risk och investerar 

mer i FoU som oftast är förknippat med hög osäkerhet (Mousa & Chowdhury, 2014). 

Den andra orsaken är att de finansiella outnyttjade resurserna kan användas vid en försämring 

av företagets resultat. Företagen kan skapa sig en buffert som kan användas för att kunna 

producera lika mycket, både när det går bra och mindre bra för företaget (Mousa & Chowdhury, 

2014). Det bidrar i sin tur med att företag vågar satsa på FoU-investeringar eftersom de 

finansiella outnyttjade resurserna skyddar mot den osäkerhet som finns för investeringarnas 

resultat. Detta skapar en kultur i företaget som är positiv till att ta större risker och 

experimentera då det inte behöver oroa sig för att misslyckas då företaget har extra resurser att 

använda. Detta bidrar till att företagen kan experimentera med olika strategier och skapa nya 

produkter samt expandera till nya marknader (Nohria & Gulati, 1996).  

Hypotes 2a: Det finns ett positivt samband mellan FoU-investeringar och finansiella 

outnyttjade resurser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5 är endast ett exempel på 

hur ett positivt samband mellan FoU-investeringar och finansiella outnyttjade resurser skulle 

kunna se ut.  
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Finansiella outnyttjade resurser 
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2.3.3.2 Negativt samband 

Teorin om att det finns ett negativt samband mellan finansiella outnyttjade resurser och FoU-

investeringar har utgångspunkten i att de finansiella outnyttjade resurserna anses vara slöseri, 

en effekt av inkompetens men framförallt ett självintresse av beslutsfattarna (Geiger och 

Cashen, 2002; Nohria & Gulati, 1996). Självintresset uppstår genom att det finns konkurrerande 

intressen inom företaget, vilket kallas agentteori. Agentteorin menar att agenten tillgodoser sitt 

eget intresse framför principalens bästa. Tidigare forskning har inte kunnat visa att de 

finansiella outnyttjade resurserna löser agentproblemen vilket då resulterar i att de anses vara 

ett slöseri och en onödig kostnad som borde elimineras (Nohria & Gulati, 1996).  

En del av den tidigare forskningen om det negativa sambandet har visat att de finansiella 

outnyttjade resurserna till och med kan vara skadliga för FoU-investeringarna (Nohria & Gulati, 

1996). Företagen som har finansiella outnyttjade resurser får svårare att klara av förändringar 

på marknaden vilket leder till att de satsar på riskfyllda investeringar för att återfå företagets 

komparativa fördelar. Detta gör att företaget får svårare att välja vilka FoU-investeringar de ska 

satsa på och vilka FoU-investeringar som borde avslutas vilket innebär att företagen satsar på 

FoU-investeringar som kommer ge ett negativt resultat. Anledningen till detta är att företaget 

blir oförsiktig med sina resurser och slösar de på FoU-investeringar som agenter har som 

personliga favoriter och inte på de FoU-investeringar som är mest lönsamma. I slutändan leder 

de finansiella outnyttjade resurserna till att företagen blir självbelåtna och incitamenten för att 

ta risker och experimentera minskar och därmed minskar FoU-investeringarna (Mousa & 

Chowdhury, 2014).  

Hypotes 2b: Det finns ett negativt samband mellan FoU-investeringar och finansiella 

outnyttjade resurser. 

 

 

 
Figur 6 

Figur 6 är endast ett exempel på hur ett negativt samband mellan FoU-investeringar och 

finansiella outnyttjade resurser skulle kunna se ut.  

2.3.3.3 Omvänt u-format samband 

Det omvända u-formade sambandet har sin utgångspunkt i de två tidigare teorierna om att 

finansiella outnyttjade resurser har dels ett negativ samband men även ett positivt samband med 
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FoU-investeringar. Det omvända u-formade sambandet innebär att finansiella outnyttjade 

resurser båda kan vara bra och dåligt för FoU-investeringarna men att det finns en optimal nivå 

(Nohria & Gulati, 1996). Finns det för lite eller för mycket finansiella outnyttjade resurser 

påverkas FoU-investeringarna negativt (Geiger & Cashen, 2002).  Detta beror främst på två 

anledningar. Den första anledningen är att för lite finansiella outnyttjade resurser är skadligt för 

FoU-investeringar. Detta eftersom det avskräcker företagen från att experimentera med FoU-

investeringar som är osäkra. Den andra anledningen är att för mycket finansiella outnyttjade 

resurser är skadlig för FoU-investeringar eftersom det skapar en självbelåtenhet i företaget samt 

sämre disciplin, vilket kan leda till att fler dåliga än bra FoU-investeringar inleds (Nohria & 

Gulati, 1996).   

Hypotes 2c: Det finns ett omvänt u-format samband mellan FoU-investeringar och finansiella 

outnyttjade resurser. 

 

 
Figur 7 

 

Figur 7 är endast ett exempel på hur ett omvänt u-format samband mellan FoU-investeringar 

och finansiella outnyttjade resurser skulle kunna se ut.  
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3. Metod 

I detta kapitel kommer vi att gå igenom de metodiska valen vi har gjort. Vi har valt att 

genomföra en kvantitativ studie med både primär och sekundärdata i form av mail och 

årsredovisningar. Data analyseras senare i en korrelationsanalys och i en multipel linjär 

regressionsanalys. Vi avslutar studien med att föra en diskussion och kritik mot de 

metodvalen vi har gjort.    

3.1 Forskningsansats  

Det finns två olika förhållningssätt till hur verkligheten ska uppfattas och hur en undersökning 

ska förhålla sig till den. Positivismen har sin grund i att förklara orsak-verkan samband 

(Jacobsen, 2002).  Vårt förhållningssätt kommer att utgå ifrån en positivistisk ansats. Vårt val 

av ansats har sin grund i vår problemformulering och vårt syfte med studien. Vårt syfte med 

studien är att försöka beskriva och förklara sambandet mellan FoU-investeringar, vd:ns 

aktieinnehav och finansiella outnyttjade resurser. 

Positivismens grundläggande ansats är att det finns generella lagar i sociala sammanhang precis 

som det finns fysiska lagar inom fysiken och naturvetenskapen. Med den tankegången kan 

kunskapen från en händelse överföras till andra forskningsområde samt till en generell lag. Vår 

utgångspunkt är att det går att generalisera kunskap och därför anser vi att en positivistiskt 

ansats är lämplig för vår studie. Ytterligare en aspekt inom positivismen är att studier bygger 

vidare på kumulativ kunskap det vill säga. att forskning bygger på tidigare teorier (Jacobsen, 

2002). Detta tillvägagångssätt har studier inom FoU-investeringar, vd:ns aktieinnehav och 

finansiella outnyttjade resurser använt sig av (Barker & Mueller, 2002; Geiger & Cashen, 2002; 

Kim et al., 2008; Mousa & Chowdhury, 2014). Att studera tidigare studier i ämnet är 

tidssparande samt att det genererar mycket kunskap (Jacobsen, 2002). Vi vill använda oss av 

dessa studier för att kunna utvidga kunskapen inom ämnet och därför anser vi att det är det mest 

lämpade för vår studie.  Eftersom att vi har begränsade resurser och en begränsad tidsåtgång är 

det lämpligt att använda oss av en positivistisk ansats då den är tidssparande.  

En positivistisk ansats bygger på kumulativ kunskap finns det en risk att sammanhang förbises 

och att helheten inte uppfattas. Valet av en positivistisk ansats kräver en objektiv syn på 

verkligheten (Jacobsen, 2002). Detta har vi försökt ha genom att ha ett kritiskt förhållningssätt 

och vara oberoende i vad vi finner i vår studie.  

3.2. Angreppssätt 

Utgångspunkten vid ett deduktiv angreppssätt innebär att gå från teori till empiri. Med den 

positivistiska ansatsen som utgångspunkt blir det deduktiva angreppssättet att föredra 

(Jacobsen, 2002). Detta är ett tillvägagångssätt som tidigare studier inom FoU-investeringar 

använt sig av (Baysinger et al., 1991; Geiger & Cashen, 2002; Kim et al., 2008; Mousa & 

Chowdhury, 2014; Nohria & Gulati, 1996; Yoo & Rhee, 2012). Konsekvensen av ett deduktivt 

angreppsätt är att forskarna samlar in empirin med förutfattade meningar (Jacobsen, 2002). Med 

bakgrunden av att vi har en positivistisk ansats samt de tidigare studierna val av metod har vi 

valt att använda oss av ett deduktivt angreppssätt. Vi är medvetna om att vi kommer att gå in 

med förkunskap i ämnet, vi ser dock detta som en fördel då vi kan välja att samla in relevant 

data för vår studie. 

3.3 Undersökningsmetod 

Vi har valt att göra en kvantitativ metod. Detta en lämplig metod när författarna går in med ett 

deduktiv angreppsätt och vill genomföra en positivistisk ansats (Jacobsen, 2002).  Valet av en 

kvantitativ metod är även något som tidigare studier angående FoU-investeringar, vd:ns 
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aktieinnehav och finansiella outnyttjade resurser har använt sig av (Barker & Mueller, 2002; 

Geiger & Cashen, 2002, Herold et al., 2006; Kim et al., 2008; Mousa & Chowdhury, 2014,). 

Genom att välja att göra en kvantitativ metod ger det oss möjligheten att använda tidigare 

variabler som har använts inom området. Vår frågeställning är hur FoU-investeringarna 

påverkas av vd:ns aktieinnehav och de finansiella outnyttjade resurserna. I frågeställnigen finns 

det flera variabler som ska studeras. Att frågeställningen innehåller flera variabler är ytterligare 

en anledning till att vi har valt att genomföra en kvantitativ metod. Genom att använda oss utav 

siffror och statistiska tester ger det oss möjligheten att testa flera variabler samtidigt. 

Konsekvensen av en kvantitativ metod blir att undersökaren har distans till dem de undersöker 

och då inte bli påverkade av respondenten. Detta innebär att de kan koncentera sig mer på det 

generella (Jacobsen, 2002). Ytterligare en konsekvens av att utföra en kvantitativ metod anser 

vi blir att vi kan strukturera samtliga variabler och enkelt behandla all information genom 

statistiska tester. Vi kan även ha en distans till respondenterna och därmed inte bli påverkade. 

