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Sammanfattning 
I dagens utvecklade samhälle upplever de flesta företag en hårdare konkurrens. Företag 
tvingas utöka sitt erbjudande med ett extra för att leva upp till prestationskrav och 
säkerställa framtida verksamhet. Ofta räcker det inte med enbart en produkt eller en tjänst, 
kunden kräver ett bredare tjänsteerbjudande. Således får tjänsteföretag en alltmer betydande 
roll i de flesta ekonomier och många anser att alla företag idag är mer eller mindre 
tjänsteföretag. 
 
En naturlig del i livscykeln för många växande företag är frågan om huruvida företaget ska 
börsnoteras eller inte. En avgörande faktor i detta beslut är de för- och nackdelar en 
börsintroduktion för med sig. Forskning har visat att prestation kan skilja sig åt mellan 
olika industrier. Finns det någon bransch som prestationsmässigt upplever större fördelar 
vid en börsnotering? Om alla företag är mer eller mindre tjänsteföretag, för vilka är det 
mest fördelaktigt att notera sig? Kan det finnas incitament att utveckla företag mot att bli 
mer tjänsteinriktade innan en börsnotering eller är det mer fördelaktigt att vänta tills efter 
noteringen?  
 
Syftet med denna studie är att undersöka om prestationen efter en börsnotering skiljer sig åt 
mellan mer och mindre tjänstekaraktäristiska företag. Studien ämnar skapa en djupare 
förståelse för vilka faktorer som ligger bakom företags prestation efter en 
börsnotering.  Detta har gjorts genom att ingående studera 36 svenska företag som 
börsnoterat sig på Nasdaq OMX under åren 2001- 2010. 
       
Studien har tillämpat en kvantitativ forskningsansats, vilket har gjorts genom en 
positivistisk kunskapssyn och med ett deduktivt angreppssätt. Genom hypotesställning har 
problemformuleringen undersökts empiriskt samtidigt som tidigare forskning och teorier 
inom området har studerats.  
 
Studiens resultat visar på ett signifikant samband mellan grad av tjänstekaraktär och två av 
studiens prestationsmått. Räntabilitet på eget kapital och räntabilitet på sysselsatt kapital 
visade på ett negativt samband med grad av tjänstekaraktär, mer tjänsteinriktade företag 
presterade i dessa mått sämre efter en börsnotering. Däremot fann studien inget stöd för 
samband mellan grad av tjänstekaraktär och prestation mätt i soliditet, 
omsättningsförändring samt förändring i antal anställda. Studiens resultat skulle kunna bero 
på de särdrag som karaktäriserar tjänsteföretag, olika motiv bakom en börsintroduktion 
eller kombination av båda.  
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1. Inledning 
  
I studiens inledande kapitel beskrivs den bakgrund och de utgångspunkter som ligger till 
grund för vår studie och val av ämne. Därefter diskuteras problembakgrunden inom det 
aktuella forskningsområdet vilket mynnar ut i studies problemformulering och syfte. 
Kapitlet avslutas med studiens avgränsningar och nytta.  
  

1.1 Bakgrund 
Den 4 februari 1863 klockan 14.00 öppnades Stockholms fondbörs för första gången. Det 
är 150 år sedan som den svenska börsmarknaden startades och gjorde ett första dagsavslut 
på 22 affärer. Idag, 150 år senare, så ligger snittet på 225 000 avslut per dag. Börsens 
historia går egentligen ännu längre tillbaka i tiden och redan på 1600-talet användes 
Stortorget i Gamla Stan i Stockholm för handel. Denna form av börshandel utvecklades 
sedan 1778 då Börshuset stod klart. Även om dåtidens handel bestod mer i varor än 
värdepapper kan man ändå se vissa likheter med dagens börshandel. (Nasdaq OMX 1, 
2013; NE 1, 2013)   
 
Börsens historia speglar Sveriges ekonomiska utveckling från en lokal ekonomi till en aktör 
på den internationella marknaden (Nasdaq OMX Nordic, 2013). Då ekonomin i ett land 
förändras är en naturlig följd att även dess marknad utvecklas, likväl det omvända, då en 
marknad förändras utvecklas även ekonomin. Under de senaste decennierna har tjänsternas 
andel av den svenska bruttonationalprodukten ökat och år 2011 bestod BNP till 70 % av 
tjänster (Holmberg, 2012).  Detta ger belägg för att ekonomin har förändrats och blivit mer 
tjänsteinriktad. Har denna förändring påverkat marknaden på vilken företagen är 
verksamma och påverkas även den finansiella marknaden?  
 
Huruvida ett företag ska börsnoteras eller förbli ett privat företag är ett vitalt beslut. Att 
börsnoteras innebär en förändring av företagets ägarstruktur och den publika marknaden 
bjuds in. Ägarstrukturen är en grundläggande del av ett företag eftersom den ofta påverkar 
beslutsfattandeprocesser, vilket kan inverka på företagets operativa agenda. (Jenkinson & 
Ljungqvist, 2001, s. 127) Under de senaste åren kan en minskning av antalet börsnoteringar 
på den svenska marknaden observeras. Detta innebär att färre företag väljer att bli publika 
och finnas tillgängliga på en aktiv aktiemarknad. En orsak till det lägre antalet 
börsintroduktioner kan vara den låga räntenivån i Sverige kombinerat med aktiemarknadens 
avkastningskrav (Goksör, 2012). Samtidigt kan det antas finnas efterdyningar av IT-
kraschen i början på 2000-talet och den finansiella krisen 2008, vilket eventuellt kan ha 
påverkat minskningen.   
 
En börsintroduktion benämns ofta i internationella sammanhang som IPO, initial public 
offering. Ett företag kan ha många olika motiv till att genomgå en IPO, men de vanligaste 
handlar ofta om kapitalanskaffning för att finansiera en framtida expansion, samgående 
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med andra företag, eller helt enkelt lånefinansiering. (Grundvall et al., 2007, s.18-20) 
Grundvall et al. (2007, s.18-20) menar även att andra motiv kan vara att få publicitet för 
företaget, öka företagets status och att skapa ett positivt tryck för de anställda. Flera av 
dessa motiv kan ses som icke finansiella motiv och skulle kunna kopplas till 
tjänsteaktiviteter. Företaget med tjänsteaktiviteter fokuserar på relationsskapande och det 
intellektuella kapitalet är viktigt (Grönroos, 2008, s. 22, 38). En tjänst definieras som en 
process kunden deltar i och att produktion och konsumtion oftast sker simultant (Grönroos, 
2008, s. 63). 
 
Henkoff & Sample (1994, s. 48) skriver i sin artikel att det inte är av betydelse om företag 
tillverkar produkter du kan använda och ta på, eller om de erbjuder något du kan uppleva. 
De avgörande faktorerna är vilken service som finns inbyggd, hur produkten är designad 
och levererad, uppdaterad, reparerad, installerad och förklarad. Detta är något som även 
Grönroos (2008, s. 24-25) påvisar då han menar att alla företag är mer eller mindre 
tjänsteföretag, eftersom kärnprodukten mestadels bara är en utgångspunkt med 
tjänstekomponenter runtomkring. Dock är företag olika mycket medvetna om detta 
(Grönroos, 2008, s. 24). Att företag byggs på tjänster blir mer vanligt och enligt Grönroos 
(2008, s. 15) blir det svårare för företag att undvika en tjänsteekonomi, vilket även påverkar 
deras position på aktiemarknaden. Tjänstesektorn är en växande del av ekonomin i 
tillväxtländer, vilket även leder till att den traditionella arbetskraften har blivit utbytt mot 
intellektuell arbetskraft (Kullvén & Mattsson, 1994 s. 16). Att ha ett serviceperspektiv 
kräver att företaget har fokus på relationer och att värdet skapas genom att bygga 
långsiktiga och hållbara relationer mellan företag och kund. En av tjänsteföretagets 
viktigaste tillgångar är långsiktiga relationer med dess ägare (Grönroos, 2008 s. 24). Detta 
går lite emot hur dagens aktiemarknad fungerar, där kortsiktiga investeringar dominerar. 
Capasso et al. (2005, s. 2) menar i sin studie att det finns en risk att företagsledningen 
agerar kortsiktigt för att hålla en god nivå på aktiekursen. För börsnoterade tjänsteföretag 
kan detta skapa problem då aktieägarna även är företagets ägare.  Långsiktiga relationer 
med samarbetspartners, kunder och leverantörer behövs för att få företaget lönsamt och blir 
omöjliga att utveckla på ett hållbart sätt om dess aktieägare enbart ser till kortsiktig 
avkastning. (Grönroos, 2008, s. 24) 
 

1.2 Problemdiskussion 
Medan tjänsteföretag ser till långsiktigt ägande är handel med aktier ofta mer en form av 
kortsiktigt ägande (Grönroos, 2008, s. 24). Teorier om tjänsteföretag menar att 
tjänsteföretag bör ha ett långsiktigt perspektiv, innebär detta att tjänsteföretag är mindre 
lämpade för publikt ägande? Samtidigt arbetar tjänsteföretag med långsiktigt 
relationsbyggande, skulle därför en IPO, genom att företaget släpper in sina kunder, kunna 
innebära ytterligare ett steg i relationsbyggandet? 
  
Allt fler företag går mot att bli mer tjänsteinriktade, men trots detta har vi inte funnit studier 
på specifikt tjänsteföretag som genomgår en IPO. Mycket av den tidigare framstående 
forskningen kring IPO handlar om prissättning i och med en börsnotering (Allen & 
Faulhaber, 1989; Cai et al., 2011; Ritter, 1984). Carter & Manaster (1990) undersökte även 
huruvida det fanns ett samband mellan mängden information och avkastning på IPO:n. 
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Prestigefyllda garanter kopplas samman med lägre riskerbjudanden, vid lägre risk finns 
mindre incitament att ha information. Studien kom fram till att det fanns ett negativt 
samband mellan garantens prestige och avkastningen på IPO:n.  
 
Ritter (1991) ansåg att många tidigare studier kring prissättning enbart ser till kort sikt. Han 
ville istället undersöka hur företag presterade på lång sikt efter en IPO. I studien görs en 
jämförelse mellan företag inom olika industrier, som visar på stor skillnad i den långsiktiga 
prestationen. Dessutom visar studien att unga företag som gör en IPO under tider då många 
andra gör det presterar sämre på sikt. Studien visar även att företag i genomsnitt presterade 
sämre än aktiemarknaden under tidsperioden direkt efter en IPO. (Ritter, 1991) Ett relativt 
nytt område inom IPO och prissättning som Xueming (2008) studerade är 
marknadsföringens påverkan vid en IPO. Studien fann incitament till att företag som 
spenderade pengar på marknadsföring innan en IPO reducerade underprissättningen samt 
ökade handeln av IPO:n (Xueming, 2008). 
 
Certo et al. (2009) sammanställer i sin studie tidigare forskning om IPO:s och kopplingen 
till ledarskap och entreprenörskap. De anser att detta är ett outforskat område och att lite 
forskning har genomförts för att se hur och om företags karaktäristiska påverkar IPO:s. De 
påvisar också en förmodad stor betydelse av branschtillhörighet i IPO-sammanhang, 
eftersom branschtillhörigheten i sig kan innebära ytterligare branschspecifika utmaningar 
utöver själva börsnoteringen (Certo et al., 2009, s. 1362). Forskning har dessutom visat att 
branschtillhörighet har betydelse för prestation där McGahan & Porter (1997, s. 29) anser 
att olika aspekter kopplade till branschtillhörighet kan förklara upp till 32 % av skillnader i 
prestation mellan noterade företag. Samtidigt som Misangyi et al. (2006, s. 571) menar att 
den största betydelsen för prestation finns i effekter kopplade till affärssegment men även 
att branschen och företagsfaktorer påverkar. Enligt Schmalensee (1989, s. 1000) är 
åsikterna kring branschövergripande forskning delade, vissa anser att sådana studier är bra 
då de kan se samband mellan strukturella parametrar inom branschen och prestation. 
Medan andra menar att sådana studier inte kan ge något egentligt användbart. Enligt 
Schmalensee (1989, s. 952) ska man inte hårdra det till något bra eller dåligt, då dessa 
studier kan komma med användbar fakta. Branschövergripande studier bör främst ses som 
forskning för att finna empiriska bevis på samband. Många tidigare branschöverskridande 
studier har gett robusta riktlinjer till hur marknaden fungerar, främst inom 
tillverkningsindustrin även om det inte är fastställt exakt hur det fungerar. (Schmalensee, s. 
1000)  
 
Med detta som grund ansåg vi det intressant att fokusera denna studie på ett område som är 
mer outforskat, men som ändå har kopplingar till vad som redan gjorts.  Ritter (1991) såg 
en skillnad i prestation mellan olika industrier, Carter & Manaster (1990) visade att 
mängden information kan ha betydelse för den avkastning IPO:n ger och Xueming (2008) 
att marknadsföring innan IPO har betydelse för prissättning och handeln vid notering. 
Studieresultat har även visat att ett högt engagemang hos individer i ett företag förbättrar 
företagets prestationer under övergång till offentligt ägande (Certo et al., 2009, s. 1351). 
Även om dessa studier har undersökt olika faktorers betydelse för prissättning, prestation 
och värdeskapande för aktieägarna har vi inte funnit några studier som fokuserat på om 
företags branschtillhörighet har en betydelse för hur de presterar efter en IPO i Sverige.  
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Vi ser här att det finns ett teoretiskt gap att fylla. Finns det vissa typer av företag som efter 
en IPO klarar sig bättre medan andra typer av företag inte klarar sig lika bra? Har branschen 
i vilket företaget är aktivt betydelse för dess prestation efter en IPO och finns det då 
karaktäristiska drag hos företag som kan kopplas samman med en framgångsrik IPO?  
 
Då den senare tidens utveckling visar på att fler och fler företag går från rena 
produktionsföretag mot att bli mer tjänsteinriktade vore det med stöd av ovanstående 
diskussion intressant att se om prestationen efter en IPO skiljer sig åt mellan mer och 
mindre tjänstekaraktäristiska företag. Kan det finnas incitament för företag att utvecklas 
mot att bli mer tjänsteinriktat innan en IPO eller bör de vänta till efter en IPO? Detta kan 
vara praktiskt viktigt för företag att vara medvetna om, eftersom det kan göra dem extra 
medvetna om för- och nackdelar med en IPO samt ge en bra indikation på lämplig tidpunkt 
för en börsnotering för just deras specifika företag. 

1.3 Problemställning 
Påverkar graden av tjänstekaraktär hos svenska företag dess prestation efter en 
börsnotering?   

1.4 Syfte 
Syftet med den här studien är att undersöka om det finns ett samband mellan ett företags 
grad av tjänstekaraktär och dess prestation efter en genomförd IPO.  

1.5 Avgränsningar 
I denna studie kommer vi att undersöka alla svenska företag som primärnoterats på 
handelsplatsen Nasdaq OMX under åren 2001-2010. Detta eftersom den svenska 
börsmarknaden Nasdaq OMX är den största i Sverige samt att data som finns tillgänglig om 
företag som genomgått en IPO är begränsad till dessa år.  

1.6 Studiens nytta 
Denna studie riktar sig främst till akademiker och företag aktiva i Sverige, eftersom den 
berör det svenska näringslivet. Studien kan även vara relevant för personer eller företag 
som är intresserade av att analysera prestation och lönsamhetsmått i samband med 
börsnoteringar. Då studien har en inriktning mot tjänstekaraktäristiska företag finns 
relevans även för aktörer inom tjänstesektorn.  
 
Studier har gjorts över både prestation och vad som skiljer olika branscher åt, men ingen 
har kombinerat dessa och tittat på effekterna efter en börsnotering. Det unika vår studie 
bidrar med är att titta på sambanden mellan hur svenska företag av mer eller mindre 
tjänstekaraktär presterar efter en notering på den svenska aktiemarknaden, vilket kommer 
att fylla ett teoretiskt såväl som ett praktiskt gap.   
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2. Teoretiska utgångspunkter 
   
Kapitlet är utformat så att begrepp och definitioner förklaras för att sedan appliceras på 
denna studies författare och forskningsområdet. Det inleds med förtydligande om 
författarnas förförståelse inom forskningsområdet och det vetenskapliga synsättet och 
perspektivet. Därefter redogörs för kunskapssyn, studiens forskningsstrategi och 
angreppssätt. Kapitlet avslutas med en redogörelse för insamling av källor samt grund för 
teorival.  
  

2.1 Förförståelse 
Förförståelsen skapar en utgångspunkt i form av referensramar och 
vetenskapsuppfattningar, vilket påverkar förståelsen genom olika tolkningar och 
förklaringar (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006, s. 44). Förförståelse kan delas upp i den 
diagnostiska förförståelsen och den allmänna förförståelsen. Den diagnostiska 
förförståelsen avser den kunskap som utvecklas i och med förarbetet inför en studie, medan 
den allmänna förförståelsen syftar till de samlade erfarenheter och kunskaper som forskaren 
besitter utan att någon förstudie har gjorts. (Arbnor & Bjerke, 1994, s. 182) 
 
Våra akademiska studier vid universitet har gett oss en god allmän förförståelse inom 
företagsekonomi som helhet, medan specifika kunskaper om IPO och aktiemarknaden har 
behandlas ytligt. Då vi går ett civilekonomprogram med inriktning mot service 
management är vår kunskap om tjänsteföretag, service och ledarskap god. Vår service 
management inriktning påverkar vår uppfattning om tjänstekaraktäristiska företag, eftersom 
vi genom utbildningens gång har byggt upp en gynnsam inställning till tjänsteföretag. Vår 
förförståelse gör att studiens teorier fokuseras på vad som är karaktäristiskt för 
tjänsteföretag och inte för tillverkningsföretag. Denna förförståelse är inget som kommer 
påverka datainsamlingen, utan snarare en motivering till vårt val av forskningsområde.  
Samtidigt är studiens kontext ny för oss, vilket gör att vi aktivt försöker komplettera studien 
med ny och mer ingående kunskap genom att studera facklitteratur, kurslitteratur samt 
vetenskapliga artiklar. Den diagnostiska förförståelsen har skapats genom en 
grundläggande teoretisk förståelse av kurslitteratur och facklitteratur, medan vetenskapliga 
artiklar har uppdaterat oss på nyare teorier och pågående forskning. Genom ett brett 
kunskapsanskaffande har vi lyckats öka vår förståelse inom ämnesområdet och på så sätt 
försökt höja studiens kvalitet samt trovärdighet.  
 

