
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Magisteruppsats 
Vårterminen 2009 
Handledare: Hans Nilsson 
Författare:  André Lidman 
                 Henning Waldehag 
 

Skillnader i lönsamhet 
- En studie av noterade och onoterade bolag 
  



 
 

Förord 

Vi vill främst tacka vår handledare Hans Nilsson för det stöd vi fått under arbetets gång. Vi 
vill även tacka Stefan Sundgren för sina tankar och idéer kring ämnet. Slutligen vill vi tacka 
våra närstående samt studiekollegor för det stöd vi fått under arbetets gång.  

 

 

 

 

           

 

               ___________________                   ____________________ 

                     Andre Lidman    Henning Waldehag 

  



 
 

  



 
 

Sammanfattning 

I dagens företagsklimat väljer allt fler bolag att notera sina aktier på en aktiemarknad. Det har 
tillkommit nya börslistor under senare år med regler som gör det enklare för många bolag att 
gå publikt. Att notera sig ses i allt större utsträckning som ett naturligt steg i ett företags 
utveckling. Några av de vanligaste anledningarna till att bolag noterar sig på en aktiemarknad 
att det blir lättare att finansiera tillväxt via utgivning av nya aktier. Andra anledningar är ökad 
prestige samt en exit strategi för tidigare ägare. Studier om finansiella skillnader mellan 
noterade och onoterade bolag har genomförts i länder som Frankrike, Italien samt på bolag i 
flera Europeiska länder. Dessa studier har gett gemensamma resultat vad gällande skillnader i 
tillväxt samt finansiell struktur mellan de onoterade och noterade bolagen, de noterade växer 
snabbare och har en lägre skuldsättningsgrad.  När det gäller olika typer av lönsamhetsmått 
har resultaten varierat. Vissa har visat att de onoterade har högre avkastning på eget kapital 
medan andra studier har visat på det motsatta. Vi har inte hittat några studier som är gjorda på 
svenska företag därför är det intressant för oss att undersöka detta. 

Den frågeställning som vi utgått ifrån är ”Är börsnoterade bolag mer lönsamma än 
motsvarande onoterade bolag?”. Syftet med uppsatsen är studera om det finns finansiella 
skillnader mellan Svenska börsnoterade företag på OMX Small Cap och icke börsnoterade 
företag, som är jämnstora och verkar inom samma bransch. Syftet är vidare att studera 
skillnaderna utifrån en investerares perspektiv och använda finansiella mått som mäter 
lönsamhet, tillväxt samt finansiell struktur. 

Vi har haft en positivistisk kunskapssyn och främst ett deduktivt angreppssätt. Vi kommer att 
göra en kvantitativ statistisk undersökning. Vi har använt oss av icke parametiska tester samt 
t-tester för att undersöka våra data. För att analysera vår undersökning har vi från tidigare 
forskning satt upp hypoteser som vi sedan har testat med olika typer av nyckeltal. De 
nyckeltalen som vi använt oss av är räntabilitet på eget kapital (Re), Räntabilitet på sysselsatt 
kapital (Rsyss), Skuldsättningsgrad (S/E), soliditet samt tillväxt i Tillgångar, omsättning samt 
antalet anställda. Vi har valt att använda oss av 25 matchande par. All data har vi inhämtat 
från företagens årsredovisningar. Vi har beräknat alla nyckeltalen för åren 2004-2007 för att 
få med variationer över tid. 

Faktorer som kan komma att påverka utfallet av denna undersökning är skillnader i 
redovisningsregler samt skillnader i bolagsstyrning mellan de noterade och onoterade 
bolagen. De resultat vi funnit är att det finns tendenser till att de onoterade bolagen har en 
högre Räntabilitet på eget kapital samt på sysselsatt kapital. Detta är dock inget som kan 
fastställas med en statistisk säkerhet. När det gäller den finansiella strukturen som innefattar 
skuldsättningsgraden samt soliditeten finns signifikanta skillnader mellan grupperna på 
soliditeten men inte för skuldsättningsgraden, där fanns bara tendenser som pekar på att de 
onoterade har en högre skuldsättningsgrad. För tillväxtmåtten finns signifikanta skillnader 
mellan grupperna när det kommer till tillväxt i tillgångar samt omsättning. De noterade växer 
snabbare på dessa områden. Vad gällande tillväxt i antalet anställda finns tendenser till att de 
onoterade bolagen växer snabbare men det är inget som kan statistiskt säkerställas.  
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1 INLEDNING 
I detta första inledande avsnitt kommer vi att presentera och redogöra för bakgrunden till 
problemet som vi vill studera och dess syfte. Sedan avslutar vi avsnittet med 
begreppsförklaringar och uppsatsens disposition.  
 

1.1 Problembakgrund och diskussion 

I dagens ekonomi är det fler och fler företag som väljer att lista sig på en aktiemarknad. En 
ökning har skett med ett stort antal företag de senaste åren som har valt att introducera sig på 
en aktiemarknad. Att genomföra en börsintroduktion betyder att man noterar ett företags 
aktier på en aktiemarknad.1 Det har även tillkommit flera nya marknadsplatser med mindre 
reglering som har gjort det lättare för företag att börsnotera sig, och detta har bidragit till en 
markant ökning av företag som noterat sig.2 Det ses av många företag som ett naturligt steg i 
dess utvecklingsprocess, men det är ett komplext beslut som inte kan förklaras av en enda 
orsak och en specifik teori.3 Det finns mycket tidigare forskning som berör anledningen till att 
företag väljer att börsnotera sig och för och nackdelarna som finns.  

De vanligaste anledningarna är att företaget vill öka dess prestige och rykte vilket kan 
innebära att det blir lättare för företaget att låna pengar, det ger vidare en ökad finansiell 
flexibilitet. Med finansiell flexibilitet menas exempelvis att företagen får en större tillgång till 
kapital och andra resurser genom nyemissioner, för att kunna ta tillvara på oförutsedda 
investeringsmöjligheter som kan hjälpa företaget att växa och bli större. En förändring i 
bolagens finansiella struktur påverkar även dess lönsamhet eftersom de kan ta tillvara på fler 
affärsmöjligheter.4 Är detta något som gör att de noterade bolagen växer snabbare och är mer 
lönsamma än onoterade bolagen?  

Det finns självklart kostnader för ett företag att börsnotera sig och de främsta kostnaderna är 
olika teckningskostnader som uppstår initialt när ett företag skall börsnotera sig. Det 
tillkommer även ökade administrativa kostnader, bland annat kostnader för redovisning och 
bokslut eftersom företaget får större krav på sig att avlägga mer utförliga räkenskaper. Men de 
flesta företag anser att dessa kostnader är mindre än de vinster som ges av att vara 
börsnoterad.5 De för- och nackdelar som finns påverkar bolagens lönsamhet på olika sätt och 
de påverkas även olika av dessa faktorer beroende på om bolaget är noterat eller icke noterat. 
Väger nackdelarna över fördelarna i verkligheten när det gäller bolagens tillväxt och 
lönsamhet?  

 

 

                                                           
1 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/artikel/991520 (2009-01-26) 
2 NGM, http://www.ngm.se (2009-01-26) 
3 Franck Bancel & Usha R. Mittoo. (2008) - Why European firms go public?s.40 
4 Ibid., s.44 
5 Ibid., s.42 
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Yttre faktorer som exempelvis, det rådande marknadsläget kan också spela in på ett företags 
val att gå till en öppen marknad. Det kan exempelvis röra sig om att ett företags värde utåt 
mot investerare har förstärkts kraftigt vilket kan öka ett företags vilja att gå in på en 
aktiemarknad.6 

Det finns flera företag i Sverige som verkar inom samma bransch och är relativt i samma 
storlek, där den stora skillnaden ligger i att det ena företaget är börsnoterat och det andra 
företaget är ett privat företag. Det finns en mindre andel tidigare forskning om hur dessa 
företag står sig mot varandra när det gäller bland annat tillväxt, skuldsättningsgrad och andra 
finansiella nyckeltal. Den tidigare forskning som har genomförts har visat på olika resultat för 
bolagens lönsamhet, men det som de främst har kommit fram till är de noterade bolagen växer 
i snabbare takt och använder sig utav mindre skulder jämfört med de onoterade bolagen. De 
studier som tidigare genomförts har inkluderat främst utländska bolag, därför vore det 
intressant för oss att studera om det finns några skillnader mellan i huvudsak svenska företag 
när det gäller dessa mått.  

1.2 Frågeställning 

Är börsnoterade bolag mer lönsamma än motsvarande onoterade bolag? 

1.3 Syfte 

I denna studie ämnar vi att studera om det finns skillnader i lönsamhet, finansiell struktur 
samt tillväxt mellan svenska företag som är noterade på OMX Small Cap och onoterade 
företag, som är jämförbara i omsättning och antal anställda, samt verkar inom samma bransch. 
Vi kommer att studera skillnaderna utifrån en investerares perspektiv och använda oss av 
finansiella nyckeltal inom de områden som vi vill studera. 

1.4 Avgränsningar 

För att uppnå syftet med vår studie och besvara vår frågeställning så har vi valt företag som är 
noterade på OMX Small Cap listan, vi har valt matchande olistade aktiebolag som verkar 
inom samma bransch och vi har valt att arbeta efter den branschindelning som finns 
tillgänglig på OMX hemsida7 och i Affärsdata. Vidare har vi valt företag som är jämförbara 
när det gäller storlek och omsättning, detta för att jämförelsen mellan bolagen ska bli så bra 
som möjligt.  

  

                                                           
6 Alexander Ljungqvist & Ekkehart Boehmer (2004) – On the Decision to Go Public: Evidence from Privately-
held Firms. 
7 http://www.omx.se 
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1.5 Definitioner 

Small Cap – På OMX Small Cap listan återfinns företag med ett börsvärde under 150 
miljoner Euro.8 

Lönsamhet – Definieras som ”Värdet på skapade prestationer dividerat med värdet på 
förbrukade resurser”9. Lönsamhet i denna uppsats kommer att innebära ett företags 
ekonomiska resultat innan skatt, vidare innebär lönsamheten räntabilitet på totalt sysselsatt 
och eget kapital. 

Finansiell struktur – I denna uppsats är uttrycket ett samlingsord för hur företaget är 
finansierat. De kan antingen finansieras via eget kapital eller skulder till kreditinstitut. 

Tillväxt – I denna uppsats kommer tillväxten att vara förändringen i tillgångar, omsättning 
samt antal anställda över tid. 

Rsyss – Räntabilitet på sysselsatt kapital, Är ett lönsamhetsmått som mäter företagets 
operativa lönsamhet. Visar även hur väl tillgångarna i företaget nyttjas.10 

Re – Räntabilitet på eget kapital – Är ett lönsamhetsmått som visar vilken avkastning som 
ägarna får på det kapital som de satsat i företaget.11 

Soliditet – Visar på hur mycket skulder företaget har i förhållande till eget kapital. Eget 
kapital delas med det totala kapitalet.12 

Skuldsättningsgrad (S/E) – Visar hur mycket externt kapital i förhållande till eget kapital 
som finns i företaget.13 

1.6 Statistiska begrepp 

Här nedan definierar vi de statistiska begrepp som vi främst använder oss av i den statistiska 
undersökning som vi har genomfört.  

P-värde – Ett p-värde är sannolikheten för att observera ett värde som är samma eller skiljer 
sig från det observerade värdet. P-värdet mäts i intervallet noll till ett, och ett P-värde som är 
under den gräns man har valt betyder att den testade nollhypotesen kan förkastas.14  

Normalfördelning – Det är en fördelning av medelvärden som liknar en klockformig kurva 
som alltid är symmetrisk. Den används ofta inom samhällsvetenskaplig forskning och 

                                                           
8 http://www.omx.se (2009-03-04) 
9 Bernhardsson, Jonas (2007) - Investerarens uppslagsbok . Malmö: Liber, s. 151 
10 Ibid s. 201 
11 Ibid s. 201 
12 Ibid s. 210 
13 Ibid s. 208 
14 Studenmund, A.H (2005) - Using econometrics – a practical guide. Boston: Addison Wesley.s.128-129 
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statistisk hypotesprövning, samt för att beskriva hur väl de observationer man samlat in 
förhåller sig till det centrala medelvärdet.15  

Konfidensintervall – Ett konfidensintervall bestämmer de gränser vid en hypotesprövning 
som ska användas på exempelvis en normalfördelning. Den visar hur stor sannolikheten är för 
att vara i intervallets smalaste del.16  

Typ 1 & 2 fel – Typ 1 fel betyder att man inte bekräftar en nollhypotes som egentligen bör 
bekräftas, det brukar ibland illustreras med att man sänder en oskyldigt åtalad till fängelse. 
Typ 2 fel betyder att man inte förkastar en falsk nollhypotes, och det kan liknas med att frige 
en åtalad som är skyldig.17 

Signifikans – Ett begrepp som förklarar sannolikheten för att inte bekräfta en nollhypotes 
som är sann.18 Den signifikansnivå som vi främst arbetar efter i vår studie är 5 % men även 
10%, om nivån är låg betyder det att resultatet beror mindre på slumpen. 

Sampel – Ett sampel är ett stickprov som tas ifrån en population som man vill undersöka, ett 
sampel görs ofta med en vald insamlingsmetod, exempelvis en total insamling.19 

Outlier – En outlier är ett engelskt utryck som även används i svenska statistikiska 
sammanhang. En outlier är ett insamlat data som avviker mycket från de övriga och kan ses 
som mycket ovanligt värde i förhållande till de övriga observationerna.20 

  

                                                           
15 Studenmund, A.H (2005) - Using econometrics – a practical guide. s.95 
16 Dahmström, Karin (2005) - Från datainsamling till rapport. Lund: studentlitteratur,  s.241 
17 Studenmund, A.H (2005) - Using econometrics – a practical guide. s.117-118 
18 Dahmström, Karin (2005) - Från datainsamling till rapport. s.243 
19 Ibid. s.243 
20 Ibid. s.48 
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1.7 Disposition 

Inledning 
I denna del av uppsatsen kommer problemformuleringen och syftet att formuleras, vidare 
kommer en problembakgrund och en diskussion kring problemet, och sedan presenteras en 
begreppsförklaring med viktiga begrepp för uppsatsen. 

Utgångspunkter 
Här redovisas de utgångspunkter vi utgår ifrån som forskare. Här redogör vi även för vår 
förförståelse kring ämnet och vilket vetenskapligt synsätt vi har. Vidare beskriver vi vilket 
perspektiv vi har och vårt val av angreppssätt kommer också att presenteras. Kapitlet avslutas 
med en presentation av hur vi sökt källor, och en diskussion kring kritik mot dessa. 

Teoretisk referensram 
Det teoretiska kapitlet är uppdelat i fyra olika områden. Den första delen behandlar faktorer 
som kan påverka företagen i vår undersökning. Vi kommer att presentera börsintroduktion 
och bolagsstyrning, för och nackdelar med att vara börsnoterad, olika redovisningsregler samt 
ge en kort allmän introduktion till beräkning av nyckeltal. De andra delarna är lönsamhet, 
finansiell struktur och tillväxt. I dessa delar kommer tidigare forskning att tas upp samt 
hypoteser för varje del uppställas, de nyckeltal som vi ska använda oss av för att testa våra 
hypoteser kommer att presenteras i anslutning till varje huvuddel. 
 
Praktisk metod 
Här presenteras vårt urval av företag samt de statistiska metoder vi kommer att använda oss 
av. En diskussion kommer att föras kring källkritik mot primärdata samt den vetenskapliga 
metod som vi använt oss av. Kapitlet avslutas sedan med en inledande diskussion kring 
sanningskriterierna för denna uppsats och källkritik mot primärkällor. 
 
Empiri 
Empirin inleds med en presentation av de företag som vi tagit med i undersökningen och en 
tabell över samtliga nyckeltal visas med medianen, medelvärdet och standardavvikelsen för 
samtliga nyckeltal. Därefter är empirin på samma sätt som teorin med framställning av 
lönsamhetsmåtten, finansiella strukturen samt tillväxtmåtten. 

Analys 
Analysen inleds med en diskussion om olika faktorer som kan påverka bolagen i vår 
undersökning men som vi inte haft möjlighet att ta hänsyn till i empirin. Därefter analyseras 
de resultat vi fått fram i undersökningen och vävs tillsammans med den teori som vi fått fram. 

Slutdiskussion & slutsatser 
I den avslutande delen av uppsatsen lägger vi fram de slutsatser som vi kommit fram till samt 
att en avslutande diskussion om sanningskriterierna förs. Vi kommer även att lägga fram 
förslag på fortsatt forskning. 
 
Källförteckning samt bilagor  
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2 UTGÅNGSPUNKTER 
I detta avsnitt kommer vi att presentera våra teoretiska utgångspunkter för vår studie. Vi 
inleder med att beskriva vår förförståelse till ämnet och vi kommer även redogöra för vår 
kunskapssyn samt forskningsmetod. Avslutningsvis beskriver vi vår insamling av material till 
uppsatsen. 
 

2.1 Förförståelse 
Tidigare erfarenheter och olika sociala bakgrunder är ett par exempel på faktorer som kan 
påverka en forskare i en studie menar Johansson-Lindfors.21 Detta är således något som vi 
måste ta i beaktning under hela vår studies gång, eftersom att vi vill att vår studie skall vara så 
objektiv som möjligt. Våra praktiska erfarenheter inom det område som vi vill studera är små. 
Ingen av oss har praktiskt jobbat med att jämföra nyckeltal eller att ta fram dessa. Vår 
förförståelse kommer istället från vår utbildning. Vi läser på civilekonomprogrammet vid 
Umeå universitet. Vi är inne på fjärde året och har läst upp till D-nivå inom företagsekonomi. 
En av oss har läst med inriktning på finansiering medan den andra har läst med inriktning på 
redovisning. Utbildningen har gett oss en bra och grundläggande teoretisk förförståelse inom 
nyckeltal, samt att förstå och tolka information från årsredovisningar.  

Vi har även läst en grundkurs i statistik inom vår utbildning, vilket även kan vara positivt för 
studien. Eftersom att uppsatsen undersökningsdel kommer att vara att jämföra nyckeltal med 
varandra och testa hypoteser, så kommer vi att använda oss av statistiska metoder. Våra 
tidigare kunskaper kan komma att påverka valet av statistiska metoder samt till viss del vilka 
teorier vi använder oss av i vår referensram. Men vi tror dock inte att det kommer att påverka 
utgången av arbetet.  

När vi bestämde oss för vad vi skulle skriva om satte vi oss ner och diskuterade kring vad vi 
hade för tankar kring ämnet. Detta gjordes för att lyfta fram och klargöra vad vi trodde att 
undersökningen kunde resultera i. Det är även bra för oss som författare att tänka till lite extra 
över hur vår förförståelse kan komma och påverka utformningen av arbetet. För att ytterligare 
försäkra oss om att vår förförståelse inte påverkar studiens utgång så har en utomstående 
person kontinuerligt läst igenom uppsatsen. Vi tror att resultaten av denna studie kommer att 
visa på att de noterade bolagen har en bättre lönsamhet än de onoterade bolagen. Anledningen 
till detta tror vi är att de blir mer granskade och måste därför prestera bättre resultat för att 
tillfredställa marknadens förväntningar. När det gäller tillväxten tror vi att de onoterade 
bolagen är mer försiktiga i sina investeringsstrategier och har en längre investeringshorisont 
än de noterade, vilket gör att de växer långsammare än de onoterade bolagen. 

Vi tror att de personer som kommer att läsa denna uppsats har en motsvarande utbildning som 
oss, därför kommer vi inte att förklara enklare företagsekonomiska begrepp. De ord som är 
specifika för uppsatsen och som vi bedömer kan vara svåra att förstå beskrivs i avsnitten 1.5 
och 1.6.  

 

                                                           
21 Johansson Lindfors, Maj-Britt (1993) - Att utveckla kunskap, Lund: Studentlitteratur, s. 25 
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2.2 Ämnesval 

Vi började med att fundera själva på vilket område vi ville studera och skriva om i denna 
magisteruppsats. Efter det att vi funderat ett tag så tog vi kontakt med en professor här på 
Umeå Universitet som utvecklade vårt ämne till att göra det mer intressant för en uppsats på 
magisternivå. Vi har alltid varit intresserade av de Svenska aktiemarknaderna, och när vi fick 
reda på att det inte fanns så mycket tidigare studier inom just skillnaderna mellan 
börsnoterade och icke börsnoterade företag så blev vi ännu mer intresserade. Vidare med 
tanke på den ökade frekvensen av börsnoteringar på både mindre och större börslistor, och 
även tillkomsten av nya aktielistor så tycker vi att det är ett område som ytterligare bör 
studeras. 

2.3 Perspektiv 

De flesta forskare betraktar saker och 
ting olika utifrån sina egna värderingar 
och tidigare kunskaper. Det är därför 
viktigt för en forskare att välja det 
perspektiv som är lämpligt för just den 
studie som ska genomföras.22 Det 
perspektiv som vi utgår från i vår studie 
är ett utomstående perspektiv, på grund 
av att vi vill undersöka och jämföra 
skillnader mellan noterade och onoterade 
bolag.  

Detta perspektiv är även kallat det traditionella perspektivet, då vi står som utomstående 
betraktare.23 Vidare så kan vårt perspektiv liknas vid en investerares perspektiv eftersom vi 
står utanför bolaget och använder oss av finansiell information. För att vi skall få tillgång till 
bra information för detta har vi valt att göra en kvantitativ studie med de olika bolagens 
årsredovisningar som grund. Detta för att vi ska få möjligheten att göra så bred undersökning 
som möjligt och täcka in flera företag i olika branscher. Eftersom vi inte har valt att se 
problemet från något specifikt företags perspektiv så blir våra resultat inte färgade av det 
företagets enskilda värderingar och vi får en mer generell bild av det som vi vill studera.  

2.4 Kunskapssyn 

Som författare till denna uppsats vill vi att våra data ska analyseras och framställas på ett så 
objektivt sätt som möjligt. Vi vill hålla våra egna värderingar så neutrala som möjligt och 
detta stämmer väl överrens med den positivistiska kunskapssynen.24 Vi kommer att utgå från 
tidigare empiriskt prövade teorier, dessa anser vi bör ligga till grund för att kunna göra en så 

                                                           
22 Svenning, Conny. (2003) – Metodboken, Eslöv: Lorentz förlag, s.22 
23 Backman, Jarl. (2008) – Rapporter och uppsatser, Lund: Studentlitteratur,  s.53 
24Holme, Idar M. & Solvang, Bernt K. (1997), Forskningsmetodik, Lund:Studentlitteratur, s. 332 
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generaliserbar undersökning som möjligt, vilket också stämmer överens den positivistiska 
kunskapssynen25.  