3.4 Urval 

Det första steget för att kunna göra vårt urval var att bestämma urvalskriterier. Det första 

kriteriet var att företaget skulle tillhöra svensk näringsgrensindelnings kod (SNI-kod) 26. SNI-

kod 26 står för företag som tillverkar elektronikvaror, datorer samt optik. Vi valde den här SNI-

koden eftersom det är den mest FoU-intensiva branschen (SCB, 2015). Att branschen ska vara 

FoU-intensiv tyckte vi var ett krav eftersom det skulle bli troligare att hitta företag som 

investerar i FoU och som redovisar sina FoU-kostnader.  

Nästa urvalskriterier var att företagen skulle ha mer än 10 anställda samt mindre än 250 

anställda. Detta valde vi eftersom 10 anställda är gränsen för mikroföretag och gränsen för stora 

företag går vid 250 anställda (Europeiska kommissionen, 2015). Genom denna avgränsning 

fick vi fram företag som undersökningsåret 2012 hade under 10 anställda men som idag har 

vuxit sig över mikroföretagnivå. Begränsningen angående mikroföretag gjorde vi för att de ofta 

inte har FoU-investeringar (Vinnova, 2015). De enstaka mikroföretag som vi valde att ta med 

ansåg vi bidrog med relevant data.  

Tidigare studier har valt att endast studera företag som varit börsnoterade (Kim et al., 2008; 

Mousa & Chowhury, 2014). Vi har valt att studera privata företag för att kunna undersöka det 

empiriska kunskapsgapet. Därav blev det tredje urvalskriterium att företagen skulle vara 

privata.  

Vår totala urvalspopulation blev 316 företag, senare tillkom det 1 företag men vi valde att bortse 

från detta då företaget hade startats under 2014 och endast hade årsredovisning för år 2014. Av 

de 316 företagen var 16 företag publika, 1 företag var statligt, 1 företag var ett 

forskningsinstitut, 6 företag hade gått i konkurs och 2 företag har startats under år 2014. Detta 

gjorde att vårt urval blev 290 företag. Av dessa fick vi svar från 147 företag varav 30 företag 

inte ville delta. Vårt slutgiltiga urval blev 117 företag. Detta resulterade i att vi fick en 

svarsfrekvens på 50,7%.  

Extremvärde är ett värde som avviker från de andra värdena och kan komma att ge ett 

missvisande resultat (Jacobsen, 2002). I det statistiska dataanalysprogrammet vi använde gjorde 

vi avgränsingen som vi tidigare nämnde om 250 anställda samt tog bort 2 extremvärde för FoU-

investeringar och 4 extremvärde för finansiella outnyttjade resurser. Detta resulterade i att vårt 

slutliga urval blev 100 företag.  

3.4.1 Undersökningsår 

Tidigare teorier påvisar ett års tidsförskjutning mellan FoU-investeringar och vd:ns 

aktieinnehav (Ghosh, Moon & Tandon, 2007). Studien utgår ifrån företagens 
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redovisningsinformation åren 2012 och 2013. Vi har undersökt FoU-investeringarna i 

årsredovisningarna för år 2013. Informationen om vd:ns aktieinnehav kunde vi ett fåtal gånger 

hitta i årsredovisningarna. De företag som inte redovisade vd:ns aktieinnehav i 

årsredovisningarna mailade vi för att få tillgång till informationen. I mailen bad vi om vd:ns 

aktieinnehav för år 2012.  

Tidsförskjutningen har även påvisats mellan FoU-investeringar och finansiella outnyttjade 

resurser samt mellan FoU-investeringar och andra påverkande faktorer (Kim et al., 2008). Vi 

har undersökt företagens finansiella outnyttjade resurser med hjälp av företagens 

årsredovisningar för år 2012. De andra påverkande faktorerna i vår studie är bransch, företagets 

ålder och företagets storlek. Vi undersöker dessa för år 2012.  

Detta undersökningssätt kallas för en tvärsnittsanalys. Detta innebär att forskaren studerar 

urvalet vid endast en tidpunkt. Denna typ av undersökningar är bra när undersökarna vill studera 

samvariation vid en given tidpunkt. (Jacobsen, 2002).  

Vi har valt att inte undersöka för år 2014 eftersom inte alla företags årsredovisningar är 

färdigställda. De flesta företag redovisar enligt kalenderår men en del företag hade brutna 

räkenskapsår. För de företagen var ibland årsredovisningen för år 2014 tillgänglig men för att 

vara konsekventa har vi utgått från åren 2012 och 2013 genom hela studien.  

3.5 Insamling av data 

För att samla in våra data har vi först genomfört en litteraturstudie och sedan har vi samlat in 

sekundär- och primärdata.  

3.5.1 Litteraturstudie   

Vår utgångspunkt i studien har varit att sätta oss in i ämnet genom att studera tidigare forskning. 

Detta för att kunna tillämpa den viktigaste informationen och forskningen till vår studie. Vi 

började med att läsa vetenskapliga artiklar. Vi använde artiklarnas referenser för att söka vidare 

artiklar och bygga på vår kunskap. Den forskning som vi ansåg var relevant för vår studie 

använde vi oss av i studie. För att hitta de vetenskapliga artiklarna använde vi oss av databaserna 

Summon och Google Scholar. De sökord vi använde i olika kombinationer var slack, financial 

slack, R&D investments, innovation, Ceo, stock ownership, agency theory, strategy, strategic 

leadership, risk management, moral hazard, blue ocean strategy , first mover advantage och 

financial crisis.   

Vi har även använt oss av en del böcker som vi kunde beställa in via Högskolan i Halmstads 

bibliotek. Vi använde oss även av tidigare kurslitteratur samt böcker från Malmö högskola. För 

att kunna göra tydliga referenser har vi även valt att använda oss utav ytterligare litteratur 

(Mattsson & Örtenblad, 2008).   

3.5.2 Sekundärdata  

Sekundärdata är data som forskaren själv inte har samlat in direkt från källan (Jacobsen, 2002). 

Data till empirin fann vi främst via företagens årsredovisningar. Vi använde oss av databasen 

Retriever och deras utökade sökningsmotor. Med hjälp av våra urvalskriterier kunde vi hitta 

företagens årsredovisningar och genom dem hitta de uppgifter som vi behövde till empirin.  

3.5.3 Primär data 

Primärdata är data som forskaren själv har samlat in för första gången (Jacobsen, 2002).  I de 

urvalet som vi hade var det endast ett fåtal företag som valde att redovisa sina FoU-kostnader 

och vd:ns aktieinnehav. Resterande företag i vårt urval valde vi att kontakta via mail. I mailet 

frågade vi efter företagens FoU-kostnader för året 2013 och vd:ns aktieinnehav år 2012. De 
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företag som inte svarade på det första mailet fick två påminnelsemail. De företag som inte hade 

en mailadress kontaktades via telefon.  

3.6 Statistiska tester 

För att genomföra våra statistiska tester använde vi dataprogrammet Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS). Detta är ett välkänt statistiskt dataprogram för forskning inom 

samhällsstudier (Ntoumanis, 2001). Den insamlade data sammanställdes i deskriptiv statistik, 

därefter genomförde vi en korrelationsanalys samt en multipel linjär regressionsanalys.  

3.6.1 Deskriptiv statistik  

Vårt första steg för att kunna utföra våra statistiska tester var att sammanställa de insamlade 

data i SPSS. Därefter utförde vi frekvenstabeller. Detta eftersom den insamlade data var 

omfattande. Med hjälp av frekvenstabellerna kunde vi få en tydlig överblick över det insamlade 

materialet (Se bilaga 1-4). Genom frekvenstabellerna kunde vi identifiera extremvärde. 

Extremvärde är ett värde som avviker från de andra värdena och kan komma att ge ett 

missvisande resultat (Jacobsen, 2002). Vi kunde även utesluta de företag som har mer än 250 

anställda, då detta inte var möjligt att göra i sökmotorn. Med hjälp av frekvenstabellerna kunde 

vi utforma den deskriptiva statistiken. Den anger maximum, minimum, medelvärde och median 

för samtliga variabler förutom för variabeln SNI_510. Vi räknade även ut standardavvikelsen 

för variablerna FoU, VD, FoR, år och anställda.  

Med hjälp av standardavvikelsen går det att jämföra variabler med olika enheter (Djurfelt, 

Larsson & Stjärnhagen, 2010). Standardavvikelsen är ett av de vanligaste spridningsmåtten och 

anger hur data i ett material avviker från medelvärdet (Byström & Byström, 2011). Medelvärdet 

anger centraltendensen. Att en variabel är normalfördelad innebär att det finns lika många 

observationer på båda sidorna om medelvärdet. (Djurfelt et.al., 2010). Avvikelserna från 

medelvärdet ska vara så små möjligt (Dahmström, 2005). Tidigare forskning har använt 

naturliga logaritmen för att rätta till en snedfördelning (Barker & Mueller, 2002). Vi 

logaritmerade de variabler där standaravvikelsen var högre än medelvärdet, detta eftersom 

spridningen därmed var större än vad den borde vara.  

För branschen räknade vi endast ut hur stor andel som räknades till SNI-kod 26.510. Därmed 

redovisas endast procentuell andel och inget av de övriga värdena. Vi ansåg inte att den 

informationen var relevant då en SNI-kod inte är ett mått utan endast en siffra som anger 

företagets verksamhet.   

3.6.2 Korrelationsanalys 

Korrelationsanalysen visar sambandet mellan variablerna och hur starkt samband är (Rudberg, 

1993). Korrelationskoefficienten har ett värde från -1 till 1, är korrelationen 0 finns det inget 

samband. Är korrelationskoefficienten negativ är sambandet negativt och tvärtom. Är 

korrelationen 0,5 och högre är det en starkt positiv korrelation och är korrelationen -0,5 och 

lägre är det en stark negativ korrelation. En korrelation mellan 0,3 till 0,5 anses vara medelstark 

och en korrelation under 0,3 anses vara svag. (Jacobsen, 2002).  

Det är viktigt att göra en korrelationsanalys mellan de olika variablerna för att 

regressionsanalysen ska bli realistisk. Vid en regressionsanalys finns det risk att det uppstår 

multikollinearitet. Detta innebär att två förklarande variabler är starkt korrelerade med 

varandra. Att variablerna är korrelerade med varandra innebär i praktiken att de förklarar 

samma sak. Detta minskar tillförlitligheten i modellen i och med att osäkerheten i 

regressionsanalysens skattningar ökar (Körner & Wahlgren, 2005). Som tidigare nämnts visar 

korrelationsanalysen sambandet mellan variablerna och hur starkt detta samband är (Rudberg, 

1993). Vi valde därför att göra en korrelationsanalys för att se vilka av variabler som var 
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lämpliga att använda i regressionsanalysen. I vår korrelationsanalys kunde vi se att omsättning 

och anställda hade en hög korrelation med varandra. Variablerna förklarar storleken på 

företaget och vi valde därför att ta bort omsättningen och behålla anställda. Detta för att vi vid 

tidigare avgränsningar har använt oss av definitioner som innefattar antalet anställda.   