2.2 Vetenskapligt synsätt och perspektiv 
Ontologi kan beskrivas som läran om det som behöver antas för att, av verkligheten, kunna 
ge en sammanhängande och motsägelsefri förklaring (NE 2, 2013). Ontologi kan 
huvudsakligen delas upp i två synsätt utifrån sättet att uppfatta sociala entiteter; objektivism 
och konstruktionism. Det objektivistiska synsättet menar att existensen av sociala 
företeelser och dess betydelse är oberoende av sociala aktörer. Synsättet menar att de 



 6	  

sociala företeelser som vi möter i form av yttre fakta och som ligger utanför vårt intellekt är 
något vi inte kan påverka. Objekt ses som påtagliga och konkreta. Konstruktionismen är 
objektivismens motpol och menar att sociala företeelser och deras betydelse är något som 
individen hela tiden får till stånd. Sociala företeelser och kategorier är något som skapas via 
socialt samspel och hela tiden förändras. (Bryman & Bell, 2005, s 33-34)  
 
All fakta kommer vara mätbar och objektivt insamlad då vi kommer analysera resultat och 
fakta från godkända årsredovisningar. Vid bedömning av mer eller mindre tjänstekaraktär 
hos företag och deras SNI koder kan detta anses ha påverkan på objektiviteten, eftersom det 
till viss del blir författarna som utifrån resonemang och teorier gör en bedömning. Å andra 
sidan menar Lantz (2009, s. 424) att det objektiva och subjektiva inte behöver konkurrera, 
utan snarare kan komplettera varandra.  För att visa på en objektiv inställning kommer vi 
under hela processen informera samt motivera för läsaren hur och varför vissa beslut tas. 
Dock innebär den sparsamma forskningen inom vårt aktuella forskningsområde att vi 
tvingas anta en blandning av de två synsätten. Då studien utgår ifrån redan existerande data 
är detta yttre fakta. Yttre fakta, i förhållande till aktören, är något som ligger bortom dennes 
möjlighet att påverka (Bryman & Bell, 2005, s. 33). Således innehar vi ett objektivt synsätt 
under insamling samt beräkning av data, eftersom vi ser att det lämpar sig bäst för en studie 
av den karaktär vi kommer att genomföra. Vi ser att tolkning och klassificering av 
observationerna som finns är något som delvis har en konstruktionistisk utgångspunkt. 
Författarna kommer i största möjliga mån att tillämpa befintliga teorier och studier inom 
området för att behålla ett objektivistiskt synsätt, men då det råder en viss brist på underlag 
kommer det krävas en kombination av teorier och en viss subjektiv tolkning av författarna 
för att möjliggöra studien. Detta innebär att författarna innehar ett objektivistiskt synsätt 
men till viss del även ett konstruktionistiskt.  
 
Studien kommer att genomföras ur ett företagsperspektiv då vi med studiens syfte ämnar 
undersöka huruvida det för företagens del är mer gynnsamt att genomgå en 
börsintroducering om de är av mer eller av mindre tjänstekaraktär. 
 

2.3 Kunskapssyn 
Kunskapssyn syftar som regel enligt Johansson-Lindfors (1993, s. 10) till den verklighets- 
och vetbarhetsuppfattning en forskare har. Vidare avser verklighetsuppfattningen sättet till 
vilket forskaren uppfattar den verklighet som ska studeras och vetbarhetsuppfattningen hur 
forskaren studerar denna verklighet (Johansson-Lindfors, 1993, s. 10). I den vetenskapliga 
världen kan man utröna två sätt att se på och beskriva ett forskningsproblem, det 
normalvetenskapliga och det icke-normalvetenskapliga. Det normalvetenskapliga synsättet 
ser forskningsproblem oftast som explorativa, deskriptiva eller förklarande. Där syftet är att 
komma fram till en preciserad problemställning, att beskriva undersökningsobjektets 
egenskaper eller att genomföra en hypotestestande studie. Det icke-normalvetenskapliga 
synsättet handlar om att försöka förstå innebörden av eller meningen med sociala fenomen. 
Här ses ingen skillnad mellan de tre kategorierna beskrivna ovan, istället försöker man 
förstå helhetsperspektivet på problemområdet (Johansson-Lindfors, 1993, s. 23f)  
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Utifrån de forskningsstudier som vi tidigare nämnt inom det aktuella området kan man 
tolka att den existerande forskningstraditionen inom finans så gott som alltid utgår från ett 
normalvetenskapligt sätt att se på forskningsproblem. Vanligt är hypotestestande studier 
eller studier där forskaren undersöker och försöker förklara problem inom specifika 
områden. Ingen av de studier vi läst in oss på har antagit ett icke-normalvetenskapligt 
synsätt. Denna studie kommer att innebära hypotestestning, vilket gör det 
normalvetenskapliga synsättet till ett naturligt val.   
 
Den kunskapsteoretiska frågeställningen, eller epistemologi som det också kallas, berör det 
som kan ses som godtagbar kunskap inom ett ämnesområde. Särskilt viktigt här är att fråga 
sig om den sociala verkligheten kan eller bör studeras utifrån principer, metoder och 
sammanhang likt de som tillämpas inom naturvetenskapen. Här kan vi dela upp det i två 
skilda synsätt, positivism och hermeneutik. (Bryman & Bell, 2005, s. 26-29) Detta är en 
förenklad uppdelning och det får således konsekvenser som är både positiva och negativa 
(Johansson-Lindfors, 1993, s. 38). Trots dessa konsekvenser är det den uppdelning som vi 
fortsättningsvis kommer att förhålla oss till. Inom den samhällsvetenskapliga forskningen 
anses den positivistiska kunskapssynen tillhöra normalvetenskapen (Johansson-Lindfors, 
1993, s. 37). Positivismen anser det vara viktigt att följa det naturvetenskapliga synsättet, 
vilket innebär att det är bara sådant som kan bekräftas via sinnena som ska anses vara 
kunskap. Teorin syftar till att hypoteser ska testas eller fakta insamlas för att uppnå kunskap 
samt att vetenskapen ska vara värderingsfri och objektiv. (Bryman & Bell, 2005, s. 26-29) 
Eftersom det dominerande synsättet i denna studie är objektivistiskt och samt med hänsyn 
till studiens tillvägagångssätt anser vi den positivistiska kunskapssynen vara den mest 
lämpade. 
 
Motsatsen till positivismen är hermeneutiken, detta synsätt har fokus på antingen en 
förklaring av det mänskliga beteendet eller på en förståelse av människors beteende 
(Bryman & Bell, 2005, s. 29). Hermeneutiker, tolkare, menar att den sociala världen redan 
är så förenklad av sina sociala aktörer att vetenskapen måste ägna sig åt att problematisera 
och helhetsorientera. De menar att varje fall är unikt och kan inte bedömas objektivt eller 
kvantitativt då förståelsen alltid kommer från individen. (Arbnor & Bjerke, 1994, s. 62-63)   

2.4 Forskningsstrategi 
Det finns framför allt två grundläggande forskningsstrategier som en forskare kan använda 
sig av vid en studie, antingen en kvantitativ eller kvalitativ strategi. En kvantitativ 
forskningsstrategi fokuserar på kvantifiering av datainsamling och analys av data, medan en 
kvalitativ forskningsstrategi betonar vikten av ord och att inte kvantifiera data. Till skillnad 
från den kvantitativa forskningsstrategin, så har den kvalitativa ett tolkande synsätt och 
betonar gärna individers uppfattningar och tolkningar. Kvantitativ forskningsstrategi har 
som uppfattning att den sociala verkligheten utgörs av en objektiv realitet. (Bryman & Bell, 
2005, s. 39-41) Vidare kan mer exakta och mer objektiva jämförelser göras om 
kvantifiering och hårddata används (Ejvegård, 2009, s. 39). Eftersom vi har för avsikt att 
objektivt och värderingsfritt genomföra denna studie, samt göra statistiska analyser så ger 
detta oss belägg för en kvantitativ forskningsstrategi. Enligt Bryman (1988, s. 94) så har 
den kvantitativa forskningsstrategin en förberedande forskningsroll. Då den forskning som 
finns inom området är sparsam, anser vi att detta ger oss ytterligare stöd för valet av den 
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kvantitativa forskningsstrategin, eftersom det innebär att vi kommer lägga den 
förberedande grunden för den framtida forskningen inom vårt valda område.  
 
De studier som undersöker motiv och timing i samband med IPO:s med hjälp av enkäter 
har gjort det på ett kvantitativt sätt (exempelvis Bancel & Mittoo, 2009; Brau & Fawcett, 
2006), då de använt sig av graderingar på de stängda svaren för att kunna sammanställa och 
se statistiska samband. Dock kompletterade Bancel & Mittoo (2009) sina enkäter med 3 
djupintervjuer för att säkerställa svaren, vilket resulterar i både en kvalitativ och en 
kvantitativ undersökning. Ett annat exempel är Loughran et al. (1994) som i sin studie 
undersöker sambandet mellan kortsiktigt och långsiktig prestation genom att se till den 
genomsnittliga avkastningen hos företag som genomgått en börsintroducering. De visar en 
positiv korrelation mellan mängden IPO:s och den inflationsjusterade nivån på 
aktiemarknaden, eftersom resultatet är en statistiskt säkerställd korrelation är detta en 
kvantitativ undersökning. Ett annat exempel på en kvantitativ undersökning är studien av 
McGahan & Porter (1997) som granskade företags prestation, vilket likt IPO är en väsentlig 
del i vår studie. De undersökte branschens betydelse för prestationen hos företag och fann 
att den har signifikant betydelse för hur väl ett företag presterar. Detta gjordes genom en 
kvantitativ forskningsmetod då de statistiskt undersökte sambandet utifrån en matematisk 
modell. I de studier som har granskat tjänsteföretagsområdet ser vi att det är vanligare med 
en kvalitativ forskningsstrategi, men även tvärvetenskapliga strategier. Oliva & Kallenberg 
(2003) undersökte på ett tvärvetenskapligt sätt hur företag klarar övergång från 
produktföretag till tjänsteföretag. Denna granskning gjordes genom att använda sig både av 
djupintervjuer och en kvantitativ undersökning av sekundärdata.  
 
Detta är bara ett fåtal, men ändå vägledande, exempel på studier som gjorts inom vårt 
aktuella forskningsområde. Det vi kan urskilja är att studier som testar samband mellan 
olika fenomen inom det berörda området använder sig oftast av en kvantitativ 
forskningsstrategi, men ibland kompletterar med en kvalitativ forskningsstrategi. Vanligt är 
också en granskning av existerande forskning som ibland kompletteras med en egen 
undersökning. 
 
Vi har utifrån detta kommit fram till att det enda praktiskt genomförbara sättet för att 
besvara vår frågeställning och med hänsyn till syftet med vår studie är den kvantitativa 
forskningsmetoden. En kvalitativ forskningsstrategi hade kunnat genomföras om vi var 
intresserade av hur andra aspekter än finansiella bakom företagets prestation påverkades av 
en börsnotering. Nämnas ska att vid en kvalitativ studie skulle kravet på svarsfrekvens vara 
svårare att uppfylla och således öka risken för accessproblem. För att kunna svara på vår 
specifika frågeställning behöver vi bred information från en mängd kvantitativa data. Den 
kvantitativa forskningsstrategin lämpar sig väl utifrån vår positivistiska kunskapssyn, men 
även då vi kommer att utgå från företags årsredovisningar med finansiell data.  
 

2.5 Angreppssätt 
Syftet med vår uppsats är att på ett kvantitativt sätt mäta om det finns några finansiella 
skillnader i prestation mellan företag med olika grad av tjänstekaraktär. För att mäta detta 
har vi utgått ifrån teorier som kan anses vara väletablerade och accepterade. Vi börjar 
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genom att samla in dessa teorier och sedan utifrån vår teoretiska referensram generera 
hypoteser som kan svara på vår frågeställning. Detta sätt att arbeta är typiskt för ett 
deduktivt angreppssätt. Angreppssätt kan också beskrivas som hur forskaren närmar sig den 
empiriska verkligheten (Johansson-Lindfors, 1993, s. 54). Antingen kan empiriska 
uppgifter vara det studien bygger på, en induktiv studie, eller så följs teoretiska resonemang, 
en deduktiv studie (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006, s. 85). Det kan enklare beskrivas 
som att i det induktiva angreppssättet går forskningen från empiri till teori medan det 
deduktiva angreppssättet går åt motsatt håll (Johansson-Lindfors, 1993, s. 55).  
 
Det deduktiva angreppssättet är den uppfattning om förhållandet mellan teori och praktik 
som är vanligast inom samhällsvetenskapen och således också går hand i hand med den 
kvantitativa forskningsstrategin. Här kommer teori och hypoteser först och styr sedan sättet 
på vilket data samlas in. Efter datainsamlingen fås ett resultat där hypoteserna antingen kan 
bekräftas eller förkastas. Sista steget i det deduktiva angreppssättet innebär att forskaren går 
tillbaka till de ursprungliga teorierna och reviderar dessa utifrån studiens resultat. (Bryman 
& Bell, 2005, s. 23) Detta angreppssätt hör oftast ihop med en objektiv 
verklighetsuppfattning och en positivistisk kunskapssyn (Johansson-Lindfors, 1993, s. 55). 
Den kvantitativa strategin innebär ett deduktivt förhållningssätt mellan teori och praktiskt 
forskning, vilket betyder fokus på prövning av teorier, medan den kvalitativa strategin 
betonar teorigenerering, vilket innebär ett induktivt förhållningssätt mellan teori och 
forskning (Bryman & Bell, 2005, s. 39-41). Det deduktiva angreppssättet är inom den 
samhällsvetenskapliga forskningen ansedd som mest lämpligt. Praktiskt passar det 
deduktiva angreppssättet vår studie bäst, eftersom vi kommer att utgå från befintliga teorier 
för att ställa hypoteser och sedan samla in data för att antingen kunna förkasta eller bekräfta 
våra hypoteser och bidra till forskningen med reviderade teorier kring det aktuella ämnet.  
 

2.6 Insamling källor 
Vi använde oss främst av Google Scholar och Umeå Universitetsbiblioteks sökmotorer 
EBSCO och Emerald. Huvudsökorden var då IPO, Initial public offering, IPO performance, 
IPO motives, IPO capital funding, IPO service companies, service, Service Management, 
Relationship marketing, Performance measurements, Industry performance, Service 
Industry. Tack vare detta fick vi fram många artiklar relevanta för vår studie. Artiklarna 
utvärderades sedan innan användning genom att se i vilken journal de blivit publicerade 
samt försäkrade oss om att de var vetenskapligt granskade genom att kryssa i Peer 
Reviewed. Detta har följts till den grad det varit möjligt, men då vi ansett det nödvändigt 
har vår studie kompletterats med andra tillförlitliga rapporter och forskningsbidrag.  För att 
söka fram den tryckta litteraturen använde vi oss av Umeå Universitets biblioteks sökmotor, 
ALBUM, samt den litteratur vi själva genom våra tidigare kurser på universitetet 
tillförskaffat oss. För att visa den explosionsartade utveckling inom detta forskningsområde 
sammanställdes antalet publicerade artiklar som fanns i EBSCO med sökfrasen IPO 
performance i figur 1: Vetenskapliga artiklar om IPO och performance.  
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Figur 1: Vetenskapliga artiklar om IPO och performance. 
(Figur baseras på sökresultat från EBSCO) 

2.6.1 Kritik mot källor 
Ejvegård nämner fyra kriterier för att kritisera källor, dessa är äkthetskrav, oberoendekrav 
färskhetskrav samt samtidighetskrav (Ejvegård, 2003, s. 62-65). Äkthetskravet handlar om 
huruvida materialet är äkta eller om det kan finnas förfalskningar (Ejvegård, 2003, s. 62-65). 
Vi anser dock att våra källor i denna studie är pålitliga, eftersom både databaserna samt 
journalerna som majoriteten av artiklarna blivit publicerade i är välkända och erkända. 
Oberoendekrav ställer krav på att forskaren tar reda på var fakta och uppgifter kommer 
ifrån, är inte bakgrunden känd ökar risken för att förfalskningar förekommer (Ejvegård, 
2003, s. 62-65). Vi har genom hela studien utvärderat såväl journaler som databaser samt 
alltid vänt oss till den ursprungliga källan för att så långt som möjligt undvika 
andrahandsrefereringar. Vid ett fåtal tillfällen har vi tvingats till andrahandsrefering då det 
inte har varit ekonomiskt försvarbart att införskaffa ursprungskällan. När det kommer till 
metodologiska teorier samt annan fakta har vi endast använt det som från vetenskaplig 
forskning kan bedömas som trovärdiga källor. Färskhetskravet handlar om att en nyare 
källa i allmänhet sägs vara en bättre källa (Ejvegård, 2003, s. 62-65). Vi har genomgående 
försökt använda oss av nya källor, eftersom vi vill ha så aktuell forskning som möjligt, 
dock förekommer vissa äldre källor. När äldre källor förekommer är det på grund av att det 
är vedertagen forskning och att hänvisningar ständigt görs till dem. De äldre källorna är 
alltså ursprungskällorna. Vi har bedömt metod, vetenskapligt synsätt samt angreppsätt som 
bestående område som inte ändras speciellt mycket över tid, varpå vi har bedömt även äldre 
metodböcker som tillförlitliga. Samtidighetskrav handlar om att litteratur som är skriven 
nära studiebeskrivna händelser är mer överensstämmande än de som skrivits långt efter de 
beskrivna händelserna (Ejvegård, 2003, s. 62-65). Då vi egentligen inte arbetat kring en 
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specifik händelse, utan flera, är det svårt att relatera till detta krav, mer fokus har istället 
lagts på att uppfylla färskhetskravet. 
 
Utifrån ovanstående resonemang anser vi att vi utifrån vår fulla potential har utvärderat och 
analyserat alla källor använda i denna studie. Vi anser dessa källor vara pålitliga och att 
uppsatsen därför kan genomföras med hög kvalitet.  
 