Även om vi vill hålla oss så objektiva som möjligt till forskningen så är vi väl medvetna om 
att vår tidigare förförståelse kan komma att påverka analysen och slutsatsen. Det gör att vi 
inte är fullständiga positivister. Men genom att både vi och läsaren är medvetna om vår 
tidigare förförståelse samt att vi även försöker att framställa och inte tolka information så 
anser vi oss vara mestadels positivister.  

Vi hade kunnat ha en hermeneutisk kunskapssyn26, och använt oss av intervjuer med kunniga 
personer inom området och analyserat varför det ser ut som det gör men vi är inte ute efter att 
skapa en ny teori utan att besvara vår frågeställning och syften. Men denna 
undersökningsmetod anser vi inte passar till vår studie för att besvara dess problem och syfte. 
Eftersom vi främst använder oss av årsredovisningar som ska enligt IASB:s föreställningsram 
vara bland annat tillförlitlig och objektiv.27 Därför faller det för oss naturligt att ha en 
positivistisk kunskapssyn.  

2.5 Vetenskapligt angreppssätt 

Syftet med denna uppsats är att kvantitativt mäta 
om det finns några finansiella skillnader mellan 
noterade och icke noterade bolag. För att mäta detta 
har vi utgått från befintliga teorier då vi anser att 
dessa är väl testade och accepterade. Vi började 
med att samla in teorier inom området för att sedan 
gå vidare till empirin. Vi har alltså ett deduktivt 
angreppssätt.28 Vidare så har vi valt att definiera 
hypoteser utifrån de teorier som vi samlat i vår 
teorietiska referensram, sedan har vi prövat 
hypoteserna för att svara på vår 
problemformulering. Detta förfarande att behandla 
hypotesprövning på kännetecknas av ett deduktivt 
arbetssätt. Under insamlandet av empirin kände vi 
att teorierna behövde kompletteras för att ytterligare belysa sambanden mellan företagens 
lönsamhet och finansiell struktur. De teorier som vi kompletterade med var bland andra den 
finansiella hävstången och Dupont modellen, detta för att utförligare kunna analysera vår 
empiri och styrka vår hypotesprövning. Vårt angreppsätt är en kombination av de deduktiva 
och induktiva angreppsätten. Det induktiva angreppssättet kännetecknas av att man utgår ifrån 
empiri för att sedan övergå till teorier. Därför anser vi att den gyllene medelvägen29 beskriver 
det angreppsätt vi har använt i denna undersökning, eftersom att vi växelvis har samlat in data 

                                                           
25 Bryman Et. Al (2005) - Företagsekonomiska forskningsmetoder. Malmö: Liber ekonomi  s.27 
26 Ibid. s.29 
27 Sundgren Stefan, Nilsson, Nilsson Henrik, Nilsson Stellan – Internationell redovisning – teori och praxis. 
Lund: Studentlitteratur, s.42 
28 Svenning, Conny. (2003) – Metodboken. s.22 
29 Johansson Lindfors, Maj-Britt (1993) - Att utveckla kunskap. Lund: Studentlitteratur,  s.59 
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och kompletterat vår teoretiska referensram. Men vi anser att vi är främst deduktiva eftersom 
vi endast har kompletterat våra teorier och inte enbart utgått från empirin. 

Vi anser främst det deduktiva angreppssättet tillsammans med den positivistiska 
kunskapssynen är ett väldigt bra tillvägagångssätt för denna studie. Eftersom att vi utgår från 
redan befintliga teorier och att vi främst vill spegla resultaten, och inte tolka anledningen till 
varför resultaten ser ut som de gör i vår statistiska undersökning. 

2.6 Val av Arbetsmetod 

Vi har i vår studie använt oss av en kvantitativ undersökningsmetod där vi utgått från att 
pröva våra hypoteser för att uppnå vår uppsats syfte, som är att undersöka om det finns 
finansiella skillnader mellan noterade och onoterade företag. Vi har då valt att göra en 
statistisk hypotesprövning, en hypotesprövning går ut på att man har ett påstående som man 
vill testa. Sedan är grundprincipen i prövningen att man genererar en noll-hypotes och en 
mothypotes för att kunna avgöra om det finns ett statistiskt samband mellan olika variabler.30  

Vi har valt just denna kvantitativa metod därför att det är praktiskt sett den enda som går att 
genomföra för att på ett bra sätt besvara vår frågeställning och syfte. Vi kunde istället valt att 
göra en kvalitativ studie genom att intervjua företagen, dock tror vi att det skulle varit svårt att 
få tillräckligt med företag att ställa upp och detta leder till accessproblem. För att svara på vårt 
problem behöver vi mer bred information från kvantitativa data istället för mer djupgående 
information som man får vid intervjuer.31 Den kvantitativa arbetsmetoden som vi valt är även 
lämplig för vår positivistiska kunskapssyn och vårt deduktiva angreppssätt, vidare är den 
kvantitativa arbetsmetoden lämplig eftersom vi anser det passar vårt perspektiv att utgå från 
företagens Årsredovisningar med finansiella data.  

2.7 Litteratur översikt & kritik 

I vår studie vill vi pröva hypoteser för att besvara vår frågeställning som är att undersöka om 
det finns några finansiella skillnader mellan noterade och onoterade bolag. Till denna studie 
har vi samlat in fakta och information främst på två olika sätt, dels genom finansiella data från 
årsredovisningar och dels information från publicerade artiklar och annan litteratur.  

2.7.1 Insamling av litteratur och artiklar 

Vi har i vår studie använt oss av olika internet söktjänster för att få tillgång till information 
och de tjänster som vi har använt är de som finns tillgängliga vid Umeå Universitets 
Bibliotek.32 Vi har varit noggranna med att använda oss av fakta och information som är 
relevant för vår studie och som kommer från tillförlitliga källor och respekterade författare.  
Vi har främst använt oss av ALBUM för sökning av böcker till våra metodavsnitt och till 
andra delar i uppsatsen. För att finna relevanta artiklar till vår studie har vi använt oss av 

                                                           
30 Svenning, Conny. (2003) – Metodboken. s.210 
31 Holme, Idar M. & Solvang, Bernt K. (1997), Forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur. s. 78 
32 http://www.ub.umu.se (Universitets biblioteket i Umeås hemsida) 
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Business Source Premier (EBSCO), Emerald och Google Scholar. Vi har även använt oss av 
Social Science Research Network (SSRN) när vi har sökt efter vetenskapliga artiklar.  

De sökord som vi främst har använt oss av när vi har gjort våra sökningar är följande: 

Listed and unlisted companies performance Corporate Governance 

Why firms go public?   Financial ratios and analysis 

Comparison between unlisted and listed firms Pros and cons stock exchange listing 

Company growth metrics   Financial leverage effect 

När vi under informationssökningens gång har läst artiklar och böcker har vi funnit fler källor 
och fler variationer av de sökord som vi nämnt ovan. Vissa källor som vi har använt oss av 
har varit skrivna på engelska och därför har vi översatt och återgett texten efter vår bästa 
förmåga, och vi har använt oss av översättningsprogram med Norstedts och Prismas 
ordböcker. 

2.7.2 Kritik mot sekundärkällor 

När man som forskare samlar in material från annan litteratur och sedan använder den i en 
studie är det viktigt att bedöma källorna noggrant. Vi har valt att granska våra källor efter de 
vanligaste metodprinciperna och kriterierna för att bedöma källor som är äkthet, tidssamband, 
oberoende samt tendensfrihet.33  

När man säger att källan är äkta så menas det att den inte är förfalskad, men det är tunn gräns 
mellan dessa. Det är vanligare än vad man ofta kan tro att forskare och andra vetenskapsmän 
förvanskar sina resultat.34 Med detta i åtanke har vi i så stor utsträckning som möjligt försökt 
att använda oss av redan granskade och kända studier. Vi har även försökt att hitta studier som 
visar samma resultat, för att därigenom öka äkthetskriteriet. Som vi tidigare nämnt ovan så 
har vi varit noggranna med att översätta engelska källor till svenska för att öka graden av 
äkthet.  

Nästa kriterium som bör beaktas är tidskriteriet, och med detta menas det att en nyare källa är 
ofta bättre än en äldre. Därför att den nyare källan ofta stämmer bättre överens med de 
förhållanden som råder idag.35 Vi har tagit detta i beaktande när vi har sökt källor till vår 
studie och vi har strävat efter att alltid använda så nya källor som möjligt. Vi har försökt att 
använda källor som inte är allt för gamla och den äldsta källan är Jensen och Meckling från 
1976, men vi anser att den är relevant fortfarande eftersom den används av forskare inom 
ekonomi. Det är viktigt för oss i vår studie att arbeta med samtida fakta, eftersom vi vill 
studera nuvarande skillnader mellan noterade och icke noterade bolag. Men vi har dock 
använt oss av ett mindre antal äldre källor men dessa har vi beaktat kritiskt och vi har även 
inte använt oss så mycket utav dessa i vår analys. 

                                                           
33 Thurén, Torsten (2005) – Källkritik.  Stockholm: Studentlitteratur,  s.12-14 
34 Ibid. s.19,29 
35 Ibid. s.30-31 
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Beroendekriteriet är ett viktigt kriterium inom källkritiken och det man som forskare bör 
eftersträva är att använda sig av så många förstahandskällor som möjligt, och mindre 
sekundärkällor eftersom att risken ökar att de har förvrängts.36 I vår studie har vi använt så 
mycket förstahandskällor som möjligt och när vi har använt oss av en sekundärkälla har vi 
alltid verifierat den med originalkällan.  

Det sista bedömningskriteriet är att källan ska ha en tendensfrihet, det vill säga att inte källan 
ska ha något politiskt inflytande eller har intresse av att ge falska uppgifter om verkligheten.37 
Våra källor bedömer vi vara trovärdiga och innehar tendensfrihet, men detta är svårt för oss 
att veta helt säkert eftersom att det inte är vi som har tagit fram materialet. 

2.7.3 Kritik mot teorier 

Många artiklar och studier som är samlade till undersökningen är inte gjorda på de svenska 
marknaderna och dess företag, vilket kan innebära att de inte följer samma skatteregler och 
andra typer av inhemska regelverk. Men detta har vi undersökt och kommit fram till att det 
inte bör ha någon betydelse för vår studie eftersom de är mest europeiska bolag som följer i 
stort sett samma regler.  

Vi har använt oss av Räntabilitet på eget kapital (Re) och Räntabilitet på sysselsatt kapital 
(Rsyss) för att mäta företagens lönsamhet. Den kritik som har lyfts fram mot Re är att talet 
hämtar information från årsredovisningen. Lönsamheten i resultaträkningen kan ändras på 
grund av ändrade redovisningsregler. En annan invändning mot Re är att talet ökar med ju 
högre skuldsättningsgrad företaget har. Och inriktar sig företaget på att få en så hög Re som 
möjligt kan det skada företaget på långsikt genom att för höga lån tas. Undersökningar har 
visat att fokusering på hög Re inte ökar aktieägarnas avkastning över tid.38 Vidare har kritik 
riktats mot att använda Re vid jämförelser mellan olika typer av företag, som exempel har 
forsknings och utvecklingskostnader tagits upp. Det kan skilja sig mellan hur företag väljer att 
behandla dessa kostnader. Vissa skriver av dessa direkt medans andra väljer att skriva av 
dessa under en längre tidsperiod. F&U och liknade kostnader kan vara höga för ett företag och 
kan därför påverka både balans och resultaträkning.39 Vi har valt att använda Re som ett mått 
på lönsamhet trots denna kritik. Det är ett mycket vanligt förekommande resultat mått och det 
rekommenderas även av Sveriges finansanalytikers riksförbund, vidare så kommer vi att 
använda oss av liknande företag i undersökningen och vi är väl medvetna om att olika 
redovisningsprinciper kan påverka resultatet. 

En del kritik har riktats mot Myers och Majlufs ”Pecking order theory” som handlar om 
företagens val av finansieringsform.40 Den kritik som framkommer är att det är en relativt 
ålderstigen teori som inte gäller i lika stor utsträckning i nutida sammanhang, där fler företag 

                                                           
36 Thurén, Torsten (2005) – Källkritik. s.53-54 
37 Ibid. s.66-67 
38J.H.v.H. de Wet et al. (2007) - Return on equity: A popular, but flawed measure of corporate financial 
Performance. South African Journal of Business management, Vol 38 Issue 1. s. 60 
39 Arnold Glen, (2008) - Corporate financial management. Harlow: Financial Times Prentice Hall.  s. 632-633 
40 Frank, Murray Z., & Vidhan K. Goyal. (2003) - Testing the pecking order theory of capital structure. Journal 
of Financial economics Vol. 3 Issue 4 p.305-360. 
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är börsnoterade jämfört med då teorin utvecklades. Men det som visat sig i empiriska tester av 
teorin visar att den fungerar relativt väl för större bolag.41 Det har även visat sig att teorin 
minskar i betydelse över längre tidsperioder och det verkar som om nyemission av aktier blir 
viktigare för företagen på lång sikt jämfört med externt kapital från långivare, dock fungerar 
teorin väl som ett stöd för att bestämma ett företags finansiella struktur. 42  Vi vill i vår studie 
inte förklara anledningen och de bakomliggande orsakerna till varför ett företags 
kapitalstruktur ser ut som den gör, utan vi avser att jämföra skillnaderna mellan de noterade 
och onoterade bolagen i vår studie. Därför kommer vår användning av denna teori att vara 
begränsad och främst användas som ett stöd. 

Kritik som lyfts fram mot agentteorin är att den bara belyser självklara samband. Den är 
alldeles för förenklad, i verkligenheten är det fler faktorer som påverkar. Den tar till exempel 
inte hänsyn till personliga faktorer som ägarens förtroende till agenten samt icke ekonomiska 
faktorer som kan komma att påverka utformningen av de avtal som sluts mellan parterna för 
att nämna några punkter.43 Modellen är begränsad men det kommer också vår analys av den 
att bli, eftersom att vi kommer använder den för att belysa att det finns skillnader i styrningen 
av ett bolag. Därför tror vi inte att den kritik som lyfts fram har någon större betydelse för vår 
studie. 

 

  

                                                           
41 Frank, Murray Z., & Vidhan K. Goyal. (2003) - Testing the pecking order theory of capital structure. s.236-
237 
42 Ibid. s.241 
43 Robert N. Anthony, Vijay Govindarajan ”Management Control System” 2007 Mcgraw-Hill international 
edition.  s. 532-533 
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3 TEORETISKA REFERENSRAMEN  
I denna del kommer vi att presentera de teorier som ligger till grund för vår analys och 
slutsatser. Inledningsvis redogör vi mer utförligt upplägget i detta teoriavsnitt, detta för att 
det ska bli mer tydligt för läsaren. 
 

Inledning 
För att besvara vår frågeställning kommer teorin att delas upp i fyra områden. Den första 
delen behandlar faktorer som kan påverka vår empiri. De faktorer som tas upp är skilda 
redovisningsregler och bolagsstyrning, vi kommer även att visa på fördelar och nackdelar med 
att ha sina aktier börsnoterade. Slutligen kommer en allmän diskussion kring nyckeltal att 
föras. De tre återstående delarna är uppdelade efter lönsamhet, finansiell struktur samt tillväxt. 
I dessa avsnitt kommer tidigare forskning att presenteras samt våra hypoteser att uppställas. I 
anslutning till varje avsnitt kommer även de nyckeltal som vi kommer att testa våra hypoteser 
med att redovisas. 

3.1 Börsintroduktion och bolagsstyrning 

Börsintroducering kallas även för IPO (Initial Public Offering).44 En börsintroducering 
innefattar två steg. Det första steget är att förebereda företaget för de lagar och direktiv som 
finns uppsatta för att få ha aktierna noterade på en börs, det andra är att hitta investerare som 
är beredda att köpa aktier i företaget.45 Under den förberedande fasen värderas även företaget 
och en företagsbesiktning utförs.46 Det styrande dokumentet för bolag som vill introducera sig 
på svenska OMX börsen är ”Svensk kod för bolagsstyrning” som utges av Kollegiet för 
svensk bolagsstyrning.47 Den första versionen av koden presenterades den första januari 2005, 
då var den endast tillämplig för noterade bolag med ett samlat börsvärde på minst 3 miljarder 
kronor. Sedan den 1:a juli 2008 har koden omarbetats och anpassats så att den ska passa alla 
noterade bolag i Sverige.48 Det främsta syftet med skriften är att främja god bolagsstyrning i 
noterade bolag. Vidare handlar god bolagsstyrning om att sköta företaget på ett så effektivt 
sätt som möjligt sett från aktieägarnas perspektiv. ”Koden” ska skapa förtroende för de 
börsnoterade bolagen och genom det säkra kapitalförsörjningen på den svenska 
aktiemarknaden.49 Koden är ingen lag utan ska ses som ett komplement till aktiebolagslagen, 
däremot måste bolagen redovisa om de frångått skiften och anledningen till det.50 
Bolagsstyrningen i onoterade bolag styrs främst av aktiebolagslagen, denna lag är mindre 
omfattande och det finns inte lika många direktiv som i koden för bolagsstyrning som gäller 
för de noterade bolagen. 

 
                                                           
44 Brau, Fawcett, (2006) - Initial Public Offerings: An Analysis of Theory and Practice. Journal of finance. 
Vol.58, Issue. 6.  
45 Jenkinson, Ljungqvist (2004) - Going public, The theory and evidence on how companies raise equity finance. 
s.9 
46 Ibid s.12-13 
47 Kollegiet för svensk bolagsstyrning. (2008) - Svensk kod för bolagsstyrning 
48 Ibid. s. 4 
49 Ibid. s. 6 
50 Ibid. s. 10 
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3.2 Redovisningsregler 

Empirin till denna uppsats kommer att hämtas från företagens bokslut och därför nämner vi 
nu översiktligt de regler som omgärdar upprättandet av bokslutet. Skillnader i 
redovisningsregler kommer även att behandlas i analysen. Svenska företag indelas idag i fyra 
olika kategorier som kallas K1-K4. I kategorierna K1-2 återfinns företag som har en 
omsättning under 50 miljoner kronor, medelantal anställda under 50 och en balansomslutning 
som understiger 25 miljoner kronor. Dessa företag kommer inte att behandlas under resten av 
uppsatsen så därför har vi valt att inte gå in på dessa närmare. Vi kommer istället att analysera 
företagen som ingår i gruppen K3-4. K3 är bolag som överstiger de ovan nämnda gränserna 
och kallas även för ”stora” bolag, de är inte börsnoterade utan dessa regler kommer att 
påverka de bolag i undersökningen som är onoterade. Bolag som ingår i gruppen K4 är 
”stora” bolag som är börsnoterade och innefattar då de bolag i vår uppsats som är noterade.51  

Från den 1:a januari 2005 måste alla börsnoterade bolag följa de internationella 
redovisningsreglerna IAS/IFRS. Dessa regler utges av ett oberoende organ kallat ISAB 
(International Accounting Standards Board)52. ISAB bildades 2001 och har som mål att ena 
finansmarknaderna med ett gemensamt redovisningsspråk. Det är en internationell 
organisation som verkar i allmänhetens intresse för att ta fram ett gemensamt internationellt 
regelverk för redovisning.53 

På den svenska marknaden är uttrycket ”god redovisningssed” centralt. Det är ett samlat 
uttryck för den lagstiftning, redovisningsstandarder och praxis som finns. De lagar som 
reglerar redovisningen i Sverige är bokföringslagen och årsredovisningslagen (ÅRL). Utöver 
dessa lagar kommer även rekommendationer från redovisningsrådet (RR) deras uppgift är att 
översätta och anpassa reglerna för bolag vars aktier är noterade.54  

De största skillnaderna mellan de svenska redovisningsreglerna som de onoterade bolagen 
följer och IAS som de noterade bolagen följer ligger i hur värdering av tillgångar ska göras. 
De svenska reglerna är uppbyggda efter försiktighetsprincipen.55 Detta innebär att tillgångar 
värderas till anskaffningsvärdet som sedan minskas med avskrivningar samt eventuella 
nedskrivningar. IAS har en annan syn gällande värdering av tillgångar i balansräkningen. De 
förespråkar att tillgångar i större utsträckning ska redovisas till verkligt värde.  Exempel på 
dessa skillnader är för materiella anläggningstillgångar. I RR 12:18§ så ska tillgångarna 
värderas efter anskaffningstidpunkten till anskaffningsvärdet justerat för avskrivningar och 
eventuella nedskrivningar.56 Även värdering av förvaltningsfastigheter efter 
anskaffningstidpunkten värderas på samma vis som för materiella tillgångar.57 Medan med de 
internationella redovisningsreglerna kan antingen verkligt värde (fair value) modellen eller 

                                                           
51 Sundgren Stefan, Nilsson Henrik, Nilsson Stellan. (2007) - Internationell redovisning och praxis. Lund: 
Studentlitteratur. s.14 
52 Ibid. s.12 
53 ISAB and the ISAC Foundation (2008) - How we are and what we do. s.1-5 
54 Sundgren Et Al., (2007) - Internationell redovisning och praxis. s.13 
55 Far srs Volym 1 2007 s. 1566 
56 Far srs Volym 1 2007 s. 1105 
57 Far srs Volym 1 2007 s.1289 



 

anskaffnings värde metoden användas
anläggningstillgångar, här kan antingen anskaffningsvärde metoden användas eller 
omvärderingsmetoden (revaluation method). För att få använda denna modell krävs dock att 
tillgången ska kunna värderas på ett tillförlitligt sätt
utesluta fastighetsbolag samt investmentbolag från vår undersökning. Fastighetsbolagen kan 
uppvisa stora skillnader i värdet på fastigheterna beroende på vilken redovisnings
gäller. Vi har även uteslutit investmentbolag från vår undersökning. Många av 
investmentbolagen på OMX 
investeringsportfölj, värderingen av de

3.3 För och nackdelar med att gå publikt

För att svara på vår frågeställning är det intressant 
att beakta vad tidigare forskning har kommit till 
gällande de fördelar och nackdelar som finns för 
företag att börsnotera sig. Anledningarna till att 
företag väljer att gå publikt är många och varierar 
beroende på storlek och ålder på företaget. En annan 
viktig faktor är nationers inhemska rege
har valt att redogöra för de av anledningarna till 
varför företag noterar sig på en börs och beskriva 
dess för och – nackdelar, eftersom att dessa kan 
bland annat påverka företagets lönsamhet. En av de 
vanligaste anledningarna tycks dock vara att det blir 
lättare att samla in externt kapital till att göra uppköp 
eller sammanslagningar, alltså att växa. En annan vanligt förekommande anledning för 
speciellt IT företag har visat sig vara rent strategiska, företagets rykte förbättras.
företag hävdar att den ökade 
Andra anledningar som lyfts fram 
för tidigare ägare, en utjämning av ägarförhållandena sker samt att den 
flexibiliteten ökar. Bolag som noterat sig 
kreditinstitut. En börsnotering kan också bidra till en mer effektiv ledningsgrupp eftersom att 
aktiekursen kan knytas till hur väl ledningen sköter bolaget.