3.6.3 Multipel linjär regressionsanalys 

Den insamlade data bearbetades vidare med hjälp av en multipel linjär regressionsanalys. Syftet 

med en regressionsanalys är att kunna förutsäga ett värde på den ena variabeln när den andra 

variabeln har antagit ett känt värde (Byström & Byström, 2011). Med en multipel linjär 

regressionsanalys kan en beroende variabel förklaras med hjälp av en eller flera oberoende 

variabler (Djurfeldt et al., 2010). Den beroende variabeln är oftast kvantitativ det vill säga att 

den är i siffror medan de oberoende variablerna kan vara både kvantitativa och binära. Binär 

innebär att variabeln är omgjord till nollor och ettor (Djurfeldt & Barmark, 2009).  

Vi har även valt att använda oss av kontrollvariabler i vår regressionsanalys. Kontrollvariabler 

är variabler som kan påverka främst den beroende variabeln men även de oberoende variablerna 

(Djurfeldt & Barmark, 2009).  Den vanligaste orsaken till att använda kontrollvariabler i 

regressionsanalysen är att utesluta att ett skensamband föreligger mellan den beroende och den 

oberoende variabeln, det vill säga att sambandet egentligen beror på att de båda variablerna 

påverkas av en tredje variabel. Den tredje variabelns påverkan testas genom kontrollvariabler 

(Dahmström, 2005). 

Vårt syfte med regressionsanalysen är att testa våra hypoteser och att antingen förkasta eller 

acceptera dem. För att kunna göra detta bestämde vi en signifikansnivå.  

Signifikansen är hur stor del av utfallet som påverkas av slumpen och mäts genom p-värdet 

(Djurfedt et.al., 2010). Signifikansnivån är sannoliken att begå fel när en hypotes förkastas eller 

accepteras. Det kan uppstå två typer av fel, fel 1 och fel 2. Fel 1 innebär att hypotesen är sann 

men att den ändå förkastas. Fel 2 är motsatsen, att hypotesen är falsk men trots detta accepteras. 

Vanliga signifikansnivåer är 1,2,5 eller 10 % (Byström & Byström, 2011). Vi har valt att ha en 

maximal signifikansnivå på 0,1. Det betyder att i 10 % av fallen kommer utfallet att påverkas 

av slumpen (Jacobsen, 2002). Eftersom vi valde signifikansnivån 10 %. innebär det att om de 

oberoende variablerna får ett högre p-värde än 10 % kommer vi att förkasta hypoteserna. 

 Hypoteserna påverkas även av Beta-värdet. Beta värde även kallad regressionskoefficienten är 

en riktningskoefficient. Beta-värdet visar med hur många enheter y förändras när x ökar med 

en enhet (Körner & Wahlgren, 2005). Det finns både standardiserat och ostandardiserat Beta-

värde (Aronsson, 1999).  Vi har valt att använda oss av standardiserat Beta-värde på grund av 

att variablerna mäts i samma enhet och kan därför jämföras (Bring, 1994).  Beta värdet kan anta 

ett värde mellan 1 och -1 (Körner & Wahlgren, 2005).  Har Beta-värdet en annan riktning än 

det vi antog i hypoteserna kommer vi även då att förkasta hypoteserna. 

Prediktionsförmågan i modellen uttrycks som R2 och visar hur stor andel den beroende 

variabeln kan förklaras med hjälp av de oberoende- och kontrollvariablerna. R2 kan anta ett 

värde mellan 0 och 1. I modellen finns även måttet Adjusted R2. Detta mått används vid mindre 

urval där observationerna tenderar att ha ett för högt värde (Djurfeldt et.al, 2010).  

3.7 Undersökningens variabler 

För att kunna genomföra vår undersökning krävdes det att vi operationaliserade de begrepp vi 

har valt för att undersöka och tydligt kunna mäta dem. I vår undersökning har vi en beroende 

variabel, två oberoende variabler och fyra kontrollvariabler, vilket vi kommer att konkretisera 

nedan. 
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3.7.1 Beroende variabel 

Den beroende variabeln är den variabeln vars värde bestäms av den oberoende variabeln 

(Jacobsen, 2002).  

FoU-investeringar: Den beroende variabeln är FoU-investeringen. Den utgör den beroende 

variabeln på grund av att uppsatsens utgångspunkt är att det finns olika faktorer som påverkar 

FoU-investeringen. Vi har mätt FoU-investeringarna år 2013 genom att dividera FoU- 

kostnaden med företagets omsättning. På det här sättet får vi fram en procentsats vilket ger en 

mer rättvisande bild.  

Detta är ett mått som tidigare har använts i liknande studier om FoU investeringar (Geiger & 

Cashen, 2002; Kim et al., 2008).  Den här variabeln kommer att benämnas FoU. Som tidigare 

nämnts har vi valt att logaritmera variabeln FoU och den kommer att benämnas Log FoU. Det 

är Log FoU variabeln som vi kommer att använda oss av i vår korrelation- och 

regressionsanalys.   

3.7.2 Oberoende variabel 

Detta är den variabel som påverkar och skapar konsekvenser på en beroende variabel (Jacobsen, 

2002). De oberoende variablerna i vår undersökning är vd:ns aktieinnehav och finansiella 

outnyttjade resurserna.  

Vd:ns aktieinnehav: Vd:ns aktieinnehav har vi valt att mäta genom det aktieinnehav som vd:n 

innehar år 2012. Vd:ns aktieinnehav i procent är ett mått som tidigare studie har använt. (Ghosh 

et al., 2007).  En procentuell andel anser vi ger en mer rättvisande bild. Denna variabel kommer 

att benämnas vd. Som tidigare nämnts kommer denna variabel att logaritmeras. Denna variabel 

kommer att benämnas Log vd. Det är Log vd som vi kommer att använda oss av i korrelation- 

och regressionsanalysen.    

Finansiella outnyttjade resurser: Vi har valt att mäta finansiella outnyttjade resurser år 2012 

genom kontanterna (kassa och bank) + kortsiktiga placeringar/ skulder. Detta mått mäter endast 

de tillgängliga finansiella resurserna. Denna variabel kommer att benämnas FoR. Som tidigare 

nämnts kommer denna variabel att logaritmeras. Denna variabel kommer att benämnas Log 

FoR. Det omvända u-formade sambandet undersöks genom att ta variabeln FoR upphöjt till två. 

Variabeln för att testa det omvända u-formade sambandet kommer att benämnas FoR2. Det är 

Log FoR samt FoR2 som vi kommer att använda oss av i korrelation- och regressionsanalysen. 

Flera av de tidigare studierna inom ämnet har valt att använda sig av de tillgängliga finansiella 

resurserna som mått (Geiger & Cashen, 2002; Herold et al., 2006; Kim et al., 2008). Måttet för 

det omvända u-formade sambandet har också använt i tidigare studier (Kim et al., 2008). För 

att kunna mäta både ett linjärt och ett omvänt u-format samband mellan FoU-investeringarna 

och finansiella outnyttjade resurser testade vi två variabler. Det linjära sambandet undersöks 

genom variabeln Log FoR och det omvända u-formade sambandet med FoR2.  

3.7.3 Kontrollvariabler   

Kontrollvariablernas syfte är att utesluta att det finns ett underliggande samband mellan den 

beroende och oberoende som påverkar resultatet som därmed kan bli felaktigt (Dahmström, 

2005). Vi valde dessa kontrollvariabler för att tidigare studier om FoU-investeringar, vd:ns 

aktieinnehav och finansiella outnyttjade resurser har visat på att de kan påverka FoU-

investeringarna (Barker & Mueller, 2002; Kim et al., 2008).  

Bransch: Vi mätte branschen genom SNI-kod 26 år 2012. Vi kunde urskilja att majoriteten 

tillhörde SNI-kod 26.510, tillverkning av instrument och apparater för mätning, provning och 

navigering. Resterande var uppdelad i mindre grupper inom SNI-kod 26. Genom 
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frekvenstabellen kunde vi urskilja att 42 % av företagen tillhörde SNI-kod 26.510 (se bilaga 4). 

Vi valde att koda variabeln bransch till en binär variabel där SNI-kod 26.510 fick talet 1 och 

övriga inom SNI-kod 26 fick talet 0. Detta gjorde vi eftersom att SNI-koden inte är ett mått där 

storleken på siffran har betydelse utan endast anger företagets verksamhetsinriktning. Med en 

binär variabel kunde vi avgöra om branschen hade påverkan på FoU-investeringarna utan att 

storleken på SNI-kodens siffra hade betydelse. Denna variabel kommer benämnas SNI_510.  

Valet att koda om branschen till binära tal har tidigare forskning också valt att göra. Deras 

resultat visade inte på ett samband mellan bransch och FoU-investeringar (Kim et al., 2008). 

Företagets SNI-kod fann vi i databasen Retriever.    

Företagets ålder: Vi utgår ifrån år 2012 när vi mäter hur länge företaget har varit verksamt. Vi 

subtraherade därför 2012 med året företagets grundades. Denna kontrollvariabel har använts i 

tidigare forskning. Tidigare forskning visade inget samband mellan ålder och FoU-

investeringar (Kim et al., 2008). Denna variabel kommer att benämnas år. Vilket år företaget 

grundades fann vi i databasen Retriever.    

Anställda: Vi mätte företagets storlek genom antalet anställda. Denna kontrollvariabel har 

använts i tidigare forskning som visade på ett negativt samband mellan antalet anställda och 

FoU-investeringar (Barker & Mueller, 2002). Denna variabel kommer att benämnas anställda. 

Informationen om antalet anställda fick vi genom företagets årsredovisning år 2012. 