2.7 Val av teorier 
I och med vår studies syfte ansåg vi tre övergripande teorier vara av yttersta vikt. Dessa var 
IPO, tjänsters roll i ekonomin samt prestationsmått. Dessa tre teoriområden utgör 
förutsättningarna för de samband vi ämnar studera i denna uppsats, vilket gör dem till 
självklara val.  
 
Eftersom IPO är en av de viktigaste händelserna på den finansiella marknaden (Ellis et al., 
2000, s. 1039), samtidigt som ett beslut om att börsnoteras är avgörande för de enskilda 
företaget (Jenkinson & Ljungqvist, 2001, s. 3), så är teorier kring IPO av relevans för 
studien. Både för att förstå den finansiella marknaden och för att förstå enskild aktörer på 
den. Därför har vi ägnat ett avsnitt i studien åt IPO, motiv bakom IPO, timing av IPO, för- 
och nackdelar med en IPO. 
 
Tjänsters roll i ekonomin blir allt viktigare idag då det sägs att alla företag idag är mer eller 
mindre tjänsteföretag. I och med detta blir tjänster också en allt större del av BNP och 
sysselsättning (Fitzgerald et al., 1991, refererad i Brignall, 1997, s. 325). Då vi med denna 
studie ämnar jämföra företag av mer eller mindre tjänstekaraktär är det nödvändigt både för 
den praktiska metoden samt analysen att få en djupare förståelse för den existerande 
forskningen inom detta område. 
 
Då vår studies syfte innebär ett behov av att mäta hur väl flera företag presterat över en viss 
tidsperiod, var ett teoriområde som behandlar prestation och hur tidigare studier använt 
dessa mått nödvändig. En mätning av prestation innebär att se till flera olika aspekter av 
prestationsmått (Ax et al., 2009, s. 424), och en djupare förståelse för hur dessa mäts är 
nödvändig teoretisk kunskap för studiens fortsatta utförande.  
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3. Teoretisk referensram 
  

I denna del kommer vi ta läsaren genom studiens tre huvudteorier; IPO, tjänsters roll i 
ekonomin samt prestation. Alla tre delar kommer att behandlas på djupet utifrån vad vi 
anser vara av betydelse för läsarens förståelse för den fortsatta studie samt till stor del 
bygga på tidigare forskning. Kapitlet avslutas med en sammanfattande diskussion som 
mynnar ut i en hypotesgenerering.  
  

3.1 IPO 
De flesta företag startas genom ett startkapital från ett fåtal investerare. När företaget sedan 
behöver mer kapital kommer det oftast en tidpunkt när de finner det lämpligt att bli publikt 
genom att sälja aktier till ett stort antal investerare. Denna tidpunkt kallas för IPO (Ibbotson 
& Ritter, 1995, s. 993). IPO är en av de viktigaste händelserna på finansiella marknader 
(Ellis et al., 2000, s. 1039). De delar vi kommer att presentera angående IPO är motiv 
bakom en börsintroduktion, dess timing samt de för- och nackdelar som en börsnotering 
innebär. 

3.1.1 Motiv 
Eftersom företag värderar för- och nackdelar olika utifrån företagsspecifika förutsättningar 
är det naturligt att det finns många motiv till att företag väljer att börsnoteras (Huyghebaert 
& Van Hülle, 2005, s. 318). Nedan kommer vi försöka redogöra för de vanligaste och 
tyngsta motiven till en IPO. 
 

3.1.1.1 Tillgång till kapital 
Den vanligaste anledningen till att företag börsnoteras enligt Ritter & Welch (2002, s. 
1796) är för att få tillgång till riskkapitalmarknaden. En börsintroduktion ger även företag 
möjligheten att i framtiden kunna anskaffa kapital genom nyemissioner. Möjligheten att 
kunna införskaffa ytterligare kapital kan vara önskvärt vid exempelvis expansioner eller 
investeringar. Dock förutsätter en nyemission att aktiemarknaden samtycker till 
avkastningen på investeringen som företaget önskar göra, eftersom nyemissioner annars 
riskerar att bli ett misslyckande. (Grundvall et al., 2007, s. 18) Enligt pecking order teorin 
så bör utfärdandet av aktier vara sista alternativet för finansiering av investeringar, eftersom 
detta kan tolkas som en dålig signal om förtagets finansiella situation.  Pecking order teorin 
menar att företag bör prioritera intern finansiering före extern och om extern finansiering är 
nödvändig så är upplåning och ökad skuldsättning det bättre alternativet jämfört med 
finansiering genom en IPO. (Myers, 1984, s. 581-583) Däremot kan en IPO vara ett 
lämpligt alternativ för företag med hög tillväxt som inte klarar av att införskaffa tillräckligt 
med kapital på egen hand (Huyghebaert & Van Hülle, 2005, s. 301).  
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3.1.1.2 Aktier som betalningsmedel 
Vid en notering möjliggörs det för företag att erbjuda betalning i form av aktier. Att erhålla 
aktieandelar som betalning är vanligt vid företagsförvärv, eftersom finansiering kan vara 
för riskabel eller ej genomförbar. En notering gör det även möjligt för ett företag att erbjuda 
anställda delägarskap, vilket kan påverka de anställdas arbetsmotivation positivt och 
indirekt gynna företag i sig. Å andra sidan är det marknaden som prissätter aktien vilket 
innebär att det är marknaden som avgör aktiens köpkraft och konkurrenskraft och inte 
företaget. (Grundvall et al., 2007, s. 19-20, 22) 
 

3.1.1.3 Likviditet 
Som ägare i ett framgångsrikt företag kan du ha en stor förmögenhet, men det kan innebära 
att förmögenheten är bunden i företaget. Detta kan innebära att du privat inte kan nyttja 
förmögenheten samt att du som investerar får en begränsad riskspridning på det investerade 
kapitalet. Genom en IPO blir aktierna likvida och den företagsbundna förmögenheten kan 
omsättas till kontanter. En notering innebär ofta både en försäljning av nya aktier samt 
försäljning av ägarens aktieinnehav, givetvis kan ägaren välja att behålla aktiemajoritet i 
företaget. (Grundvall et al., 2007, s. 19) Samtidigt så kan en börsnotering utgöra en 
strategisk utväg för de ursprungliga investerarna (Jenkinson & Ljungqvist, 2001, s. 4). Den 
strategiska utväg en börsnotering innebär kan exempelvis vara lämplig vid ett 
generationsskifte i ett familjeföretag. Familjemedlemmarna kan ha olika intressen och 
framtidsplaner och därmed vilja få tillgång till sin andel i den företagsbundna 
förmögenheten. Genom en IPO kan familjemedlemmar få tillgång till sin arvsrätt utan att 
företag behövs styckas av eller säljas i sin helhet. (Grundvall et al., 2007, s. 20) 
 

3.1.1.4 Publicitet och status 
En börsnotering är ofta ansedd som ett bra marknadsföringsverktyg (Röell, 1996, s. 1076). I 
och med en notering så bevakas företaget och dess verksamhet på ett annat sätt än tidigare, 
eftersom det sker kontinuerliga finansanalyser av media, banker och andra intressenter. Den 
uppmärksamhet som en IPO medför kan innebära affärsmässiga fördelar för det noterade 
bolaget, eftersom en notering i regel höjer ett företags status. I internationella sammanhang 
möjliggörs utländsk kontakt på ett annat sätt, eftersom företagets ställning ofta stärks 
konkurrensmässigt i och med en börsnotering. En IPO anses vara en kvalitetsstämpel för 
det noterade bolaget och dess verksamhet.  Denna kvalitetsstämpel har även visats sig ha en 
positiv effekt vid rekryteringsprocesser, eftersom många uppfattar det som utmanade och 
stimulerande att ha en börsnoterad arbetsgivare.(Grundvall et al., 2007, s. 19-20) Den 
ökade motivation hos ledning och anställda i och med en IPO kan vara en naturlig följd av 
företagets signalering om intentionen att växa (Röell, 1996, s. 1076).  Dock kan detta 
positiva tryck från marknaden ha en tendens att leda till kortsiktighet hos företaget. 
(Grundvall et al., 2007, s. 22)   
 

3.1.2 Timing och prissättning 
Antalet IPO:s i ett land kan variera över tid. Ofta ses ett samband mellan antalet IPO:s och 
tillståndet på börsen. Flera tidigare studier har undersökt sambandet och visat att mängden 
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börsintroduktioner skiftar i stora svängningar, även kallat varma och kalla marknader 
(Ibbotson & Jaffe, 1975; Ritter, 1984, Lowry & Schwert, 2002; Brau & Fawcett, 2006). 
Studierna beskriver att varma marknader har en stor volym av IPO:s, hög utsträckning av 
underprissättning, frekventa överteckningar och även ibland koncentrationer av noteringar 
inom vissa industrier. Motsatt visar de att kalla marknader präglas av lägre antal IPO:s, 
mindre underprissättning samt färre fall av överteckning. Loughran et al. (1994, s. 175) 
noterar i sin undersökning att det föreligger ett samband mellan en hög volym av IPO:s och 
marknadstoppar, det vill säga då marknaden befinner sig i högkonjunktur börsnoteras fler 
företag. Vidare rapporterar de även ett positivt samband mellan den inflationsjusterade 
aktiemarknadsnivån och antalet börsintroduktioner.  
 
Studier har påvisat att den viktigaste faktorn vid en börsintroduktion är hur marknadsläget 
ser ut (Ritter & Welch, 2002, s. 1822). Även Capasso et al. (2005, s. 4) menar att detta är 
den viktigaste faktorn eftersom det huvudsakliga syftet är att maximera intäkterna och 
utnyttja det bästa tillfället. En studie av Xueming (2008, s. 109) visade att det finns ett 
samband mellan marknadsföringskostnader och underprissättning vid en börsnotering samt 
handeln av en IPO. Enligt Xueming (2008, s. 106-107) så kan marknadsföring bidra till att 
skapa värde för aktieägarna, eftersom marknadsföringen bygger upp förbättrade 
förutsättningar inför en IPO som attraherar investerare och genererar mer fördelaktiga 
börsnoteringar.  

3.1.3 För och nackdelar 
Kopplat till motiven bakom en notering finns det flera för- och nackdelar för företag som 
blir publika. En primär anledning till att förbli privat är att behålla kontrollen över 
beslutsprocesserna (Brau & Fawcett, 2006, s. 401), eftersom kontrollen efter börsnotering 
hamnar i aktieägarnas rösträtt. Alltså kan en av nackdelarna med att gå publikt antas vara 
förlorad kontroll. En annan större nackdel är de ökade kostnaderna som en börsnotering 
innebär (Röell, 1996, s. 1077). I en undersökning gjord på europeiska företag identifierades 
några huvudsakliga fördelar med en IPO, dessa var; stärkt synlighet och högre prestige, 
ökat kapital för tillväxt samt ökad finansiell flexibilitet (Bancel & Mittoo, 2009, s. 875). 
 
Capasso et al. (2005, s. 3) sammanfattar i sin studie för- och nackdelar med en IPO i en 
tabell. Dessa redovisas i tabell 1: För och nackdelar med en IPO 
 
Fördelar Nackdelar 
Införskaffa kapital 
Minska räntekostnader 
Ökad diversifiering 
Aktimarknadsövervakning   
Effektivisering av ledningen  

Höga noteringskostnader 
Ökade löpande administrativa kostnader 
Mindre sekretess 
Förlorad kontroll 
Snedvridningar i ledningen 

Tabell 1: För och nackdelar med en IPO  
(byggd på Capasso et al. 2005, s. 3) 
 
Likt motiven bakom en notering kan de för- och nackdelar företag upplever i och med en 
notering bero på det enskilda företagets situation. De företag som anser att fördelarna inte 
överväger nackdelarna förblir privata. 
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Ett viktigt forskningsområde som berör för- och nackdelar med privat respektive publikt 
ägande är agentteorin. Agentteorin argumenterar för att när företagsledningens ägande ökar 
så har ledningen större incitament att agera på ett sätt som förbättrar företagets prestation. 
(Bruton et al., 2002, s. 713) Agentproblem kan uppstå om det finns en konflikt mellan 
aktieägarna och ledningen av företaget. Detta eftersom agenterna, i detta fall ledningen, 
arbetar för uppdragsgivarna, vilket är aktieägarna. (Brealey et al., 2011, s. 41) Således 
innebär agentteorin att ett företag som blir publikt kommer att uppleva lägre mått av 
prestation i samband med att ledningens känsla av ägarskap minskar. Det faktum att ett 
företags prestation ofta är bättre när det är privatägt används ofta som en motivering till 
varför agentteorin stämmer. (Bruton et al., 2002, s. 713)  
 
Även Holthausen & Larcher (1996, s. 328) påvisade i sin studie att företag som genomgått 
ett företagsförvärv och sedan blir publika minskar sin prestation i samband med att 
koncentration av ägande av den operativa ledningen minskar.  Phan & Hill (1995, s. 704) 
bekräftade detta i sin studie då de byggde hypoteser om företagsförvärv utifrån agentteorin 
och kom fram till att agentteorin inte kunde förkastas. DeGeorge och Zeckhauser (1993, s. 
1323) fann i sin studie att företag efter ett företagsförvärv, men året innan en IPO, 
uppvisade mycket höga värden för att åren efter IPO få drastiskt minskade värden. Detta 
anser DeGeorge och Zeckhauser (1993, s. 1323) bero på att den som vid IPO är säljaren, 
var vid förvärvet köparen och innehar således information angående när det är bäst att sälja.  
Sammanfattningsvis kan alltså agentteorin påverka såväl motiven bakom en notering som 
de för- och nackdelar en notering kan innebära för ett företag.  
 

3.2 Tjänsters roll i ekonomin 
Tidigare studier kring tjänstestrategier visar att konkurrensfördelar kan skilja sig åt mellan 
tjänsteföretag och tillverkningsföretag (Bharadwaj et al., 1993; Bowen & Ford, 2002; 
Matthyssens & Vandenbempt, 1998; Thomas, 1978). Tjänster är en viktig och växande del 
av BNP och sysselsättningen i de flesta utvecklade ekonomier, därför blir dess aggregerade 
framgång central för den allmänna ekonomiska utvecklingen (Fitzgerald et al., 1991, 
refererad i Brignall, 1997, s. 325). Bortsett från att tjänsternas växande roll i ekonomin 
påverkar det nationella BNP, innebär även dess betydelse att större andel investeringar och 
mer arbetskraft hamnar inom tjänsteindustrin vilket ger en mer socioekonomisk 
infrastruktur (Lowry, 1993, s. 171). Detta påverkar inte bara den stora ekonomin, utan även 
hur det enskilda företaget förändras i takt med att företaget antar ett mer tjänsteinriktat 
fokus. Marknadsföringens roll och användning ändras och går mot att bli mer 
relationsinriktad (se till exempel Grönroos, 1994a; Gummesson, 1987; Berry 2002; 
Shostack, 1977). Företagets erbjudande och leveransen av erbjudandet blir annorlunda då 
produkten ersätts/kompletteras med en tjänst (se exempelvis Jacob & Ulaga 2008; Oliva & 
Kallenberg, 2003; Liljander et al., 2006), men även företagets ekonomiska styrning 
revideras (se till exempel Brignall, 1997; Kullvén & Mattsson, 1994; Lowry, 1993; Modell, 
1996). Dessa områden kommer närmre att behandlas i följande avsnitt.  
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3.2.1 Definition av tjänst 
Definitionerna på en tjänst är överlag abstrakta och de kan operationaliseras och tolkas på 
många olika sätt (Edvardsson et al., 2005, s. 113). De flesta forskare anser att tjänster i 
någon form är aktiviteter, handlingar, processer och interaktioner (Solomon et al., 1985; 
Lovelock, 1991; Zeithaml and Bitner, 2003; Vargo & Lusch, 2004). Brignall (1997, s. 327) 
menar att tjänsteföretag är företag som tillhandahåller personliga tjänster till människor, 
produkter eller faciliteter. De karaktäristiska särdrag som ofta används för att beskriva 
tjänster är att de är abstrakta, oförstörbara, heterogena samt att produktion och konsumtion 
är oskiljaktiga (Zeithaml et al., 1985, s. 33).  Till skillnad från produkter så är tjänster 
abstrakta prestationer som inte går att ta på, se eller smaka. Denna abstrakthet innebär även 
att tjänster inte kan lagras och att de är oförstörbara, vilket även är en följd av att det inte 
går att särskilja mellan produktion och konsumtion av tjänsten. Eftersom kunderna är med i 
produktionen och konsumtionen av tjänsterna så bidrar detta till en variation i 
tjänsteutförandet och en heterogenitet bland tjänster. (Zeithaml et al., 1985, s. 33-34) 
Heterogeniteten är vad som i huvudsak differentierar en tjänst från en handelsvara, och 
avser det faktum att det alltid finns en möjlig variation i leveransen av tjänsten (Keane, 
1996, s. 1545). 
 
Enligt Vargo & Lusch (2004, s. 324, 327) är dessa särdrag egentligen inte unika för tjänster, 
eftersom de inte avgränsar tjänster tillräckligt från icke-tjänster.  Edvardsson et al. (2005, s. 
113) noterar i sin granskande studie av tjänsteforskningsområdet att de 
tjänstekaraktäristiska särdragen inte är empiriskt grundade, utan har utvecklats från 
observationer, anekdoter och/eller praktisk erfarenhet. Studien påvisar att 
expertrespondenterna anser att de fyra tjänstekaraktäristiska särdragen i viss utsträckning är 
omoderna, eftersom utvecklingen har gjort att karaktärsdragen inte längre definierar tjänst 
på ett tydligt sätt. Vidare förkastar inte Edvardsson et al. (2005, s. 115) karaktärsdragen, 
men anser att de inte ska nyttjas för att generalisera tjänster eftersom det krävs en förståelse 
för de förutsättningar för vilka karaktärsdragen appliceras. Å andra sidan påpekas det att 
tjänstekaraktärsdragen kan vara användbara i situationer då ett företags perspektiv antas på 
leverering av tjänster. Detta eftersom de fyra tjänstekaraktäristiska särdragen är relaterade 
till tjänsteleverering och tjänstehantering utifrån ett företags perspektiv. (Edvardsson et al., 
2005, s. 115-117) Vi kommer i denna studie fortsättningsvis förhålla oss positiva till, och 
utgå från, de fyra erkända tjänstekaraktäristiska särdragen eftersom studien har ett företags 
perspektiv. 
 