Men det finns samtidigt en risk att företagsledningen börjar agera mer kortsiktigt för att hålla 
kvar aktiekursen på en god nivå.
tillbaka sin börsintroducering

                                                           
58 IAS 2008 s. 2245 
59 IAS 2008 s. 1135 
60 Bancel, Mittoo, (2008) - Why European firms go public. 
61 Brau, Fawcett, (2006) - Initial Public Offerings: An Anal
Vol.61, Issue 1.  
62 Bancel, Mittoo, (2008) - Why European firms go public.
63 Ibid s.2 
64 Arturo Capasso, Matteo Ross, Biagio Simonetti. (2005) 
performance: A comparison between listed and unlisted companies. 
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anskaffnings värde metoden användas.58 Detsamma gäller för materiella 
anläggningstillgångar, här kan antingen anskaffningsvärde metoden användas eller 
omvärderingsmetoden (revaluation method). För att få använda denna modell krävs dock att 

nna värderas på ett tillförlitligt sätt.59 Denna skillnad har gjort att vi valt att 
utesluta fastighetsbolag samt investmentbolag från vår undersökning. Fastighetsbolagen kan 
uppvisa stora skillnader i värdet på fastigheterna beroende på vilken redovisnings

Vi har även uteslutit investmentbolag från vår undersökning. Många av 
investmentbolagen på OMX Small Cap listan har en stor del onoterade bolag i sin 
investeringsportfölj, värderingen av dessa innehav försvårar jämförelsen mellan dessa 
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företag hävdar att den ökade utomstående granskningen av företaget är en viktig faktor.

som lyfts fram är att en börsintroduktion fungerar som
tjämning av ägarförhållandena sker samt att den 

Bolag som noterat sig uppfattar att det blir lättare att förhandla med 
kreditinstitut. En börsnotering kan också bidra till en mer effektiv ledningsgrupp eftersom att 
aktiekursen kan knytas till hur väl ledningen sköter bolaget.63 

n risk att företagsledningen börjar agera mer kortsiktigt för att hålla 
kvar aktiekursen på en god nivå.64 Det finns även anledningar till att företag väljer att dra 
tillbaka sin börsintroducering, en av dessa är att ägarna vill ha kvar kontrollen över 
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beslutsprocesser i företaget. Andra anledningar till tillbakadragande av börsnotering är det 
rådande konjunkturläget inte är gynnsamt.65 Högre kostnader i samband med börsnotering 
samt högre administrativa kostnader är andra nackdelar med börsintroduktion. Bolagen 
förlorar även en del av sitt sekretess skydd i samband med noteringen genom att de måste 
redovisa mer information.66 Det finns vidare större risk för börsnoterade bolag att bli 
uppköpta av sina konkurrenter och att ägandet i företaget blir mer utvidgat än vad som är till 
fördel för företaget.67  

3.4 Finansiella Nyckeltal 

Vi vill i vår studie undersöka ifall tillväxt, lönsamhet, skuldsättningsgrad samt investeringar 
skiljer sig mellan noterade och onoterade bolag i Sverige. Därför använder vi oss av olika 
finansiella nyckeltal för att pröva våra hypoteser.  

Utbudet av olika nyckeltal som kan användas är väldigt stort och beräkningstekniken kan 
skilja mellan olika analytiker och mellan företag. Vi använder oss av de beräkningstekniker 
som rekommenderas av Finansanalytikernas förening (SFF).68 De nyckeltal som bör väljas 
bestäms främst av vilken information som en utomstående är intresserad av. Det är möjligt att 
få en bra bild av företaget som man vill studera med ett mindre antal nyckeltal.69 

3.4.1 Genomsnittsmetoden. 

När olika nyckeltal ska beräknas kan en mängd olika metoder användas. En vanligt 
förekommande metod är den s.k. genomsnittsmetoden. Metoden är bra att använda när tal från 
både balansräkning och resultaträkning ska användas i samma uträkning. Resultaträkningen 
speglar året som helhet medan balansräkningen speglar företaget på balansdagen. 
Genomsnittsmetoden innebär att ingående och utgående värden för ett konto läggs ihop och 
sen delas på två. Då får man ett genomsnittligt värde som bättre speglar utnyttjandet av 
resursen över en tidsperiod.70 

Vi kommer att använda oss av genomsnittsmetoden för alla värden som vi hämtar från 
företagens balansräkningar. Vi tror att större skillnader mellan år blir mer utjämnade, vilket 
gör det lättare att jämföra nyckeltalen över tid. 

  

                                                           
65 Brau, Fawcett, (2006) - Initial Public Offerings: An Analysis of Theory and Practice. s.3-4 
66 Arturo Capasso, Matteo Ross, Biagio Simonetti. (2005) – Ownership structure heterogeneity and 
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67 Ibid. s.2 
68 Sveriges Finansanalytikers förening (SFF) (2006) – Finansanalytikernas rekommendationer.  
69 Larsson, Claes-Göran (2008) – Företagets Finanser. Lund: Studentlitteratur. s.71 
70 Isaksson Anders, Nilsson Henrik, Teppo Martikainen. (2002) – Företagsvärdering. Lund: Studentlitteratur. 
s.135 
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Tidigare forskning och våra hypoteser 

I denna del presenteras tidigare forskning om lönsamhet, finansiell struktur samt tillväxt.  
Utifrån dessa teorier kommer vi att forma våra egna hypoteser som vi senare avser att 
redogöra och pröva i uppsatsens empiri och analys avsnitt. 

3.6 Lönsamhet 

Uppsatsens frågeställning utgår från att mäta ifall noterade företag är mer lönsamma än 
onoterade bolag. Men vad betyder då lönsamhet? I nationalencyklopedin definieras lönsamhet 
som:  

”Lönsamhet mäts i regel som relationen mellan de överskott (skillnaden mellan skapade 
nyttovärden och värdet av uppoffrade resurser) som erhålls, och värdet av de knappa 
resurser som därvid utnyttjas”  71   

Denna beskrivning av lönsamhet tolkar vi i denna uppsats bland annat som ekonomisk vinst 
innan skatt. Vidare kommer även ett företags tillväxthastighet att vara ett mått på lönsamhet. 
Lönsamheten kommer också att mätas genom att studera företags finansiella struktur. Dessa 
tre olika delar kommer vi att gå in på närmare i detta avsnitt.  

Det finns en del tidigare forskning om både noterade och onoterade företag när det gäller 
lönsamhet. De finansiella nyckeltal som tidigare har använts i dessa studier för att mäta 
lönsamhet är räntabilitet på eget kapital och räntabilitet på sysselsatt kapital.72 Carpenter et. 
Al har genomfört en studie på en stor mängd Italienska och Amerikanska bolag och de menar 
att bolagen som är listade på en aktiemarknad har en högre lönsamhet jämfört med de 
onoterade bolagen, de har även visat att de noterade bolagen har en högre lönsamhet särskilt 
en kortare tid efter deras börsintroducering. Belletante et. al beskriver också i sin studie av en 
stor mängd franska bolag, att de noterade företagen i Frankrike uppvisar en högre lönsamhet 
jämfört med de icke noterade bolagen.73 Detta menar de beror på att företag som är 
börsnoterade har andra möjligheter att möta konkurrens från andra företag, eftersom de har 
större möjlighet att samla kapital för att utveckla nya produkter och mindre kostnader för att 
gå in på nya marknader. Dock har Belletante funnit tendenser till att de onoterade bolagen är 
mer lönsamma jämfört med de noterade bolagen. En annan studie som har genomförts av 
Arturo et. al på 30 stycken matchade bolagspar har visat att de noterade bolagen har lägre 
räntabilitet på eget kapital det vill säga lönsamhet, jämfört med de onoterade bolagen. 
Detsamma har även Rondi et. al74 kommit fram till i sin studie som genomförts på Italienska 
bolag där de visar att de onoterade bolagen är mer lönsamma jämfört med de som är noterade. 
Detta motsäger till en viss del den tidigare forskningen av Carpenter et. al, men Arturo et. al 
skriver också att de noterade bolagen har lättare att dra till sig bra ledare och kunniga personer 
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till deras företagsledning, eftersom de noterade bolagen har andra möjligheter att ge ut 
aktieoptioner och andra incitaments progra
betyder att de exempelvis kan koppla ledningens bonusar och optioner till hur det går för 
företaget på marknaden.75 Men de menar 
mer på kortsiktig tillväxt gentemot att vara lönsam på längre sikt. Eftersom att företaget 
exempelvis, riktar in sig allt för mycket på den nuvarande aktiekursen och därför tänker 
mindre långsiktigt.76 Tidigare 
våra hypoteser blir svåra att förutsäga. 
forskare leder vidare till våra egna 

3.6.1 Hypoteser lönsamhet 

H1a: Börsnoterade bolag har högre räntabilitet på eget ka

H1b: Börsnoterade bolag har högre räntabilitet på 
bolag. 

3.6.2 Lönsamhets mått 

För att testa dessa hypoteser kommer två olika nyckeltal att beräknas, räntabilitet på eget 
kapital (Re) och räntabilitet på sysselsatt kapital (R
tidigare forskning inom företagens lönsamhet. Fördelen med att använda samma nyckeltal är 
att det ökar jämförbarheten mellan studierna och även generaliserbarheten.

Dessa nyckeltal har räknats ut på samma sätt för både de noterade och onoterade bolagen.
Räntabilitet på eget kapital är ett av de vanligast förekommande lönsamhetsmåtten. Re kan 
delas upp i tre andra nyckeltal via Dupont modellen
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till deras företagsledning, eftersom de noterade bolagen har andra möjligheter att ge ut 
aktieoptioner och andra incitaments program till dem jämfört med de onoterade bolagen. Det 
betyder att de exempelvis kan koppla ledningens bonusar och optioner till hur det går för 

Men de menar samtidigt att det finns en risk att börsföretag satsar 
xt gentemot att vara lönsam på längre sikt. Eftersom att företaget 

exempelvis, riktar in sig allt för mycket på den nuvarande aktiekursen och därför tänker 
Tidigare studier visar på olika resultat och det leder till att 

våra hypoteser blir svåra att förutsäga. De olika resonemang som har förts ovan 
egna hypoteser om lönsamheten hos bolagen.

har högre räntabilitet på eget kapital jämfört med onoterade bolag.

har högre räntabilitet på sysselsatt kapital jämfört med onoterade 

För att testa dessa hypoteser kommer två olika nyckeltal att beräknas, räntabilitet på eget 
) och räntabilitet på sysselsatt kapital (Rsyss). Dessa nyckeltal har även använts av 

tidigare forskning inom företagens lönsamhet. Fördelen med att använda samma nyckeltal är 
att det ökar jämförbarheten mellan studierna och även generaliserbarheten. 

Dessa nyckeltal har räknats ut på samma sätt för både de noterade och onoterade bolagen.
Räntabilitet på eget kapital är ett av de vanligast förekommande lönsamhetsmåtten. Re kan 
delas upp i tre andra nyckeltal via Dupont modellen som visas i figuren nedan

                   
Arturo Capasso, Matteo Ross, Biagio Simonetti. (2005) – Ownership structure heterogeneity and 

performance: A comparison between listed and unlisted companies. s.5 

Avkastning på Eget 

Vinstmarginal

Nettoresultat

Omsättning

Kapitalomsättning

Omsättning

Tillgångar

Kapitalstruktur

Tillgångar

Eget Kapital

Dupont modell utarbetat från, Soliman 2007 

till deras företagsledning, eftersom de noterade bolagen har andra möjligheter att ge ut 
m till dem jämfört med de onoterade bolagen. Det 

betyder att de exempelvis kan koppla ledningens bonusar och optioner till hur det går för 
att det finns en risk att börsföretag satsar 

xt gentemot att vara lönsam på längre sikt. Eftersom att företaget 
exempelvis, riktar in sig allt för mycket på den nuvarande aktiekursen och därför tänker 

olika resultat och det leder till att resultaten från 
De olika resonemang som har förts ovan av tidigare 

bolagen. 

pital jämfört med onoterade bolag. 

kapital jämfört med onoterade 

För att testa dessa hypoteser kommer två olika nyckeltal att beräknas, räntabilitet på eget 
Dessa nyckeltal har även använts av 

tidigare forskning inom företagens lönsamhet. Fördelen med att använda samma nyckeltal är 
 

Dessa nyckeltal har räknats ut på samma sätt för både de noterade och onoterade bolagen. 
Räntabilitet på eget kapital är ett av de vanligast förekommande lönsamhetsmåtten. Re kan 

nedan. 

Ownership structure heterogeneity and 



19 
 

Dupont modellen som delar upp Re i tre andra nyckeltal. Re = netto reslutat/ nettoomsättning 
(vinstmarginal) * nettoomsättning/ totala tillgångar(kapitalomsättning) * Tillgångar/ eget 
kapital (kapitalstruktur).  

Vinstmarginalen visar hur bra företaget är på att reglera kostnaderna i förhållande till den 
försäljning företaget har. Kapitalomsättningen ska visa på hur bra företaget är på att generera 
försäljning utifrån de resurser som finns i företaget. Kapitalstrukturen speglar hur företaget är 
finansierat. Denna uppdelning gör det möjligt att kunna analysera vad som påverkar Re.77 
Måttet kapitalstruktur kommer att behandlas i avsnittet finansiell struktur (3.7) och mätas med 
hjälp av måtten soliditet och skuldsättningsgrad. 

Dupont modellen är vidare framtagen för att visa hur räntabilitet på eget kapital är uppbyggt 
och modellen används ofta för att analysera ett företags lönsamhet, finansiella struktur, 
effektivitet och likviditet. Det möjliggör en mer ingående analys av vad som påverkar 
avkastningen på eget kapital, modellen används ofta som en enkel metod för att göra scenario 
analyser när olika investeringsbeslut skall fattas. Dupont modellen kan även användas som 
jämförelseverktyg mellan olika företag och dess konkurrenter för att utvärdera vad som 
behöver förbättras inom företaget.78 I vår studie använder vi Dupont modellen främst som ett 
analysverktyg för lönsamhet mellan företag och vi använder oss därför av spetsen av 
modellen som är avkastningen på eget kapital. 

Nyckeltalet Re speglar hur bra ett företag är på att utnyttja det satsade kapitalet som ägarna 
har investerat.79 Litteraturen ger olika förslag på vilket tal från resultaträkningen som ska tas 
med. I Sveriges Finansanalytikers förenings rekommendationer80 vill de använda 
nettoresultatet i täljaren medan i boken Företagsvärdering81 vill de använda resultat efter 
finansiella intäkter och utgifter.82 Det som skiljer uträkningarna åt är skatten. Talet som 
hamnar i är det genomsnittliga egna kapitalet. När vi ska beräkna Re för företagen i vår 
undersökning kommer vi att räkna på resultat före skatt. Anledningen är att skatt kan variera 
mellan olika företag, vissa kan ha förlustavdrag eller liknande som påverkar hur mycket skatt 
som ska betalas.  

Re= 
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77 Soliman M.T. (2007) - The Use of DuPont Analysis by Market Participants. s. 8-9 
78 Milbourn, Gene. Haight, Tim. (2005) - Providing Students with an Overview of Financial Statements Using 
the Dupont Analysis Approach. Journal of American Academy of Business, Cambridge, Vol. 6 Issue 1.s.46-50 
79 Sveriges finansanalytikers förening (2006) - Finansanalytikernas rekommendationer. s. 25 
80 Ibid. s.25-26 
81 Isaksson H Et. Al. (2002) – Företagsvärdering. s.138 
82 Ibid. s.138-139 
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Räntabilitet på totalt kapital (Rsyss)83, visar hur bra företaget är på att utnyttja de tillgångar 
som finns i företaget. Det här talet tar inte hänsyn till hur företaget har finansierat tillgångarna 
utan hur bra de används. Talet beräknas genom att ta resultat efter finansiella poster + 
räntekostnader och delar detta med genomsnittligt totalt kapital där kortfristiga skulder (icke 
räntebärande skulder) tagits bort. Detta görs för att få endast mäta räntabiliteten på de skulder 
företaget har som kräver avkastning (eget kapital och räntebärande skulder).84 De icke 
räntebärande skulderna beläggs med en räntekostnad i detta fall om de inte exkluderas i 
nyckeltalet. Anledningen till detta är att räntekostnaderna lyfts tillbaka i resultatet, och 
eftersom att de kortfristiga skulderna inte kräver räntekostnader så blir beräkningen fel.85  

Rsyss= 
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3.7 Finansiell struktur  

Med den finansiella strukturen menas hur ett företags kapital är sammansatt och hur stor del 
av dess skulder som består av externt kapital. Den tidigare forskning som genomförts har 
utgått ifrån soliditet samt skuldsättningsgraden för att bestämma den finansiella strukturen, 
dessa finansiella mått kommer vi även att använda oss av i vår studie. Carpenter et. al menar 
att företagen som är börsnoterade har lägre skuldsättningsgrad vilket innebär att de har en 
bättre finansiell styrka, och kan klara ekonomiska påfrestningar bättre.86 Vidare använder de 
börsnoterade företagen betydligt mindre banklån och mer aktiekapital jämfört med de icke 
noterade bolagen.87 En förklaring till detta anser Arturo et. al88 är att företag som är 
börsnoterade ger ut nya aktier och reducerar banklånen istället för att hålla en mer konstant 
skuldsättningsgrad och soliditet. Denna diskussion visar tydligt att den tidigare forskningen så 
har börsnoterade mindre skulder jämfört med onoterade bolag.  

Den forskning som tidigare genomförts av Brav et. al på noterade och onoterade bolag av dess 
finansiella struktur visar att de noterade använder mindre utomstående kapital. Det är vidare 
viktiga skillnader mellan grupperna när det de samlar in kapital, det är uppenbart i tidigare 
forskning att ett onoterat bolag främst kan göra detta genom nya banklån medan ett noterat 
bolag kan göra detta genom att ge ut nya aktier och samtidigt ta in nytt kapital via lån från 
banker. Det leder till att de onoterade bolagen har en högre skuldsättningsgrad jämfört med de 
bolag som är noterade.89 Eftersom att ge ut nya aktier ofta är billigare för företaget och det 
leder vidare till att företag föredrar detta alternativ för att växa.90 Detta är även kopplat till 
ägarstrukturen i bolaget, den forskning som genomförts av Brav visar att bolag som har fler 

                                                           
83 Isaksson H Et. Al. (2002) – Företagsvärdering. s.141 
84 Ibid. s.142 
85 Sveriges finansanalytikers förening (2006)  - Finansanalytikernas rekommendationer.  s. 26 
86 Carpenter, Robert E, Rondi Laura.  (2004) - Going Public to Grow. s.9 
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88 Arturo Capasso, Matteo Ross, Biagio Simonetti. (2005) – Ownership structure heterogeneity and 
performance: A comparison between listed and unlisted companies. s.9 
89 Brav, Omer (2009) – Access to Capital, Capital Structure, and the Funding of the Firm. Journal of Finance, 
Feb2009, Vol. 64 Issue 1. s.305 
90 Ibid. s.276 
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ägare har en större möjlighet att samla nytt kapital från ägarna och därför använder de sig 
även av detta alternativ när de behöver nytt kapital.91 När ett bolag har högre 
skuldsättningsgrad så ökar dess känslighet för förändringar i lönsamhet och det innebär en 
nackdel för de onoterade bolagen.92 

Att de noterade bolagen använder sig av mindre externt kapital än vad de onoterade bolagen 
gör stöds även av den välkända teorin ”Pecking order theory”93 som är utvecklad av Myers 
och Majluf. De menar att ett företag ofta väljer att investera främst genom deras egna interna 
medel, sedan via banklån och sist aktiekapital. Grundregeln är att ett företag väljer det 
finansieringsalternativ som är billigast för företaget att använda sig av. Myers och Majluf 
skriver vidare att de noterade bolagen har en högre informationssymmetri mellan insiders och 
outsiders i bolaget, och bland annat därför är det billigare att välja ett finansiellt instrument 
som är mer känsligt för information som aktier. Priset på ett företags aktier blir lägre när det 
finns mindre information för investerare att tillgå. Det omvända sambandet gäller för de 
onoterade bolagen, och därför har dessa bolag mindre externt kapital i deras finansiella 
struktur. I vår studie vill vi främst fokusera på hur kapitalstrukturen kan påverka ett bolag och 
vi kommer i mindre utsträckning förklara orsaken till företagens olika kapitalstrukturer utan 
mer jämföra dem med varandra.  

Tidigare forskning har studerat anledningarna till hur de olika kapitalstrukturerna är kopplade 
till företagets ägarstruktur. Enligt Jensen et. al94 finns det stöd för att den kända agentteorin 
kan användas för att förklara en del av detta samband. Själva konceptet kring agentteorin och 
finansiell struktur utvecklades på 70-talet av Jensen och Meckling.95 Agentteorin utgår från 
förhållandet där en ägare av ett företag anställer en annan person till att driva företaget. 
Ägaren kallas för principal och den anställda personen kallas för agent. Teorin säger att båda 
parterna är nyttomaximerande. Med det menas att både principalen och agenten strävar efter 
att maximera sina egna syften.  Problemet blir då att få agenten att agera som principalen vill 
och inte ta beslut som gynnar honom framför ägarna. För att få agenten att agera i 
principalens intresse kan ersättningar och bonusar utformas för att få agenten att agera på 
önskat sätt.96 Vi antar att agent- principalförhållandet i de onoterade bolagen är mindre än i de 
noterade bolagen.  