Omsättning: Ytterligare ett sätt vi mätte storlek på företaget var genom omsättningen. Vi mätte 

omsättningen genom omsättningen i årsredovisningen för år 2012. Detta är ett mått som tidigare 

undersökningar har använt och som visat ett positivt samband mellan omsättning och FoU-

investeringar. (Kim et al., 2008). Denna variabel kommer att benämnas omsättning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabler Definition 

FoU FoU utgifter/totala försäljningen 

Log FoU  LN(1+FoU)  

Vd Antalet aktie som vd:n äger i % 

Log vd LN(1+vd) 

FoR Kassa och bank + kortsiktiga placeringar/ Skulder 
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Log FoR LN(1+FoR) 

FoR2 FoR*FoR 

SNI_510 Om företaget tillhör SNI-kod 510 eller inte 

År 2012- året företaget grundades.   

Anställda  Antalet anställda år 2012  

Omsättning Den bokföra omsättningen år 2012  

Tabell 1 

 

3.8 Kritisk granskning av metod 

Det finns både för- och nackdelar med valet av en metod. Här har vi valt att samla kritiken mot 

den metoden vi valde att göra.  

3.8.1 Kritiska granskning av metodval  

Positivistisk ansats: Den positivistiska ansatsen har sin grund i att det finns generella lagar inom 

samhällsvetenskapen precis som inom naturvetenskapen. Detta är något som många menar inte 

är sant. Det finns inte en objektiv verklighet, utan en social verklighet som är olika för alla. 

Varje individ uppfattar samma situation på olika sätt. Vissa anser att en teori inte kan appliceras 

på en annan situation och att kunskapen inte är kumulativ (Jacobsen, 2002). Vi inser att det 

finns en risk med att bygga på tidigare forskning i och med att vi blir påverkade av de synsätt 

som tidigare forskning har inom området. Vi har dock valt att läsa forskning med olika synsätt 

och vi har valt att testa för båda sidornas sambandsteorier och därav minimerar vi denna risk.  

Deduktivt angreppssätt: Nackdelen med ett deduktivt angreppsätt är att forskarna söker 

information som motsvarar deras förväntningar. Detta kan leda till att de missar viktig 

information och endast tar med den information de finner intressant. Detta leder vidare till att 

resultatet av studien tenderar att ge stöd åt forskarnas förväntningar och därmed inte ger ett 

objektivt resultat (Jacobsen, 2002). Vi är medvetna om att detta är en risk och att det är svårt 

att undvika. Vi undersöker ett forskningsgap vilket gör att våra förväntningar på resultatet är 

begränsade och det ser vi som en fördel och något som bidrar till att vi kan behålla en objektiv 

syn. Teorier finns angående de olika variablerna vilket gör att det bidrar till att vi får 

förväntningar angående resultatet och som vi nämnde i tidigare stycke väljer vi att se 

sambanden från båda synsätten. När det kommer till att kombinera variablerna finns det ett 

forskningsgap och det är här som vi har begränsade förväntningar vilket vi ser som något 

positivt. 

Kvantitativ metod: Kvantitativ metod analyserars genom siffror vilket inte kräver samma 

kontakt mellan det som undersöks och undersökaren. De som förespråkar kvalitativ metod 

argumenterar att närheten är viktigt för att det gör att författarna kan förstå kontexten, 

verkligheten och människorna bättre (Jacobsen, 2002). Vårt syfte är att mäta effekten av en 

variabel vilket gör att vi anser att en kvantitativ metod är mer lämplig. I vår undersökning är 

det inte en nackdel att vi har distans till företagen och respondenterna. Det bidrar snarare mer 

till att vi kan göra en objektiv bedömning av verkligheten. 

Den kvantitativa metoden brukar även få kritik när det kommer till undersökningseffekter 

exempelvis hur frågorna i en enkät är formulerade kan påverka svaret eller hur frågorna är 

placerade (Jacobsen, 2002). Det är en nackdel när det kommer till en kvantitativ metod men 
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genom att använda oss till stor del av företagets årsredovisningar försöker vi minimera detta. 

Vårt val att maila majoriteten av företagen kan komma att påverkas av undersökningseffekter 

och hur vi har valt att uttrycka oss i mailet och denna nackdel är vi medvetna om. Genom att 

endast efterfråga konkreta siffror anser vi att undersökningseffekten är minimerad.  

3.8.2 Kritisk granskning av urval 

Målgruppen: När målgrupp väljs ut är det viktigt att tänka på hur relevant problemet är för 

målgruppen samt hur vana de är att svara på frågor (Jacobsen, 2002). Vi valde som tidigare 

nämnts en målgrupp som är aktivt investerar i FoU. Vi anser att vår höga svarsfrekvens 

reflekteras av att målgruppen ansåg frågan vara intressant för dem. Hur vana vår målgrupp är 

på att svara på frågor har vi dock inte haft möjlighet att undersöka innan studien.  

Nivå: Vid en undersökning finns möjligheten att kontakta personer på olika nivåer i företaget 

(Jacobsen, 2002). Vår frågeställning har två olika inriktningar. Vi efterfrågar dels vd:ns 

aktieinnehav, vilket är en fråga riktad till vd:n. Vi efterfrågar även FoU-kostnader, vilket är en 

fråga som riktar sig mer till ekonomiavdelningen. I mailet efterfrågade vi båda uppgifterna 

samtidigt men skickade endast mailet till en person i företaget. Detta kan ha gjort att personen 

inte ha kunnat besvara båda frågorna och därmed valt att avstå från att svara.    

3.8.3 Kritiska granskning av data 

Litteraturstudie: Vi har använt oss av vetenskapliga artiklar och böcker för att samla in vår 

litteratur. Att använda vetenskapliga artiklar är att rekommendera om forskningsområdet inte 

är nytt (Mattson & Örtenblad, 2008). Vi anser att de vetenskapliga artiklarna har hög 

trovärdighet. Vi har endast använt vetenskapliga artiklar som är publicerade i vetenskapliga 

tidskrifter. De vetenskapliga artiklarna i vår studie har byggt på tidigare kunskap och ämnena 

är studerade tidigare. De böcker vi har använt anser vi också ha hög trovärdighet. De är skrivna 

av specialister inom området och utgivna av stora och trovärdiga förlag.  

Sekundärdata: Sekundärdata är data som forskaren själv inte har samlat in från källan. Detta 

gör att vi som forskare måste vara kritiska till hur data har samlats in samt vilken data vi väljer 

att ta med. Det som är viktigt är att analysera om källan är trovärdig (Jacobsen, 2002). Våra 

sekundära källor består till stora delar av årsredovisningar.  

En årsredovisning ska följa årsredovisningslagen (SFS 1995:1554). Vi anser att 

årsredovisningar därmed är en tillförlitlig källa. I inledningen av vår uppsats har vi valt 

sekundära källor som kommer från näringslivet och som inte har gått igenom den kritiska 

granskning som våra vetenskapliga artiklar har gjort. De källorna har dock endast använts för 

att belysa hur verkligheten ser ut och inte för att dra några vetenskapliga resultat och därav 

anser vi att granskningen av källorna räcker för dessa ändamål.  

 Primärdata: Primärdata är insamlad av forskaren själv. Fördelen med primärdata är att det går 

att anpassa informationen efter frågeställningen (Jacobsen, 2002). Den primärdata vi valde att 

samla in var de FoU-kostnader samt vd:ns aktieinnehav av de företagen som inte valde att 

redovisa detta i sin årsredovisning. FoU-kostnaderna mäts efter bokföringsnämndens definition 

(Bokföringsnämnden, 2015).  Detta anser vi vara gör FoU-kostnaderna trovärdiga.  

Vd:ns aktieinnehav har vi till stor del frågat företagen om. Vi har garanterat företagen 

anonymitet samt att de har haft möjlighet att avstå från att delta i vår studie. Detta anser vi göra 

att företagens svar är tillförlitliga.   

3.9 Validitet och reliabilitet  
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Vid en undersökning är det viktigt att kunna visa att den empiri som har samlats in är valid. 

Valid innebär att empirin ska vara giltig och relevant. Detta delas upp i två delar, intern och 

extern giltighet (Jacobsen, 2002).  

Intern giltighet: Intern giltighet innebär att det som önskas att mäta faktiskt mäts (Jacobsen, 

2002). Vi anser att vi har hög intern giltighet. Vi har noga valt ut representativa teorier inom 

strategiskt ledarskap och finansiering. Samtliga mått i undersökningen är vetenskapligt 

prövade. Vi har valt att använda SPSS. Programmet har många valmöjligheter vid 

undersökningar som rör sig inom forskningsområde samhällskunskap (Ntoumanis, 2001). Vi 

anser att SPSS är ett lämpligt program att använda i och med att det är ett statistiskt program 

avsatt för statistik inom samhällskunskapsområdet. 

Extern giltighet: Den externa giltigheten visar om resultatet från studien är giltig även i andra 

sammanhang. Det är ett mätt på hur väl resultatet kan generaliseras (Jacobsen, 2002). Vi valde 

att undersöka den mest FoU-intensiva branschen för att tydligt kunna mäta hur FoU-

investeringar påverkas av vd:ns aktieinnehav och finansiella outnyttjade resurser. Branschen 

som vi valde att undersöka tillverkar elektronikvaror, datorer samt optik (SCB, 2015). Genom 

att utgå från en bransch med höga investeringar inom FoU anser vi att branschen är 

representativ. Branschen anser vi är en bransch som representerar utvecklingen i dagens 

samhälle vilket gör att den är lämplig för vår studie samt ger resultatet en högre möjlighet till 

att generaliseras. Vi anser att resultatet går att applicera på likande branscher med likande 

utveckling. Detta gör att vi bedömer att vår undersökning har en god extern giltighet.    

Reliabilitet: Reliabilitet handlar om att undersökningen måste uppvisa tillförlitlighet och 

trovärdighet, vi måste kunna lita på den undersökningen som vi gjort. Det resultat som vi har 

kommit fram till skall kunna göras igen om någon följer samma tillvägagångsätt som vi gjorde 

(Jacobsen, 2002). Det går att göra samma undersökning igen och få likande resultat, dock bör 

det kommenteras att SNI-kod 26 ständigt förändras genom att företag bortfaller och tillkommer 

vilket skulle påverka resultatet samt att vi på förfrågan har gett alla respondenter anonymitet. 

Vi anser dock att om andra valde att göra undersöknigen igen utifrån den tidpunkten som vi 

gjorde skulle de få likande resultat. Att vi behöll respondenterna anonyma höjer dessutom 

trovärdigheten av resultatet på grund av att företaget då vågar ge ut information om sina FoU-

investeringar. Vi anser därför att vår undersökning har en hög reliabilitet.  

Innan våra tester har vi även studerat ”A Step-by-step Guide to SPSS for Sport and Exercise 

Studies” (Ntoumanis, 2001) och ”SPSS-En introduktion till basmodulen” (Aronsson, 1999). 