3.2.2 Serviceperspektivet 
Edvardsson et al. (2005, s. 116-117) sammanfattar sina resultat med att de 
tjänstekaraktäristiska särdragen kan ersättas med ett servicesperspektiv på värdeskapande. 
Ett serviceperspektiv inkluderar både syftet med tjänsten samt uppfattningen av den 
(Edvardsson et al., 2005, s. 119). Genom ett serviceperspektiv hamnar fokus på att stödja 
och öka kundens värdeskapande genom företagets erbjudanden. Serviceperspektivet 
innebär att kärnprodukten, en fysisk produkt, en tjänst eller en kombination av de två, i sig 
inte räcker för att skapa ett unikt och konkurrenskraftigt erbjudande. (Grönroos, 2008, s. 
20-21) Dessutom menar Edvardsson et al., (2005, s. 118) att tjänster inte längre behöver 
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vara skilda från produkter och att forskning idag inte handlar om hur vi skiljer dessa åt utan 
hur värde skapas med kunder och andra intressenter.  
 
Värdeerbjudandet definieras alltså som ett tjänsteerbjudande, trots att det kan vara en 
produkt kärnlösningen bygger på. Genom att tillämpa ett serviceperspektiv så strävar 
företag efter ett totalt tjänsteerbjudande, där kärnprodukten tillsammans med olika delar 
kombineras till ett tjänstepaket som ämnar skapa värde för kunden. Att ha ett 
serviceperspektiv kräver att företaget har fokus på relationer och värdet skapas genom att 
bygga långsiktiga och hållbara relationer mellan företag och kund. Ett välutvecklat 
sammanhållet tjänsteerbjudande skapar även varaktiga konkurrensfördelar då relationen till 
kunden utvecklas. Företag som har ett serviceperspektiv anser sig själva ofta vara ett 
tjänsteföretag (Grönroos, 2008, s. 20-21). Sammanfattningsvis menar Edvardsson et al. 
(2005, s. 119) att tjänstedefinitionen är ett perspektiv, eftersom vad som är en tjänst avgörs 
vid en speciell tidpunkt, i ett specifikt företag, för den aktuella tjänsten och utifrån ett visst 
perspektiv. Grönroos (2008, s. 20) definierar den strategiska ansats som serviceperspektivet 
utgör tillsammans med förståelsen över hur ett totalt tjänsteerbjudande utvecklas för service 
management.  
 

3.2.3 Marknadsföring 
I och med att fler ekonomier blir mer tjänstedominerade anser forskare att även 
marknadsföringskoncepten måste utvecklas för att passa de nya utbuden (Shostack, 1977, s. 
73, 80).  Shostack (1977, s. 74) menar att det finns allt mindre rena produkter och tjänster, 
vilket ökar komplexiteten av marknadsföringen. Detta sätter press på marknadsföring att bli 
mer konkret för att kompensera för tjänsters abstrakta natur (Shostack, 1977, s. 80). Den 
traditionella produktmarknadsföringen menar Gummesson (1987, s. 10-12) är orealistisk 
och bör ersättas med ett fokus på relationer och interaktion. Att bygga och upprätthålla 
relationer kräver ett långsiktigt perspektiv, vilket påverkar företags strategiska och 
långsiktiga marknadsföringsplanering (Gummesson, 1987, s.10-12). En 
relationsmarknadsföringsstrategi innebär att företag knyter kontakt med såväl kunder som 
andra intressenter i syfte att skapa långvariga och värdefulla relationer. Ett företags 
förmåga att skapa värde är en viktig del av relationsmarknadsföring, eftersom det både 
innebär lojalare kunder samt en stärkt konkurrenskraft. Genom att komplettera 
kärnprodukten med värdekomponenter så kan företag öka kundens upplevda tillfredställelse 
av kärnprodukten, vilket stärker kundens band till företaget. Det tillagda värdet måste vara 
kundfokuserat, eftersom de annars riskerar att inte bidra till ökad lojalitet mot företaget. 
(Ravald & Grönroos, 1996, s. 19-21) Vidare menar Berry (2002) att 
relationsmarknadsföring handlar om att attrahera, behålla och förstärka kundrelationer. 
Service och försäljning gentemot befintliga kunder är lika viktigt för den långsiktiga 
marknadsföringsstrategin som att attrahera nya kunder. En bra service är viktig för att 
behålla en relation och återkommande kontakt med kunden är nödvändig för att förstärka 
den. Detta sätt att se på marknadsföring innebär att attrahera nya kunder enbart ses som det 
första steget i den långsiktiga marknadsföringsprocessen. (Berry, 2002, s. 61)  
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3.2.4 Tjänsteekonomisk styrning  
Ett företag med fokus på enbart produkttillverkning kan leverera produkter av hög kvalitet 
och på så vis erhålla nöjda kunder utan en direkt interaktion med kunden. Detta skiljer sig 
från tjänsteföretag där en interaktion med kund ofta är nödvändig. Denna skillnad menar 
Kullvén & Mattsson (1994, s. 14-17 ) tyder på att det bör finnas vissa skillnader även i den 
ekonomiska styrningen mellan tjänsteföretag och tillverkningsföretag. Även om det 
tydliggörs i litteraturen att det finns en skillnad är forskningen inom området väldigt 
sparsam. Modell (1996, s. 57) påvisar detta problem i sin studie där han hävdar att forskare 
inom servicesektorn, så som Grönroos (1994b), inte inkluderar redovisningsförfarande i de 
teorier som leder fram till service management begreppet.  Dessutom menar Modell (1996, 
s. 57) att generell redovisningslitteratur ägnar en begränsad uppmärksamhet till 
ekonomistyrning inom tjänsteföretag. Utöver detta påvisar Brignall (1997, s. 326) att 
tjänsteföretag idag konkurrerar på en mer komplex nivå utöver pris och kostnad, vilket ökar 
kraven på ett kontrollsystem som inte enbart fokuserar på den finansiella dimensionen. 
Diskussioner kring vilka konsekvenser de generella redovisningsformerna får på 
tjänstekaraktäristiska företag är i dagens litteratur ofta sparsam och behövs utvecklas mer 
(Modell, 1996, s. 57).  
 

3.2.5 Klassificering av tjänstekaraktäristiska företag  
Tjänstesektorn i det svenska samhället består av flera områden av varierande karaktär. 
Således är en tydlig och helt rättvisande indelning som är applicerbar på alla företag svår 
(Eriksson & Eriksson, 2003, s. 52). Den litteratur som berör skillnad i ekonomisk styrning 
mellan tjänsteföretag och tillverkningsföretag är sparsam, dock finns det kopplingar mellan 
de tidigare diskuterade karaktäristiska särdragen och de nyckeltal som återfinns i företagens 
årsredovisningar. Gupta & Huefner (1972, s. 78) diskuterar just komplexiteten och 
problematiken med att försöka identifiera industrispecifika mätetal, eftersom det innebär att 
man måste arbeta med industriomfattande data och inte enbart data från några verksamheter 
inom en industriklassificering. Dessutom menar Lovelock (1983, s. 9) att tjänster kan 
innefatta element typiska för tillverkningsföretag.  
 
Ett av de tjänstekaraktäristiska särdragen är att tjänster produceras och konsumeras 
simultant (Zeithaml et al., 1985, s. 33), vilket innebär att produktionen helt eller delvis sker 
i samverkan med kunden och att det är till stor del medarbetaren som avgör värdet på den 
levererade tjänsten (Ax et al., 2009, s. 307-308). Då det är medarbetarna som i huvudsak 
påverkar tjänstelevereringen så gör detta även att tjänster är heterogena (Zeithaml et al., 
1985, s. 33), det vill säga de kan variera i form och utförande varje gång de levereras. 
Henkoff & Sample (1994) visar även i sin artikel att sättet att konkurrera med tjänster 
ställer högre krav på de anställdas förmåga och kunskap då de i sitt arbete måste vara 
flexibla, uppfinningsrika, välinformerade, empatiska och duktiga på att arbeta självständigt. 
Således är den dominerande resursen i ett tjänsteföretag medarbetarna (Ax et al., 2009, 
s.307-308). Medarbetarna representerar företagets kunskapskapital, därav är 
kunskapskapital en viktig del för tjänsteföretag (Smith, 2006, s. 100-101). Medarbetarna 
och kunskapskapitalet är oftast de största tillgångarna för tjänsteföretag, vilket innebär en 
problematik då de ej får klassificeras som en tillgång i balansräkningen i 
redovisningssammanhang (Bates et al., 2003, s. 178). Detta eftersom en tillgång definieras 



 19	  

som något som företaget förväntas kunna kontrollera över och då företaget inte äger sina 
anställda så existerar inte denna kontroll, således kan inte medarbetarna definieras som en 
tillgång i balansräkningen (Smith, 2006, s.95,100-101). Detta tydliggörs istället genom att 
en stor del av kostnadsposterna hos ett tjänsteföretag härrör till personalkostnader (Bates et 
al., 2003, s. 178). Vilket medför att tillgångmassan för ett tjänsteföretag blir mindre än för 
ett icke-tjänsteföretag och att medarbetarna istället är representerade i resultaträkningen 
som en kostnadspost (Bohlin et al., 2000, s. 18-19).  Genom ett företags löne- och 
personalkostnader synliggörs företagets medarbetare och kunskapskapital på ett mätbart 
sätt (Ax et al., 2009, s. 308). Även Statistiska Centralbyrån (SCB 1, 2013) använder 
personalrelaterade kostnader som bas för ekonomiska nyckeltal för tjänsteföretag.   
 
De särdrag hos tjänsteföretag som påverkar redovisningen är att tjänster är abstrakta 
(Zeithaml et al., 1985, s. 33), vilket innebär att tjänster inte existerar i materiell form (Ax et 
al., 2009, s. 307). Vidare så sker produktion och konsumtion samtidigt, vilket återigen visar 
på det immateriella hos tjänster eftersom det innebär att tjänster inte går att lagra.  (Ax et al., 
2009, s.307) Eftersom tjänster är immateriella och inte går att lagra så är tjänster även 
oförstörbara.  Då tjänster inte är fysiska och att de immateriella hos tjänster gör att de inte 
kan lagras, så innebär detta att tjänsteföretag sällan har stora lager.  (Ax et al., 2009, s. 307). 
I en studie av Runsten (1998, s. 105) uppfylldes även förväntningarna om att tjänsteföretag 
har ett relativt mindre varulager än icke-tjänsteföretag. Med detta resonemang som grund så 
innebär de mindre varulagren att tjänsteföretag således även bör ha en lägre kapitalbindning, 
eftersom kapitalet i mindre utsträckning är bundet i materiella tillgångar.  Vilket i sin tur 
skulle innebär att tjänsteföretag har en högre kapitalomsättningshastighet (Aktieskolan, 
2009; e-conomics, 2013). Kapitalomsättningshastigheten beskriver hur kapitalintensiv en 
verksamhet är. Ett företag med hög kapitalomsättningshastighet har mindre kapital bundet i 
exempelvis varulager, anläggningar eller maskiner. En studie av Luo & Chen (1997, s. 14) 
visade att väl skötta företagsrelationer var positivt korrelerat med 
kapitalomsättningshastighet. Då mer tjänstekaraktäristiska företag ämnar bygga och vårda 
långsiktiga relationer med intressenter (Ravald & Grönroos, 1996, s. 19-21), anser vi att 
studien av Luo & Chen (1997) ytterligare stärker kopplingen mellan tjänstekaraktär och en 
högre kapitalomsättningshastighet. Således bör företag av mer tjänstekaraktär ha högre 
kapitalomsättningshastighet jämfört med företag med mindre tjänstekaraktär. 
 
Tidigare studier har använt SIC-klassificeringar för att dela in företag efter olika 
verksamhetsområden (McGahan & Porter, 1997; Bull, 1989; DeGeorge & Zeckhauser, 
1993). SNI koder är den svenska motsvarigheten till SIC-klassificeringen. SNI betyder 
Svensk Näringsgrensindelning och bygger på EU:s standard, NACE Rev.2, där företag 
klassificeras utifrån den verksamhet och de aktiviteter som bedrivs (SCB 2, 2013). SNI 
klassificeringen består av 5 nivåer vilket åskådliggörs i figur 2: SNI-nivåer. Främst syftar 
näringsgrensindelningen till en aktivitetsindelning som klassificerar produktionsenheter 
efter den bedrivna aktiviteten. Med aktivitet menas en process som med en kombination av 
olika produktionsfaktorer resulterar i ett utflöde av varor och tjänster. Utifrån SNI:s 
tillämpning i statistiken är det även en branschindelning, eftersom den används för att 
gruppera produktionsenheter och samla in samt redovisa branschindelad statistik. En 
bransch i sin tur kan definieras som en grupp av faktorer vars aktivitet härrör till samma 
aktivitetsklass i standarden. Alltså är aktivitetsstandarden normen som branschindelningen 
grundar sig på. (SCB 3, 2007, s. 15)  
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Figur 2: SNI-nivåer  
(Författarnas	  egen	  modell	  baserad	  på:	  SCB	  3,	  2007,	  s.	  13)	  	  
 
I en studie som mätte prestation av företag som övergick till publikt ägande använde 
DeGeorge & Zeckhauser (1993, s. 1335) sig av SIC-koder, vilket är den amerikanska 
motsvarigheten till SNI. Även McGahan & Porter (1997, s. 15) använde i sin studie SIC-
koder när de gjorde sin undersökning över branschens betydelse för prestation. Dessutom 
använder Smart & Waldfogel (1994), Bull (1989) och Kaplan (1989) sig av SIC- koder i 
sina studier som alla fokuserar på att mäta prestation på ett eller annat sätt. Enligt Grönroos 
(2008, s. 15-16) är dock officiell statistisk indelning, så som SNI-klassificeringen, till viss 
del vilseledande eftersom den inte tar någon hänsyn till produktionsföretags dolda tjänster 
och att tjänster betraktas som en sektor istället för en affärsstrategi. Något vi tänker ta 
hänsyn till i denna studie då vi endast gör en första grov indelning utifrån SNI-koder för att 
sedan ta i beaktning ytterligare faktorer.  

3.3 Prestation 
Prestation är ett brett ord som kan ha många olika betydelser, i Nationalencyklopedin 
definieras prestation som:  
 
“Något (positivt) som åstadkommits eller fullgjorts (ofta trots svårigheter e.d.)” (NE 3, 
2013) 
 
Ax et al. (2009, s. 424) definierar prestation som vad som åstadkommits, utförts, 
genomförts eller vad som i framtiden ska åstadkommas. En prestationsmätning mäter olika 
aspekter på prestationer. Den breda betydelsen av vad prestation egentligen innebär gör att 
mätning av prestation kan se ut på många olika sätt. I denna studie kommer mätning och 
utvärdering av prestation baseras på hur tidigare liknande studier valt att mäta. Som tidigare 
diskuterats kan företag ha flera olika motiv bakom att notera företaget på den svenska 

Nivå	  1	  -‐	  visar	  avdelning	  genom	  en	  bokstav	  

Nivå	  2	  -‐	  	  visar	  huvudgruppen	  och	  består	  av	  
två	  siffror	  

Nivå	  3	  -‐	  visar	  gruppen	  och	  består	  
av	  tre	  siffror,	  	  

Nivå	  4	  -‐	  visar	  
undergruppen	  och	  består	  

av	  fyra	  siffror	  	  

Nivå	  5	  -‐	  visar	  
detaljgrupp	  och	  

består	  av	  fem	  siffror	  
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börsmarknaden. Att helt eller delvis uppfylla dessa motiv kan kopplas till att åstadkomma 
något positivt, att fullborda syftet bakom motivet. 
 
Flera tidigare studier som gjorts har jämfört noterade och onoterade företag när det kommer 
till olika prestationsmått (Carpenter & Rondi, 2006; Belletante & Paranque, 1998; Rondi et 
al., 1994; Capasso et al., 2005), vilket ger indikationer om att det finns nyckeltal som går 
att använda på såväl noterade som onoterade företag. McGahan & Porter (1997) undersökte 
genom gruppvisa jämförelser om branschtillhörighet hade någon betydelse för prestation 
genom att se till hur stor del av prestationen som kunde förklaras av tidseffekter, effekter av 
en stabil industri, stabila ägarförhållanden samt segmentspecifika effekter. Finansiella 
nyckeltal används främst för att beskriva hur ett företag har utvecklats över tid, men även i 
jämförelser mellan företag (SFF, 2009, s. 21). Carpenter & Rondi (2006, s. 391) undersökte 
57 företag i sin studie utifrån storlek, tillväxt, skuldsättningsgrad och lönsamhet. Mayer & 
Alexander (1991) kom i sin studie fram till att det fanns en skillnad mellan noterade och 
onoterade företag när det kom till tillväxt, investeringar och lönsamhet efter gjorda 
justeringar för storlek och industri.  
 
Utifrån tidigare nämnda studier har vi valt att fokusera på lönsamhet, finansiell struktur och 
tillväxt som mått på prestation. De tre områden vi har valt att studera berör därigenom de 
finansiella resultat företagen uppvisar, företagens användande av resurser samt deras 
förmåga att växa. Det är även utifrån dessa tre områden vi kommer att bygga våra 
hypoteser i slutet av kapitlet. Nedan förklaras de tre prestationsområdena mer ingående. 
 