Brav menar att ju mer en företagsledare äger av ett företag, exempelvis om ett företag bara 
består av en ägare medför det att denne vill maximera företagets lönsamhet eftersom det i sin 
tur gynnar honom. Det som agentteorin beskriver är att när ett företag har fler ägare så kan det 
uppstå agentproblem, med det menas att företagsledaren inte gör det ägarna vill och det kan 
leda till olika konflikter. Det finns alltså en skillnad mellan de noterade och onoterade bolagen 

                                                           
91 Brav, Omer (2009) – Access to Capital, Capital Structure, and the Funding of the Firm. s.301 
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95 Michael C. Jensen, William H. Meckling (1976) - Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs 
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när det gäller storleken av dessa agentproblem, de onoterade bolagen kan antas ha mindre 
agentproblem eftersom de har färre ägare jämfört med de onoterade och därför agera 
annorlunda. Detta har även bevisats av senare forskning som har genomförts av James et.al97 
där de genomfört empiriska test av bolagens kapitalstruktur och hur den påverkas av 
agentproblemen. Jensen98 menar vidare att de företag som har ett spritt ägande har lättare för 
att ingå i högriskprojekt eftersom det inte är ledningsgruppen som drabbas mest. Det kan 
alltså uppstå incitaments effekter inom bolaget, där de bolag som har lån i sin kapitalstruktur 
agerar annorlunda jämfört med de som även har ett stort aktiekapital som de noterade bolagen 
oftast har. De olika incitamenten som styr ett företag kan ge följder på de investeringsbeslut 
som ett företag tar och hur snabbt det kan växa. Men lån ger inte bara fördelar för ett företag 
och de vanliga nackdelarna är att ett företag blir hårdare granskat av långivarna och att de 
måste betala sina räntor och amorteringar fast än det går dåligt för bolaget, detta kan jämföras 
med om ett bolag endast har aktier och då inte har samma tvång att betala utdelningar till 
bolagets ägare.   

Tillgången till kapital är också viktigt för investeringsbesluten som görs i ett företag, och ett 
företag som har bättre tillgång till kapital har också bättre möjligheter att ta tillvara på 
investeringsmöjligheter och detta kan ge en bättre lönsamhet i företaget. De noterade bolagen 
har förutsättningar för att öka deras investeringar direkt medan onoterade bolag måste i flera 
fall bygga upp ett överskott först som de sedan kan använda för att växa och bli mer 
lönsamma.99 Därför menar Brav att onoterade bolagen bygger upp sin kassa när de har 
möjlighet till att göra det medan de onoterade inte behöver göra det i samma utsträckning 
eftersom de har bättre tillgång till kapital, och detta leder dessutom till att de noterade bolagen 
har förutsättningar att bli mer lönsamma än onoterade bolag.  

Enligt Arturo et.al100 så finns en förklaring till att de onoterade bolagen har en högre 
räntabilitet på eget kapital. Detta beror på att de onoterade bolagen använder sig av mer 
skulder vilket medför en större hävstångseffekt på lönsamheten, givet att allt annat är lika.101 
Hävstångseffekten visar hur skuldsättningsgraden och räntabilitet på eget kapital (Re) hänger 
samman. Formeln nedan visar att så länge Rt är större än Rs så är det lönsamt för företagen att 
öka skuldsättningsgraden. Rs visar på det minsta avkastningskravet som företaget måste ha 
för att kunna täcka räntekostnaderna.  

Re = Rt + (Rt – Rs) * S/E102 

Re = Räntabilitet på totalt kapital 
Rt = Räntabilitet på totalt kapital 
Rs = Genomsnittlig skuldränta 
S/E = skuldsättningsgrad  
                                                           
97 James S. Ang, Rebel A. Cole, James Wuh Lin (2000) - Agency Costs and Ownership Structure. The Journal of 
Finance, Vol. 55, No. 1. s.82 
98 James S. Ang, Rebel A. Cole, James Wuh Lin (2000) - Agency Costs and Ownership Structure. s.51-52 
99 Brav, Omer (2009) – Access to Capital, Capital Structure, and the Funding of the Firm. s.304 
100 Arturo Capasso, Matteo Ross, Biagio Simonetti. (2005) – Ownership structure heterogeneity and 
performance: A comparison between listed and unlisted companies. s.5 
101 Ibid. s.10 
102Isaksson H Et. Al. (2002) – Företagsvärdering. s.144 
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En ökad hävstångseffekt uppkommer genom att företaget tar in mer kapital utifrån för att 
investera, om det finns en positiv differens mellan låneräntan och den interna ränta som 
företaget kan generera så uppkommer en positiv effekt som även kallas för hävstång.103 Dessa 
resonemang om företagens finansiella struktur leder oss sammanfattningsvis till följande 
hypoteser: 
 
3.7.1 Hypoteser finansiell struktur 

H2a: Börsnoterade bolag har en lägre skuldsättningsgrad än icke noterade bolag. 

H2b: Börsnoterade bolag har högre soliditet jämfört med onoterade bolag. 

3.7.2 Finansiell struktur mått 

För att testa dessa hypoteser kommer nyckeltalen soliditet och skuldsättningsgrad (S/E) att 
beräknas, och som med tidigare nyckeltal har dessa beräknats på samma sätt för de noterade 
och onoterade bolagen. Som vi sett i Dupont modellen påverkar dessa mått även 
lönsamhetsmåtten som presenterats i 3.5.1. 

Soliditet är ett välanvänt nyckeltal när man vill analysera ett företags ekonomiska 
kapitalstruktur och dess styrka.104 Företagets soliditet visar hur mycket av företagets tillgångar 
som finansierats av de medel som företaget genererat själva genom sin verksamhet. Det 
brukar sägas att en hög soliditet är bra eftersom att då har företaget större styrka att stå emot 
framtida förluster. Soliditeten varierar mycket mellan olika branscher beroende på hur 
kapitalintensiv branschen är, en soliditet nivå på 15 % anses som väldigt låg.105  

Formeln för att räkna ut soliditeten är följande106:  
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Detta finansiella mått är intressant för oss att mäta om det finns något statistiska skillnader 
mellan ett börsnoterat och ett onoterat bolags soliditet. 

Skuldsättningsgraden räknar vi ut på följande vis: 
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Detta mått är ett kapitalstrukturmått som liknar soliditetsmåttet vilket är beskrivet ovan, 
skillnaden består främst i att skuldsättningsgraden visar hur mycket främmande kapital som 
finns i företaget jämfört med eget kapital. Det är vanligt att relationen mellan eget och –
främmande kapital överstiger 1 och det betyder att företaget har mindre eget kapital i 
företagets kapitalstruktur.107  

Det finns ett omvänt matematiskt samband mellan soliditeten och skuldsättningsgraden och 
det betyder att om soliditeten i ett företag är låg så är istället skuldsättningsgranden hög.108 Vi 
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anser att det är troligt att företagens skuldsättningsgrad och soliditet skiljer sig mellan bolag 
som är noterade jämfört med de som är onoterade, därför är det intressant för oss att studera 
detta. 

3.8 Tillväxt och investeringar 

Ett av företagens huvudmotiv till att börsnotera sig är att växa och att öka företagets värde 
genom investeringar. Tidigare studier har gjorts på börsföretagens tillväxt och de 
undersökningar visar att företag som listat sig på en börs har en högre tillväxt takt, särskilt de 
första åren som företagen är listade på en aktiemarknad.109 Mer utmärkande så menar 
Carpenter et. al110 att företagen växer i form av totala tillgångar samt antalet anställda, och en 
orsak till detta kan vara att de söker sig till aktiemarknaden för att få in mer kapital för att 
kunna använda dessa till ytterligare investeringar i bolaget. Carpenter menar också att ett 
börsnoterat företag uppvisar högre lönsamhet tillsammans med mer investeringar, och detta 
bidrar ytterligare till att de växer i högre takt jämfört med onoterade bolagen. Vidare så har 
även Arturo et. al111 funnit att börsnoterade företags tillgångar växer snabbare. De har även 
undersökt vilket tillgångsslag som växer snabbast, de kom fram till att de noterade bolagens 
materiella anläggningstillgångar växte snabbare än de immateriella anläggningstillgångarna.  

Vidare forskning inom företagens tillväxt har genomförts av Ramezani  et.al112 med tillväxt i 
totalt kapital och omsättning, de har utfört studiens beräkningar med en genomsnittlig 
förändring per år av Amerikanska företag. De resultat som redovisats av dennes studie visar 
att företag som har en hög tillväxttakt i både omsättning och totala tillgångar, inte behöver ha 
en högre lönsamhet eller räntabilitet på eget kapital jämfört med de företag som inte har lika 
hög tillväxt. Det betyder att företagen som växer snabbast och investerar mest inte behöver 
vara mer lönsamma jämfört med de företag som har normala nivåer på tillväxt. Studien 
indikerar även att det kan finnas skillnader mellan noterade och onoterade bolag eftersom de 
inte har lika många ägare som kräver en avkastning från företaget.113 Detta är inte något som 
prövas specifikt i vår studie eftersom vi avser att studera skillnaderna mellan de noterade och 
onoterade bolagen, och inte förklara ingående hur tillväxten påverkar lönsamheten i ett 
företag. Författarna menar vidare att de vanligaste nyckeltalen för att mäta bolagets tillväxt 
och lönsamhet, är de nyckeltal och mått som vi tidigare har tagit upp och de måtten är ofta 
knutna till företagens utvärderingar och inre målsättningar.114  

Samtidigt menar Schoubben et. al115 att onoterade företag har en lägre finansiell flexibilitet 
jämfört med noterade bolag. En anledning till detta är att onoterade företag är i större 
utsträckning beroende av internt genererade medel, därför har ett noterat bolag lättare att ta 
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tillvara på oväntade affärsmöjligheter. Det är därför viktigt att de onoterade företagen baserar 
deras investeringspolicy på deras finansieringsmöjligheter. Vidare eftersom att de 
börsnoterade företagen har mer finansiell flexibilitet så har de även bättre förutsättningar för 
att växa snabbare. Denna diskussion leder därför fram till följande två hypoteser om tillväxt. 

3.8.1 Hypoteser Tillväxt 

H3a: Börsnoterade bolag har högre tillväxt jämfört med onoterade bolag. 

H3b: Börsnoterade bolag investerar mer än icke noterade bolag. 

3.8.2 Tillväxt mått 

Det finns flera olika finansiella mått för att mäta ett företags tillväxt, det är väldigt intressant 
att mäta företagens tillväxt eftersom att det är ofta ett viktigt motiv till att företagen väljer att 
börsnotera sig.116 De vanligaste metoderna för att mäta ett företags tillväxt är att beräkna 
förändringen av, bolagets omsättning, tillgångar och antal anställda.117  

Vi har valt att mäta företagets tillväxt utifrån de vanligaste tillväxtmåtten och vi har beräknat 
dessa på följande sätt. Vi har räknat ut förändringen i procent, exempelvis skillnaden i 
omsättning från ett år till ett annat. Detta för att vi ska få en bild av hur mycket företagets 
tillväxt förändras.  

Förändringen i omsättningen =  
�&�� ��&�� ��'"
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Den metod som används för att mäta investeringar i tillgångar liknar det beräkningssätt som 
gäller för att mäta tillväxten i företaget. Det är att beräkna förändringen i de tillgångar 
företagen har tagit upp i dess balansräkningar.118  

Förändringen i tillgångar = 
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Vi har valt att mäta personaltillväxten på samma vis som i de övriga tillväxtmåtten ovan. Vi 
använder oss av mängden personal som finns upptagna i företagens årsredovisningar, och 
därefter beräknar vi fram den förändring som skett.119  

Förändringen i antal anställda = 
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3.9 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 

Teori kapitlet har delats in i fyra olika delar. Den första delen beskriver externa faktorer som 
kan komma att påverka företagen och dess årsredovisningar. Här berördes för och nackdelar 
med att börsintroducera sig, den största fördelen är att det blir lättare att samla in kapital för 
fortsatt tillväxt och de största nackdelarna var förlorad ägarkontroll och höga administrativa 
kostnader. De noterade bolagen har även högre krav på bolagsstyrningen via skriften ”Svensk 
kod för bolagsstyrning”. Vidare tog vi upp skillnader i redovisningsstandarder för de noterade 
och onoterade bolagen, de främsta skillnaderna mellan IAS reglerna som de noterade bolagen 
måste följa och de svenska redovisningsreglerna som de onoterade bolagen använder är 
värdering av tillgångar. Dessa delar kommer inte att behandlas i empirin men kommer att vara 
viktiga att ta i beaktande i analysen och slutsatsen. 

 
Figur 5 Teorisammanfattning - Egenhändigt konstruerad figur av författarna 

Vi har tidigare beskrivit att lönsamheten påverkas av flera faktorer. Detta kan visas genom 
Dupont modellen samt den finansiella hävstången. Sambandet mellan de olika delarna kan 
beskrivas som att tillväxt kräver kapital, en av de största anledningarna till att bolag noterar 
sig är för att kunna ge ut mer aktier och på det sättet in mer kapital till att växa. Oavsett om 
bolaget tar in kapital via banklån eller nyemission så påverkas skuldsättningsgraden. Ökar 
bolaget aktiekapitalet via en nyemission minskar skuldsättningsgraden, och tar bolaget lån 
ökar skuldsättningsgraden. Tidigare forskning har visat att onoterade bolag har en högre 
skuldsättningsgrad vilket gör att de får en högre hävstångseffekt. Via Dupont modellen samt 
hävstångseffekten visas hur skuldsättningsgraden påverkar Räntabilitet på eget kapital (Re) 

Tillväxt
Procentuell förändring i 
Anställda, Tillgångar och 

Omsättning

Finansiell struktur
S/E

Soliditet

Lönsamhet
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Rsyss
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4 PRAKTISK METOD  
I detta kapitel nedan presenterar vi vår praktiska metod och vi inleder med att redogöra för 
vårt urval samt bortfall. Sedan beskriver vi hur vi har gått tillväga i vår undersökning och 
avslutningsvis så diskuterar vi kritik av källorna till studien. 
 

4.1 Undersökningsmetod 
I vår undersökning vill vi studera om det finns finansiella skillnader mellan de noterade 
bolagen när det gäller främst lönsamhet, finansiell struktur samt tillväxten hos de olika 
bolagen. Undersökningsmetoden vi har använt oss av är en kvantitativ metod med en statistisk 
hypotesprövning. Vi har även använt oss av finansiella nyckeltal och mått inom de områden 
som vi studerat, för att genomföra vår kvantitativa studie samt svara på vår 
problemformulering och uppnå vårt syfte.  

4.2 Urval och bortfall 

Det är viktigt vid en statistiskundersökning att bestämma vilka objekt som ska studeras och 
vilken urvalsstorlek som behövs för att uppnå trovärdiga resultat om den population man vill 
studera, alltså målpopulationen. Man måste vidare som forskare ta ställning till om det är 
lämpligt med ett totalturval eller en urvalsundersökning. Det är vanligt med ett totalt urval när 
populationen är relativt liten och det är praktiskt genomförbart.120 I vår undersökning ämnar 
vi att studera de företag som är noterade på OMX Small Cap listan och där finns det för 
närvarande 126 företag listade. Vi har vidare valt att begränsa oss till OMX Small Cap listan 
eftersom vi anser att de företagen som är listade där inte är för små för att ha bra tillgång till 
information, och de är inte för stora för att ha jämförbara privata företag. Vi har uteslutit 
fastighetsbolag och investmentbolag direkt eftersom de är svåra att jämföra med på grund av 
olika redovisningsregler och andra matchningsproblem. Därför finns det 108 företag kvar som 
ingår i vår urvalsram. Vidare i en statistiskundersökning är det viktigt att urvalet 
överensstämmer med målpopulationen och rampopulationen för annars finns det ett över- 
eller under täckningsfel.121 Eftersom vi har valt att ta med stora delar av Small Cap listan i vår 
studie så har vi därför inget större problem med täckningsfel, möjligen ett mindre 
undertäckningsfel eftersom det finns branscher i vår målpopulation som inte finns med i vår 
urvalsram men detta har vi tagit i beaktning under analysen av materialet.  

Alla företag på OMX:s listor delas in i olika branscher. Branschindelningen kallas GICS 
(Global Industry Classification Standard), denna bransch uppdelning har utvecklats av 
Morgan Stanley samt Standard and Poors. Syftet med denna indelning är att öka 
jämförbarheten mellan olika branscher i olika länder.122 De branscher som företagen tillhör i 
vår undersökning visas i empirin. Vi har försökt att få ett så representativt urval som möjligt 
från varje bransch. energi, dagligvaror, teleoperatörer samt finans har ingen representation i 
vår undersökning. För branscherna energi, dagligvaror samt teleoperatörer finns det mellan 1-

                                                           
120 Dahmström, Karin (2005) - Från datainsamling till rapport. s.54 
121 Ibid. s.58 
122 http://www.nasdaqomx.com/whatwedo/servicesforcompanies/nordicmarket/visibility/Sector_Classification/     
(2009-03-12) 
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3 företag på Small Cap. Vi hittade inte heller några bra matchande företag bland dessa 
kategorier. I branschindexet finans återfinns bara bolag som antingen äger fastigheter eller är 
investmentbolag. Dessa typer av bolag har vi som vi tidigare nämnt valt att utesluta från vår 
undersökning på grund av redovisningsskillnader.  

Utifrån vår urvalsram så har vi gått igenom varje företag systematiskt och försökt att finna 
motsvarande matchningar till börsnoterade bolag, genom att titta på företagets omsättning och 
antal anställda, samt branschtillhörighet via den SNI-kod som finns registrerad i Affärsdata.123 
En fördel med ett systematiskturval är att det ger en hög precision om man utgår ifrån en 
välutformad urvalsram.124 Vi har funnit 25 matchande par alltså totalt 50 noterade och 
onoterade bolag. Det vill säga att vi har matchat cirka 24 % av de företagen som funnits med i 
vår urvalsram. Detta anser vi är tillräckligt för att göra en utförlig statistisk analys eftersom att 
ett urval på omkring 30 enheter med en normalfördelning räcker för att ge trovärdiga resultat i 
många fall.125 En av de mest kända fördelningsteorierna ”Central limit theorem” som 
utvecklats av Karl Gauss menar att det räcker med ett mindre antal av observationer för att ett 
sampel skall ses som normalfördelat. Enligt teorin så räcker det med ett sampel som är större 
än 20-30 för att observationerna skall anses vara normalfördelade i teorin.126 Vi har valt att 
avgränsa jämförelsen till tre år, anledningen till att vi valt just tre år är att utjämna trender 
över tid. Det kan även vara så att företag ligger i olika konjunktur cykler, vi har vidare valt 
2005 som vårt startår eftersom att den 1:a januari 2005 så måste alla börsnoterade bolag följa 
redovisningsreglerna IAS/IFRS. Men vi har också valt att även använda de omräknade 
värdena för 2004 i vår studie för att få tillgång till ett ännu längre tidsintervall.  

4.3 Insamling av primärdata 

Det finns flera olika metoder för att samla in relevant material till en undersökning och det är 
viktigt att välja den metod som är lämpligast för det som ska studeras, vidare är det viktigt att 
använda de resurser som finns på ett bra sätt för att få fram data av så hög kvalitet som 
möjligt.127 När vi i vår undersökning funnit matchande företag som passar våra kriterier så har 
vi använt oss av Affärsdata128 för att samla in datamaterialet till vår undersökning. Vi har 
utgått från företagens befintliga årsredovisningar som vi har laddat hem i pdf format. Därefter 
har vi räknat ut flera finansiella mått som berör de områden som vi vill studera. När vi 
beräknat de finansiella måtten så har vi använt oss av datorprogrammet Excel för att undvika 
slarvfel i beräkningarna och för att på ett säkert sätt samla in materialet. Detta har vi gjort för 
tre år tillbaka i tiden för att lättare se om det finns skillnader mellan företagen. Vi har valt att 
utesluta vissa företag därför att de är speciella till sin natur när det gäller redovisning och hur 
de redovisar upp och nedskrivningar, ett exempel är byggbranschen. Vi har i övrigt inte funnit 
några betydande skillnader i redovisningstandaren som påverkar våra valda företags 
jämförbarhet.  

                                                           
123 http://www.ad.se/ (Affärsdatas hemsida) 
124 Dahmström, Karin (2005) - Från datainsamling till rapport. s.295 
125 Coakes,  Sheridan (2005) - SPSS Analysis without Anguish. Milton: Wiley. s.75 
126 Studenmund, A.H (2005) - Using econometrics – a practical guide. s.545 
127 Dahmström, Karin (2005) - Från datainsamling till rapport. s.100 
128 http://www.ad.se/ (Affärsdatas hemsida) 
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Anledningen till att vi har valt att använda oss av ett matchat material i vår datainsamling är 
flera. När man har data från företag som är ungefär lika stora och verkar inom samma bransch 
så blir det möjligt att utesluta att företagen påverkas av olika faktorer, som exempelvis att de 
påverkas av branschspecifika händelser. I vårt fall så är de matchade parvis med varandra och 
därför minimeras de enskilda faktorerna som kan påverka deras lönsamhet, de påverkas även i 
liknande grad av förändringar i konjunkturen. Det blir därför en bättre jämförelse mellan dem 
och lättare att se skillnader mellan de onoterade och noterade bolagen. Vi har även funnit stöd 
för denna metod i tidigare forskning som gjorts inom företagsekonomi, bland annat en studie 
som genomförts på 30 stycken parvis matchade onoterade och noterade Europeiska bolag.129  

4.4 Statistiska metoden 

Efter det att vi har samlat in vårt datamaterial och beräknat värdena på de nyckeltal som vi ska 
studera, så börjar vår statistiska undersökning av datamaterialet. Detta för att studera om det 
finna några skillnader som är statistiskt signifikanta mellan de börsnoterade och onoterade 
bolagen som ingår i vår undersökning. För att jämföra skillnader mellan olika grupper och se 
huruvida de skiljer sig mellan varandra och testa våra hypoteser så är ett statistiskt T-test en 
lämplig metod. Ett T-test kan tillämpas på flera olika typer av datamaterial där olika grupper 
kan urskiljas.130 Det är viktigt att ha ett datamaterial som är normalfördelat för att ett T-test 
ska gå att genomföra med bra resultat.131 De huvuddata man får fram med ett sådant test är 
medelvärden mellan de olika grupperna, vidare kan ett T-test användas för att undersöka om 
skillnaderna i medelvärdena är signifikanta och går att statistiskt säkerställa.  