Innan vi påbörjade våra tester valde vi att gå igenom böckerna för att lära oss programmet. Det 

är viktigt att sätta sig in i SPSS för det är lätt att göra fel i programmet och välja ett alternativ 

som antingen utelämnar ett viktigt resultat eller visar ett snedvridet resultat. Det är även viktigt 

att förstå resultatet för att kunna dra rätt slutsatser samt att presentera det på ett lämpligt sätt 

(Ntoumanis, 2001). Vi anser därför att vi har gjort allt för att resultatet skall ha en hög reliabilitet 

nivå vilket vi anser att vår undersökning har.   
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4. Resultat 

I nedanstående kapitel kommer det insamlade data att sammanställas och redovisas genom 

deskriptiv statistik. Därefter visas resultaten av korrelationsanalysen och den multipla linjära 

regressionsanalysen.  

4.1 Deskriptiv statistik 

I våra statistiska tester använde vi oss utav 100 företag.  

(n=100) 

Variabel Minimum Maximum Medelvärde Median % av urvalet Standardavvikelsen  

FoU 0 0,29 0,063 0,03 - 0,08 

Log FoU  0 0,29 0,06 0,03 - - 

Vd 0 100 26,90 3,25 - 36,32 

Log vd 0 4,62 1,90 1,43 - - 

FoR 0 1,67 0,34 0,17 - 0,43 

Log FoR 0 0,98 0,25 0,16 - - 

FoR2 0 2,80 0,11 0,03 - - 

SNI_510 - - - - 42 % - 

År 1 89 27,65 24 - 18,78 

Anställda 6 214 43,61 27,5 - 41,38 

Tabell 2 

Den deskriptiva statistiken visar att variabeln FoU har ett minimum på 0, maximum på 0,29, 

medelvärde på 0,063, en median på 0,03 samt en standardavvikelse på 0,08. Variabeln Log FoU 

har samma värden bortsett från att den inte har någon standardavvikelse. Vd variabeln har ett 

minimum på 0 och ett maximum på 100. Variabelns medelvärde är 26,90 och medianen är 3,25. 

Standardavvikelsen för vd variabeln är 36,32. Log vd har ett minimum på 0, ett maximum på 

4,62, medelvärde på 1,90 samt en median på 1,43. Denna variabel har som de andra 

logaritmerade variablerna ingen redovisad standardavvikelse. Minimum för variabeln FoR är 0 

och maximum är 1,67. Variabeln FoR har ett medelvärde på 0,34 och medianen för variabeln 

är 0,17. Standardavikelsen för variabeln FoR är 0,43. Variabeln Log FoR har ett minimum på 

0 och ett maximum på 0,98. Medelvärdet för variabeln är 0,25 och medianen är 0,16. Variabeln 

Log FoR har ingen redovisad standardavvikelse. Variabeln FoR2 har ett minimum på 0, 

maximum 2,80, medelvärde 0,11 samt median på 0,03. Även denna variabel har ingen 

redovisad standardavvikelse. Variabeln SNI_510 är en binär variabel som visar att 42 % tillhör 

SNI-kod 26.510. Variabeln år har ett minimum på 1, maximum på 89, medelvärde på 27,65, 

median på 24 samt en standardavvikelse på 18,78. Minimum för variabeln anställda är 6 och 

variabelns maximum är 214. Variabeln anställda har även ett medelvärde på 43,61 och en 

median på 27,5. Standardavvikelsen för variabeln anställda är 41,38.  

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Korrelationsanalys 
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Korrelationsanalysen genomfördes i dataprogrammet Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS).  

Variabel Log 

FoU 

Log VD Log_FoR FoR2 SNI_510 År Anställda Omsättning 

Log FoU 1,000        

Log vd -293** 1,000       

Log FoR ,053 ,191 1,000      

FoR2 -,042 ,245* ,900** 1,000     

SNI_510 ,224* -,077 -,020 -,076 1,000    

År -,034 -,019 , 184 ,141 ,237* 1,000   

Anställda ,393** -,331** -,118 -,171 ,033 ,040 1,000  

Omsättning ,321** -,309** -,201* -,224* -,038 ,047 ,848** 1,000 

Tabell 3  *=signifikant vid 0,05, **=signifikant vid 0,01 

 

Log FoU: Variabeln Log FoU har en negativ korrelation med ett Beta-värde på -0,293 med 

variabeln Log vd. Korrelationen är signifikant på en 0,01 nivå. Korrelationen mellan variabeln 

Log FoU och variablerna SNI_510, anställda och omsättning är positiv. Beta-värdet för 

variabeln SNI_510 är 0,224 med en signifikans på 0,05 nivå. Beta-värdet för variabeln anställda 

är 0,393 och för variabeln omsättning är det 0,321. Både variablerna har en signifikant 

korrelation på en 0,01 nivå. Det finns ingen signifikant korrelation mellan variabeln Log FoU 

och variablerna Log FoR, FoR2 och år.  

Log vd: Det finns en positiv korrelation med ett Beta-värde på 0,245 mellan variabeln Log vd 

och variabeln FoR2. Signifikansnivån är 0,05. Mellan variabeln Log vd och variablerna 

anställda och omsättning finns det en negativ korrelation med en signifikansnivå på 0,01. Beta-

värdet är -0,331 för variabeln anställda respektive -0,309 för variabeln omsättning. Det finns 

ingen signifikans korrelation mellan variabeln Log vd och variablerna Log FoR, SNI_510 och 

år.  

Log FoR: Mellan variabeln Log FoR och variabeln FoR2 finns det en positiv korrelation med 

ett Beta-värde på 0,900. Signifikansnivån är 0,01. Det finns en negativ korrelation mellan 

variabeln Log FoR och variabeln omsättning med ett Beta-värde på -0,201 och en 

signifikansnivå på 0,05. Mellan variabeln Log FoR och variablerna SNI_510 , år och anställda 

finns det ingen signifikant korrelation.  

FoR2: Det finns en negativ korrelation mellan variabeln FoR2 och variabeln omsättning med ett 

Beta-värde på -0,224 och en signifikansnivå på 0,05. Det finns ingen signifikant korrelation 

mellan variabeln FoR2 och variablerna SNI_510, år och anställda. 

SNI_510: Variabeln SNI_510 och variabeln år har en positiv korrelation med ett Beta-värde på 

0,237 och en signifikansnivå på 0,05. Mellan variabeln SNI_510 och variablerna anställda och 

omsättning finns det ingen signifikant korrelation.  

År: Det finns ingen signifikant korrelation mellan variabeln år och variablerna anställda och 

omsättning. 

Anställda: Variablerna anställda och omsättning har en stark positiv korrelation med ett Beta-

värde på 0,848 och en signifikansnivå på 0,01.  
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4.3 Multipel linjär regressionsanalys 

I regressionsanalysen är den beroende variabeln FoU. I tabell 4 presenteras variablernas Beta-

värde och signifikansnivå (p-värde). Regressionsanalysen är signifikant på en 0,001 nivå.  

Variabel  Beta-värde p-värde 

Log vd  -,175 ,073* 

Log FoR  ,372 ,076* 

FoR2  -,242 ,252 

SNI_510  ,220 ,019** 

År  -,131 ,164 

Anställda  ,335 ,001*** 

    

N 100   

R2 ,267   

Adjusted R2 ,219   

Tabell 4  *=signifikant vid 0,1, **=signifikant vid 0,05, ***=signifikant vid 0,01 

 

Regressionsanalysen kan förklara 26,7 % av vad det är som påverkar FoU-investeringar. Det 

finns ett negativt samband mellan variabeln Log FoU och variabeln Log vd med ett Beta-värde 

på -0,175 och en signifikansnivå på 0,1. Mellan variabeln Log FoU och variabeln Log FoR är 

sambandet positivt med ett Beta-värde på 0,372 och en signifikansnivå 0,1. Sambandet mellan 

variabeln Log FoU och variabeln FoR2 är negativt med ett Beta-värde på -0,242, sambandet är 

dock inte signifikant. Det finns ett positivt samband mellan variabeln Log FoU och variabeln 

SNI_510 med ett Beta-värde på 0,220 och en signifikansnivå på 0,05. Sambandet mellan 

variabeln Log FoU och variabeln år är negativt med ett Beta-värde på -0,131. Sambandet är inte 

signifikant. Det finns ett positivt samband mellan variabeln Log FoU och variabeln anställda. 

Beta-värdet är 0,335 och signifikansnivån är 0,01.  

Hypotes 1a  

Denna hypotes förkastas. Vi förkastar denna hypotes för att regressionsanalysen visar på att 

sambandet mellan FoU-investeringar och vd:ns aktieinnehav inte är positivt. 

Hypotes 1b 

Denna hypotes accepteras. Regressionsanalysen visar att FoU-investeringar och vd:ns 

aktieinnehav hade ett negativt samband. 

Hypotes 2a  

Denna hypotes accepteras. Vi acceptera denna hypotes för att regressionsanalysen visar på ett 

positivt samband mellan FoU-investeringar och finansiella outnyttjade resurser.  

Hypotes 2b  

Denna hypotes förkastas. Detta på grund av att regressionsanalysen visar att det inte finns ett 

positivt samband mellan FoU-investeringar och finansiella outnyttjade resurser.  

Hypotes 2c  

Denna hypotes förkastas. Regressionsanalysen visar att det inte finns ett omvänt u-format 

samband mellan FoU-investeringar och finansiella outnyttjade resurser.   
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5. Analys/Diskussion 
I detta kapitel analyseras de empiriska resultaten från regressionsanalysen med hjälp av 

teorin. Utgångspunkten blir att analysera hypoteserna. Vi kommer att fortsätta med 

strukturen som har varit genomgående i uppsatsen och därmed börja analysera och diskutera 

det strategiska ledarskapet för att fortsätta med analysen och diskussionen om finansieringen. 

Kapitlet avslutas med en sammanställande modell över sambandet mellan FoU-investeringar, 

vd:ns aktieinnehav samt de finansiella outnyttjade resurserna.  

5.1 Strategiskt ledarskap 

Hypotes 1a: Det finns ett positivt samband mellan FoU-investeringar och vd:ns aktieinnehav.  

Som tidigare nämnts har den här hypotesen förkastats genom resultatet av regressionsanalysen. 