3.3.1. Lönsamhet  
En generell definition på lönsamhet är värdet på skapade prestationerna i förhållande till 
förbrukade resurser (Bernhardsson, 2007 s. 151). Detta motiverar lönsamhet som ett mått 
på prestation. Lönsamhet kan mätas på många olika sätt, ett mått är resultaträkningens sista 
rad; Resultat efter skatt. Detta mått säger egentligen lite om hur företaget faktiskt har 
presterat eftersom det inte ställs relativt något annat mått och det är här nyckeltalsanalysen 
kommer in i bilden (Nilsson et al., 2002, s. 138). När fokus i undersökningar ligger på att 
undersöka lönsamhet på företagsnivå används ofta räntabilitetsmått av olika slag, så som 
räntabilitet på eget kapital och sysselsatt kapital (Simerly & Mingfang, 2000, s. 40; 
Capasso et al., 2005, s. 6). Måttet räntabilitet på eget kapital tar hänsyn till finansiella 
kostnader och således även hur företaget finansierar sig. I en studie av Carpenter & Rondi 
(2006) användes räntabilitet på eget kapital samt räntabilitet på sysselsatt kapital för att 
mäta lönsamhet hos företag. Räntabilitet på sysselsatt kapital mäter i motsatts till 
räntabilitet på eget kapital utan hänsyn till hur företaget finansierar sig. Detta mått visar den 
operativa lönsamheten istället för räntabilitet på eget kapital som visar vilken avkastning 
ägarna får på riskkapitalet (Bernhardsson, 2007, s. 201).   
 
Fortsättningsvis kommer räntabilitet på eget kapital i denna studie benämnas som Re i den 
löpande texten. Re är ett bra mått för att se företagets lönsamhet ur aktieägarnas perspektiv. 
Re kan också beskrivas som ett mått på hur väl aktieägarnas kapital har förräntats. Eftersom 
måttet sätter det egna kapitalet i relation till lönsamheten, inklusive finansieringskostnader 
för verksamheten, visar det hur företaget lyckats med både investerings- och 
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finansieringsstrategi. (Nilsson et al., 2002, s. 138-139). Detta är ett av de populäraste 
måtten för att mäta lönsamhet (Bodie et al., 2011, s. 490). 
 
Re kan räknas ut på flera sätt, antingen med eller utan hänsyn till skatt. Sveriges 
Finansanalytikers förening (SFF, 2009, s. 23) rekommenderar att man för börsnoterade 
företag använder sig av nettoresultatet vid uträkning. Enligt SFF så beräknas Re utifrån 
följande ekvation: 
 

Re= Nettoresultat/Summa genomsnittligt eget kapital 
(SFF, 2009, s. 23) 

 
Räntabilitet på sysselsatt kapital är ett företagsekonomiskt mått på lönsamhet 
(Bernhardsson, 2007, s. 201). Räntabilitet på sysselsatt kapital kommer i denna studie 
fortsättningsvis att benämnas som Rsyss i den löpande texten. Detta mått visar hur 
företagen har lyckats förränta aktieägarnas och långivarnas sammanlagda satsade kapital, 
det vill säga företagens räntabilitet oberoende av finansieringen (SFF, 2009, s. 24). Rsyss 
mäter företagens operativa lönsamhet (Bernhardsson, 2005, s. 200). Enligt SFF (2009, s. 
24-25) bör Rsyss beräknas innan skatt eftersom finansieringen påverkar ett företags 
skattekostnad. Sysselsatt kapital avser balansomslutningen minskad med icke räntebärande 
skulder samt latenta skatteskulder (SFF, 2009, s. 24-25). Enligt SFF beräknas räntabilitet på 
följande vis: 
 

Rsyss=(Resultat efter finansnetto + finansiella kostnader) / Genomsnittligt sysselsatt 
kapital 

(SFF, 2009, s. 24) 
 
När företag beslutar sig om huruvida de ska bli publika eller ej finns bland de tidigare 
diskuterade motiven inget som rakt ut uttrycker ett mål att öka lönsamheten, men det kan 
anses vara allmänt vedertaget att lönsamhet i någon form är motivet bakom så gott som alla 
företag. Carpenter & Rondi (2006, s. 395) drog slutsatsen att företag efter notering 
presterade bättre än vad de som förblev onoterade gjorde, både när det kom till en högre Re 
och högre Rsyss. 
 

3.3.2. 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 (Brealey et al., 2011, s. 446). Soliditet och 
skuldsättningsgrad är två nyckeltal som används för att beskriva hur ett företag är 
finansierat samt mäter finansiell risk (Bernhardsson, 2005, s. 210). Svårigheten ligger i att 
hitta en kombination mellan företagets kapital och skulder som maximerar värdet på 
företaget (Brealey et al., 2011, s. 462). En hög skuldsättning kan innebära svårigheter, 
eftersom det innebär en hög finansiell risk, vilket kan försvåra anskaffandet av nytt kapital 
samt att finansiella påfrestningar kan leda till konkurs (Brealey et al., 2011, s. 494). Således 
kan finansiella strukturen ge en indikation på företagets prestationsförmåga utifrån dess 
finansiella situation.  
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Soliditet mäter hur stor del av ett företags tillgångar som är finansierade med eget kapital. 
Det kan ses som ett mått på ett företags långsiktiga överlevnadsförmåga, ju högre soliditet 
ett företag har desto bättre kommer företaget kunna klara konjunktursvängningar. (Nilsson 
et al., 2002, s. 153) Skuldsättningsgraden å andra sidan mäter förhållandet mellan skulder 
och eget kapital (Bernhardsson, 2005, s. 208, 210).  
 

Soliditet =Summa Eget Kapital/Balansomslutningen 
(SFF, 2009, s. 37) 

 
Skuldsättningsgraden = Räntebärande skulder/Eget Kapital 

(SFF, 2009, s. 36) 
 
Genom att öka skuldsättningsgraden kan en hävstångseffekt utnyttjas för att öka 
avkastningen på investeringar men samtidigt ökar också företagets finansiella risk 
(Bernhardsson, 2005, s. 115). Motsatt kan hög soliditet vara ett tecken på att företaget inte 
utnyttjar den finansiella hävstången (Nilsson et al., 2002, s. 153). Å andra sidan så kan en 
hög soliditet kompensera för andra risker genom att företagets finansiella risk är mindre 
(Bernhardsson, 2005, s. 210). Studier har visat att icke-noterade företag finansierar sig med 
skulder i större utsträckning än noterade (Capasso et al., 2005, s. 10), vilket innebär en ökad 
skuldsättningsgrad. Fortsättningsvis så visade Hagberg (2012, s. 80) i en studie om den 
svenska rederinäringen att en högre skuldsättning har en negativ effekt på företagets 
lönsamhet. Studien av Capasso et al. (2005) visade att en ökad skuldsättningsgrad kan 
anses vara ett riskabelt sätt att finansiera företaget. Även Fama & French (2002, s. 21-22) 
fann att företag med mindre skuldsättning presterade bättre. Dessa resultat, tillsammans 
med det faktum att företagen efter notering befinner sig på en mer “osäker” marknad, gör 
att vi tolkar det som eftersträvansvärt för ett företag att genom en notering minska sin 
skuldsättningsgrad samt öka soliditeten. Detta trots att det kan anses att en alltför hög 
soliditet och alltför låg skuldsättningsgrad innebär att företagen inte utnyttjar den 
finansiella hävstången.  
 
Skuldsättning och soliditet har ett direkt samband, vilket matematiskt ser ut som följande 
(Hagberg, 2012, s. 52): 
    

Soliditet = 1/(1 + skuldsättningsgraden) 
 

Skuldsättningsgrad = (1/soliditet) - 1 
(Hagberg, 2012, s. 52) 

 
Med detta som grund kan det anses tillräckligt att se till ett av måtten på finansiell struktur, 
eftersom det direkta sambandet innebär att en låg soliditet innebär en hög 
skuldsättningsgrad och omvänt. För att räkna fram skuldsättningsgraden sätts ett krav på att 
utifrån årsredovisningar kunna identifiera räntebärande skulder hos varje enskilt företag. 
Detta gör skuldsättningsgraden till ett mer komplext mått än soliditet som endast ser till 
eget kapital och balansomslutning, vilket gör soliditet enklare att använda vid jämförelse av 
flera företag. 
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3.3.3. Tillväxthastighet 
Tillväxt kan kopplas samman med företagets lönsamhet och likviditet, exempelvis fann 
Mikkelson & Partch (2003, s. 293) att företag som hade goda finansieringsmöjligheter även 
visade på en högre tillväxt. Carpenter & Rondi (2006, s. 388) menar i sin studie att det 
föreligger en skillnad i tillväxt av sysselsättning mellan amerikanska och europeiska företag 
som börsnoteras. I studien undersökte de inte bara tillväxthastigheten av sysselsättning utan 
även tillväxthastigheten av omsättning, där de fann att italienska företag inte växte lika 
mycket efter en notering som amerikanska företag tenderade att göra. Ett företag kan på 
sikt inte överleva utan att öka sin omsättning (Johansson & Runsten, 2005, s. 23), vilket 
motiverar omsättning som ett mått på prestation. Att mäta omsättning är ett av de mest 
traditionella sätten att mäta storlek och tillväxt hos företag. Då själva siffran för omsättning 
i sig inte säger något om den egentligen tillväxten sätts måttet relativt till tidigare års 
omsättning, man mäter således ökningen eller minskningen av omsättningen. (Nilsson et al., 
2002, s. 149-150 ) SFF definierar förändring i omsättning som följande:  
 

Förändring i omsättning= (Omsättningt -Omsättningt-1) / Omsättningt-1 
(SFF, 2009, s. 34) 

 
Studien av Carpenter & Rondi (2006, s. 388) visade att de amerikanska företagen hade en 
hög tillväxt när det kom till antalet anställda medan de europeiska företagen endast 
uppvisar en liten ökning av antalet anställda efter en IPO. Detta menar Carpenter & Rondi 
(2006, s. 388) har stor betydelse för europeiska företag eftersom ett av målen med en ökad 
tillgång till eget kapital är sysselsättningstillväxt. Antalet anställda som nyckeltal lämpar 
sig bäst när man följer företaget över tid. För tjänsteföretag kan antalet anställda vara ett 
speciellt viktigt mått, eftersom företagets resultat i stor utsträckning kan styras av hur 
många anställda företaget har (Nilsson et al., 2002, s. 151). För företagets storlek inte ska 
påverka ses tillväxten mätt i antalet anställda som en förändring av det relativa talet 
(Carpenter & Rondi, 2006).  
 

Förändring i antal anställda= (Anställdat - Anställdat-1)/Anställdat-1 
 

3.4. IPO, tjänstekaraktär & prestation  
I detta kapitel har vi belyst de teorier som vår studie bygger på. Med vår studies syfte som 
grund har mycket fokuserat på IPO, tjänsteföretag samt hur prestation på olika sätt kan och 
bör mätas. Fortsättningsvis kommer de teorier som tagits fram kring tjänsteföretag 
betraktas som teorier som uppfyller tjänstekaraktär hos ett företag. Detta då teorierna 
belyser att företag går mot att bli mer eller mindre tjänsteföretag samt att författarna ämnar 
försöka bringa klarhet i ett eventuellt samband mellan tjänstekaraktär och prestation.  
 
I det här avsnittet ges en sammanfattning av dessa teoretiska begrepp som kommer ligga till 
grund för resonemang kring eventuellt samband mellan graden av tjänstekaraktär hos ett 
företag och dess prestation efter en börsnotering.  Avsnittet avslutas med en 
hypotesgenerering.  
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Den förlust av kontroll som en börsintroduktion innebär för ett företag menar vi kan 
kompenseras om ett företag har tjänstekaraktär. Tjänstekaraktäristiska företag har en 
medvetenhet om kundrelationers betydelse, vilket de kan förstärka ytterligare genom 
relationsmarknadsföring (Ravald & Grönroos, 1996, s. 19-21). Genom 
relationsmarknadsföring och ett serviceperspektiv bjuder företag in den publika marknaden 
och därifrån försöker de bygga långsiktiga relationer. Vi menar att tjänstekaraktäristiska 
företaget redan har bjudit in den publika marknaden så att steget till att bli ett publikt 
företag inte är lika stort. 
 
Som vi diskuterat i avsnitt 3.2.5 så är medarbetarna tjänsteföretags största tillgång. 
Studieresultat har dessutom visat att ett högt engagemang hos medarbetarna förbättrar 
företagets prestation under övergången till offentligt ägande (Certo et al., 2009, s. 1351). 
Därav görs kopplingen att mer tjänstekaraktäristiska företag kan tänkas ha en bättre 
prestation vid övergången till offentligt ägande. Samtidigt så går relationskapandets 
långsiktighet emot den kortsiktighet som generellt råder på aktiemarknaden, vilket innebär 
att det skulle kunna vara så att mindre tjänstekaraktäristiska företag är bättre lämpade för 
det publika ägandets kortsiktighet och därmed presterar bättre.  
 
Ett av motiven bakom en notering är att skapa publicitet, att synas. Kanske har företag av 
mer tjänstekaraktär lättare för detta i och med relationsmarknadsföringen och de befintliga 
kundrelationerna. Eller så blir den ökade prestationen procentuellt större för företag av 
mindre tjänstekaraktär, då synligheten i och med en börsnotering gör större skillnad för 
dem. Studien av Xueming (2008, s. 109) visade på att det fanns ett samband mellan 
marknadsföringskostnader och underprissättning vid en IPO. Studien visade även på att 
företag med högre marknadsföringskostnader har större sannolikhet att få ett bättre 
marknadsvärde på företaget (Xueming, 2008). Minskad underprissättning och ett bättre 
marknadsvärde innebär att företaget kan få bättre betalat vid utgivning av aktier, vilket gör 
att företaget kanske får en bättre finansiell ställning och därmed möjliggör en förbättrad 
framtida prestation. Dock så undersöker inte Xueming (2008) vad för sorts 
marknadsföringsaktivitet som är att föredra. Då mer tjänstekaraktäristiska företag enligt 
teorier sysslar med annan sorts marknadsföring än mindre tjänstekaraktäristiska företag kan 
vi med resultaten från Xuemings (2008) studie anta att det prestationsmässigt finns en 
skillnad mellan dessa typer av företag.  
 
Det viktigaste vid en notering är att det finns en efterfrågan på företagets aktier, något som 
berörs i många studier kring underprissättning. Att skapa en efterfrågan på aktier kan antas 
vara lättare för företag ju mer tjänstekaraktär de har, eftersom tjänstekaraktäristiska företag 
ofta har en nära relation med sina kunder. Således skulle ett företag av mer tjänstekaraktär 
kunna prestera bättre efter en IPO. Dock är det inte säkert att företagets kunder är 
investerarna på aktiemarknaden, vilket innebär att det kan röra sig om olika målgrupper 
mellan den operativa verksamheten och den finansiella. Aktieinvesterares önskan om 
kortsiktiga investeringar för snabba avkastningar skulle kunna innebära att de lockas mer av 
att investera i mindre tjänstekaraktäristiska företag, vilket skulle ge dessa företag 
förutsättningar att prestera bättre efter en IPO.  
 
Sambandet mellan de presenterade teorierna i tidigare kapiteldelar visar på att det kan 
finnas incitament både för att mer tjänstekaraktäristiska företag kan antas prestera bättre 
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efter en börsnotering, men även att de kan antas prestera sämre efter en börsnotering. 
Utifrån ovanstående diskussion och tidigare presenterade teorier ska vi nu framställa våra 
hypoteser. Där nollhypotesen menar att det inte finnas någon skillnad i prestation mellan 
företag av mer tjänstekaraktär och företag av mindre tjänstekaraktär. Alternativhypotesen 
innebär att det finns en skillnad i prestation mellan de olika typerna av företag. 

3.4.1. Hypoteser 
Våra hypoteser kommer att sammanställas utifrån kapitel 3.3 Prestation. Vi får således 5 
olika hypotesställningar som bygger på Re, Rsyss, soliditet, omsättning och antal anställda. 
Skuldsättningsgraden är soliditetens motsatts och ett mer komplext mått varvid detta 
utesluts ur studiens prestationsmätning. 
 
Räntabilitet på eget kapital Re 
H10: Företagets tjänstekaraktär har ingen påverkan på företagets Re efter en börsnotering. 
H1a: Företagets tjänstekaraktär har en påverkan på företagets Re efter en börsnotering. 
 
Räntabilitet på sysselsatt kapital Rsyss 
H20: Företagets tjänstekaraktär har ingen påverkan på företagets Rsyss efter en 
börsnotering. 
H2a: Företagets tjänstekaraktär har en påverkan på företagets Rsyss efter en börsnotering. 
 
Soliditet 
H30: Företagets tjänstekaraktär har ingen påverkan på företagets soliditet efter en 
börsnotering. 
H3a: Företagets tjänstekaraktär har en påverkan på företagets soliditet efter en 
börsnotering. 
 
Omsättning 
H40: Företagets tjänstekaraktär har ingen påverkan på företagets omsättning efter en 
börsnotering.  
H4a: Företagets tjänstekaraktär har en påverkan på företagets omsättning efter en 
börsnotering. 
 
Antal anställda 
H50: Företagets tjänstekaraktär har ingen påverkan på företagets antal anställda efter en 
börsnotering.  
H5a: Företagets tjänstekaraktär har en påverkan på företagets antal anställda efter en 
börsnotering. 
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4. Praktisk metod 
  
I följande kapitel presenteras vår praktiska metod. Vi inleder med att redogöra för 
inhämtandet av data samt presentera urval och bortfall. Efter redogörelse av vårt urval 
fortsätter vi med tillvägagångssätt för sammanställning och klassificering av insamlad 
data. Därefter beskrivs de variabler vi kommer att använda oss av samt de statistiska 
testerna. Som tidigare nämnt så kommer denna studie att genomföras med en kvantitativ 
forskningsstrategi, eftersom den stämmer väl överens med studiens problemställning, syfte 
samt vårt positivistiska synsätt. Kapitlet avslutas med en kritisk diskussion kring de 
använda källorna och en granskning av hur väl studien uppfyller två av de väsentliga 
sanningskriterierna, reliabilitet och validitet. 
  

4.1 Inhämtande av data 
Med hjälp av en lista från Nasdaq OMX Trader (Nasdaq OMX Trader, 2013) fick vi fram 
de företag som noterat sig under tidsperioden aktuell för studien (bilaga 1: Börsnoteringar 
Nasdaq). För att få en så rättvisande bild som möjligt hämtas årsredovisningar för varje 
företag för de aktuella åren ur databasen Retriever Business. För år 2012 finns 
årsredovisningar ej tillgängliga i Retriever Business, vilket gör att vi istället hämtar 
företagens årsredovisningar från respektive företags hemsida (DGC One 2, 2013; Arise 
Windpower 2, 2013; Byggmax 2, 2013; MQ Holding 2, 2013).  
 