Signifikansen mäts med ett P-värde som bestäms av vilket konfidensintervall som man 
väljer.132 Om vi exempelvis har ett valt konfidensintervall på 95 % är ett P-värde som är 
mindre än 5 % tillräckligt för att bekräfta nollhypotesen, och det motsatta om P-värdet är 
större än 5%. I vårt fall har vi valt att främst arbeta med en konfidensnivå på 95 % som är den 
vanligaste nivån i statistisk forskning och även den nivå som oftast rekommenderas.133 Det 
betyder att man med 95 % sannolikhet kan förkasta eller bekräfta den hypotes som man vill 
pröva. Vi har även testat våra resultat med en 90 % nivå för att se om resultaten skiljer sig 
betydligt från varandra. När vi har funnit signifikanta skillnader mellan företagsgrupperna har 
vi tagit fram diagram och tabeller för att tydligare åskådliggöra de resultat som vi har funnit 
genom våra statistiska tester. Genom att genomföra detta så minskar vi risken för att förkasta 
en nollhypotes som är sann eller bekräfta en nollhypotes som är falsk, med andra ord minska 
risken för typ ett eller typ två fel.134 Vi har vidare tagit hänsyn till så kallade ”Outliers” eller 
data som avviker mycket från de övriga i undersökning, vi har beaktat det genom att testa om 
de påverkar resultaten mycket i en viss riktning och har de gjort det så har de tagits bort från 
analysen av materialet.   

                                                           
129 Arturo Capasso, Matteo Ross, Biagio Simonetti. (2005) – Ownership structure heterogeneity and 
performance: A comparison between listed and unlisted companies. s.1 
130 Ibid. s.5 
131 Coakes, Sheridan (2005) - SPSS Analysis without Anguish. s.73 
132 Wahlgren, Lars (2008) - SPSS steg för steg. Lund: Studentlitteratur. s.108 
133 Studenmund, A.H (2005) - Using econometrics – a practical guide. s.125-126 
134 Ibid. s.117-118 
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Vi har i vår framställning och analys av vårt datamaterial börjat med ett oberoende T-test där 
vi har jämfört de noterade och onoterade bolagen med varandra för att se om det finns några 
skillnader, och vi har vidare undersökt om dessa går att säkerställa statistiskt samt bekräfta 
eller förkasta våra uppställda hypoteser. Ett oberoende T-test är bra att använda när man har 
två grupper som är oberoende av varandra och verkar inom olika omständigheter, i vårt fall är 
den ena gruppen noterad på en aktiemarknad medan de andra inte är det. Om testet visar att 
skillnaderna mellan grupperna är signifikanta (P < 0,05) då kan nollhypotesen förkastas och 
det motsatta om det inte är signifikanta skillnader (P > 0,05).135  

För att vidare kontrollera de resultat som kommer ifrån det oberoende T-testet har vi först 
beräknat differenserna mellan de noterade och onoterade bolagen i varje par, sedan har vi 
sammanställt materialt och genomfört ett enkelt T-test av differenserna där vi testat dessa skilt 
ifrån noll. Detta för att ytterligare bekräfta de resultat som vi har kommit fram till i vårt 
tidigare oberoende test. Det enkla testet har likadana principer för att testa hypoteser och 
använder sig av samma gränsvärden för att förkasta eller bekräfta hypoteserna.136 För att 
utförligare kontrollera de resultat som vi har kommit fram till i det oberoende och enkla T-
testet har vi utfört två ytterligare statistiska test, Mann-Whitney U och Wilcoxon rank test. 
Dessa test tillhör den icke-parametiska kategorin av statistiska test och de är bra ifall det finns 
fel i fördelningen i datamaterialet.137 Mann-Whitney testet är motsvarigheten till det 
oberoende T-testet och det visar om de skillnader som finns mellan grupperna är signifikanta. 
Det rangordnar även resultatet mellan grupperna och Mann-Whitney testet tar även mindre 
hänsyn till outliers jämfört med de övriga testen, vilket är bra ifall datamaterialet har mycket 
utstickande data. Wilcoxon rank är motsvarigheten till det enkla T-testet och används på de 
differenser som vi har beräknat fram mellan grupperna, och det rangordnar även resultatet 
mellan grupperna på liknande vis som Mann-Whitney testet.138 

4.5 Källkritik mot primärdata 

4.5.1 Information från bolagens Årsredovisningar 

Till den empiriska delen i vår studie har vi främst använt oss av de utvalda bolagens 
årsredovisningar som vi har hämtat från deras hemsidor. De databaser som vi har använt oss 
av här är OMX139 fullständiga lista över de bolag som är listade på Small Cap indelade efter 
den bransch som företaget verkar i. För att finna matchande företag har vi använt oss av 
Affärsdata140 för att få tillgång till företagens finansiella information. De företagen som ingått 
i vår studie följer redovisningsreglerna IAS/IFRS samt det som lagar som ingår i 
årsredovisningslagen. Vi har ingen specifik anledning att misstänka att företagens 
årsredovisningar inte är korrekta och inte återger företagets ställning på ett tillförlitligt sätt.  

                                                           
135 Coakes, Sheridan (2005) - SPSS Analysis without Anguish. s.77 
136 Ibid.s.74 
137 Ibid. s.204 
138 Ibid. s.211-213 
139 http://www.omx.se (OMX Nordic Exchange hemsida) 
140 http://www.ad.se/ (Affärsdatas hemsida) 
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Men det diskuteras ofta av olika kritiker om att företagens syfte med redovisningen är att 
endast fokusera på de goda sidorna hos företaget och beskriva dess framtida 
utvecklingspotential, men det är inget som påverkar vår studie eftersom vi har använt oss av 
siffrorna i balansräkningarna och resultaträkningarna i de olika företagen. Däremot finns det 
alltid en risk enligt Arnold141 att företagens värde inte är korrekta och att de bygger på olika 
antaganden. Detta leder till att de värden som finns med i årsredovisningarna inte med 
säkerhet stämmer överens med det verkliga värdet. Men detta är svårt för oss att ta ställning 
till som utomstående och vi får endast lita till att bolaget är korrekt granskat av revisorer och 
andra granskare.    

Vi har vidare behandlat årsredovisningar som källa enligt de kriterier som vi tidigare har 
redogjort för i 2.7.2. Resonemang om att företagens redovisning utgår från stiftade lagar och 
regler leder till att vi tolkar informationen som äkta och därför anser vi att detta kriterium är 
uppfyllt. Vi har vidare använt oss av relativt ny information om företagen och deras 
ekonomiska ställning genom att vi endast använt information som är nyare än 2004. Det är 
viktigt att fakta som man samlar in är oberoende och är från förstahandskällor142, och i vårt 
fall anser vi att årsredovisningar går att klassificera som sådana källor därför att de kommer 
direkt från företagen. Det är dock svårt för oss att uttala oss om tendensfriheten men vi har 
antagit att företagen har följt de regler som finns och därför inte överdrivit bolagets ställning.  

4.5.2 Metodkritik 

Vi har i vår undersökning använt oss av en statistisk metod och vi har främst använt oss av 
olika T-test i vår statistiska analys av datamaterialet. Det är därför viktigt att vara medveten 
om den kritik som ofta riktas mot denna metod.  

Ett T-test är lätt att misstolka och använda på data som inte passar för testet, därför har vi 
noga läst igenom den litteratur som berör denna metod samt begärt handledning då vi känt oss 
osäkra på metoden. Det är viktigt att ha teoretisk grund för de resultat som man finner i ett 
sådant test, eftersom ett statistiskt styrkt resultat inte alltid behöver vara korrekt bara för att 
det har en väldigt hög signifikant utan det är viktigt att det finns teorier som stödjer detta.143 
T-testen visar inte hur mycket en viss variabel påverkar lönsamheten hos ett företag och det är 
därför viktigt att ha detta i åtanke när man analyserar resultaten, och detta är en nackdel 
jämfört med en regression där man kan mäta detta.144 Men eftersom vi inte avser att studera 
hur mycket en viss variabel påverkar, utan bara undersöka ifall det finns skillnader mellan 
grupperna när det gäller en viss variabel så är denna metod bättre tillämplig för vår studie. 

Det statistiska T-testet underlättar med att dra slutsatser om det verkliga värdet av ett estimat 
taget ifrån en population, det säger ingenting om hela populationen om inte urvalet är 
representativt för hela populationen som man vill mäta. Dock hjälper T-testet forskaren att 
avgöra ifall ett resultat som är säkerställt med ett sådant test säger något om den population 

                                                           
141 Arnold, Glen (2008) - Corporate financial management.  Harlow: Financial Times Prentice Hall. s. 13-14 
142 Thurén, Torsten (2005) – Källkritik.  s.53 
143 Studenmund, A.H (2005) - Using econometrics – a practical guide. s.138-139. 
144 Ibid. s.140 
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man vill studera.145 Det är därför återigen viktigt att ha teorier som stöd för de resultat som 
man finner med ett T-test för att lättare undvika sådana fel. Det är även något som vi har tagit 
i beaktning i vår undersökning av de noterade och onoterade bolagen, genom att göra ett urval 
som är så representativt som möjligt och vi har även utvecklat våra hypoteser från tidigare 
teorier för att T-testets resultat skall vara trovärdiga. 

4.6 Sanningskriterier 

4.6.1 Validitet  

Med validitet menas det mått som man använder för att mäta ett begrepp verkligen mäter det 
som man avser.146 Validitet är kopplingen mellan teori och empiri och vilka mätinstrument 
som används för att testa teorierna i empirin. Man brukar skilja mellan intern och extern 
validitet. Den interna validiteten är tillförlitligheten i de mätinstrument som ska användas. I 
vårt fall är den interna validiteten de nyckeltal som vi har använt oss av. Den externa 
validiteten berör om empirin som insamlas är sanningsenlig. 147 I denna undersökning har den 
externa validiteten bestått av årsredovisningarna från företagen. 

För att få en så hög inre validitet som möjligt har vi använt oss av vanliga mått på lönsamhet 
och som använts i tidigare liknande studier. För att få en så hög extern validitet som möjligt är 
alla årsredovisningar, som vi inhämtat vårt datamaterial från är uppsatta enligt de lagar och 
regler som finns inom området. Vi är medvetna om att bolagsstyrningen kan ha påverka 
resultaten för företagen, till exempel så kan ägarna till onoterade bolag vara mer benägna att 
hålla vinsten nere för att minska skattekostnaden. För de noterade bolagen kan det vara så att 
de vill få upp resultatet så mycket som möjligt för att kunna pressa upp aktiekursen. Problem 
likt de som vi just diskuterat är dock omöjliga att komma ifrån oavsett vilka företag som tas 
med i undersökningen.  

4.6.2 Reliabilitet 

Med reliabilitet menas att resultaten av studien är tillförlitliga, överensstämmande och 
pålitliga148. Det handlar om att resultaten från undersökningen ska bli densamma om 
undersökningen skulle göras på nytt. Det gäller även att hitta om resultaten har påverkats av 
slumpen eller tillfälliga omständigheter.149 

För att försäkra oss om att alla värden från företagens årsredovisningar är korrekt införda har 
all data kontrollerats utförligt. Vi har använt oss av Excel vid beräkning av all data för att få 
en så hög tillförlitlighet som möjligt. Vi tror att om undersökningen skulle göras om med 
företag från OMX Small Cap och med matchande onoterade par så skulle utgången bli 
ungefär densamma. Vi tror att det har varit en fördel att ha använt oss av matchande par när 
det kommer till konjunkturen. Verkade de inom samma bransch så borde de ligga i samma 
konjunktur cykel för den specifika branschen. Reliabilitet påverkas mycket av urvalet och 
                                                           
145 Studenmund, A.H (2005) - Using econometrics – a practical guide. s.141-142 
146 Bryman Et Al (2005) - Vetenskapliga metoder. s. 95. 
147 Svenning C. (2003) – Metodboken. s. 64-66 
148 Bryman Et Al (2005) - Vetenskapliga metoder. s. 94 
149 Ibid 48 
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därför har vi varit noggranna med detta. Vi har gjort vårt urval från OMX Small Cap listan 
och vi har sedan använt affärsdata, utifrån de SNI koder som de noterade bolagen har och 
därefter har vi sökt ett motsvarande icke noterat bolag. Vi har även begränsat sökningen 
genom att begränsa antalet anställda och omsättning. Sen går det möjligtvis att hitta bättre par, 
men vi gjort ett så bra urval som möjligt utifrån den information som vi haft tillgänglig.  

4.6.3 Generaliserbarhet 

Vid undersökningar är det viktigt för forskaren att reflektera över om resultatet av 
undersökningen kan appliceras på fler än bara det undersökta samplet.  Med generaliserbarhet 
menas om resultaten från studien kan tillämpas på hela populationen. För att kunna göra en 
generalisering är urvalet väldigt viktigt. För att kunna generalisera är det viktigt att det urval 
som gjorts är representativt för hela den population som man vill studera.150  

När det gäller generaliserbarheten för denna studie tror vi att den kan generaliseras för bolag 
som är noterade på OMX Small Cap listan, med undantag för fastighets- och 
investmentbolagen. För att öka generaliserbarheten har vi tagit med tillräckligt med bolag 
enligt ”central limit theorem”151 och vi har även gjort ett representativt urval från de bolag 
som är noterade på denna lista. Vår statistiska metod bidrar också till att öka 
generaliserbarheten. De nyckeltal som vi använder oss av är generella och är applicerbara på 
alla branscher. Nyckeltalen har använts i flera tidigare studier vilket gör att en jämförelse 
mellan studier underlättas och möjligheten att generalisera resultaten förstärks ytterligare. Vi 
anser att undersökningen är stor nog för att den möjligtvis ska kunna generaliseras för bolag i 
samma storleksordning som de noterade på Small Cap. Däremot är undersökningen inte 
tillräckligt stor för att den ska kunna generaliseras på alla företag.  

 

  

                                                           
150Bryman Et Al (2005) - Vetenskapliga metoder. s. 100-101 
151 Studenmund, A.H (2005) - Using econometrics – a practical guide. s.545 
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5 EMPIRI 
Här nedan kommer vi att redogöra för det statistiska material som vi har tagit fram i vår 
studie och detta kommer vidare att ligga till grund för vår senare analys och slutdiskussion. 

5.1 Bakgrundsdata 

I denna studie har vi beräknat finansiella 
nyckeltal från totalt 50 olika företag. Hälften 
utav dem är noterade på OMX Small Cap listan 
och den andra hälften är deras matchade par 
utifrån det noterade bolagets storlek och 
branschtillhörighet. Tillsammans så finns det 
totalt 25 stycken par i datamaterialet. I OMX 
Small Cap listan finns det en överrepresentation 
av bolag som är verksamma inom IT och det är 
anledning till att även vårt sampel också 
innehåller fler IT bolag än övriga. Vidare så 
finns inte branscherna, Dagligvaror, Finans, 
Teleoperatörer med eftersom det inte funnits 
några onoterade bolag som går att jämföra med. Det sampel som har tagits är baserat på ett 
totalt urval, därför avspeglar det även hur Small Cap listan ser ut i fördelning över olika 
branscher. Dock så kommer ingen vidare framställning att göras mellan olika branscher i 
empirin, eftersom att vi anser att vi har för litet 
antal företag i flera utav branscherna för att 
kunna göra några branschspecifika slutsatser.  

För att genomföra en vidare statistisk analys 
och vara säker på att resultaten går att använda 
sig av i analysen så finns det ett kriterium att 
det sampel som man har skall vara någorlunda 
normalfördelat. För att se tydligt om det finns 
en normalfördelning har vi använt oss av en 
normalfördelnings kurva som visar hur våra 
data överensstämmer med en rät 
normalfördelningslinje.152 Om våra variabler 
som vi har använt oss av är normalt fördelade så följer de linjen i diagrammet till höger. De 
variabler som vi har använt oss av är följande, Räntabilitet på eget kapital, Räntabilitet på 
totalt kapital, Soliditet, Skuldsättningsgrad, Total omsättning, Totala tillgångar, Totala 
anställda, Noterad, Par nummer. Dock är inte alla variabler normalfördelade enligt de Q-Q 
plot test som vi har genomfört. Främst utstickande är resultatet för skuldsättningsgraden som 
inte följer den normalfördelade linjen i lika stor utsträckning som de övriga variablerna.153 

                                                           
152

 Wahlgren, Lars (2008), SPSS steg för steg. s.99 
153 Bilaga I 

Diagram 1Fördelning mellan branscher 

Diagram 2 Normalfördelning av soliditet 
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Vi har valt ut de noterade bolagen från OMX Small Cap listan och vi har funnit de matchande 
företagen via databasen Affärsdata. I tabellen ovan redovisas de företag som vi har tagit med i 
vår undersökning tillsammans med deras matchande par och vilken industri som de tillhör. 
Sedan visas basstatistik i tabellen på nästa sida för de variabler som vi har använt oss av, och 
fortsättningsvis i denna del kommer vi att utgå ifrån vår tidigare struktur i arbetet och 
presentera empirin efter de områden som tidigare presenterats i teoriavsnittet.  

 
 

 

 
 

Företagslista 
Par Noterad Onoterad Bransch 

1 Bergs timber Siljan Trä industri 
2 Rörvik Timber Martinsons trä   
3 Profilgruppen Vargön Material 
4 BTS Group Kreab Industri 
5 Malmbergs A.J Produkter   
6 Sintercast Capax   
7 Svedbergs Edsby verken   
8 Lamm.h Design Gyllensvaans möbler   
9 Kabe Solifer/Polar Sällanköpsvaror 

10 Netonnet Dustin AB   
11 Wedins Nilson   
12 Ticket Fritidsresor   
13 Swedol Hilti   
14 Nilorngruppen Kungsbacka Graphics   
15 Orexo Biora Hälsovård 
16 Biogaia Qpharma   
17 Vitrolife Bim Kemi   
18 Connecta Kerfi IT/Teknik 
19 Aspiro Smarttrust   
20 HMS Lövånger Elektronik   
21 Tilgin AG DATA   
22 Modul 1 Data Syntronic   
23 Digital vision IFM electronics   
24 Jeeves IT led sthlm   
25 Tech Nexus Creuna   

Tabell 1 Företagslista 
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Kategori Re Rsyss Soliditet S/E T.Oms T.Tillg T.Ans 
Noterad N Valid 25 25 25 25 25 25 25 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 
Mean 4,97% 7,40% 49,01% 2,58 29,97% 24,04% 11,74% 
Median 22,49% 15,03% 44,01% 2,31 22,25% 9,85% 7,53% 
Std. Deviation 57,59% 28,67% 19,27% 1,90 33,11% 36,92% 16,35% 
Percentiles 25 -15,37% -7,82% 34,75% 1,59 10,82% 4,94% 2,87% 

50 22,49% 15,03% 44,01% 2,31 22,25% 9,85% 7,53% 
75 40,59% 29,85% 62,12% 2,73 38,99% 32,81% 20,94% 

Onoterad N Valid 25 25 25 25 25 25 25 
Missing 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 19,43% 16,35% 39,09% 3,09 6,81% 5,98% 4,65% 
Median 21,36% 17,24% 33,99% 2,81 4,69% 7,95% 4,09% 
Std. Deviation 40,66% 31,57% 18,38% 1,92 13,00% 16,60% 13,82% 
Percentiles 25 12,72% 12,42% 27,25% 1,88 -2,02% -3,68% -0,84% 

50 21,36% 17,24% 33,99% 2,81 4,69% 7,95% 4,09% 
75 40,18% 30,46% 46,83% 3,71 15,21% 16,87% 9,70% 

Tabell 2 Basstatistik från variablerna 

 

5.2 Statistiska studien 

5.2.1 Lönsamhet 

Vi vill i vår studie undersöka om noterade bolag har högre lönsamhet jämfört med onoterade 
bolag. För att studera detta har vi använt oss av Räntabilitet på sysselsatt kapital (Rsyss) och 
räntabilitet på eget kapital (Re), vi ska testa dessa nyckeltal statistiskt genom att utgå ifrån 
hypoteserna nedan. 

H10: Börsnoterade bolags Re är inte skilt ifrån onoterade bolags (β=0) 
H1A: Börsnoterade bolags Re är skilt ifrån onoterade bolags (β≠0) 

H20: Börsnoterade bolags Rsyss är inte skilt ifrån onoterade bolags (β=0) 
H2A: Börsnoterade bolags Rsyss är skilt ifrån onoterade bolags (β≠0) 

Vi har inledningsvis börjat med att beräkna det totala medelvärdet för de två grupperna 
tillsammans med hjälp utav statistikprogrammet SPSS. Bolagen har totalt ett genomsnittligt 
Rsyss på 11,8 % och en Re på 12,2 % vilket ger oss en grundläggande bild av hur företagen 
presterar. Re och Rsyss är finansiella mått för att beskriva hur väl företaget nyttjar det egna 
och totala sysselsatta kapitalet som finns inom verksamheten. Fördelningen av resultatet är 
relativt jämn men har en viss snedvridning mot den övre delen av skalan.154  

                                                           
154 Bilaga - Lönsamhet II 
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Vi har vidare undersökt skillnaden i  Re och 
Rsyss nivåerna mellan de noterade och 
onoterade bolagen i vår studie. De 
genomsnittliga skillnaderna visas i 
diagrammet till höger. De onoterade bolagen 
har en Re på 19,4 % och de noterade har 5 %. 
För att utförligare undersöka om denna 
skillnad är signifikant har vi genomfört ett 
oberoende T-test mellan grupperna och P-
värdet är 0,310155, detta betyder att dessa 
skillnader inte går att statistiskt säkerställa 
med ett 95% konfidensintervall.  

Räntabilitet på totalt sysselsatt kapital (Rsyss) 
har vi även jämfört skillnaderna mellan 

genomsnitten med ett oberoende T-test. De noterade 
bolagen har en Rsyss på 7,4 % och de onoterade har en 
betydligt högre Rsyss på 16,3 %. Vårt statistiska test av 
denna skillnad visar ett P-värde på 0,300156, vilket betyder 
att det inte är statistiskt signikant. Sammanfattningsvis kan 
inte en signifikant skillnad säkerställas mellan grupperna 
när det gäller de lönsamhetmått som vi har testat. Det betyder att det endast finns tendenser 
till att onoterade har högre Re och Rsyss. Vi har vidare gjort om samma test med ett 
kondifensintervall på 90 % men detta har inte medfört några skillnader i de resultat som vi har 
redogjort för ovan, därför kan vi inte helt förkasta nollhypoteserna enligt detta test. Vi kan 
också se att de onoterade bolagen i det här fallet har en högre Re och Rsyss igenomsnitt 
jämfört med medelvärdet för den totala gruppen, medan de noterade bolagen har en betydligt 
lägre nivå på dessa mått. Men tittar vi på medianerna för de båda måtten så visar de inte lika 
stora skillnader som medelvärdena, och detta tyder på att datat inte är normalfördelat och att 
det finns en del utstickande data som påverkar medelvärdet. Detta medför att de resultat vi får 
fram inte blir signifikanta. 