Tidigare forskning om det positiva sambandet mellan FoU-investeringar och vd:ns 

aktieinnehav menar att en vd med ett högre aktieinnehav investerar mer i FoU (Barker & 

Mueller, 2002). Vårt resultat tyder på att detta inte stämmer då det visade på ett negativt 

samband mellan FoU-investeringar och vd:ns aktieinnehav.  

Tidigare studier har visat att övriga aktieägare har lägre kontroll än vd:n över de strategiska 

besluten i företaget (Lee & O´Neill, 2003; Yoo & Rhee, 2012;). Detta leder till ett ointresse och 

kunskapsbrist hos övriga aktieägare (Yoo & Rhee, 2012). Vårt resultat har inte mätt kontrollen, 

intresset eller kunskapen hos vd:n och övriga aktieägare. Vi kan därmed inte uttala oss om den 

här teorin om de olika faktorerna hos aktörerna stämmer. Vårt resultat går däremot inte i linje 

med det positiva sambandet om FoU-investeringar och vd:ns aktieinnehav. Detta skulle kunna 

indikera att dessa faktorer inte stödjs. Resultatet antyder att aktieägarna har större kontroll i de 

strategiska besluten än vad teorin om det positiva sambandet förespråkar. Resultatet tyder även 

på att aktieägarna har ett intresse och kunskap om företagets FoU-investeringar. Vi bedömer att 

en av förklaringarna till detta kan vara att svenska aktieägare har ett stort intresse i aktier. Vi 

tycker att Sverige är ett relativt högutbildat land och därmed har relativt mycket kunskap om 

finansiella investeringar och dess avkastning.  

Tidigare studier tyder även på att vd:ns och de övriga aktieägarnas mål skiljer sig åt. Vd:ns mål 

är långsiktiga och övriga aktieägares mål är kortsiktiga. Detta eftersom att FoU-investeringar 

är långsiktiga investeringar (Lee & O´Neill, 2003). Våra resultat mäter inte huruvida vd:ns och 

aktieägarnas mål är kortsiktiga eller långsiktiga. Däremot stödjer resultatet inte att en aktieägare 

har kortsiktiga mål och en vd har långsiktiga mål eftersom att sambandet mellan FoU-

investeringar och vd:ns aktieinnehav är negativt. Vi anser att en förklaring skulle kunna vara 

att agentproblemen i de företag som vi har studerat är mindre. Det urvalet som vi har studerat 

består av privata små och medelstora företag vilket kan göra det lättare att ha gemensamma 

mål. Det skulle också kunna vara så att kommunikationen i dessa företag är lättare att 

upprätthålla vilket skulle minska informationsasymmetrin.   

Tidigare studier visar att en vd med ett högre aktieinnehav blir mer riskbenägen och investerar 

mer i FoU (Barker & Mueller, 2002). Detta stöds inte av vårt resultat eftersom att en vd med 

ett högre aktieinnehav investerar mindre i FoU och därmed är mindre riskbenägen. Vi anser att 

en förklaring till detta kan vara att i vårt urval har vd:n ett genomsnittligt stort aktieinnehav. 

Vd:ns personliga förmögenhet är då nära kopplat med företagets ekonomi vilket gör vd:n 

mindre riskbenägen och därmed investerar mindre i FoU.  

 

 

Hypotes 1b: Det finns ett negativt samband mellan FoU-investeringar och vd:ns aktieinnehav.  
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Den här hypotesen har accepterats genom resultatet i regressionsanalysen. Resultatet stödjer 

tidigare teorier om att en vd med ett lägre aktieinnehav investerar mer i FoU. (Jensen & 

Meckling, 1976). Vi anser att detta skulle kunna vara en lösning på det praktiska problemet som 

vi nämnde i inledningen av vår studie. Genom att vd:n har ett lägre aktieinnehav investerar 

företaget mer i FoU.  

Tidigare studier visar på att övriga aktieägare blir mer riskbenägna på grund av att de har en 

diversifierad portfölj. Vd:n kan däremot inte diversifiera bort personalansvaret. Vd:n har 

intresse av personalens anställningstrygghet och prestige. Övriga aktieägare har endast ett 

ekonomiskt intresse och vill ha långsiktiga avkastningar (Baysinger et al., 1991). Tidigare 

undersökningar som har fått ett positivt samband har studerat utländska företag (Barker & 

Mueller, 2002). Vi bedömer att en av anledningarna till att vår studie visade på ett negativt 

samband mellan FoU-investeringarna och vd:ns aktieinnehav är att företagskulturerna skiljer 

sig åt vad de gäller personalansvar. I Sverige har vi lagen om anställningsskydd som vi tycker 

bidrar mycket till hur vd:n ser på personalansvaret. Sverige har även kommit långt i den 

teknologiska utvecklingen vad det gäller det globala informationsflödet. Informationen sprids 

snabbare via internet. Detta kan bidra till att vd:n får ett ökat fokus på prestige då vd:ns och 

företagets position kan få ett allt större fokus genom de nya sociala verktygen.  

5.2 Finansiering 

Hypotes 2a: Det finns ett positivt samband mellan FoU-investeringar och finansiella 

outnyttjade resurser. 

Som tidigare nämnts har vi accepterat den här hypotesen. Detta eftersom att resultatet i 

regressionsanalysen visar att det finns ett positivt samband mellan FoU-investeringar och 

finansiella outnyttjade resurser. Företag med mer finansiella outnyttjade resurser är mer 

benägna att investera i FoU än företag med mindre finansiella outnyttjade resurser. 

Vår studie går i linje med tidigare forskning om att det finns ett positivt samband mellan FoU-

investeringar och finansiella outnyttjade resurser (Mousa & Chowdhury, 2014). Resultatet visar 

att finansiella outnyttjade resurser är till företagets fördel vid FoU-investeringar. En förklaring 

till detta enligt tidigare forskning är att företagen använder de finansiella outnyttjade resurserna 

som en buffert. Detta påverkar både företagets riskbeteende och riskkulturen i företaget. 

Företagen blir mer riskbenägna och vågar satsa i osäkra och riskfyllda FoU-investeringar. Det 

skapas en kultur där företagen vågar ta mer risker och inte har samma oro att misslyckas med 

FoU-investeringarna (Nohria & Gulati, 1996). Vi bedömer att ytterligare en anledning till att 

företag investerar mer i FoU kan vara att bufferten även bidrar till att medarbetarna känner sig 

trygga och blir därmed mer villiga att experimentera. Har företag lyckats och varit 

framgångsrika vågar de återigen investera i FoU och detta blir som en kedjeeffekt. Företagen 

blir därmed mer riskbenägna och investerar mer i FoU. Ytterligare en effekt som vi anser kan 

stämma är att en lyckad investering kan skapa en girighet för företaget att lyckas igen. Detta 

skulle då bidra till mer FoU-investeringar.  

Tidigare forskning visar att mer finansiella outnyttjade resurser bidrar till att lösa målkonflikter 

(Nohria & Gulati, 1996). Vårt resultat går i linje med denna teori. Vi anser att en förklaring är 

att högre finansiella outnyttjade resurser bidrar till att lösa målkonflikter genom att principalen 

inte känner ett lika stort behov av att kontrollera agenten. Att agenten får större handlingsfrihet 

samt större finansiella möjligheter kan leda till att agenten inte undanhåller information och på 

så sätt minskar informationsassymmetrin i företaget.  

Tidigare forskning visar även att mer finansiella outnyttjade resurser minskar kontrollen i 

företag och att företaget investerar mer i FoU då handlingsfriheten ökar (Geiger & Cashen, 

2002). Vi bedömer att svenska privata företag som vårt urval grundar sig på ofta har en platt 
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organisationsstruktur. Att svenska privata företag både har en platt organisationsstruktur och 

finansiella outnyttjade resurser skulle kunna förklara varför vi hittade ett positivt samband då 

det är två faktorer som påverkar positivt till FoU-investeringar.  

Hypotes 2b: Det finns ett negativt samband mellan FoU-investeringar och finansiella 

outnyttjade resurser. 

Resultatet från regressionsanalysen visar på att denna hypotes förkastas. Vår studie tyder inte 

på att företag med mindre finansiella outnyttjade resurser investerar mer i FoU. Detta är motsatt 

till vad tidigare forskning har kommit fram till (Geiger & Cashen, 2002; Nohria & Gulati, 

1996). 

Tidigare studier visar att de finansiella outnyttjade resurserna är slöseri (Geiger & Cashen, 

2002; Nohria & Gulati, 1996). Den tidigare forskningen har även visat att finansiella 

outnyttjade resurser skulle bidra till ett ökat självintresse och därmed till agentproblem inom 

företaget. Det har inte kunnat påvisas att de finansiella outnyttjade resurserna har kunnat 

eliminerat agentproblem och att de därmed ses som en onödig kostnad för företagen (Nohria & 

Gulati, 1996). Vår studie tyder på att detta inte är fallet då de finansiella outnyttjade resurserna 

är en tillgång som främjar FoU-investeringar. Vårt resultat stödjer inte den här teorin att de 

finansiella outnyttjade resurserna är en onödig kostnad eftersom företagen väljer att använda 

finansiella outnyttjade resurserna som en resurs för framtida utveckling i företaget. Vårt resultat 

tyder även på att de finansiella outnyttjade resurserna inte ökar självintresset då vi kan se att 

investeringarna i FoU ökar. Vi bedömer som vi tidigare nämnde att de finansiella outnyttjade 

resurserna kan bidra till att minska agentproblemen i form av att informationsassymmetrin 

minskar. På grund av detta argument anser vi inte att finansiella outnyttjade resurser är ett 

slöseri för företaget då det kan bidra till minskade agentkostnader samt FoU-investeringar.  

Tidigare studier tyder på att företag med finansiella outnyttjade resurser blir självbelåtna och 

därmed investerar mindre i FoU (Mousa & Chowdhury, 2014). Resultatet från vår studie visar 

på motsatsen, att företag inte nöjer sig utan fortsätter att experimentera och investera i FoU trots 

en hög nivå av finansiella outnyttjade resurser. Vi anser att detta tyder på som vi nämnde i 

föregående avsnitt att ett företag som en gång har lyckats vill bli bättre och lyckats återigen. 

Detta innebär att företag som har lyckats med FoU-investeringar även fortsätter att investera i 

FoU i framtiden. Vi bedömer att detta kan tyda på att de företag som gång på gång investerar i 

lyckade FoU-investeringar bygger upp en kunskap angående vilka investeringar som är mest 

lönsamma.     