De färdigställda nyckeltalen som är tillgängliga i Retriever Business har vi valt att bortse 
ifrån, eftersom vi anser det mer lämpligt att själva räkna fram nyckeltalen, för att säkerställa 
att samma mått används. I och med att vi manuellt hämtar data försäkrar vi oss om att dessa 
blir konsekvent uträknade med samma metod, dock finns en risk för överföringsfel. Vi 
försöker därför med högt fokus inhämta data för att minimera dessa fel. Vi kommer även 
kontrollera varandras arbete genom att granska den data den andre inhämtat för att minska 
risken för överföringsfel.  

4.2 Urval och bortfall 
I en kvantitativ forskningsstrategi är ett huvudsakligt syfte att studiens resultat ska kunna 
appliceras på andra situationer och grupper, det vill säga att resultatet ska vara 
generaliserbart. Huruvida resultatet är generaliserbart beror på hur väl forskaren strävar 
efter ett representativt urval för undersökningen. (Bryman & Bell, 2005, s. 100) För att 
kunna bidra med ny kunskap, och fylla det kunskapsgap vi anser finns, vill vi att vår studie 
ska vara så generaliserbar som möjligt. Detta sätter ett representationskrav på vårt urval. 
För att undvika osäkerhet i resultaten är det bäst att göra en totalundersökning där alla 
enheter i populationen ingår i studien (Lantz, 2011, s. 97-98). Totalundersökningar är i 
praktiken ovanliga och ganska omständliga att genomföra, istället görs ofta någon form av 
urval från totalpopulationen. De två vanligaste formerna av urval är slumpmässigt urval och 
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icke-slumpmässigt urval, där huvudskillnaden ligger i att det slumpmässiga urvalet låter 
slump styra urvalet i större utsträckning än vad det icke-slumpmässiga urvalet gör. 
(Johansson-Lindfors, 1993, s. 92-96)  
 
I vår studie fokuserar vi på den svenska marknaden där vi genom Nasdaq OMX Trader fått 
tillgång till samtliga noteringar av svenska företag på samtliga listor under de år aktuella för 
undersökningen. På så vis blir vår undersökning en totalundersökning eftersom vi når hela 
populationen, vilket innebär att vi eliminerar risken för stora över- eller undertäckningsfel. 
Över- respektive undertäckningsfel är när representation av vissa enheter är felaktig i 
urvalet (Dahmström, 2005, s. 58). Vår totala population var under de aktuella åren relativt 
liten men trots detta anser vi vår studies resultat få en generaliserbarhet och vara 
applicerbar för svenska företag. Dock innebär datamängdens storlek att generaliserbarheten 
blir begränsad och studiens resultat därför först och främst bör ses som en indikation och 
inte ett faktum. 
 
Bortfall från urvalet är de företag som inte har tillgängliga årsredovisningar eller där 
årsredovisningarna kan anses ge missvisande siffror i vår mätning på grund av exempelvis 
koncernstruktur. Under vår tidsperiod finns det 58 stycken börsintroduktioner, av dessa är 
49 stycken svenska företag. Varav vi efter bortfall kan använda 36 stycken i vår studie. 
Detta åskådliggörs i figur 3: Översikt IPO:s och urval. Ytterligare kommentarer kring 
datainsamlingen finns i bilaga 2: Kommentarer till datainsamling. Urvalet ger en 73,5 % 
representation av populationen. Med ovanstående resonemang som grund anser vi oss ha en 
hög representation, även om antalet i sig är relativt litet så beror det inte på vårt urval, utan 
att det inte gjorts fler noteringar under tidsperioden.  

Figur 3: Översikt IPO:s och urval 
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4.3 Sammanställning och klassificering av data 
All insamlad data sammanställs i Excell för att lättare kunna använda Minitab vid de 
statistiska analyserna. Om siffror vid datainsamlingen har sett extrema ut har vi kontrollerat 
siffrorna i årsredovisningen samt granskat om företagsspecifika händelser kan ha påverkat 
extremvärdena. När det kommer till företag med brutet räkenskapsår tas hänsyn dels till när 
noteringen gjordes samt när brytningen är gjord.  
 
Då nyckeltal kan definieras på flera olika sätt kommer vi att använda oss av Sveriges 
Finansanalytikers förenings (SFF, 2009) rekommendationer när vi räknar ut och 
kontrollerar samtliga nyckeltal. När olika nyckeltal ska beräknas finns det flera olika 
metoder. I vår studie kommer vi att använda oss av genomsnittsmetoden, vilken är lämplig 
när värden från både balansräkning och resultaträkning jämförs. Detta görs eftersom 
balansräkningen är en ögonblicksbild medan resultaträkningen visar hela årets utveckling 
(Nilsson et al., 2002, s. 135).  
 
Enligt Child (1974, s. 178) så kan ett tidsspann på fem år anses lämpligt vid 
prestationsmätningar, eftersom det jämnar ut effekterna av extrema år utan att 
tidsomfattningen blir för stor så att organisationen kan ha förändras helt. Eftersom vi 
önskar få ett medelvärde av både åren innan noteringen och efter väljer vi att använda oss 
av ett tidsspann på sju år, men finansiell information från enbart sex år. Vi använder oss av 
två år innan notering samt fyra år efter notering, själva noteringsåret uteblir. Detta görs för 
att försöka jämna ut eventuella extremvärden. Vi väljer att inte mäta prestation på lika 
många år före som efter IPO:n, dels eftersom data är svårtillgänglig innan notering, men 
även då ett för stort tidsspann kan innebära stora förändringar i företagens verksamhet. 
 
Alla företag tilldelas SNI-koder utifrån aktiviteter och verksamhetsområde, dessa finner vi i 
databasen Affärsdata. När ett företag har visat sig verksamt inom flera områden eller där 
SNI-kod har saknats har ytterligare information inhämtats kring respektive företag för att 
kunna avgöra lämplig SNI-kod. De tillfällen då en moder i en koncern noterats har vi 
beslutat att mäta prestation utifrån hela koncernens prestation. Således föll också valet av 
SNI-kod utifrån vilka delar inom koncernen som har störst affärsområde.  

4.3.1 Klassificering av tjänstekaraktär 
Tidigare studier som undersöker olika företagsspecifika aspekter går inte in på djupet för att 
identifiera tjänstekaraktäristiska företag, utan fokuserar istället på SNI klassificeringar och 
utgår ifrån de grupper som till största delen består av tjänsteföretag. Då litteratur och 
tidigare forskning visat på att företag är mer eller mindre tjänsteinriktade (se exempelvis 
Grönroos, 2008; Tillväxtanalys, 2010a, 2010b) innebär denna klassificering en ökad risk 
för att företag hamnar i fel kategori, eller blir exkluderade från sin egentliga kategori. Dock 
är tillgänglig forskning för att på annat sätt identifiera företags karaktärsdrag och 
branschtillhörighet mycket begränsad, vilket gör att vårt val ändå hamnar på att till viss del 
utgå ifrån SNI klassificering vid identifiering av tjänstekaraktär. Flera studier som gör 
jämförelser i prestation mellan företag har använts sig av en parvis metod, det vill säga de 
har parat ihop företag som liknar varandra i storlek, bransch och så vidare för att sedan göra 
en jämförelse paren emellan (se exempelvis Capasso et al., 2005; Lidman & Waldehag, 
2009). Eftersom vi är intresserade av hur graden av tjänstekaraktär påverkar prestationen i 



 30	  

och med en börsnotering blir den parvisa metoden inte relevant för vår studie. Grönroos 
(2008, s. 24-25) menar att alla företag är mer eller mindre tjänsteföretag, vilket kan tolkas 
som att en indelning efter mer och mindre tjänstegrad vore mer rättvisande.  
 
I rapporter av Näringsdepartementets underenhet Tillväxtanalys (2010a, 2010b) återfinns 
tjänsteklassificeringar utifrån SNI koder. Båda rapporterna har försökt klassificera 
tjänsteföretag genom att se till de fyra tjänstekaraktäristiska särdragen (Tillväxtanalys, 
2010a, s. 12-13, 2010b, s. 12). I den ena rapporten från Tillväxtanalys (2010b, s. 7) så 
undersöks tjänstesektorn utifrån kunskapsintensitet, vilket stämmer väl överens med teorier 
i avsnitt 3.2.5 om att tjänsteföretags största tillgång är medarbetarna. Enligt Tillväxtanalys 
(2010a, s. 13, 2010b, s. 12) så är företag vars två första siffror i SNI-kod är 50-52, 55, 60-
67, 70-74 (ej undergrupp 702), 80-85 samt 90-95 tjänsteföretag. Dessa SNI-koder är efter 
SNI-2002:s klassificering och uppdelning. Tolkning av SNI koder utifrån tjänstekaraktär 
gjordes även i en studie av Eriksson & Eriksson (2003, s. 13), som kom fram till att SNI 
grupperna, enligt SNI-2002:s klassificering, 55 Hotell och restaurangverksamhet, 70 
Fastighetsverksamhet, 72 Databehandlingsverksamhet samt 74 Andra företagstjänster, 
bestod till största del av tjänsteföretag bortsett från 70110 Markexploatering, 70120 Handel 
med egna fastigheter och 74150 Holdingbolag.   
 
I och med att majoriteten av tidigare studier har gjort tjänsteklassificeringen efter SNI-
2002:s uppdelning väljer vi att konvertera våra företags SNI-2007 koder till SNI-2002. 
Detta görs via SCB:s hemsida där man kan omvandla SNI-2007 koder till SNI-2002 koder 
(SCB 4, 2013). Genom att se till SNI-2002 så kan vi följa andra studiernas resonemang 
kring tjänsteföretag. Eftersom tidigare undersökningars företagsuppdelning har varit efter 
de två första siffrorna i SNI-koden (Eriksson & Eriksson, 2003, s. 13-14; Tillväxtsanalys, 
2010a, s. 13, 2010b s. 12), blir även vår första bedömning av företagen genom att se till de 
två första siffrorna i varje företags SNI-2002 kod. För att fördjupa studien och inte enbart 
göra indelningen via SNI-koder undersöker vi även varje företags verksamhet och resonerar 
kring deras grad av tjänstekaraktär utifrån teorier om tjänsteföretag och tjänster. Detta görs 
genom att främst se till personalintensiteten hos företag, det vill säga hur stora 
personalkostnader företaget har i förhållande till sina totala tillgångar. Hos de mer 
tjänstekaraktäristiska företagen bör detta vara relativt stort. Även varulagret undersöks 
genom att granska varulagrets storlek i förhållande till tillgångar, något som bör vara 
relativt litet hos mer tjänstekaraktäristiska företag. Samt kapitalomsättningshastigheten som 
enligt teorikapitlet bör vara relativt stort i ett mer tjänstekaraktäristiskt företag. Då 
kapitalomsättningshastigheten även kan ses som ett prestationsmått väger denna inte lika 
tungt i indelningen. På detta sätt ämnar vi skapa en mer rättvisande indelning av de 
tjänstekaraktäristiska företagen, samt försöka få två ungefär likvärdigt stora grupper. 
Eftersom det sägs att alla företag är mer eller mindre tjänsteverksamheter väljer vi att dela 
in företagen i mer och mindre tjänstekaraktär istället för tjänstekaraktär och icke 
tjänstekaraktär. Då företag upplevs ligga på gränsen mellan de två grupperna, försöker vi se 
till så många aspekter som möjligt för att indelningen ska bli rättvisande.  
 
Resultatet av uppdelningen är två lika stora grupper, den ena bestående av företag av mer 
tjänstekaraktär och den andra av företag av mindre tjänstekaraktär. Alla företag återfinns i 
bilaga 3: Motivering till uppdelning av tjänstekaraktär, innehållande företagsnamn, 
organisationsnummer, information om företaget, vår tolkning och motivering till vilken 
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grupptillhörighet företag har samt företagets SNI-kod enligt både SNI-2007 och SNI-2002. 
Genom att göra motiveringarna tydliga och tillgängliga för läsaren vill författarna visa att 
denna indelning gjorts sakligt, med stöd från både studier och teorier i syfte att bibehålla 
studiens objektivitet. För att kunna genomföra studien var gruppindelningen en 
nödvändighet tillsammans med att kunna mäta prestation före och efter notering. Genom att 
se till företagets grupptillhörighet i förhållande till dess relativa prestationsförändring kan 
vi i studiens kommande delar studera hur företagen har presterat efter en börsnotering samt 
om detta har något samband med företagets grad av tjänstekaraktär.  

4.4 Variabler 
Variabler kan ha flera olika egenskaper, men då vår studie är i kvantitativ form kommer de 
presenterade variablerna vara numeriska. Eftersom vi vill undersöka om det finns ett 
samband mellan företagets tjänstekaraktär och dess prestation efter en börsnotering blir ett 
självklart val av responsvariabel de fem olika prestationsmåtten; räntabilitet på eget kapital, 
räntabilitet på sysselsatt kapital, soliditet, förändring i omsättning och förändring i antal 
anställda. Med dessa fem responsvariabler kommer vi göra flera tester för att undersöka 
eventuella samband. I de multipla regressionsanalyserna som kommer utföras på de olika 
responsvariablerna i denna studie kommer det finnas fyra förklarande variabler. De fyra 
förklarande variablerna består av en dummyvariabel samt tre kontrollvariabler. Eftersom 
det i denna studie görs ett antagande om att ett företags tjänstekaraktär har en påverkan på 
prestationen efter en börsnotering är en av våra förklarande variabler tjänstekaraktär i form 
av en dummyvariabel. De tre kontrollvariablerna är med för att variationen i 
responsvariabeln inte enbart ska bero på ekonomiska marknadsfaktorer och justerar för de 
förhållanden som rådde under den specifika tidsperioden.  

4.4.1 Dummyvariabel 
En dummyvariabel används i statistiska regressionsmodeller för att kategorisera data (NE 4, 
2013). En dummyvariabel är en så kallad binär variabel, det vill säga att den endast kan 
anta två värden (Dahmström, 2005, s. 25). I vår studie kommer vi att dela upp företagen i 
två grupper efter mer och mindre tjänstekaraktär, vilket är representerat i våra 
regressionsanalyser som en dummyvariabel. För företag som anses vara av mer 
tjänstekaraktär blir dummyvariabeln 1 och för företag med mindre tjänstekaraktär blir den 0.  

4.4.2 Kontrollvariabler 
Kontrollvariabler inkluderas i studien för att öka tillförlitligheten i resultaten då ett 
eventuellt samband mellan prestation och tjänstekaraktär kan tänkas påverkas av andra 
faktorer. Eftersom vi kommer se till varje företags prestation i förhållande till hur de 
presterade innan IPO:n, så har vi bedömt att de företagsspecifika förhållandena förblir 
konstanta. Vid utvärderandet av aktuella kontrollvariabler så resonerar vi istället kring vad 
som kan tänkas påverka de marknadsförhållanden som företagen möter. 
 
Vår första kontrollvariabel är baserad på det faktum att tidigare studier har visat att det 
finns kalla och varma IPO marknader där Loughran, et al., (1994, s. 175) i sin undersökning 
ser ett samband mellan en hög volym av IPO:s och marknadstoppar. Det vill säga då 
marknaden befinner sig i högkonjunktur börsnoteras fler bolag. Detta kan även kopplas till 
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att varma marknader skulle kunna innebära ett mer gynnsamt klimat för företag och att 
företag således skulle prestera bättre under denna period. Samtidigt skulle det stora antalet 
börsnoteringar under varma marknader kunna innebära att det blir en högre konkurrens 
bland de noterade företagen och att de därför presterar sämre under varma marknader. 
Under vår studies tidshorisont finns fler upp och nedgångar varför vi anser det vara viktigt 
med en kontrollvariabel som speglar aktiemarknadens allmänna tillstånd för att utesluta att 
prestationsförändringen enbart beror på marknadens förutsättningar. OMXSPI är en 
sammanvägning av samtliga aktier noterade på Stockholmsbörsen, som syftar till att 
reflektera den rådande marknaden (Nasdaq OMX 2, 2013). Indexet underhålls dagligen och 
korrigeras för ändringar i listade aktier och företag (Nasdaq OMX 3, s. 8, 2013).  Indexet 
ger en helhetsbild av Stockholmsbörsens utveckling (Avanza, 2013).  
 
Vi anser OMXSPI vara en relevant kontrollvariabel, då det underliggande priset för 
aktierna även kan anses spegla de förutsättningar noterade företag på Stockholmsbörsen 
möter och således ha betydelse för vår mätning i varje tidsperiod. De prestationsmått som 
främst kan tros påverkas av börsens allmänna tillstånd är räntabilitet på eget kapital, 
kopplat till aktieägarnas avkastningskrav, men även räntabilitet på sysselsatt kapital. 
Hämtad data visar stängningspriset varje vardag från 2002 till och med 2012. Vi har valt att 
utifrån fyra år efter att företaget noterades räkna fram ett medelvärde för alla fyra år. För 
företag som noterats 2009 och 2010 baseras kontrollvariabeln på genomsnittet av tre 
respektive två år efter notering. Detta för att det är tidsperioden som vi mäter företagets 
prestation och speglar den marknad företaget möter efter notering. Ett företag som noteras 
under 2001 har alltså en kontrollvariabel framräknat som ett medelvärde från åren 2002 till 
och med 2005. Dessa medelvärden illustreras nedan i Tabell 2: OMXSPI och figur 4: 
OMXSPI.  
 