För att ytterligare verifiera de resultat vi har framställt 
genom vårt oberoende T-test, har vi också genomfört ett 
enkelt T-test. I det testet har vi först beräknat differenserna 
för varje par. Sedan har vi använt oss av dessa skillnader 
och använt ett enkelt T-test där vi vill testa om 
differenserna är skilda ifrån noll. När vi utför en beräkning 
av medelvärdet av differenserna mellan de noterade och onoterade bolagen visar det sig att Re 
har ett värde på -14 % och Rsyss -9 %. Detta betyder att de noterade bolagen har igenomsnitt 
lägre värden på dessa nyckeltal jämfört med de onoterade bolagen. Skillnaden i Re har ett P-
värde på 0,314 och skillnaden i Rsyss har ett P-värde på 0,300 vilket är nästan likadant som 

                                                           
155 Bilaga - Lönsamhet II 
156 Ibid. 

Enkelt T-test 
Nyckeltal Differens P-värde 
Re -14,47% 0,314 
Rsyss -8,94% 0,300 

Oberoende T-test 
Nyckeltal Differens P-värde 
Re 14,47% 0,310 
Rsyss 8,94% 0,300 

Tabell 3 Oberoende T-test av lönsamhet 

Tabell 4 Enkelt T-test av lönsamhet 
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det oberoende T-testet. Det enkla T-testet visar alltså på samma resultat som det oberoende T-
testet, och vi kan därför återigen styrka att det finns tendenser till att onoterade företagen har 
högre Re och Rsyss jämfört med de noterade. 
 
De avslutande statistiska testen som vi har genomfört för att fortsättningsvis studera 
skillnaderna i lönsamhet mellan noterade och onoterade bolag är Mann-Whitney U test och ett 
Wilcoxon rank test. Detta för att utförligare se om det finns några statistiska skillnader mellan 
grupperna i vår undersökning. Mann-Whitney testet visar att de noterade bolagen har en lägre 
Re och Rsyss jämfört med de onoterade bolagen men denna skillnad är enligt denna statistiska 
metod inte signifikant.157 Det resultatet överensstämmer således med de T-test som vi tidigare 
genomfört och redovisat ovan. P-värdena är lite annorlunda jämfört med det oberoende T-
testet men detta beror på att Mann-Whitney testet inte tar lika mycket hänsyn till outliers. 
 

 

 

 

  
Resultatet från Wilcoxon rank visar även ett liknande resultat som de föregående statistiska 
testen.158 Det visar att tretton företag som är noterade har ett mindre Re värde än de onoterade 
bolagen, testet visar även att det är tolv noterade företag som har en högre Re än de onoterade. 
Detta resultat är inte signifikant med ett P-värde på 0,600. Resultatet för Rsyss mellan 
grupperna är liknande som det för Re, det är fjorton onoterade företag som har en högre Re än 
de noterade bolagen och elva onoterade företag som har ett lägre Rsyss värde än de noterade 
bolagen. Denna skillnad är inte heller signifikant med ett P-värde på 0,382. Därför kan vi inte 
med Mann-Whitney eller Wilcoxon testen helt förkasta våra nollhypoteser om de noterade 
och onoterade bolagens Re och Rsyss. Man bör främst titta på de icke parametiska testen 
eftersom det inte tar hänsyn till om variablerna är normalfördelade och inte heller till om det 
finns mycket utstickande data.  

 

 

 

  
 

Sammanfattningsvis kan vi inte förkasta nollhypoteserna H1 och H2 med något av de 
statistiska testen som vi har genomfört. Men vi har funnit tendenser i samtliga test till att de 
onoterade bolagen är mer lönsamma jämfört med de noterade bolagen. 

                                                           
157 Bilaga – Lönsamhet – Mann-Whitney III 
158 Ibid. 

Mann-Whitney Test 
Variabel Grupp Rankmedel P-värde 
Re Noterad 24,44 0,607 
  Onoterad 26,56  
Rsyss Noterad 23,76 0,399 
  Onoterad 27,24  

Tabell 5 Mann-Whitney Test av lönsamhet 

Wilcoxon signed-rank Test 
Variabel Grupp Antal Rankmedel P-värde 
Re Noterad < Onoterad 13 14,00 0,600 
  Noterad > Onoterad 12 11,92   
Rsyss Noterad < Onoterad 14 13,93 0,382 
  Noterad > Onoterad 11 11,82   

Tabell 6 Wilcoxon test av lönsamhet 
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5.2.2 Finansiell Struktur 

För att mäta och beskriva företagens finansiella struktur har vi använt oss av de finansiella 
nyckeltalen soliditet och skuldsättningsgrad (S/E). För att undersöka dessa nyckeltal statistiskt 
utgår vi ifrån våra hypoteser här nedan.  

H30: Börsnoterade bolags Soliditet är inte skilt ifrån onoterade bolags (β=0) 
H3A: Börsnoterade bolags Soliditet är skilt ifrån onoterade bolags (β≠0) 

H40: Börsnoterade bolags Skuldsättningsgrad är inte skilt ifrån onoterade bolags (β=0) 
H4A: Börsnoterade bolags Skuldsättningsgrad är skilt ifrån onoterade bolags (β≠0) 

Till att börja med har bolagen tillsammans en genomsnittlig soliditet på 44 % och en 
skuldsättningsgrad på 2,83. Soliditeten och skuldsättningsgraden är ett mått på hur företagets 
finansiella struktur är. De visar hur mycket av tillgångarna som är finansierats av egna medel 
och hur mycket främmande kapital som finns i företaget. Vi har testat bolagens 
normalfördelning med en statistisk Q-Q plot och vi har funnit att soliditet variabeln är 
normalfördelad, dock är S/E variabeln159 inte lika bra fördelad och vi har därför i den senare 
delen av testerna tagit bort utstickande data för att se om det påverkar resultaten, men de 
utstickande data som vi har påverkar inte de icke-parametiska testen lika mycket och därför är 
fördelningen av mindre betydelse.  

Vi har därefter undersökt om det finns några skillnader i 
soliditet och skuldsättningsgraden mellan de noterade och 
onoterade bolagen, skillnaderna presenteras i diagrammet 
till höger. Vi har funnit att de noterade bolagen har 
igenomsnitt en soliditet på 49 % och att de onoterade har 
en soliditetsnivå på 39 %. Den skillnad som vi har funnit 
mellan dessa grupper har ett P-värde på 0,069 och är 
därför inte signifikant med ett 95 % konfidensintervall. Vi 
kontrollerade även detta med en signifikansnivå på 90% 
och fann att skillnaderna är signifikanta.160 

Skuldsättningsgraden i ett företag har ett matematiskt 
omvänt samband med soliditeten och vi har använt denna 
variabel för att kontrollera soliditetsmåttet. Vi har även 
funnit att det finns skillnader i skuldsättningsgraden 
mellan noterade och onoterade bolag. De noterade bolagen 
har i genomsnitt en skuldsättningsgrad på 2.58, och de 
onoterade bolagen har en skuldsättningsgrad på 3,09 
igenomsnitt för de tre åren som mätningen utförts på.  

Denna skillnad kan inte statistiskt säkerställas eftersom  

                                                           
159 Bilaga - Finansiell struktur IV 
160 Ibid. 
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den har ett P-värde på 0,348 vilket är betydligt 
högre än det tillåtna värdet med ett 
konfidensintervall på 95 %.161 Det betyder att de 
onoterade bolagen tenderar endast att ha en högre 
skuldsättningsgrad än de noterade bolagen.  

Vidare så har vi gjort om samma test med en 
konfidensnivå på endast 90 %, dock gav det inte 
några skillnader i det resultat som redan har 
presenterat ovan. Vi kan därför enligt detta test 
förkasta vår nollhypotes H3 om soliditet, dock kan 
vi inte helt förkasta nollhypotesen H4 om 
skuldsättningsgraden. 

Efter detta oberoende T-test har vi genomfört fler tester för att ytterligare styrka de resultat 
som vi har kommit fram till i det statistiska testet ovan. Det vi börjar med är ett enkelt T-test 
av de differenser som vi har räknat ut parvis mellan de noterade och onoterade grupperna. 
Detta test styrker även det oberoende testet som visar att det finns små signifikanta skillnader 
med ett P-värde på 0,55162 mellan de noterade och onoterade bolagen när det gäller soliditet, 
detta betyder att det går statistiskt säkerhetskälla dessa skillnader med en signifikansnivå på 
90 %. De noterade bolagen har enligt testet igenomsnitt 9 % högre soliditetsnivå jämfört med 
de onoterade bolagen. Därefter har vi undersökt bolagens skuldsättningsgrad och där finns det 
även skillnader mellan grupperna, de noterade bolagen har igenomsnitt 0,5 lägre 
skuldsättningsgrad jämfört med de onoterade bolagen. Den skillnad som vi funnit har ett P-
värde på 0,366163 vilket betyder att det endast finns tendenser till att de noterade bolagen har 
lägre skuldsättningsgrad. Vi har vidare undersökt om de utstickande data som finns i soliditet 
och skuldsättningsgrad variablerna har någon betydelse för detta resultat och vi har gjort ett 
test av det och funnit att det inte påverkar i någon nämnvärd riktning. 

Vi har genomfört två avslutande tester för att mer utförligt studera om det finns statistiska 
skillnader mellan de noterade och onoterade bolagen. De test som vi har använt oss av är 
likadana som de vi tidigare har använt, alltså Mann-Whitney U test och ett Wilcoxon rank 
test. Mann-Whitney testet visar att soliditetsnivån för de noterade bolagen är högre jämfört 
med de onoterade bolagen. Denna skillnad har ett P-värde på 0,043 och är alltså signifikant 
och det går därför att statistiskt säkerställa att de noterade bolagen har en högre soliditet enligt 
detta test med ett konfidensintervall på 95 %. Det instämmer även med de resultat som har 
visats ovan med de övriga statistiska test som vi har genomfört. För att vara säkra på att de 
företagen med väldigt utstickande soliditet och skuldsättningsgrad inte har något speciellt 
inflytande för detta resultat så har vi därför testat detta och vi har funnit att det inte påverkar 
resultatet från det här testet.  

 

                                                           
161 Bilaga - Finansiell struktur V 
162 Ibid. 
163 Ibid. 

Oberoende T-test 
Nyckeltal Differens P-värde 
Soliditet 9,49% 0,69 
Skuldsättningsgrad -0,5123 0,348 

Tabell 7 Oberoende T-test av finansiella strukturen 

Enkelt T-test 
Nyckeltal Differens P-värde 
Soliditet 9,49% 0,55 
Skuldsättningsgrad -0,5123 0,366 

Tabell 8 Enkelt T-test av finansiella strukturen 
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Slutligen har vi utfört ett Wilcoxon test som är väldigt likt det föregående testet. Resultaten 
skiljer sig till viss del mellan testen. De noterade bolagen har fortfarande en högre soliditet 
och detta värde är signifikant och går att statistiskt säkerställa med P-värdet 0,026164. Det är 
vidare arton noterade bolag som är rankade med en högre soliditet jämfört med de onoterade 
och sju noterade som är rankade med en mindre soliditet enligt Wilcoxon testet som vi utfört. 

 

 

 

 

 
 

Det är större skillnader mellan Wilcoxon och Mann-Whitney testen när vi jämför 
skuldsättningsgraden mellan grupperna. I Wilcoxon testet har de noterade bolagen en lägre 
skuldsättningsgrad med sexton rankade företag, och de onoterade företagen har en högre grad 
med nio rankade med ett lägre rankmedelvärde. Enligt detta test så är denna differens mellan 
grupperna signifikant med P-värdet 0,037.165 Detta är en skillnad jämfört med Mann-Whitney 
testet som hade en betydligt lägre signifikansnivå, för att vidare kontrollera om testet är 
beroende av utstickande data så har vi prövat ta bort dessa data men vi har inte kunnat finna 
några skillnader i de resultat som vi redan presenterat. Vi har även använt ett 
konfidensintervall på 90 % för att undersöka om det blir några skillnader i resultaten, dock har 
detta inte påverkat resultatet. Wilcoxon testet är ett icke-parametiskt test som inte tar hänsyn 
till om variabeln är normalfördelat eller om det finns mycket utstickande data som kan 
påverka resultatet, därför är detta test det man främst bör titta på i det här fallet på grund utav 
att skuldsättningsgrad variabeln inte är normalfördelad. Det är sammanfattningsvis resultaten 
från de icke-parametiska testen som man främst bör titta på eftersom de bättre passar vårt 
datamaterial. Därför kan vi enligt dessa resultat ovan sannolikt förkasta nollhypotesen för H3 
men vi kan dock inte med säkerhet förkasta nollhypotesen H4. 

 

 

 

                                                           
164 Bilaga - Finansiell struktur VI 
165 Ibid. 

Mann-Whitney Test 
Variabel Grupp Rankmedel P-värde 

Soliditet Noterad 29,68 0,043 
  Onoterad 21,32   
Skuldsättningsgrad Noterad 22,16 0,105 
  Onoterad 28,84   

Tabell 9 Mann-Whitney test av finansiella strukturen 

Wilcoxon Signed-rank Test 
Variabel Grupp Antal Rankmedel P-värde 

Soliditet Noterad < Onoterad 7 11,43 0,026 
  Noterad > Onoterad 18 13,61   
Skuldsättningsgrad Noterad < Onoterad 16 15,00 0,037 
  Noterad > Onoterad 9 9.44   

Tabell 10 Wilcoxon Signed-rank test av finansiella strukturen 
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5.2.3 Tillväxt och investeringar i tillgångar 

För att mäta ett företags tillväxt och investeringar har vi använt oss av förändringen i 
företagets tillgångar, omsättning samt anställda. Vi har beräknat förändringen i procent från 
ett år till ett annat. För att testa detta statistiskt har vi utgått ifrån dessa hypoteser här nedan.  

H50: Börsnoterade bolags personalökning är inte skilt ifrån onoterade bolags (β=0) 
H5A: Börsnoterade bolags personalökning är skilt ifrån onoterade bolags (β≠0) 

H60: Börsnoterade bolags omsättningsökning är inte skilt ifrån onoterade bolags (β=0) 
H6A: Börsnoterade bolags omsättningsökning är skilt ifrån onoterade bolags (β≠0) 

H70: Börsnoterade bolags tillgångsökning är inte skilt ifrån onoterade bolags (β=0) 
H7A: Börsnoterade bolags tillgångsökning är skilt ifrån onoterade bolags (β≠0) 

Företagen har en genomsnittlig ökning i tillväxt i tillgångar på 15 %, omsättning på 18,4% 
och i antalet anställda på 8,2 %. 

Vi har vidare testat om det finns skillnader mellan 
de noterade och onoterade bolagen när det gäller 
de olika tillväxtmåtten. Förändringen av totala 
tillgångar i de båda grupperna visar att gruppen 
med noterade bolag växer snabbare i form av 
tillgångar och investerar mer jämfört med de 
onoterade bolagen, detta visas tydligt i tabellen 
till höger där de noterade har en tillväxt på 24 % 
och de onoterade på endast 6 % under tre år. 
Denna skillnad är signifikant enligt det oberoende 
T-test som vi har gjort med ett P-värde på 0,03, 
med ett konfidensintervall på 95 %.166  

Det är också stora skillnader inom tillväxten i 
omsättning mellan de noterade och onoterade 
bolagen. Där uppvisar grupperna den största 
skillnaden, där de onoterade bolagen har en tillväxt 
på 7 % och de noterade bolagen har en ökning på 
hela 30 % igenomsnitt på tre år. Den skillnad som 
vi funnit mellan dessa grupper har visat sig vara 
signifikant enligt det oberoende T-test som vi 
genomfört med ett P-värde på 0,002 och med ett 95 
% konfidensintervall167, vilket betyder att vi med 
minst en 95 % säkerhet kan styrka att denna 
skillnad är säkerställd. 

                                                           
166 Bilaga - Tillväxt VII 
167 Ibid. 

Oberoende T-test 
Nyckeltal Differens P-värde 
Omsättning 23% 0,002 
Tillgångar 18% 0,03 
Anställda 8% 0,105 

Tabell 11 Oberoende T-test av tillväxten 
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Till sist har vi använt oss av förändringen av antal anställda i bolagen som ingått i vår studie. 
Det som visas i tabellen på föregående sida är att de onoterade bolagen har en ökning av antal 
anställda med 5 % medan de noterade bolagen har en ökning av totalt antal anställda med 
12% och för att undersöka om denna skillnad är signifikant så har vi genomfört ett oberoende 
T-test mellan de båda grupperna. Det visade ett P-värde på 0,105 och det är inte signifikant 
med ett konfidensintervall på 95 %. Därför kan vi inte säkerställa statistiskt att den skillnad 
som finns mellan de noterade och onoterade bolagen när det gäller den ökningen av anställda i 
företagen. Vi har även testat de resultat som vi funnit ovan med ett konfidensintervall på 90 % 
och vi har inte funnit några större skillnader i de tidigare värdena som vi redovisat. Vi kan 
vidare se tydligt i diagramment på föregående sida att de onoterade bolagen ligger under de 
totala genomsnitten i samtliga fall och att de noterade bolagen ligger betydligt över. 

För att utförligare bekräfta dessa resultat om tillväxt 
mellan grupperna har vi utfört fler tester som 
undersöker detta. Vi har börjat med att utföra ett 
enkelt T-test där vi har beräknat skillnaderna mellan 
de olika paren, därefter har vi testat ifall 

differenserna är skilt ifrån noll. För att genomföra en 
analys av skillnaderna mellan de noterade och 
onoterade bolagen har vi använt ett enkelt T-test för att styrka de resultat som vi har framställt 
genom det oberoende T-testet, det enkla T-test visar att de noterade bolagen växer snabbare i 
omsättning med 23 % och med totala tillgångar med 18 % samt antalet anställda med 7 % 
jämfört med de onoterade bolagen. Tabellen ovan är framställd med ett konfidensintervall på 
95 %. Testet visar att det finns signifikanta skillnader för tillväxt i omsättning samt i 
tillgångar. För antalet anställda finns tendenser till att de noterade växer snabbare än de 
onoterade men det kan inte fastställas med en 95 % signifikansnivå. Vi genomförde även 
testet med en 90 % nivå men det vart inte signifikant då heller för tillväxten i antalet 
anställda.168 Därför är det troligt att det går att säkerställa att de noterade bolagen växer 
snabbare i omsättning och totala tillgångar men inte är inte lika sannolikt när det gäller antalet 
anställda.  

Avslutningsvis har vi dessutom använt oss av två statistiska metoder för utförligare pröva 
skillnaderna i tillväxtnyckeltalen. Vi har använt oss av likadana test som vi gjort tidigare, 
alltså Wilcoxon och Mann-Whitney testen, dessa är bra att använda om man har utstickande 
data som vi har i vårt fall. Mann-Whitney testet som vi har genomfört visar att de noterade 
bolagen har igenomsnitt en högre tillväxt i omsättning jämfört med de onoterade bolagen och 
detta resultat går att säkerställa eftersom P-värdet är väldigt lågt.169  

Testet visar vidare att de noterade bolagen har en högre tillväxt i tillgångar och antalet 
anställda, men enligt detta test så är detta resultat endast svagt eller inte alls signifikant.170 Det 
går därför inte att helt förkasta nollhypoteserna.  

                                                           
168 Bilaga – Tillväxt Enkelt T-test VIII 
169 Ibid. 
170 Ibid. 

Enkelt T-test 
Nyckeltal Differens P-värde 
Omsättning 23,16% 0,004 
Totala tillgångar 18,06% 0,040 
Anställda 7,08% 0,121 

Tabell 12 Enkelt T-test av tillväxt 
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För att vidare kontrollera våra resultat som vi tidigare har redovisat har vi genomfört ett sista 
test för detta. Vi har jämfört omsättningstillväxten mellan grupperna med Wilcoxon Signed-
rank test och det visar det sig att de noterade bolagen har högre omsättning och att de har ett 
högre rankmedelvärde jämfört med de onoterade bolagen. Detta går även säkerställa med ett 
P-värde 0,004171, vidare är även skillnaderna mellan bolagen stora när det gäller tillväxten i 
antalet anställda och denna skillnad är också signifikant. Det är också skillnader mellan 
grupperna inom tillväxten i totala tillgångar men detta resultat är inte statistiskt signifikant 
enligt detta test.172 Därför är det möjligt att enligt detta test förkasta nollhypoteserna som 
berör omsättning och anställda men det är svårare att helt förkasta nollhypotesen för de totala 
tillgångarna för de noterade och onoterade bolagen. För att testa ifall utstickande data kan 
påverka resultatet av de icke-parametiska testen har vi tagit bort dessa och vi har sedan 
undersökt och kommit fram till att det inte påverkar resultatet som vi tidigare har redovisat. 

Wilcoxon Signed-rank Test 
Variabel Grupp Antal Rankmedel P-värde 

Omsättning Noterad < Onoterad 8 6,75 0,004 
  Noterad > Onoterad 17 15,94   
Totala tillgångar Noterad < Onoterad 9 10,44 0,065 
  Noterad > Onoterad 16 14,44   
Anställda Noterad < Onoterad 7 12,29 0,040 
  Noterad > Onoterad 18 13,28   

                    Tabell 14 Wilcoxon test av tillväxt 

Sammanfattningsvis kan vi förkasta nollhypoteserna om omsättningstillväxt H6 och 
tillgångsökning H7 med en statistisk säkerhet om man gör en sammanvägning av testen ovan. 
Det går vidare inte helt förkasta nollhypotesen för tillväxten av antalet anställda H5. Men de 
test som man avslutningsvis främst bör titta på är de icke-parametiska testen med tanke på 
spridningen i vårt datamaterial. Testen visar på lite olika resultat om man endast tittar på P-
värden, dock visar alla test på samma tendenser till att de noterade bolagen växer snabbare i 
samtliga variabler när man tittar på differenserna mellan grupperna. 

                                                           
171 Bilaga – Tillväxt Wilcoxon test IX 
172 Ibid. 

Mann-Whitney Test 
Variabel Grupp Rankmedel P-värde 

Omsättning Noterad 32,08 0,001 
  Onoterad 18,92   
Totala tillgångar Noterad 28,60 0,133 
  Onoterad 22,40   
Anställda Noterad 28,88 0,101 
  Onoterad 22,12   

Tabell 13 Mann-Whitney test av tillväxten 
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6 ANALYS  
I detta kapitel kommer vi att analysera våra empiriska resultat utifrån den teoretiska 
referensram som vi tidigare presenterat, och analysen följer uppsatsens tidigare upplägg. 
Den första delen behandlar faktorer som vi inte haft möjlighet att mäta i vår studie, därefter 
är analysen uppdelad på lönsamhet, finansiell struktur samt tillväxt, kapitlet avslutas med en 
sammanställning av våra hypoteser. 