Hypotes 2c: Det finns ett omvänt u-format samband mellan FoU-investeringar och finansiella 

outnyttjade resurser. 

Enligt vårt resultat förkastades denna hypotes. Detta eftersom att den testande variabeln för ett 

omvänt u-format samband inte var signifikant i vår regressionsanalys. Tidigare studier har 

funnit att det omvända u-formade sambandet är signifikant och att det därmed finns en optimal 

nivå finansiella outnyttjade resurser i företaget (Nohria & Gulait, 1996). Vi fann inget belägg 

för en optimal nivå eftersom den testande variabeln för ett omvänt u-format samband inte var 

signifikant.  

Tidigare forskning visar att för lite finansiella outnyttjade resurser är skadligt för FoU-

investeringar. Företagen blir mindre villiga att experimentera och investerar inte i osäkra FoU-

investeringar. Ytterliggare en anledning till att finansiella outnyttjade resurserna var skadliga 

för FoU investeringarna var att för mycket finansiella outnyttjade resurser bidrog till en 

självbelåtenhet i företaget. Detta leder till en sämre disciplin och att företagen gör en sämre 

bedömning av lönsamma FoU-investeringar (Nohria & Gulait, 1996). Vårt resultat tyder att 
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finansiella outnyttjade resurser är en fördel för företagets FoU-investeringar då vi har funnit ett 

positivt samband mellan FoU-investeringar och finansiella outnyttjade resurser 

Vi anser att en av anledningarna till att vi inte kunde hitta ett omvänt u-format samband är att 

som nämndes i bakgrunden att Sverige och det privata näringslivet är ett av de OECD länder 

som investerar mest i FoU. Detta anser vi bör vara en bidragande faktor till att vi inte kunde 

hitta ett omvänt u-format samband.  

5.3 Kontrollvariabler 

Bransch: Den tidigare forskningen har inte funnit ett samband mellan branschtillhörighet och 

FoU-investeringar (Kim et al., 2008). Vårt resultat visar att det finns ett positivt samband mellan 

bransch och FoU-investeringar. Detta innebär att sambandet mellan bransch och FoU-

investeringar kommer påverkas beroende på vilken underbransch inom SNI-kod 26 företaget 

tillhör. Företagen inom SNI-kod 26.510 visar på ett positivt samband med FoU-investeringar. 

Vi anser att anledningen till detta kan vara att det finns stora företag i SNI-kod 26.510. Vårt 

resultat visade att större företag investera mer i FoU än mindre företag.   

År: Tidigare forskning har inte visat ett signifikant samband mellan år och FoU-investeringar 

(Kim et al., 2008). Vårt resultat är i linje med den tidigare forskningen. Detta innebär att vårt 

resultat inte kan utesluta att slumpen påverkar sambandet mellan ålder och FoU-investeringar.  

Anställda: Tidigare studier visar att det finns ett negativt samband mellan antalet anställda i 

företaget och FoU investeringarna (Barker & Mueller, 2002). Resultatet från vår studie visar på 

det motsatta, att det finns ett positivt samband mellan antalet anställda och FoU-investeringar. 

Detta innebär att större företag investerar mer i FoU än mindre företag. Vi anser att en anledning 

till detta skulle kunna vara att i de stora privata företagen har vd:n ett lägre aktieinnehav samt 

att stora företaget har mer finansiella outnyttjade resurser. Detta skulle kunna vara en förklaring 

till att även sambandet för anställda blir positivt.  

Omsättning: Kontrollvariabeln omsättning valde vi att inte testa i regressionsanalysen eftersom 

det fanns en stark korrelation mellan variabeln omsättning och variabeln anställda. För att 

undvika multikolinaritet valde vi att utesluta omsättning.  
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6. Slutsats 

I studien sista och avslutande kapitel kommer vi att inleda med att presentera våra slutsatser 

som grundas på studiens resultat och analys. Vi avslutar kapitelet med vad studien har 

bidragit med till forskningen samt ger förslag till framtida forskning.  

6.1 Slutsats 

Syftet med vår studie var att beskriva och förklara företagets investeringar i FoU med hjälp av 

de två olika faktorerna, strategiskt ledarskap och finansiering. Resultatet av studien visar att det 

finns ett samband mellan FoU-investeringar och vd:ns aktieinnehav och FoU-investeringar och 

finansiella outnyttjade resurser.  

De teoretiska slutsatserna som går att utläsa från studien är att det finns ett negativt samband 

mellan FoU-investeringar och vd:ns aktieinnehav. I praktiken innebär detta att om ett företag 

har som ambition att investera i FoU ska vd:n ha ett lågt aktieinnehav. Förklaringen till detta är 

att vd:n är mindre riskbenägen än vad de övriga aktieägarna är och därmed investerar mindre i 

FoU.  

Studien visar även att det finns ett positivt samband mellan FoU-investeringar och finansiella 

outnyttjade resurser. I praktiken innebär detta att företag som ska investera i FoU bör ha mycket 

finansiella outnyttjade resurser. Detta förklaras med att företag som har mycket finansiella 

outnyttjade resurser blir mer villiga att ta risker och därmed investerar mer i FoU.  

Resultatet av vår studie visar även att andra faktorer har en påverkan på FoU-investeringarna. 

Den ena faktorn är företagets branschtillhörighet. Tillhör företaget SNI-kod 26.510 investerar 

de mer än företag i övriga underbranscher inom SNI-kod 26. Den andra faktorn är företagets 

storlek. Företag med fler anställda investerar mer i FoU än företag med färre anställda.  

Vi kan även utläsa regressionstestet inte har 100 % förklaringsgrad och att det därmed bör vara 

andra faktorer än vd:ns aktieinnehav, finansiella outnyttjade resurser, bransch och storlek som 

påverkar FoU-investeringarna.  

Om ett företag har som ambition att investera i FoU bör de ha ovanstående faktorer i åtanke.  

6.2 Forskningsbidrag 

Vår studie har bidragit till det praktiska problemet om att svenskt näringslivs FoU-investeringar 

har minskat genom att visa på två faktorer som påverkar FoU-investeringar. Vår studie 

förespråkar att om det sker en minskning i vd:ns aktieinnehav bidrar detta till en ökning av 

FoU-investeringarna. En ökning av företagets finansiella outnyttjade resurser bidrar till en 

ökning av FoU-investeringar. 

Vårt resultat visar på hur två faktorer påverkar FoU-investeringarna samt hur näringslivet bör 

ta hänsyn till dess två faktorer för att främja FoU-investeringar. Vårt resultat visar att företaget 

där vd:n har ett lägre aktieinnehav investerar mer i FoU. För de svenska företagen kan detta bli 

en hjälp hur ett företag framgångsrikt kan investera i FoU och hur de effektivast kan konkurrera 

på den svenska samt den globala marknaden. Genom att anpassa sitt företag ökar möjligheten 

till att skapa komparativa fördelar och därmed ökad tillväxt.  

Vårt resultat bidrar framför allt till att investerare och ägare kan göra en mer utförlig riskanalys. 

Vårt resultat ger dem möjligheten att studera två faktorer som kan visa vilken risk de skulle 

kunna komma att ta med sin investering. Vid investeringsbeslutet kan investeraren göra en 

analys över hur stort vd:ns aktieinnehav är samt hur stora de finansiella outnyttjade resurserna 

är. Utefter de kan investeraren göra en bedömning av hur företaget kommer att investera i FoU-

investeringar och därmed vilken risk investeraren utsätter sig för samt vilka 
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avkastningsmöjligheter som finns. Det blir ytterligare en aspekt som bidrar med ökad trygghet 

i investeringsbeslutet på grund av mer kunskap.  

Det skulle även kunna innebära att investerarna känner en ökad trygghet i att investera i de 

teknikintensiva branscherna. På grund av att investerarna nu får mer kunskap i en annars väldigt 

snabbt utvecklande och osäker bransch bidrar vårt resultat med en ökad trygghet som ger klara 

praktiskt riktlinjer för vad som påverkar risken och avkastningsmöjligheterna i investeringarna.  

Den nya information om att vd:ns aktieinnehav har en påverkan på företagets FoU-investeringar 

gör att företagsledarna kan anpassa organisationerna beroende på vilken risk de skulle vilja att 

företaget skall ta. Aktieinnehavet kan därigenom användas som ett kontrollverktyg från 

företagsledningens sida. Ett kontrollverktyg som både påverkar avkastningen och risk i 

företaget.  

Att de finansiella outnyttjade resurserna påverkar företaget FoU-investeringar positivt 

genererar att företagsledare bör se finansiella outnyttjade resurser som en tillgång istället för en 

kostnad. Det positiva resultatet kan även påverkas genom att företagsledare anpassar sin budget 

för att främja FoU-investeringar.  

Vårt resultat skapar även ett sätt för företagsledarna att skicka signaler och kommunicera mer 

med sina aktieägare. Genom att minska eller öka vd:ns aktieinnehav kan de kommunicera 

vilken väg företaget kommer att ta i framtiden. Detta går även att göra med de finansiella 

outnyttjade resurserna. Skulle företaget välja att sälja av tillgångar kan det vara för att främja 

FoU-investeringar genom att bygga upp de finansiella outnyttjade resurserna.  

Kreditgivare som till exempel bankerna kan också dra nytta av vårt resultat vid deras 

kreditgivningsprocess. Ser det att ett företag har en vd som har ett lågt aktieinnehav samt att 

företaget har höga finansiella outnyttjade resurser skulle de kunna se att detta är ett företag som 

har stor kapacitet att investera mycket i FoU. Istället för att banken ger ett mindre lån på grund 

av att företaget har höga finansiella outnyttjade resurser kan banken istället välja att ge ökad 

finansiella medel för att främja FoU-investeringar samt de positiva aspekterna av FoU-

investeringar.  

Vi har bidragit till det empiriska kunskapsgapet angående hur privata svenska företags FoU-

investeringar påverkas av vd:ns aktieinnehav och finansiella outnyttjade resurser. Studien visar 

på ett negativt samband mellan vd:ns aktieinnehav och FoU-investeringar samt ett positivt 

samband mellan finansiella outnyttjade resurser och FoU-investeringar. 

Vårt resultat bidrar till de teoretiska implikationerna genom att kunna se vilka av de tidigare 

teorierna som går att applicera på den svenska marknaden samt vilka teorier som går att 

applicera på små och privata företag. Vår studie har även teoretiskt bidragit med att vi har 

konstaterat hur sambandet ser ut inom den teknikintensiva branschen.  