        Figur 4: OMXSPI  
	  

(Tabell	  och	  diagram	  gjorda	  med	  data	  från:	  Nasdaq	  OMX	  4,	  2013)	  
 
Den andra kontrollvariabeln baseras på det faktum att vi kommer att mäta företagens 
prestation utifrån hur dess soliditet har ändrats. Något som i stor grad påverkar detta mått är 
den ränta som företagen möter. Detta leder oss in på Riksbankens styrränta som är den 
ränta som bankerna kan låna eller placera till under sju dagar i Riksbanken (Riksbanken 1, 

Noteringsår	   OMXSPI	  	  
2001	   205,7474085	  
2002	   240,7036301	  
2003	   296,8833661	  
2004	   312,5328906	  
2005	   310,2140351	  
2006	   310,2557495	  
2007	   294,8417747	  
2008	   308,5096307	  
2009	   328,5511379	  
2010	   329,4994851	  

Tabell 2: 	   OMXSPI	  
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2013). Reporäntan är Riksbankens viktigaste verktyg för den svenska ekonomin (NE 5, 
2013) och den sätts efter hur Riksbanken bedömer utvecklingen av konjunkturen och den 
förutspådda inflationen (Ekonomifakta 1, 2013). Vid en låg reporänta blir avkastningen 
högre på aktiemarknaden, medan en hög reporänta gör att aktiemarknaden får svårare att 
möta investerarnas avkastningskrav (Riksbanken 2, 2011). Eftersom reporäntan avgör 
bankernas in- och utlåningsräntor påverkar det i sin tur vilken ränta som företagen får hos 
bankerna.  
 
Vi anser att reporäntan kan påverka företagens prestation och därför är en lämplig 
kontrollvariabel i vår studie. Då prestationsförändringarna kommer baseras på hur 
företagen presterar efter notering, så kommer varje företags kontrollvariabel utgöras av ett 
genomsnitt på reporäntan de fyra åren efter notering. Här likt aktieindex baseras 
kontrollvariabeln för 2009 och 2010 på medelvärdet av tre respektive två år. Detta 
redovisas nedan i tabell 3: Reporänta och figur 5: Reporänta 
  

 Figur 5: Reporänta  
(Tabell och diagram gjorda med data från: Riksbanken 1, 2013) 
 
Det vi uppmärksammat under hämtning av data är att det under vissa år finns fler antal 
angivelser av reporäntan än under andra. I denna studie antas utebliven angivelse av 
reporäntan bero på att den förblivit oförändrad. Då vi ser till en genomsnittlig reporänta för 
aktuell period påverkar detta inte vår uträkning. 
 
Den tredje kontrollvariabeln är Konjunkturinstitutets barometerindikator, som bygger på 
månadsvisa enkäter som går ut till företag och hushåll med syfte att kunna redovisa 
stämningsläget i den svenska ekonomin. Denna kan närmast jämföras med EU-
kommissionens Economic Sentiment Indicator, ESI. (Konjunkturinstitutet 1, 2013) 
Barometerindikatorn ger varje månad en bild över det aktuella konjunkturläget i Sverige, 
den bygger både på nuläget men även framtidsutsikter. Den har ett genomsnitt på 100, om 
den visar över 100 är stämningsläget bättre än normalt i ekonomin och motsatt gäller om 
indikatorn är under 100. (Ekonomifakta 2, 2013)  
 
 

Noteringsår	   Medelvärde	  
2001	   3,125	  
2002	   2,458333333	  
2003	   2,673076923	  
2004	   3,161764706	  
2005	   2,488636364	  
2006	   2,022727273	  
2007	   1,708333333	  
2008	   1,0625	  
2009	   1,277777778	  
2010	   1,583333333	  

Tabell 3:	   Reporänta	  
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Vi anser att barometerindikatorn är en bra kontrollvariabel i vår studie eftersom den speglar 
den svenska ekonomin både ur företagens och även hushållens synvinkel. Den speglar den 
stämning som finns på marknaden och hur den svenska ekonomin mår i allmänhet. Hur väl 
företag presterar kan tänkas ha ett samband med det allmänna klimatet, där ett gott klimat 
förutspås innebära bättre förutsättningar för företag att prestera på marknaden. Detta kan 
även ha samband med den risk företagen upplever, eftersom det i en välmående ekonomi 
finns stabilare förhållanden och således bör den upplevda risken vara mindre för företag. 
Vilket i sig även bör kunna resultera i att företag vid en god stämning i ekonomin är 
beredda att ta en högre risk. Detta var även något som påvisades i en undersökning av 
Sjögren & Brink (2012, s. 70) som såg ett samband mellan ett ökat värde på 
konjunkturbarometern och ett ökat risktagande hos företag.  
 
Vi valde att se till ett genomsnittligt värde för de fyra år efter notering för varje företag. För 
2009 samt 2010 baseras genomsnittsvärdet på tre respektive två år efter notering. Ett 
företag som noterar sig under 2001 har en kontrollvariabel som beräknats på medelvärdet 
av barometerindikatorn under 2002 till och med 2005. Då vi kommer att mäta den 
prestationsökning eller prestationsminskning ett företag gör under de fyra åren efter 
notering, vill vi således även att vår kontrollvariabel speglar dessa år. Nedan följer tabell 4: 
Medelvärde barometerindikatorn och figur 6: Medelvärde barometerindikatorn som speglar 
hur våra värden under de aktuella åren ser ut. 
 
 

Figur 6: Barometerindikatorn  
 

(Tabell och diagram gjorda med data från: Konjunkturinstitutet 2, 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noteringsår	   Medelvärde	  
2001	   96,98333333	  
2002	   101,4020833	  
2003	   106,4395833	  
2004	   104,0020833	  
2005	   99,3625	  
2006	   99,50625	  
2007	   97,97291667	  
2008	   98,74375	  
2009	   103,6583333	  
2010	   100,325	  

Tabell 4: 
	  

Barometer-
indikatorn	  
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I Tabell 5: Sammanställning av variabler, ges en överblick på studiens samtliga variabler.  

Tabell 5: Sammanställning av variabler 

4.5 Regressionsanalys 
Studiens tester sker i Minitab där vi för varje responsvariabel kommer att genomföra en 
regressionsanalys för att undersöka huruvida det finns ett samband mellan studiens respons- 
och förklarande variabler. En regressionsanalys undersöker hur resultatet av en viss 
responsvariabel beror på värdena på en eller flera förklarande variabler. Enligt Lantz (2009, 
s. 373) så är regressionsanalys den viktigaste statistiska metoden för att analysera samband 
mellan olika variabler, något som är centralt i de flesta vetenskapliga analyser.  
 
Den simplaste formen av regressionsanalys är den enkla linjära regressionsanalysen, där ett 
linjärt samband mellan responsvariabeln och den förklarande variabeln antas (Lantz, 2009, 
s. 373). Denna analys studerar hur resultatet av responsvariabeln, vanligen benämnd som Y, 
styrs eller påverkas av värdet på en annan förklarande variabel som vanligen kallas för X. 
Dessvärre är det inte ofta som endast en förklarande variabel kan förklara variationen i 
responsvariabeln. Därför är det vanligt att flera förklarande variabler används för att uppnå 
ett bättre regressionssamband, med ett högre förklaringsvärde samt en högre signifikans. 
När flera olika förklarande variabler används för att försöka beskriva variationen i 
responsvariabeln så kallas det för en multipel regressionsanalys. (Lantz, 2009, s. 415-416) 
Den generella formeln för multipel regressionsanalys är: 
 

𝑌 =  ∝ +𝛽!𝑥! + 𝛽!𝑥! + .  .  .+ 𝛽!𝑥! + 𝜀 
 
I regressionsformeln ovan så representerar ∝ regressionslinjens skärningspunkt i Y-axeln 
medan 𝛽 är dess lutning. Eftersom det förekommer att inte alla observationer ligger på en 
rät linje antas detta beror på slumpen, vilket symboliseras med 𝜀 . Syftet med 
regressionsanalysen är att försöka estimera ∝  och 𝛽 för att få fram en beskrivning av 
sambanden mellan Y och Xi. (Lantz, 2009, s. 376) 
 
 
 

Variabel Respons/förklarande 
Räntabilitet på eget kapital Responsvariabel 
Räntabilitet på sysselsatt kapital Responsvariabel 
Soliditet Responsvariabel 
Omsättningsförändring Responsvariabel 
Förändring i antal anställda Responsvariabel 
Tjänstedummy Förklarande variabel 
Aktieindex Förklarande variabel 
Reporäntan Förklarande variabel 
Barometerindikatorn Förklarande variabel 
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4.5.1 Signifikanstester 
För att statistiskt kunna avgöra om sambanden är tillräckligt starka kan två olika 
signifikanstester genomföras, t-test respektive F-test. Om modellen har mer än en 
koefficient åt gången används vanligen F-testet, eftersom F-testet mäter om hela modellen 
tillsammans är signifikant. Detta medan t-test undersöker varje enskild förklarande 
variabels signifikans gentemot responsvariabeln i regressionsmodellen. I standardiserade 
tabeller återfinns kritiska värden som kan användas för att analysera signifikanstesterna. 
Vilket kritiskt värde som används beror på vilken statistisk signifikansnivå som önskas 
användas för att mäta modellen. Signifikansnivån indikerar sannolikheten att observera ett 
estimerat värde större än det kritiska värdet förutsatt att nollhypotesen är korrekt. Om 
signifikansnivån är 0,05 så är modellen signifikant på en 95 % konfidensnivå, det vill säga 
att en 5 % felmarginal accepteras. Om ett observerat värde på t och F är extremare än det 
kritiskt tillåtna värdet så innebär det att korrelationen är signifikant och att det finns ett 
samband. (Studenmund, 2006, s. 121-127, 152-153) 
 
Ett F-test jämför variationen som förklaras av studiens olika variabler i 
regressionsmodellen med den variation som inte förklaras. Ett t-test är lämpligt om avsikten 
är att undersöka om medelvärdet för en viss variabel är signifikant lägre eller högre 
gentemot den jämförda variabeln.  Detta gör båda signifikanstesterna relevanta, eftersom de 
testar olika samband. (Keller, 2005, s. 639) F-test och t-test används för att kunna förkasta 
eller bekräfta nollhypotesen. Utgångspunkten för nollhypotesen är att de förklarande 
variablerna inte kan förklara något av förändringen i respons variabel. Nollhypotesen ställs 
sedan emot en alternativhypotes som säger att det existerar ett samband med åtminstone en 
av de förklarande variablerna och responsvariabeln. (Studenmund, 2006, s. 123-125, 153-
155) Regressionsanalysen i Minitab visar både F-test och t-test vilket gör att vi kan 
analysera samband för hela modellen, men även se om och vilka variabler i modellen som 
är signifikanta. 

4.5.2. Korrelation 
Beroende på hur bra regressionsanalysen beskriver sambandet mellan responsvariabeln och 
de förklarande variablerna så varierar korrelationen mellan variablerna. Ju högre 
korrelationen är desto bättre beskriver regressionslinjen sambandet mellan variablerna. För 
att mäta korrelationen används vanligen korrelationskoefficienten som mått, som i vår 
studie kommer betecknas med R. Korrelationskoefficienten antar alltid ett värde mellan 1 
och -1. Om R ligger nära 1 så föreligger ett starkt positivt linjärt samband, medan om R 
ligger nära -1 så är det ett starkt negativt linjärt samband mellan responsvariabeln och 
förklarande variabeln. Om R däremot ligger nära 0 innebär det att sambandet är svagt och 
att det inte går att urskilja ett direkt linjärt samband. (Lantz, 2009, s. 383-385)  
 
Hur stor andel av variationen i responsvariabeln Y som förklaras av det linjära sambandet 
med de förklarande variablerna X brukar kallas för determinationskoefficienten. 
Determinationskoefficienten betecknas som R2, eftersom den är korrelationskoefficienten i 
kvadrat. Determinationskoefficienten kan anta ett värde mellan 0 och 1. Ett högre värde på 
R2 innebär att regressionslinjen beskriver sambandet mellan variablerna bättre än om R2 
vore lägre. Det finns inget bestämt värde på R2 från vilket man kan anta att ett linjärt 
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samband mellan variablerna föreligger, utan varje unik situation måste analyseras för sig. 
(Lantz, 2009, s. 386-387) 
 
Vid multipel regressionsanalys så används ofta den justerade determinationskoefficienten, 
eftersom hänsyn måste tas till urvalets storlek samt antalet förklarande variabler.  Justerat 
R2 är viktigt att analysera när antalet förklarande variabler är stort i förhållande till urvalets 
storlek, eftersom det ojusterade R2 kan visa ett orealistiskt högt värde. (Lantz, 2009, s. 416) 

4.5.3 Problem vid multipel regressionsanalys 
Ibland kan det uppstå problem i studier som använder sig av multipel regressionsanalys. 
Vid statistiska analyser är det viktigt att kontrollera att data är korrekt insamlat samt 
identifiera extremvärden. Extremvärden är observationer som avviker markant från 
mängden, vilket gör att enskilda extremvärden kan påverka undersökningens utfall 
avsevärt. (Studenmund, 2006, s. 73) Eftersom varje enskild observation kvadreras i och 
med korrelationskoefficientsekvationens utformande så får extremvärdena stor påverkan på 
resultatet. Ett enkelt sätt att upptäcka extremvärden är genom ett så kallat 
spridningsdiagram. När extremerna är identifierade kan de kontrolleras mot originaldata för 
att säkerställa att det inte beror på ett inmatningsfel. (Lantz, 2009, s. 391)  
 
När förklarande variabler samvarierar för mycket vid en multipel regressionsanalys skapar 
detta multikolinjäritetsproblem. Multikolinjäritetsproblem kan visas som starkt oväntade 
värden på regressionsmodellens koefficient samt att t-test inte visar något signifikant 
samband även fast det finns ett. Däremot finns det inte samma problem med 
multikolinjäritet vid F-test, så en indikator på att multikolinjäritetsproblem finns är när 
regressionsmodellen har ett lågt t-värde men ett högt F-värde. Dessvärre finns det inget 
kritiskt värde som fungerar som en gräns för vad som anses vara en för hög samvariation. Å 
andra sidan så är det i princip praktiskt omöjligt att hitta variabler som inte samvarierar lite, 
även om teorin säger att en korrekt regressionsmodell inte får ha någon multikolinjäritet 
alls. (Keller, 2005, s. 646, 649) Detta medför att fokus bör vara på hur mycket variablerna 
korrelerar och inte på om det finns en samvariation (Studenmund, 2006, s. 257). För att 
undersöka hur stor samvariationen är mellan variablerna i en analys kan Pearsons 
korrelationskoefficient användas. I Pearsons korrelationskoefficient ställs variablerna upp 
mot varandra i en korstabell och om en stor samvariation finns är korrelationsvärdet högt. 
(Keller, 2005, s.602) Även Cronbach alfa kan användas för att se i vilken utsträckning 
variablerna korrelerar med varandra (Bryman, 2011, s. 162) En tumregel är att en 
korrelation över 0,8 tyder på multikolinjäritetsproblem (Studenmund, 2006, s. 258).  
 
Ett annat vanligt problem vid multipel regressionsanalys är överanpassning, vilket innebär 
att determinationskoefficienten visar ett för högt värde. Överanpassning kan inträffa om för 
få observationer används i förhållande till antalet variabler. Genom att justera 
determinationskoefficienten kan man undvika detta problem. (Lantz, 2009, s.416) I denna 
studie kommer både den justerade determinationskoefficienten samt den ojusterade att 
kommenteras.  
 
För att säkra studiens kvalitet ytterligare utförs en undersökning av responsvariablerna i ett 
spridningsdiagram. Om extremvärden här identifieras kontrolleras data igen för att försäkra	  
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oss	  om	  att	  inget	  fel	  uppstått	  vid	  inmatning.	  Sedan	  utförs	  även	  ett	  korrelationstest	  av	  
kontrollvariablerna	  för	  att	  i	  vår	  analys	  undvika	  multikolinjäritet.	  Detta	  kommer	  göras	  
genom	  ett	  Cronbach	  Alfa	  test	  och	  Pearson	  korrelationstest.	  Resultaten	  av	  detta	  visas	  i	  
kommande	  kapitel.	  	  
 

4.6 Källkritik och sanningskriterier 
Då vi genomgående använt oss av stora databaser samt officiella dokument från företagen 
anser vi detta öka studiens pålitlighet. I och med olika redovisningsförfaranden kan företag 
till en viss grad påverka de resultat som uppvisas i årsredovisningarna, men då vi mäter allt 
i relativa mått utifrån varje enskilt företag anser vi detta inte påverka vår studie.  
 
Dock får vi utifrån resultaten ta i beaktning att en indelning utifrån SNI-klasser och teorier 
blir grov och att företagen aktuella i vår studie löper en risk att ha hamnat i en felaktig 
kategori. En risk som kan anses bli ännu större eftersom våra dataobservationer är få, men 
då studien är en totalundersökning av börsnoteringar i Sverige under den givna tidsperioden 
kan vi endast uppmärksamma läsaren om vår medvetenhet kring detta.  
 