 

 

 

 

 

 

  
  
6.1 Inledande analys & kritik 

I den inledande delen av vår analys kommer vi att diskutera ytterligare de faktorer som kan 
påverka utfallet av vår statistiska studie. Dessa faktorer har vi inte kunna mäta med vår 
statistiska metod, däremot anser vi att det är viktigt att beakta dessa eftersom de kan komma 
att påverka företagen i vår studie. Vi vill undersöka om de börsnoterade bolagen är mer 
lönsamma än motsvarande onoterat bolag. Inledningsvis innebär en börsintroduktion att ett 
företag ger ut sina aktier på en öppen aktiemarknad.173 Det finns flera syften till att bolagen 
börsnoterar sig och de vanligaste är att det blir lättare för företaget att samla in externt kapital. 
Idag uppfattas en börsintroducering av många företag som ett naturligt steg i ett företags 
utvecklingsprocess. En börsintroducering kan även fungera som en ”exit” strategi för tidigare 
ägare som vill gå ur företaget eller utjämna sina risker.174 De företag som stannar privat eller 
drar tillbaka sin påbörjade börsintroducering gör det ofta på grund av ändrade 
maktförhållanden inom bolaget och rådande marknadsförhållande.175 

Bolagsstyrningen för de noterade bolagen är mer reglerad än för de onoterade bolagen. Det 
dokument som är styrande för de noterade bolagen är ”Koden för svensk bolagsstyrning”.176 
Koden är till för att skapa förtroende för aktiemarknaden och dess syfte är att bolagen ska 
styras på ett så effektivt sätt som möjligt sett från aktieägarnas perspektiv. Detta kan påverka 
lönsamheten för bolagen både positivt och negativt. Det positiva är att koden kan leda till 

                                                           
173 Jenkinson, Ljungqvist (2004) - Going public, The theory and evidence on how companies raise equity 
finance. s.9 
174 Bancel, Mittoo, (2008) - Why European firms go public. s.2 
175 Arturo Capasso, Matteo Ross, Biagio Simonetti. (2005) – Ownership structure heterogeneity and 
performance: A comparison between listed and unlisted companies. s.2 
176 Kollegiet för svensk bolagsstyrning. (2008) - Svensk kod för bolagsstyrning 
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effektivare styrning av företaget, via klarare riktlinjer. Nackdelen kan vara att 
bolagsstyrningen blir allt för komplicerad och detalj reglerad. Det kan leda till att bolagen får 
mer omkostnader för att kunna administrera koden.  

Som vi visat på tidigare i teorikapitlet så har de internationella redovisningsreglerna mer 
liberal inställning till hur tillgångar ska värderas. Detta kan komma att påverka 
balansräkningen för de noterade bolagen. Används verkligtvärde metoden framför 
anskaffningsvärde metoden kan värdet på tillgångarna komma att få ett högre värde än för de 
onoterade bolagen.177 Detta kan komma att påverka våra räntabilitetsmått på lönsamhet samt 
tillväxten i totala andelen tillgångar eftersom att värderingsmetoden kan skilja sig mellan de 
noterade och onoterade bolagen.  

Företagens olika syften och strategier kan påverka beslutet att notera sig på en aktiemarknad, 
vilket också kan komma att påverka dess lönsamhet och tillväxt. De främsta fördelarna med 
att vara ett publikt bolag enligt teorin är att de får en betydligt bättre tillgång till kapital för att 
utveckla verksamheten, de får även ett bättre rykte vilket ofta stärker deras varumärke och 
förhandlingsförmåga med leverantörer. Ett noterat bolag får även en fördel när det gäller att 
värva nya medlemmar till ledningen i bolaget som i sin tur kan öka effektiviteten i 
ledningsgruppen.178 Dock finns det en del nackdelar som företagen tar i beaktning när de 
väljer att stanna privata eller gå publikt. Den främsta nackdelen är att det kostar mycket för 
bolagen att gå publikt i form av ökade administrativa kostnader och revisionskostnader. En 
börsnotering kan leda till ett minskat inflytande över beslutsprocessen i företaget för de 
tidigare ägarna. En börsnotering leder även till mindre sekretess för bolaget som i sin tur kan 
påverka företagens konkurrensmöjligheter eftersom de måste redovisa mer i sin 
årsredovisning.179 Den diskussion som vi fört ovan av de för- och nackdelarna som generellt 
finns med att vara ett publikt bolag påverkar företagens lönsamhet och tillväxt, och vi belyser 
detta för att senare analysera om dessa fördelar väger över de nackdelar som finns med att 
vara ett noterat bolag.  

Den kritik som kan riktas mot denna del av analysen är att vi inte haft möjlighet att ta hänsyn 
till dessa delar i empirin. Olika regelverk som skilda redovisningsregler samt högre krav på 
bolagsstyrning för de noterade bolagen kan ha en inverkan på resultaten av denna uppsats. Vi 
fångar bara upp kvantitativ data i vår undersökning och kan inte med säkerhet säga hur dessa 
faktorer kan inverka på företagen i vår undersökning. För att minska inverkan av dessa 
faktorer så har företag där redovisningsreglerna kan påverka resultatet i större utsträckning 
uteslutits. Vi har även använt oss av tidigare teorier för att underbygga vår analys. Detta för 
att göra våra resultat så trovärdiga som möjligt.  

 

 

 
                                                           
177 IAS s. 2245, s.1135 
178 Bancel, Mittoo, (2008) - Why European firms go public. s. 2 
179 Brau, Fawcett, (2006) - Initial Public Offerings: An Analysis of Theory and Practice.  s.3-4 
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6.2 Lönsamhet  

Följande analysdel är central i denna uppsats eftersom det är främst skillnaden i lönsamhet 
mellan de noterade och onoterade bolagen som vi vill studera. För att analysera lönsamheten 
mellan grupperna har vi utifrån de teorier som vi har presenterat tidigare i vår teorietiska 
referensram, skapat hypoteser som vi nu ska analysera vidare här nedan. 

H1a: Börsnoterade bolag har högre räntabilitet på eget kapital jämfört med onoterade bolag. 

H1b: Börsnoterade företag har högre räntabilitet på kapital jämfört med onoterade bolag. 

Det finns flera tidigare utländska studier som har behandlat lönsamhet i noterade och 
onoterade bolag och de har kommit fram till olika resultat. Forskarna Carpenter et. al180 och 
Belletante et. al181 menar att de noterade bolagen är mer lönsamma och har en högre 
räntabilitet på kapital jämfört med de onoterade bolagen och att detta kan bero på att de har 
större tillväxt möjligheter samt att de har bättre förutsättningar för att möta konkurrens från 
andra företag i branschen. Men Arturo et. al182 och Rondi et. al183 har kommit fram till resultat 
som visar motsatsen. De menar att de noterade bolagen är mindre lönsamma jämfört med de 
onoterade bolagen i form av räntabilitet på kapital. För att mäta lönsamheten har vi använt oss 
av liknande nyckeltal som tidigare forskare har använt, alltså räntabilitet på kapital och dessa 
visar hur bra företaget är på att utnyttja det kapital som finns inom företaget.184 I vår 
statistiska studie har vi funnit att de onoterade bolagen tenderar att ha en högre lönsamhet 
jämfört med de noterade bolagen, men detta är inte något som vi kan statistiskt säkerställa. 
Bolagsgrupperna uppvisar stora skillnader i medelvärden men inte några större skillnader i 
medianen för räntabiliteten på eget kapital samt sysselsatt kapital.185 Det som kan ha orsakat 
dessa stora skillnader i medelvärdena är att vi har en stor spridning i vårt datamaterial och 
därför kan vi inte heller fastställa något samband. Tendenserna som vi har funnit stämmer 
överens med det som Arturo et.al och Rondi et.al har kommit fram till, alltså att de onoterade 
har en högre räntabilitet på kapital jämfört med de noterade bolagen. En förklaring till detta 
kan vara att räntabiliteten på eget kapital (Re) påverkas av skuldsättningsgraden. Detta 
samband visade vi i teorin genom att beskriva den finansiella hävstången samt 
Dupontmodellen. Dessa modeller visar att Re påverkas av flera faktorer, bland annat 
företagets vinstmarginal på deras produkter och tjänster. Räntabiliteten påverkas också av hur 
kapitalstrukturen ser ut och kapitalomsättningen i bolagen.  

Rsyss påverkas av hur bra företaget är på att generera vinst med de tillgångar som investerats 
i företaget, talet tar inte hänsyn till hur tillgångarna finansierats. Tidigare forskning och våra 
resultat har visat att de noterade bolagen har en högre tillväxt i omsättning och tillgångar. 

                                                           
180 Carpenter, Robert E, Rondi Laura. (2004) - Going Public to Grow. s.9 
181 Belletante, Bernard and Paranque, Bernard (1998) - Finance and Small Manufacturing Firms: Do Market 
Listing and Size Entail Behavioural Differences?. s.9 
182 Arturo Capasso, Matteo Ross, Biagio Simonetti. (2005) – Ownership structure heterogeneity and 
performance: A comparison between listed and unlisted companies. 
183 Rondi, Laura., Sembenelli., Giovanni Zanetti Alessandro. (1994) - Is excess sensitivity of investment to 
financial factors constant across firms? Evidence from panel data on Italian companies. 
184 Sveriges finansanalytikers förening - Finansanalytikernas rekommendationer 2006. s. 25 
185 Se Tabell 2 s.35 
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Forskarna Arturo et. al har diskuterat att noterade bolagen satsar mer på kortsiktig tillväxt än 
att satsa på långsikt, men Ramezani et. al har visat att en hög tillväxt inte behöver innebära att 
företaget blir mer lönsamt. Våra resultat tyder på att de noterade bolagen inte är bättre på att 
skapa lönsamhet fast än de växer snabbare jämfört med de onoterade bolagen. 

Tidigare forskning har visat att de noterade bolagen använder sig i större utsträckning av eget 
kapital, de växer med kapital från aktieägarna i större utsträckning än vad onoterade bolag 
gör. Detta gör att de får en lägre skuldsättningsgrad (S/E). Vilket då leder till en negativ 
inverkan på Re. Vi kommer att analysera skillnader i skuldsättningsgraden mellan de noterade 
och onoterade bolagen närmare i avsnittet om finansiell struktur (6.3). 

Med de resultat som vi har funnit i vår statistiska undersökning av bolagen kan vi inte helt 
säkert varken bekräfta eller förkasta de hypoteser som vi har ställt upp ovan H1a och H1b. 
Men vi kan styrka att det finns tendenser med stöd av tidigare forskning som visar att vi kan 
förkasta dem och anta att de onoterade bolagen är mer lönsamma, dock tyder våra resultat på 
att det finns endast små skillnader i lönsamhet mellan grupperna. Eftersom det finns små 
skillnader i lönsamhet mellan att vara noterad samt onoterad kan man säga att de för- och 
nackdelar som finns med detta väger tämligen jämt, och det går därför inte generellt att säga 
att ett noterat bolag är mer lönsamt bara för att det är noterat och har bättre möjligheter att 
samla in nytt kapital och gå in i nya marknader. Det är även viktigt att ta i beaktning att de 
onoterade kan ha mindre eget kapital vilket har en inverkan på räntabilitetsmåtten som och 
gör att de kan uppvisa högre lönsamhet i förhållande till deras egna kapital.  

6.3 Finansiell struktur 

I den analys och diskussion som vi ovan har redogjort för av lönsamheten belystes det att den 
finansiella strukturen påverkar utfallet av räntabiliteten på eget kapital. Detta samband kan 
förklaras genom Dupontmodellen samt hävstångseffekten. Dupontmodellen och den 
finansiella hävstången visar hur ett företags finansiella struktur påverkar lönsamhetsmåttet 
räntabilitet på eget kapital. Därför är det viktigt för oss under denna studie att undersöka 
skillnaderna i den finansiella strukturen mellan de onoterade och noterade bolagen. För att 
vidare analysera detta har vi utvecklat dessa hypoteser nedan utifrån vår teoretiska 
referensram.  

H2a: Börsnoterade företag har lägre skuldsättningsgrad än icke noterade bolag. 

H2b: Börsnoterade företag har högre soliditet jämfört med onoterade bolag. 

Tidigare finansekonomisk teori menar att det finns ett omvänt samband mellan soliditeten och 
skuldsättningsgraden, de bolag som har en hög soliditet har samtidigt en låg 
skuldsättningsgrad. Larsson186 menar också att en soliditet på under 15 % är lågt men i vår 
studie har företagen ett totalt genomsnitt på cirka 44 % vilket kan sägas vara högt eller i 
normala nivåer. Det betyder att de finansierar sina investeringar främst genom internt 
genererade medel från den verksamhet som de bedriver. Forskarna Carpenter et. al187 och 

                                                           
186 Larsson, Claes-Göran (2008) – Företagets Finanser. s. 96 
187 Carpenter Robert E, Rondi Laura . (2004) - Going Public to Grow 
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Arturo et. al188 som har undersökt skillnaderna i den finansiella strukturen mellan grupperna, 
menar att de noterade bolagen har lägre skuldsättningsgrad genom att bland annat ge ut nya 
aktier istället för att ta in mer externt kapital via lån. De skriver vidare att det leder till att 
bolagen klarar ekonomiska påfrestningar bättre och har samtidigt goda förutsättningar för att 
växa snabbare än onoterade bolag. Resultaten från vår studie visar att de noterade bolagen har 
en högre soliditet samt att skuldsättningsgraden är lägre än de onoterade bolagen. För 
soliditeten är skillnaden mellan grupperna cirka 10 % i genomsnitt, och för 
skuldsättningsgraden är differensen 0,6 i genomsnitt mellan de onoterade och noterade 
bolagen.189 Sambandet för soliditeten kan vi fastställa med en statistisk signifikans. Dock kan 
vi inte fastställa ett samband för skuldsättningsgraden, där finns det bara tendenser. De 
noterade bolagen tenderar att generellt ha en lägre skuldsättningsgrad och finansierar sina 
investeringar i större utsträckning via aktiekapital istället för med lån. Sambandet för 
skuldsättningsgraden kan dock styrkas med vad tidigare forskning kommit fram till. 

Forskarna Arturo et.al har i tidigare forskning diskuterat kring möjligheten att en högre 
skuldsättningsgrad kan ha en positiv inverkan på räntabilitet på eget kapital. Detta samband 
visas genom hävstångsformeln.190 Vi har inte mätt hur stor inverkan skuldsättningsgraden har 
på räntabilitet på eget kapital, men det kan vara en förklaring till att de onoterade bolagen har 
en tendens till att ha en högre Re. Det kan även vara skuldsättningsgraden som bidragit till så 
olika skillnader i resultaten från tidigare forskning kring om noterade bolag är mer lönsamma 
än onoterade bolag.   

För de noterade bolagen är det ofta det enklaste sättet att ta in nytt kapital via nyemissioner 
menar Brav.191 Brav hänvisar till den kända ”pecking order theory”.192 Denna teori säger att 
bolagen väljer det finansieringsalternativ som är billigast för bolaget, samt att de noterade 
bolagen har en högre informationssymmetri i bolagen eftersom de har fler aktieägare än de 
onoterade bolagen. Det blir därför mer gynnsamt för de noterade bolagen att ge ut nytt 
aktiekapital istället för att låna från bankerna, vilket leder till att de noterade bolagen har en 
lägre skuldsättningsgrad jämfört med de onoterade bolagen. Brav menar också att när ett 
företag har hög skuldsättningsgrad så har företaget en högre känslighet för förändringar i 
företagets lönsamhet. Denna diskussion utvecklar de resultat som vi har funnit i vår studie och 
de stärker även de resultat vi kommit fram till, att de noterade bolagen använder mindre 
externt kapital och har en högre soliditet jämfört med de onoterade. Det finns vidare 
kopplingar från den finansiella strukturen till bolagens tillväxt och lönsamhet menar Brav, de 
noterade företag har mer möjligheter för att växa snabbare eftersom de inte behöver generera 
kapital med egna medel för att klara framtida investeringar medan de onoterade bolagen 
måste i större utsträckning växa med egna medel.  

                                                           
188 Arturo Capasso, Matteo Ross, Biagio Simonetti. (2005)  – Ownership structure heterogeneity and 
performance: A comparison between listed and unlisted companies 
189 Se Tabell 2 s.35 
190 Larsson, Claes-Göran (2008) – Företagets Finanser. s.73 
191 Brav, Omer (2009) – Access to Capital, Capital Structure, and the Funding of the Firm 
192 Myers, Stewart C., and Nicholas S. Majluf. (1984) - Corporate financing and investment decisions when 
firms have information that investors do not have. 
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Det finns ytterligare teorier som förklarar skillnaden i finansiellstruktur mellan de noterade 
och onoterade bolagen. Det kan förklaras av Agentteorin som berör olika problem som kan 
uppkomma i olika finansiella strukturer.193 Teorin bygger på att det finns ett agentförhållande 
mellan den person (agent) som blir anlitad av ägaren eller ägarna (principal) att driva 
företaget. Det kan då uppkomma olika agentproblem när agenten inte följer de instruktioner 
han fått från ägarna. Jensen et. al194 menar att storleken på agentproblemet beror på hur många 
ägare som ingår i bolaget och hur mycket aktiekapital dessa innehar. Har ett bolag en många 
ägare kan problem uppstå med att de har olika syften med företaget vilket kan leda till 
agentproblem. Ett bolag med flera ägare kan ha andra incitament med att driva bolaget och 
det bidrar till de olika agentproblemen. Detta kan inverka på hur företaget agerar vid 
investeringar och kan i sin tur påverka lönsamheten. Här kan finnas skillnader mellan de 
noterade och onoterade bolagen i vår undersökning. De noterade har en bredare ägarbas 
medan de onoterade tenderar att ha färre ägare. Det gör att agenten i ett onoterat bolag har 
mindre ägare att ta hänsyn till. Vidare kan ägaren och agenten vara den samma i större 
utsträckning i onoterade bolag vilket minskar agentproblemen i dessa bolag.  Detta är dock 
inget som vi har möjlighet till att hänsyn till i vår studie, utan vi kan endast ange detta som en 
möjlig förklaring till att det finns skillnader mellan de noterade och onoterade bolagen. 

Avslutningsvis kan vi bekräfta vår hypotes om soliditeten H2b, eftersom att vi har funnit 
signifikanta skillnader i vår statistiska undersökning mellan de noterade och onoterade 
bolagen, där de noterade har en högre soliditet. Detta resultat har också bevistats av tidigare 
studier som vi har redogjort för ovan. Det är dock mer oklart huruvida vi kan förkasta eller 
bekräfta vår hypotes H2a angående bolagens skuldsättningsgrad eftersom att de skillnader 
som vi har funnit mellan de noterade och onoterade bolagen inte är signifikanta, men vi har 
funnit tendenser till att de noterade bolagen har en lägre skuldsättningsgrad jämfört med de 
onoterade bolagen. Anledningen till att resultatet av skuldsättningsgraden inte blev signifikant 
kan bero på att vi hade ett sampel som inte var normalfördelat. Men de teorier som vi har 
funnit styrker de tendenser vi hittat och gör dessa mer trovärdiga. Eftersom soliditeten och 
skuldsättningsgraden är två olika sätt att se på den finansiella strukturen och att det existerar 
ett omvänt samband mellan dessa, anser vi att man främst bör betrakta resultaten för 
soliditeten i det här fallet.  

6.4 Tillväxt och investeringar 

I denna avslutande del av analysen kommer vi att presentera resultaten från den del av 
undersökningen som behandlade tillväxt. I teorikapitlet har flera teorier presenterats, från 
dessa har vi uppställt två hypoteser: 

H3a: Börsnoterade företag har högre tillväxt jämfört med onoterade bolag. 

H3b: Börsnoterade företag investerar mer än icke noterade bolag. 

                                                           
193 Jensen, Michael & Mecklin William. (1976) - Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and 
ownership structure. s.40 
194 Ibid. s.41-42 
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Inom detta område är den tidigare forskning som vi beskrivit i vår teoretiska referensram 
överensstämmande med varandra. De börsnoterade bolagen tenderar att växa snabbare än de 
onoterade. En av anledningarna till detta är att de noterade har bättre förutsättningar för att 
samla in kapital och öka tillväxten via nyemissioner. Forskarna Schoubben et. al menar att de 
onoterade bolagen inte har samma ekonomiska flexibilitet som de noterade vilket leder till att 
de inte kan växa lika snabbt som dessa.195 Vid tidigare forskning har ökningen i personal, 
omsättning samt tillväxt i tillgångar använts som tillväxtmått. De har kommit fram till att de 
noterade bolagen växer snabbare jämfört med de onoterade bolagen i samtliga fall. Vi har i 
vår studie funnit statistiskt signifikanta skillnader mellan de noterade och onoterade bolagen 
när det gäller ökningen av omsättning samt investeringar i de totala tillgångarna. 

Vi har vidare i den statistiska studien funnit att de noterade bolagen har en 23 % större 
omsättningstillväxt jämfört med de onoterade bolagen. Detta medför även att de noterade 
bolagen har möjlighet att investera mer i sina tillgångar och de noterade bolagen har en 17 % 
större tillgångstillväxt i genomsnitt jämfört med de onoterade bolagen.196 Detta stöds av bland 
andra Arturo et.al197 som menar att de noterade bolagen investerar mer och det leder till en 
ökad omsättning, de menar att detta kan förklaras av att de noterade bolagen har bättre 
förutsättningar för att samla kapital och därigenom kan de även investera mer i sina tillgångar. 
Vi har vidare funnit att de noterade bolagen växer cirka 8 % mer med anställda i genomsnitt 
jämfört med de onoterade bolagen.198 Forskarna Arturo et. al har även funnit att de noterade 
bolagen växer snabbare i form av antalet anställda och att detta hör ihop med att bolagens 
tillgångar och omsättning växer. Dock är detta något som vi endast har funnit tendenser till i 
vår studie eftersom vi inte har kunnat statistiskt säkerställa detta resultat.  

De skillnader som vi har funnit i dessa tre tillväxtmått styrks av de tidigare teorier som berör 
detta område, och det verkar som om de fördelar som finns väger tyngre än de nackdelar som 
vi redovisat tidigare i detta fall med tillväxt. Men en diskussion som förs av Ramezani et. al199 
där de funnit att bara för att ett företag växer snabbt och kan ta tillvara på fler 
investeringsmöjligheter och gå in i nya marknader, så blir det inte en självklarhet att de 
företagen är mer lönsamma jämfört med de företag som endast växer i normaltakt. Det visar 
att det inte finns ett klart samband mellan tillväxt och lönsamhet enligt teorin, dock är det 
något som vi inte har valt att studera i vår studie utan vi har istället fokuserat på att studera 
skillnaderna i tillväxt mellan de noterade och onoterade bolagen enligt ovan. 