6.3 Framtida forskning 

Inom området strategiskt ledarskap har det tidigare visat på att det finns en sida av 

forskningsområdet som förespråkar ett positivt samband och en sida som förespråkar det 

negativa sambandet. Framtida forskning skulle kunna undersöka om det förekommer ett 

omvänt u-format samband mellan vd:ns aktieinnehav och FoU-investeringar i privata svenska 

aktiebolag. 

Vi valde att studera hur svenska privata företags FoU-investeringar påverkas av vd:ns 

aktieinnehav och finansiella outnyttjade resurser. Vårt resultat som visade på ett negativt 

samband mellan FoU-investeringar och vd:ns aktieinnehav indikerar på att det skulle vara 

lämpligt att göra liknande undersökning på publika bolag i Sverige, där vi antar att vd:n 

aktieinnehav är lägre. 
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Bilaga 1- Log FoU  

 
LN_FoU 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

,00 28 28,0 28,0 28,0 

,00 1 1,0 1,0 29,0 

,00 1 1,0 1,0 30,0 

,00 1 1,0 1,0 31,0 

,00 1 1,0 1,0 32,0 

,00 1 1,0 1,0 33,0 

,00 1 1,0 1,0 34,0 

,01 1 1,0 1,0 35,0 

,01 1 1,0 1,0 36,0 

,01 1 1,0 1,0 37,0 

,01 1 1,0 1,0 38,0 

,01 1 1,0 1,0 39,0 

,01 1 1,0 1,0 40,0 

,01 1 1,0 1,0 41,0 

,02 1 1,0 1,0 42,0 

,02 1 1,0 1,0 43,0 

,02 1 1,0 1,0 44,0 

,02 1 1,0 1,0 45,0 

,02 1 1,0 1,0 46,0 

,02 1 1,0 1,0 47,0 

,02 1 1,0 1,0 48,0 

,02 1 1,0 1,0 49,0 

,03 1 1,0 1,0 50,0 

,03 1 1,0 1,0 51,0 

,04 1 1,0 1,0 52,0 

,04 1 1,0 1,0 53,0 

,04 1 1,0 1,0 54,0 

,05 1 1,0 1,0 55,0 

,05 1 1,0 1,0 56,0 

,05 1 1,0 1,0 57,0 

,06 1 1,0 1,0 58,0 

,06 1 1,0 1,0 59,0 

,06 1 1,0 1,0 60,0 

,06 1 1,0 1,0 61,0 

,06 1 1,0 1,0 62,0 

,07 1 1,0 1,0 63,0 

,07 1 1,0 1,0 64,0 

,08 1 1,0 1,0 65,0 

,08 1 1,0 1,0 66,0 

,08 1 1,0 1,0 67,0 

,08 1 1,0 1,0 68,0 

,08 1 1,0 1,0 69,0 

,08 1 1,0 1,0 70,0 

,09 1 1,0 1,0 71,0 

,09 1 1,0 1,0 72,0 

,09 1 1,0 1,0 73,0 

,09 1 1,0 1,0 74,0 

,09 1 1,0 1,0 75,0 

,09 1 1,0 1,0 76,0 

,10 1 1,0 1,0 77,0 

,11 1 1,0 1,0 78,0 
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,11 1 1,0 1,0 79,0 

,11 1 1,0 1,0 80,0 

,12 1 1,0 1,0 81,0 

,12 1 1,0 1,0 82,0 

,13 1 1,0 1,0 83,0 

,14 1 1,0 1,0 84,0 

,14 1 1,0 1,0 85,0 

,15 1 1,0 1,0 86,0 

,16 1 1,0 1,0 87,0 

,17 1 1,0 1,0 88,0 

,18 1 1,0 1,0 89,0 

,19 1 1,0 1,0 90,0 

,19 1 1,0 1,0 91,0 

,19 1 1,0 1,0 92,0 

,20 1 1,0 1,0 93,0 

,20 1 1,0 1,0 94,0 

,20 1 1,0 1,0 95,0 

,20 1 1,0 1,0 96,0 

,20 1 1,0 1,0 97,0 

,21 1 1,0 1,0 98,0 

,28 1 1,0 1,0 99,0 

,29 1 1,0 1,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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Bilaga 2 –Vd:ns aktieinnehav  
VD_andel 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

,00 45 45,0 45,0 45,0 

,36 1 1,0 1,0 46,0 

1,00 1 1,0 1,0 47,0 

1,10 1 1,0 1,0 48,0 

2,00 1 1,0 1,0 49,0 

2,50 1 1,0 1,0 50,0 

4,00 1 1,0 1,0 51,0 

4,50 1 1,0 1,0 52,0 

4,80 1 1,0 1,0 53,0 

10,00 2 2,0 2,0 55,0 

15,00 2 2,0 2,0 57,0 

16,00 1 1,0 1,0 58,0 

16,90 1 1,0 1,0 59,0 

19,00 1 1,0 1,0 60,0 

20,00 1 1,0 1,0 61,0 

25,00 3 3,0 3,0 64,0 

27,00 1 1,0 1,0 65,0 

27,50 1 1,0 1,0 66,0 

30,00 2 2,0 2,0 68,0 

33,00 3 3,0 3,0 71,0 

35,00 1 1,0 1,0 72,0 

37,40 1 1,0 1,0 73,0 

50,00 6 6,0 6,0 79,0 

52,00 1 1,0 1,0 80,0 

60,00 2 2,0 2,0 82,0 

70,00 1 1,0 1,0 83,0 

76,00 1 1,0 1,0 84,0 

80,00 1 1,0 1,0 85,0 

89,30 1 1,0 1,0 86,0 

100,00 14 14,0 14,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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Bilaga 3 - Finansiella outnyttjade resurser 
 

FoR 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

,0000 3 3,0 3,0 3,0 

,0001 1 1,0 1,0 4,0 

,0001 1 1,0 1,0 5,0 

,0003 1 1,0 1,0 6,0 

,0004 1 1,0 1,0 7,0 

,0007 1 1,0 1,0 8,0 

,0007 1 1,0 1,0 9,0 

,0009 1 1,0 1,0 10,0 

,0022 1 1,0 1,0 11,0 

,0024 1 1,0 1,0 12,0 

,0036 1 1,0 1,0 13,0 

,0038 1 1,0 1,0 14,0 

,0045 1 1,0 1,0 15,0 

,0054 1 1,0 1,0 16,0 

,0058 1 1,0 1,0 17,0 

,0061 1 1,0 1,0 18,0 

,0065 1 1,0 1,0 19,0 

,0096 1 1,0 1,0 20,0 

,0112 1 1,0 1,0 21,0 

,0114 1 1,0 1,0 22,0 

,0114 1 1,0 1,0 23,0 

,0124 1 1,0 1,0 24,0 

,0126 1 1,0 1,0 25,0 

,0127 1 1,0 1,0 26,0 

,0145 1 1,0 1,0 27,0 

,0229 1 1,0 1,0 28,0 

,0254 1 1,0 1,0 29,0 

,0259 1 1,0 1,0 30,0 

,0337 1 1,0 1,0 31,0 

,0356 1 1,0 1,0 32,0 

,0377 1 1,0 1,0 33,0 

,0390 1 1,0 1,0 34,0 

,0526 1 1,0 1,0 35,0 

,0677 1 1,0 1,0 36,0 

,0761 1 1,0 1,0 37,0 

,0844 1 1,0 1,0 38,0 

,0920 1 1,0 1,0 39,0 

,0939 1 1,0 1,0 40,0 

,0954 1 1,0 1,0 41,0 

,1152 1 1,0 1,0 42,0 

,1233 1 1,0 1,0 43,0 

,1253 1 1,0 1,0 44,0 

,1350 1 1,0 1,0 45,0 

,1389 1 1,0 1,0 46,0 

,1400 1 1,0 1,0 47,0 

,1466 1 1,0 1,0 48,0 

,1597 1 1,0 1,0 49,0 

,1642 1 1,0 1,0 50,0 

,1803 1 1,0 1,0 51,0 

,1898 1 1,0 1,0 52,0 

,1986 1 1,0 1,0 53,0 



 

 

v 

 

,2012 1 1,0 1,0 54,0 

,2107 1 1,0 1,0 55,0 

,2176 1 1,0 1,0 56,0 

,2220 1 1,0 1,0 57,0 

,2235 1 1,0 1,0 58,0 

,2311 1 1,0 1,0 59,0 

,2319 1 1,0 1,0 60,0 

,2376 1 1,0 1,0 61,0 

,2376 1 1,0 1,0 62,0 

,2445 1 1,0 1,0 63,0 

,2554 1 1,0 1,0 64,0 

,2670 1 1,0 1,0 65,0 

,2732 1 1,0 1,0 66,0 

,3014 1 1,0 1,0 67,0 

,3078 1 1,0 1,0 68,0 

,3118 1 1,0 1,0 69,0 

,3137 1 1,0 1,0 70,0 

,3179 1 1,0 1,0 71,0 

,3192 1 1,0 1,0 72,0 

,3194 1 1,0 1,0 73,0 

,4089 1 1,0 1,0 74,0 

,4841 1 1,0 1,0 75,0 

,5168 1 1,0 1,0 76,0 

,5272 1 1,0 1,0 77,0 

,5376 1 1,0 1,0 78,0 

,5449 1 1,0 1,0 79,0 

,5694 1 1,0 1,0 80,0 

,6814 1 1,0 1,0 81,0 

,7266 1 1,0 1,0 82,0 

,7299 1 1,0 1,0 83,0 

,7425 1 1,0 1,0 84,0 

,8038 1 1,0 1,0 85,0 

,8154 1 1,0 1,0 86,0 

,8510 1 1,0 1,0 87,0 

,9377 1 1,0 1,0 88,0 

1,0510 1 1,0 1,0 89,0 

1,0787 1 1,0 1,0 90,0 

1,0945 1 1,0 1,0 91,0 

1,0997 1 1,0 1,0 92,0 

1,1269 1 1,0 1,0 93,0 

1,2088 1 1,0 1,0 94,0 

1,3209 1 1,0 1,0 95,0 

1,4334 1 1,0 1,0 96,0 

1,5331 1 1,0 1,0 97,0 

1,5392 1 1,0 1,0 98,0 

1,6529 1 1,0 1,0 99,0 

1,6742 1 1,0 1,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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Bilaga 4 – SNI_510 
 

SNI_510 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

,00 58 58,0 58,0 58,0 

1,00 42 42,0 42,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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