Den första hypotesen som vi har ställt upp när det gäller tillväxt H3a, kan vi med en statistisk 
säkerhet bekräfta eftersom våra resultat tillsammans med de teorier som vi har inom tillväxt 
visar att de noterade bolagen växer snabbare jämfört med onoterade bolagen. Vi har kommit 
fram till att de i alla fall växer snabbare när det gäller omsättning och att de tenderar att ha en 

                                                           
195 Schoubben, Frederiek and Van Hulle, Cynthia (2007) - The Impact of Growth Opportunities on the 
Investment-Cash Flow Sensitivity. s.21. 
196 Se Tabell 2 s.35 
197 Arturo Capasso, Matteo Ross, Biagio Simonetti. (2005) – Ownership structure heterogeneity and 
performance: A comparison between listed and unlisted companies. S.8 
198 Se Tabell 2 s.35 
199 Ramezani, Cyrus A. Soenen, Luc. Jung, Alan (2002) - Growth, Corporate Profitability, and Value Creation. 
s.65 
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högre personaltillväxt. Den andra hypotesen H3b som berör företagens investeringar och 
tillväxt i totala tillgångar kan vi även bekräfta med en statistisk säkerhet, och de resultat som 
vi funnit i vår statistiska studie styrks av tidigare forskning som även visar att de noterade 
bolagen investerar mer jämfört med de onoterade bolagen. 

6.5 Sammanfattande analys av hypoteserna 

Här nedan följer en sammanfattande tabell av de resultat som vi har kommit fram till i vår 
analys av de hypoteser som vi har testat. Vi har i flera fall varken kunnat bekräfta eller 
förkasta de hypoteser som vi prövat. Vi har istället endast funnit tendenser till att de onoterade 
bolagen är mer lönsamma än de noterade, samt resultat som tyder på att de onoterade bolagen 
har en högre skuldsättningsgrad jämfört med de noterade bolagen. De resterande hypoteserna 
har vi emellertid bekräftat i vår analys.  

Hypoteser Analys Bekräfta/Förkasta 

Noterade bolag har högre Re än onoterade bolag Noterat ≠ 
Onoterat 

Varken bekräfta eller 
förkasta 

Noterade bolag har högre Rsyss än onoterade 
bolag 

Noterat ≠ 
Onoterat 

Varken bekräfta eller 
förkasta 

Noterade bolag har minde S/E än onoterade 
bolag 

Noterat ≠ 
Onoterat 

Varken bekräfta eller 
förkasta 

Noterade bolag har högre soliditet än de 
onoterade 

Noterat > 
Onoterat 

Bekräfta 

Noterade bolag har högre tillväxt än de 
onoterade 

Noterat > 
Onoterat 

Bekräfta 

Noterade bolag investerar mer än onoterade 
bolag 

Noterat > 
Onoterat 

Bekräfta 

Tabell 15 Analyssammanfattning - Egenhändigt konstruerad tabell av författarna 
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7 SLUTDISKUSSION & SLUTSATSER 
I denna slutliga del utav uppsatsen redovisar vi våra slutsatser, och även en avslutande 
diskussion om sanningskriterierna. Vi kommer också att ge förslag till vidare forskning. 

7.1 Slutsatser 

Uppsatsens frågeställning och syfte var att studera om börsnoterade företag är mer lönsamma 
än onoterade företag. Vi har utgått från företag som är noterade på OMX Small Cap för att 
sedan finna onoterade bolag, som är lika stora och verkar inom samma bransch som de 
noterade bolagen. Anledningen till att vi valt OMX Small Cap är att vi antog att det skulle 
möjliggöra en bättre jämförelse mellan grupperna. För att undersöka bolagen har vi delat upp 
uppsatsen i tre områden lönsamhet, finansiell struktur samt tillväxt. För att besvara vår 
frågeställning har vi med hjälp av teorier skapat hypoteser som sedan prövat med olika 
nyckeltal.  

Lönsamheten testade vi genom räntabilitet på eget kapital (Re) samt räntabilitet på sysselsatt 
kapital (Rsyss). Här har tidigare forskning varit delad, vissa menar att de noterade bolagen är 
mer lönsamma än onoterade bolag medan andra har visat de motsatta. Vi skapade hypoteser 
där vi antog att de noterade bolagen har högre lönsamhet. Vi fann dock inget signifikant 
samband för dessa hypoteser. Våra resultat visade snarare svaga tendenser till det motsatta, de 
onoterade tenderar att ha högre lönsamhetsmått i båda fallen. Våra resultat ligger närmare de 
resultat som visar att de onoterade bolagen har högre räntabilitets mått.  

Den finansiella strukturen mättes genom skuldsättningsgraden (S/E) samt soliditet. Våra 
hypoteser var att de noterade bolagen har en högre soliditet samt en lägre skuldsättningsgrad 
än de onoterade bolagen, tidigare studier har visat på detta. Här fann vi signifikanta skillnader 
för soliditeten, de noterade bolagen har en högre soliditet än de onoterade bolagen. För 
skuldsättningsgraden fann vi svaga tendenser för att stödja vår hypotes, däremot var 
sambandet inte signifikant och därför kan vi inte förkasta hypotesen.  

För att mäta tillväxten har vi använt oss av ökningen i omsättning, tillgångar samt antalet 
anställda. Här har tidigare forskning varit samstämmig, de noterade bolagen växer snabbare 
än de onoterade på samtliga områden. De hypoteser som vi satt upp var att de noterade växer 
snabbare än de onoterade på dessa områden. Vi fann ett signifikant samband för omsättning 
och tillgångar, de noterade växer snabbare än de onoterade. Vad gällande tillväxten i antalet 
anställda fann vi inget signifikant samband däremot fanns en tendens till att de noterade växte 
snabbare än de onoterade bolagen.  

Anledningarna till att de onoterade bolagen tenderar att ha en högre räntabilitet på eget kapital 
har vi inte mätt. Tidigare forskning har diskuterat kring sambandet mellan 
skuldsättningsgraden och räntabilitet på eget kapital. De onoterade bolagen finansierar sin 
verksamhet i större utsträckning via lånade pengar, det gör att de får en högre räntabilitet på 
eget kapital. Om vi gör en jämförelse av våra resultat så tenderar de onoterade bolagen att ha 
en högre Re och högre skuldsättningsgrad, sambandet kan visas i Dupontmodellen samt i 
hävstångsformeln. Det medför att vi skulle kunna stärka de tidigare forskningsresultaten. 
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Avslutningsvis skulle vi kunna sammanfatta våra resultat med att säga att de onoterade 
bolagen tenderar att ha en högre räntabilitet på eget kapital samt sysselsatt kapital. Däremot 
har de noterade bolagen en lägre skuldsättningsgrad och högre soliditet. De noterade växer 
även snabbare än de onoterade bolagen i de tillväxtnyckeltal som vi mätt. 

7.2 Diskussion om sanningskriterier 

Vi har tidigare i vår praktiska metoddel diskuterat kring validitet, reliabilitet samt 
generaliserbarhet. Nu när studien är genomförd är det bra att reflektera över dessa begrepp 
ytterligare. 

För att få en så god validitet som möjligt i vår undersökning har vi utgått från tidigare 
forskning inom vårt område för att konstruera våra hypoteser. För att testa våra hypoteser har 
olika nyckeltal beräknats. För att få en så god inre validitet som möjligt har vi valt nyckeltal 
som använts vid tidigare forskning, genom att göra detta anser vi att den inre validiteten är 
god. Den externa validiteten har vi säkrat genom att all information från årsredovisningarna 
har kontrollerats minst två gånger. 200 

För att försäkra oss om att de data vi insamlat från årsredovisningarna är korrekta har vi 
granskat denna information minst två gånger, och de företag som har haft extrema värden har 
vi granskat extra noga för att försäkra oss om att vi inte har räknat fel. De nyckeltal samt 
metod som vi använt oss av har också använts vid tidigare liknande studier. Eftersom att vi 
har genomfört en kvantitativ studie, tror vi att de resultat som vi har funnit inte skulle skilja 
sig ifall en liknande undersökning skulle göras igen på samma börslista och tidsperiod. 
Resultaten kan möjligtvis skilja sig något om företagen på börslistan skulle förändras, och det 
leder till att vi anser att reliabiliteten i vår undersökning är god.201  

Vi har genomfört ett urval av företag till vår undersökning med den information som vi har 
haft tillgänglig, men det går säkert att finna bättre matchande par om man har mer information 
att tillgå. Vi tror dock att undersökningen kan generaliseras på OMX Small Cap listan. De 
resultat vi funnit stämmer med flera tidigare undersökningar vilket ökar generaliserbarheten i 
vår undersökning.202 Vad gällande den finansiella strukturen samt tillväxten tror vi att 
resultaten kan generaliseras i högre utsträckning, dels på grund av att resultaten i vår studie 
varit signifikanta samt att dessa resultat kan stärkas av tidigare forskning. När det gäller 
räntabilitetsmåtten hittade vi inga signifikanta skillnader mellan grupperna, bara tendenser. 
Men de tendenser som vi fann stämmer överrens med tidigare forskning som visat att de 
onoterade bolagen har en högre räntabilitet främst på eget kapital. Men samtidigt har även 
annan forskning visat att de noterade bolagen är mer lönsamma sett till dessa nyckeltal, så vi 
är försiktiga med att generalisera våra resultat allt för mycket gällande lönsamhetsmåtten. 

 

 
                                                           
200 Svenning C. (2003) – Metodboken. s. 64-66 
201 Bryman Et Al (2005) - Vetenskapliga metoder. s. 48 
202 Ibid. s. 100-101 
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7.3 Förslag till vidare forskning 

Vi som författare till denna uppsats tycker det är viktigt att reflektera över vad studien saknar 
och vad som skulle kunna vidareutvecklas eller genomföras annorlunda. I vår studie har vi 
använt oss av historiska data och det vore därför väldigt intressant att göra om studien igen, 
för att vidare studera ifall de noterade bolagen har klarat sig bättre i den nu rådande finansiella 
krisen. Tidigare forskning har visat på att de noterade bolagen har en bättre finansiell 
flexibilitet och har bättre förutsättningar för att klara förändringar på marknaden. Ett annat 
förslag till vidare forskning är att genomföra en liknande studie fast med fler börslistor och 
betydligt fler bolag, för att se om det finns skillnader mellan olika branscher och storleken på 
bolagen. Det skulle också vara intressant att studera ifall någon bransch har klarat sig bättre 
jämfört med någon annan i den finanskris och lågkonjunktur som nu råder. 
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BILAGOR 
Normalfördelning av variabler med Q-Q Plots 
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BILAGA LÖNSAMHET  
 
Fördelning av lönsamhetsmåtten 

 

 

 

 

 

 

 

 Oberoende T-test av lönsamhetsmåtten 

 

 

 

 

  

 Noterad N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Re 1 25 ,049653 ,5759248 ,1151850 
2 25 ,194335 ,4065873 ,0813175 

Rsyss 1 25 ,074038 ,2866626 ,0573325 
2 25 ,163473 ,3156609 ,0631322 

  Levene's Test for 
Equality of Variances 

t-test for Equality of Means 

    95% Confidence 
Interval of the 
Difference 

  F Sig. t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Differenc
e 

Std. 
Error 
Differenc
e 

Lower Upper 

Re Equal 
variances 
assumed 

1,544 ,220 -
1,026 

48 ,310 -,1446817 ,1409968 -,4281749 ,1388114 

Equal 
variances not 
assumed 

  -
1,026 

43,163 ,311 -,1446817 ,1409968 -,4289979 ,1396344 

Rsyss Equal 
variances 
assumed 

,855 ,360 -
1,049 

48 ,300 -,0894349 ,0852801 -,2609020 ,0820321 

Equal 
variances not 
assumed 

  -
1,049 

47,561 ,300 -,0894349 ,0852801 -,2609429 ,0820730 



III 
 

Enkelt T-Test av parvisa differenser mellan noterade och onoterade bolag 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

S.Re 25 -,144682 ,7027545 ,1405509 
S.Rsyss 25 -,089435 ,4217104 ,0843421 

 

Mann-Whitney test av lönsamhetsmåtten 

 

 

Wilcoxon Signed-rank test av lönsamhetsmåtten 

  N Mean Rank Sum of Ranks 

Re.Noterad - 
Re.Onoterad 

Negative Ranks 13a 14,00 182,00 

Positive Ranks 12b 11,92 143,00 

Ties 0c   

Total 25   

Rt.Noterad - Rt.Onoterad Negative Ranks 14d 13,93 195,00 

Positive Ranks 11e 11,82 130,00 

Ties 0f   

Total 25   
a. Re.Noterad < Re.Onoterad 

b. Re.Noterad > Re.Onoterad 

c. Re.Noterad = Re.Onoterad 

d. Rt.Noterad < Rt.Onoterad 

e. Rt.Noterad > Rt.Onoterad 

f. Rt.Noterad = Rt.Onoterad 

 
 
 
 

 Test Value = 0                                        
  95% Confidence Interval of the Difference 

 t df Sig. (2-tailed) Mean 
Difference 

Lower Upper 

S.Re -1,029 24 ,314 -,1446817 -,434765 ,145401 

S.Rsys
s 

-1,060 24 ,300 -,0894349 -,263508 ,084639 

 Noter
ad 

N Mean Rank Sum of Ranks 

Re 1 25 24,44 611,00 

2 25 26,56 664,00 
Total 50   

Rt 1 25 23,76 594,00 

2 25 27,24 681,00 
Total 50   

 Re Rt 

Mann-Whitney U 286,000 269,000 

Wilcoxon W 611,000 594,000 

Z -,514 -,844 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,607 ,399 

a. Grouping Variable: Noterad 
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BILAGA FINANSIELL STRUKTUR 
 

 

 

 

 

Oberoende T-test av Soliditet och Skuldsättningsgraden 

 

 

 

 

 

  Levene's Test for 
Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

    95% Confidence 
Interval of the 
Difference 

  F Sig. t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. 
Error 
Differenc
e 

Lower Upper 

Soliditet Equal 
variances 
assumed 

,399 ,530 1,862 48 ,069 ,0991771 ,0532679 -
,0079252 

,2062793 

Equal 
variances 
not assumed 

  1,862 47,
893 

,069 ,0991771 ,0532679 -
,0079313 

,2062855 

S/E Equal 
variances 
assumed 

,293 ,591 -,948 48 ,348 -,5122708 ,5401662 -
1,598347
6 

,5738061 

Equal 
variances 
not assumed 

  -,948 47,
990 

,348 -,5122708 ,5401662 -
1,598353
5 

,5738120 

 

Wilcoxon Signed-rank test 

 Re.Noterad - 
Re.Onoterad 

Rt.Noterad - 
Rt.Onoterad 

Z -,525a -,874a 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,600 ,382 
a. Based on positive ranks. 
b. Wilcoxon Signed Ranks Test 

  S/E Soliditet 
N Valid 50 50 

Missing 0 0 
Mean 2,836138 ,440557 
Median 2,459962 ,413904 
Std. Deviation 1,9078140 ,1930121 
Percentiles 25 1,782003 ,316146 

50 2,459962 ,413904 
75 3,061991 ,537009 

 Noterad N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Soliditet 1 25 ,490145 ,1927322 ,0385464 

2 25 ,390968 ,1838231 ,0367646 
S/E 1 25 2,580003 1,8958461 ,3791692 

2 25 3,092273 1,9236045 ,3847209 



V 
 

Enkelt T-Test av parvisa differenser mellan noterade och onoterade bolag 

One-Sample Statistics 
 N Mean Std. Deviation Std. Error 

Mean 
S.Sol 25 ,094917 ,2347756 ,0469551 
S.S/E 25 -,512271 2,7805876 ,5561175 

 

One-Sample Test 

 Test Value = 0                                        

  95% Confidence Interval of 
the Difference 

 t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Lower Upper 

S.Sol 2,021 24 ,055 ,0949172 -,001993 ,191828 
S.S/E -,921 24 ,366 -,5122708 -1,660041 ,635499 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normalfördelningstest av Skulsättningsgraden – Q-Q Plot med och utan outliers 

 

  

 Soliditet S/E 
Mann-Whitney U 208,000 229,000 
Wilcoxon W 533,000 554,000 

Z -2,028 -1,620 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,043 ,105 

a. Grouping Variable: Noterad 



VI 
 

Mann-Whitney test av S/E och soliditet  

 

 

 

 

 

 

Wilcoxon test av S/E och soliditet. 

  N Mean Rank Sum of Ranks 

Soliditet.Noterad - Soliditet.Onoterad Negative Ranks 7a 11,43 80,00 

Positive Ranks 18b 13,61 245,00 

Ties 0c   

Total 25   

SE.Noterad - SE.Onoterad Negative Ranks 16d 15,00 240,00 

Positive Ranks 9e 9,44 85,00 

Ties 0f   

Total 25   

a. Soliditet.Noterad < Soliditet.Onoterad 

b. Soliditet.Noterad > Soliditet.Onoterad 

c. Soliditet.Noterad = Soliditet.Onoterad 

d. SE.Noterad < SE.Onoterad 

e. SE.Noterad > SE.Onoterad 

f. SE.Noterad = SE.Onoterad 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 Noterad N Mean Rank Sum of Ranks 

Soliditet 1 25 29,68 742,00 
2 25 21,32 533,00 
Total 50   

S/E 1 25 22,16 554,00 
2 25 28,84 721,00 
Total 50   

 Soliditet.Noterad - 
Soliditet.Onoterad 

SE.Noterad - 
SE.Onoterad 

Z -2,220a -2,085b 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,026 ,037 

a. Based on negative ranks. 

b. Based on positive ranks. 

c. Wilcoxon Signed Ranks Test 
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BILAGA TILLVÄXT 
Basdata för tillväxtmåtten 
Noterad T.Oms T.Tillg T.Ans 
1 N Valid 25 25 25 

Missing 0 0 0 
Mean ,299734 ,240388 ,117351 
Median ,222489 ,098485 ,075332 
Std. Deviation ,3310711 ,3692457 ,1635050 

2 N Valid 25 25 25 
Missing 0 0 0 

Mean ,068108 ,059755 ,046532 
Median ,046857 ,079514 ,040905 
Std. Deviation ,1300197 ,1659749 ,1381783 

 

Oberoende T-test av tillväxt 
 Noterad N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

T.Oms 1 25 ,299734 ,3310711 ,0662142 

2 25 ,068108 ,1300197 ,0260039 
T.Tillg 1 25 ,240388 ,3692457 ,0738491 

2 25 ,059755 ,1659749 ,0331950 
 
T.Ans 

1 25 ,117351 ,1635050 ,0327010 

     

2 25 ,046532 ,1381783 ,0276357 
      

Independent Samples Test 
  Levene's Test for 

Equality of 
Variances 

T-test for Equality of Means 

    95% Confidence 
Interval of the 
Difference 

  F Sig. t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

Lower Upper 

T.Oms Equal 
variances 
assumed 

6,300 ,015 3,256 48 ,002 ,2316257 ,0711374 ,088594
4 

,3746570 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  3,256 31,23
1 

,003 ,2316257 ,0711374 ,086583
5 

,3766678 

T.Tillg  Equal 
variances 
assumed 

5,791 ,020 2,231 48 ,030 ,1806336 ,0809667 ,017839
1 

,3434280 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  2,231 33,31
8 

,033 ,1806336 ,0809667 ,015965
3 

,3453018 

T.Ans Equal 
variances 
assumed 

1,182 ,282 1,654 48 ,105 ,0708187 ,0428145 -
,015265
7 

,1569031 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  1,654 46,70
2 

,105 ,0708187 ,0428145 -
,015327
6 

,1569650 

 



VIII 
 

Enkelt T-test av tillväxtmåtten 
One-Sample Statistics 

 N Mean Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

S.Toms 25 ,231626 ,3660922 ,0732184 

S.Ttillg 25 ,180634 ,4152601 ,0830520 

S.Ans 25 ,070819 ,2200307 ,0440061 

 

Mann-Whitney test av tillväxtmåtten 

 Noterad N Mean Rank Sum of Ranks 

T.Oms 1 25 32,08 802,00 

2 25 18,92 473,00 
Total 50   

T.Tillg 1 25 28,60 715,00 

2 25 22,40 560,00 
Total 50   

T.Ans 1 25 28,88 722,00 

2 25 22,12 553,00 
Total 50   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

One-Sample Test 
 Test Value = 0                                        
  95% Confidence Interval of the 

Difference 
 t df Sig. (2-tailed) Mean 

Difference 
Lower Upper 

S.Toms 3,163 24 ,004 ,2316257 ,080510 ,382741 
S.Ttillg 2,175 24 ,040 ,1806336 ,009223 ,352044 
S.Ans 1,609 24 ,121 ,0708187 -,020005 ,161643 

Test Statisticsa 
 T.Oms T.Tillg T.Ans 
Mann-Whitney U 148,000 235,000 228,000 
Wilcoxon W 473,000 560,000 553,000 
Z -3,192 -1,504 -1,640 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,001 ,133 ,101 

a. Grouping Variable: Noterad 



IX 
 

Wilcoxon signed-rank test 
  N Mean Rank Sum of Ranks 

Oms.Noterad - Oms.Onoterad Negative Ranks 8a 6,75 54,00 

Positive Ranks 17b 15,94 271,00 

Ties 0c   

Total 25   

Tillg.Noterad - Tillg.Onoterad Negative Ranks 9d 10,44 94,00 

Positive Ranks 16e 14,44 231,00 

Ties 0f   

Total 25   

Ans.Noterad - Ans.Onoterad Negative Ranks 7g 12,29 86,00 

Positive Ranks 18h 13,28 239,00 

Ties 0i   

Total 25   

a. Oms.Noterad < Oms.Onoterad 

b. Oms.Noterad > Oms.Onoterad 

c. Oms.Noterad = Oms.Onoterad 

d. Tillg.Noterad < Tillg.Onoterad 

e. Tillg.Noterad > Tillg.Onoterad 

f. Tillg.Noterad = Tillg.Onoterad 

g. Ans.Noterad < Ans.Onoterad 

h. Ans.Noterad > Ans.Onoterad 

i. Ans.Noterad = Ans.Onoterad 

 

 Oms.Noterad - 
Oms.Onoterad 

Tillg.Noterad - 
Tillg.Onoterad 

Ans.Noterad - 
Ans.Onoterad 

Z -2,919a -1,843a -2,058a 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,004 ,065 ,040 

a. Based on negative ranks. 
b. Wilcoxon Signed Ranks Test 
 