Det är viktigt att utifrån validitet och reliabilitet kritiskt granska en studie och utvärdera hur 
dessa två sanningskriterier uppfylls (Bryman & Bell, 2005, s. 93). En studies validitet avser 
att mätprocessen mäter det man vill mäta, medan reliabilitet handlar om hur det mäts och 
tillförlitligheten i mätningen. Reliabilitet behandlar den variation som kan uppstå mellan 
studiers resultat, då undersökningsobjektet granskas vid olika tillfällen. Vid önskan om att 
mätprocessen ska ha en hög reliabilitet så bör denna variation vara liten. För att en studies 
mätprocess ska ha hög validitet så bör de parametrar som beskriver variabeln vara lämpliga 
och relevanta mått på det som ämnas undersökas.  Vidare så är hög reliabilitet ett villkor för 
att hög validitet ska kunna nås. Dock så är inte hög reliabilitet tillräckligt för att säkerställa 
hög validitet. (Dahmström, 2005, s. 334-335) 

4.6.1 Reliabilitet 
För att kunna bedöma om ett mått är reliabelt eller ej så ser man till måttets stabilitet, 
interna reliabilitet och internbedömarreliabilitet.  Ett måtts stabilitet betyder att man ser till 
hur måttet fluktuerar över tid. Detta innebär att om en undersökning görs på en grupp så ska 
resultatet inte skilja sig markant åt ifall samma grupp genomgår samma undersökning vid 
ett annat tillfälle. Vid undersökandet av studiens interna reliabilitet ser man till de 
indikatorer som utgör en skala eller ett index och huruvida dessa är pålitliga och följdriktiga. 
Den interna reliabiliteten rör mått med multipla indikatorer. Exempelvis så innebär detta 
vid en enkätundersökning att svaren på respektive frågor adderas ihop till en totalpoäng, 
trots att enkätens olika indikatorer inte är relaterade till samma mått. Detta innebär att de 
skulle saknas en inre överensstämmelse och följdriktighet, vilket skulle innebära en 
försämrad reliabilitet på studien.  När det rör sig om subjektiva bedömningar, 
översättning/kategorisering av data och om det finns flera olika observatörer så kan det 
inverka på studiens internbedömarreliabilitet. Detta eftersom de inblandades olika 
tolkningar kanske inte stämmer överens, vilket kan innebär låg reliabilitet för måttet.  
(Bryman, 2011, s. 160-161)  
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Vi anser att vår studie uppfyller de tre kraven för att ge studien hög reliabilitet. Studien 
uppfyller höga krav på stabilitet, eftersom det använda data är utformad efter standarder 
och vi har beräknat de olika måtten efter specifika definitioner. Alla företagen har följt 
samma definitioner, vilket innebär att inga skillnader i mätning bör finnas mellan företagen. 
Vidare så är de olika måtten oförändrade över tid, eftersom data går att erhållas från 
godkända årsredovisningar. Detta innebär att ifall en forskare vill replikera vår studie och 
använder sig av samma data och siffror som vi använt så skulle resultatet för den 
undersökta tidsperioden bli detsamma. Dessutom minskar vi utrymmet för subjektiva 
tolkningar då majoriteten av våra data är i sifferformat, vilket medför att data bara kan 
tolkas på ett sätt och att samma material finns till grund för alla forskare. Något som skulle 
kunna påverka vår studies internbedömarreliabilitet är våra subjektiva bedömningar av 
företagen vid indelning av mer eller mindre tjänstekaraktär, vilket gjordes efter att ha utgått 
från SNI-koder. Dock har vi försökt höja studiens reliabilitet vid den subjektiva 
bedömningen genom att primärt utgå från tidigare studiers indelningar, sedan övergå till 
bedömning utifrån teorier om tjänsteföretag. Författarna har suttit tillsammans och 
diskuterat de subjektiva tolkningarna samt dokumenterat den bakomliggande motivationen. 
Vi har även inkluderat motiveringarna till indelningen av mer eller mindre tjänstekaraktär i 
bilaga 3: Motivering till uppdelning av tjänstekaraktär, för att öka studiens reliabilitet och 
andra forskare möjlighet att kunna replikera studien. 
 

4.6.2 Validitet  
Validitet handlar om huruvida ett mätinstrument som har utformats för att mäta ett begrepp 
verkligen mäter det den avser att mäta. Det är viktigt att skilja mellan inre validitet och 
yttre validitet. Inre validitet gäller överensstämmelsen mellan begrepp och den mätbara 
definitionen av begreppet. Yttre validitet handlar om överensstämmelsen mellan resultatet 
och verkligen, det vill säga om resultatet stämmer eller inte. Den yttre validiteten är 
beroende av den inre validiteten och kan endast bedömas genom empirisk prövning. 
(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006, s. 60-61) 
 
Vi anser att vår studie uppfyller kraven för en hög validitet. Detta eftersom vi har använt 
oss av erkända mått på prestation samt att vårt data är tryckt information som är godkänd av 
en svensk myndighet. Till skillnad från exempelvis en enkätundersökning där varje 
respondent kan tolka information och frågor olika så är data bestående, vilket höjer studiens 
validitet. Hade validiteten varit låg så hade olämpliga variabler använts i studien. Då vi 
löpande har plockat bort variabler som har visat sig vara olämpliga så anser vi att vi har 
säkerställt validiteten. När det kommer till den yttre validiteten så anser vi att den bör vara 
god utifrån studiens förutsättningar, det vill säga givet börsnoteringarna på den svenska 
marknaden under den aktuella tidsperioden.  
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5. Resultat 
  
I detta kapitel kommer vi att presentera den data som samlats in samt utföra de statistiska 
testerna. Vi börjar med att åskådliggöra beskrivande statistik och ge en översikt över 
studiens samtliga variabler. Sedan utförs ett multikolinjäritetstest på kontrollvariablerna 
för att försäkra oss om att multikolinjäritet ej kommer orsaka problem i studien. Efter det 
följer våra antaganden och statistisk analys av data. Den statistiska analysen består av fem 
olika underkapitel, varje underkapitel representerar en av våra responsvariabler och inleds 
med en återkoppling till aktuellt prestationsmått samt den hypotes som ställdes i kapitel 3. 
Responsvariablerna testas sedan först för extremvärden i ett spridningsdiagram för att 
sedan övergå till hypotestestning. Kapitlet avslutas med en sammanfattande tabell över de 
fem hypoteserna och huruvida dessa accepteras eller förkastas. 
  

5.1 Beskrivande statistik 
I tabell 6: Beskrivande statistik, åskådliggörs de variabler som denna studie baseras på. 
Studien görs på 36 företag som börsnoterats på Nasdaq OMX Stockholm under 
tidsperioden 2001 – 2010.  
 

Tabell 6: Beskrivande statistik 
 
Ur tabellen kan vi se våra variablers högsta och lägsta värden, men även deras medelvärde 
och standardavvikelse. Re sträcker sig mellan -3,886 till 1,068. Skillnaderna i denna 
responsvariabel mellan våra 36 företag är alltså mycket stor. Även för Rsyss och de övriga 
responsvariablerna kan vi se stora skillnader mellan lägsta och högsta värde på förändring. 
Detta tyder på att prestationen mellan de olika företagen i vår studie varierar mycket.  
Tjänstedummyn finns inte med i denna tabell eftersom den är en binär variabel och endast 
kan anta två värden, 0 eller 1. För våra kontrollvariabler, aktieindex, reporäntan och 
barometerindikatorn, är det svårt att utifrån denna tabell dra någon slutsats.  
 
I tabell 7: Översikt över huvudvariabler, sammanställs mer utförligt studiens företag där de 
fem prestationsmåtten samt om företaget bedömts som mer eller mindre 
tjänstekaraktäristiskt visas. Vissa företag kan ses ha extrema värden i jämförelse med 

 
                       Total 
Variable               Count    Mean   StDev  Minimum  Maximum 
Re                        36  -0,081   0,736   -3,886    1,068 
Rsyss                     36  0,0292  0,3854  -0,9999   1,4958 
Soliditet                 36  0,0759  0,1705  -0,2474   0,5409 
Omsättning                36   0,931   1,360   -0,583    5,576 
Anställda                 36   0,649   0,945   -0,703    3,719 
Aktieindex                36  275,50   46,80   205,75   329,50 
Reporäntan                36  2,3542  0,5986   1,0625   3,1618 
Barometerindikator        36  99,218   2,080   96,983  106,440 
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resterande företag. Ett exempel är Re för Ballingslöv som ligger på -3,8859. I avsnitt 5.3 
kommer vi att sammanställa varje responsvariabel i spridningsdiagram för att åskådliggöra 
om det förekommer extremvärden inom varje prestationsmått och avgöra huruvida dessa 
ska plockas bort i de statistiska testerna. 

Tabell 7: Översikt över huvudvariabler 
 

5.2 Multikolinjäritetstest 
För att försäkra oss om att multikolinjäritetsproblem inte ska uppstå testas studiens 
kontrollvariabler för korrelation. Som tidigare nämnt påvisar ett högt värde en hög grad av 
korrelation mellan de förklarande variablerna. Ett värde under 0,8 anses i denna studie som 
acceptabelt. I tabell 8: Översikt kontrollvariabler, sammanställs studiens kontrollvariabler. 
Dessa tre baseras på medelvärden framräknade från givna värden under de aktuella åren för 
företagen. 
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Tabell 8: Översikt kontrollvariabler 
Resultatet av testet visas i tabell 9: Multikolinjäritetstest för kontrollvariabler. Då värdet på 
Cronbach Alfa är mycket lågt, endast 0,03110, tyder detta på att det knappt finns någon 
korrelation mellan kontrollvariablerna. Dessutom kan vi i Pearsons korrelationstest se hur 
de enskilda variablerna korrelerar. Där den högsta korrelationen finns mellan Reporäntan 
och Aktieindex med ett värde på -0,764. Denna samvariation kan tänka beror på att 
investerare väljer att placera kapital där avkastningen är som högst. Då reporäntan är låg så 
är avkastningen högre på aktiemarknaden och när reporäntan är hög så får aktiemarknaden 
svårare att möta investerarnas avkastningskrav (Riksbanken 2, 2011). Då korrelationen är 



 43	  

under 0,8 anser vi samtliga kontrollvariabler vara relevanta och lämpliga att använda i 
studien. Multikolinjäritet kommer inte innebära några problem i den här studien, därav 
anser vi det ej nödvändigt med en djupare analys av detta. Vidare kan vi inte urskilja någon 
korrelation mellan våra kontrollvariabler i figur 7: Multikolinjäritetstest av 
kontrollvariabler.  

 
Tabell 9: Multikolinjäritetstest av kontrollvariabler 

Figur 7: Multikolinjäritetstest kontrollvariabler 
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Correlation Matrix 
                        Aktieindex        Reporäntan 
Reporäntan                  -0,764 
Barometerindikat             0,461            -0,159 
 
Cell Contents: Pearson correlation 
Item and Total Statistics 
 
                    Total 
Variable            Count    Mean  StDev 
Aktieindex             36  275,50  46,80 
Reporäntan             36    2,35   0,60 
Barometerindikator     36   99,22   2,08 
Total                  36  377,07  47,34 
 
Cronbach's Alpha = 0,03110 
 
Omitted Item Statistics 
                                 Adj.               Squared 
                    Adj. Total  Total   Item-Adj.  Multiple  Cronbach's 
Omitted Variable          Mean  StDev  Total Corr      Corr       Alpha 
Aktieindex              101,57   2,07     0,24175   0,70154    -0,18454 
Reporäntan              374,72  47,79    -0,75493   0,63076     0,07851 
Barometerindikator      277,86  46,34     0,46303   0,30146    -0,03986 
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5.3 Antaganden och statistisk analys av data 
I följande fem avsnitt sammanställs våra företag i spridningsdiagram för att kunna 
utvärdera om extrema värden förekommer. Diagrammen visar alltså spridningen utan 
hänsyn taget till några andra faktorer som kan ha påverkat företagens prestation. Vid 
förekomst av extrema värden tas beslut om huruvida dessa ska ingå i de kommande 
statistiska testen eller ej. Efter spridningsdiagrammen utförs en enkel regressionsanalys 
genom ett t-test på dummyvariablerna och responsvariablerna. Där vår nollhypotes innebär 
att det inte finns en skillnad i prestation mellan mer och mindre tjänstekaraktäristiska 
företag. Detta för att se om det finns en skillnad mellan dessa utan hänsyn taget till andra 
variabler. Vid ett signifikant t-test ges ett incitament att fortsätta undersöka 
responsvariabeln med en multipel regressionsanalys av alla förklarande variabler. Vi antar 
att våra observationer är normalfördelade eftersom antalet observationer är större än 30, 
vilket brukar vara riktlinjen för att anta normalfördelning (Lantz, 2009, s. 165). Våra 
hypoteser är öppna och således kommer vi att göra dubbelsidiga test. Vår 
regressionsmodell är baserad på variabler framtagna ur teoretiskt resonemang i tidigare 
kapitel: 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 =  ∝ +𝛽!𝑇𝑗ä𝑛𝑠𝑡𝑒𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦 + 𝛽!𝐴𝑘𝑡𝑖𝑒𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 + 𝛽!𝑅𝑒𝑝𝑜𝑟ä𝑛𝑡𝑎𝑛
+ 𝛽!𝐵𝑎𝑟𝑜𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟𝑛 + 𝜀 

 
Då vi har en relativt liten mängd data i vår studie kommer vi i denna studie att anta en 
signifikansnivå på 10 %. Detta medför att i våra t-tester kommer ett t-värde större än 1,645 
eller mindre än -1,645 innebära att vi har statistisk signifikans. För det kritiska F-värdet 
specificeras detta i varje underkapitel eftersom antalet frihetsgrader, på grund av 
extremvärden, kan skilja sig åt mellan de olika responsvariablerna. Då vår datamängd är 
liten avser vi inte heller ta bort alla icke signifikanta variabler i modellen, om hela modellen 
är icke signifikant, utan börjar istället med att ta bort den variabel som uppvisar minst 
signifikans. Därefter fortsätter undersökningen för att med resterande variabler undersöka 
modellens förklaringsgrad, men även de enskilda variablerna i modellen. Detta görs då 
antalet variabler i förhållande till datamängd får anses vara stort och därför kan påverka 
hela modellens signifikans. Är modellen signifikant kommer ingen ytterligare 
undersökning att göras. Resultaten presenteras utifrån t-test och F-test för att i kapitel 6 
analyseras djupare. 

5.3.1 Räntabilitet på eget kapital 
Figur 8: Företagens förändring av Re, visar alla företags förändring av Re. Här kan vi 
tydligt se att det finns några extrema värden som hamnar långt ifrån de andra. Dessa är, 1 
Aerocrine AB, 4 Ballingslöv AB och 34 Tilgin AB. Dessa visas även som extremvärden i 
Minitab. Då antalet företag som studien baseras på är relativt få tas beslut om att utesluta 
dessa extrema värden vid kommande tester av Re. Detta görs för att extremvärdena inte ska 
ha alltför stor påverkan på studiens resultat.  
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Figur 8: Företagens förändring av Re 
 
Hypoteserna för räntabilitet på eget kapital ställdes i kapitel 3.4.1 och såg ut som följande:  
 
H10: Företagets tjänstekaraktär har ingen påverkan på företagets Re efter en börsnotering. 
H1a: Företagets tjänstekaraktär har en påverkan på företagets Re efter en börsnotering. 
 
Först testas Re och tjänstedummyn i ett t-test för att se om det finns incitament att fortgå 
med testerna. Testerna görs utan extremvärden och resultatet redovisas i tabell 10: t-test 
tjänstedummy och Re. 

Tabell 10: t-test tjänstedummy och Re 
 
Testets resultat visar ett t-värde på 3,22 och ett p-värde på 0,004. Detta innebär således att 
vår modell är signifikant på en 10 % nivå men även på en 1 % signifikansnivå. Vi kan 
således förkasta H0, som säger att det inte finns någon skillnad. Detta ger oss incitament att 
fortsätta undersöka responsvariabeln i en multipel regressionsanalys för att se om samband 

Two-sample T for Re 
 
Tjänstedummy   N    Mean  StDev  SE Mean 
0             17   0,092  0,168    0,041 
1             16  -0,162  0,269    0,067 
 
Difference = mu (0) - mu (1) 
Estimate for difference:  0,2538 
95% CI for difference:  (0,0913; 0,4163) 
T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = 3,22  P-Value = 0,004   
DF = 24 
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förekommer då hänsyn tas till andra faktorer som kan ha påverkan på prestationen. 
Regressionsanalysen baseras på en modell för Re och ser ut som följande: 
 

𝑅𝑒 =  ∝ +𝛽!𝑇𝑗ä𝑛𝑠𝑡𝑒𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦 + 𝛽!𝐴𝑘𝑡𝑖𝑒𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 + 𝛽!𝑅𝑒𝑝𝑜𝑟ä𝑛𝑡𝑎𝑛
+ 𝛽!𝐵𝑎𝑟𝑜𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟𝑛 +   𝜀 

 
Resultatet av regressionsanalysen visas i tabell 11: Regressionsanalys Re. Vårt R2 skattas 
till 33 % vilket betyder att 33 % av förändringarna i räntabilitet på eget kapital kan 
förklaras av modellens förklarande variabler. Efter justering för antalet variabler i 
förhållande till dataobservationer visar vårt justerade R2 23,4 %, vilket är en mer rättvis 
skattning. Sålunda kan 23,4 % av variationen i Re förklaras av de förklarande variablerna.  
 
I regressionsanalysen utförs både ett F-test för hela modellen och t-tester för de förklarande 
variablerna i modellen. För en signifikansnivå på 10 % krävs som tidigare nämnt att t-
värdena ligger under -1,64 eller över 1,64 för att visa på signifikans. För F-testet med 
frihetsgraderna i modellen för Re är det kritiska F-värdet 2,71. Vårt F-värde är 3,44 och 
således större än 2,71. Vår multipla regressionsanalys visar att hela modellen är signifikant 
på en 10 % signifikansnivå med ett p-värde på 0,042. P-värdet ur tabell 11 har dubblerats 
eftersom testet visar ensidigt medan vi undersöker en tvåsidig hypotes. Här ser vi dessutom 
att modellen är signifikant på en 5 % signifikansnivå där det kritiska värdet på F är 3,29. Vi 
kan således förkasta H10. 

Tabell 11: Regressionsanalys Re 
 
Fortsättningsvis man kan från t-värdena urskilja att både tjänstedummyn och aktieindex är 
signifikanta. Tjänstedummyn har ett t-värde på -3,19 vilket tyder på att det finns ett negativt 
samband mellan tjänstedummyn och räntabilitet på eget kapital. Aktieindex har ett t-värde 
på -1,75 vilket även här tyder på ett negativt samband om än lite svagare. Däremot ligger 
reporäntan över vår signifikansnivå med ett t-värde på -1,43 och signifikansnivå på 0,164. 
Detta är inte mycket över vår kritiska gräns och eventuellt kan det tänkas att med fler 
observationer skulle även detta värde ha blivit signifikant. Barometerindikation har dock ett 

The regression equation is 
Re = - 0,92 - 0,248 Tjänstedummy - 0,00273 Aktieindex –  
0,154 Reporäntan + 0,0214 Barometerindikator 
 
 
Predictor                Coef   SE Coef      T      P 
Constant               -0,918     2,029  -0,45  0,654 
Tjänstedummy         -0,24845   0,07792  -3,19  0,004 
Aktieindex          -0,002729  0,001561  -1,75  0,091 
Reporäntan            -0,1540    0,1077  -1,43  0,164 
Barometerindikator    0,02142   0,02308   0,93  0,361 
 
S = 0,222682   R-Sq = 33,0%   R-Sq(adj) = 23,4% 
 
Analysis of Variance 
 
Source          DF       SS       MS     F      P 
Regression       4  0,68311  0,17078  3,44  0,021 
Residual Error  28  1,38845  0,04959 
Total           32  2,07156 
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t-värde på 0,93 samt ett p-värde på 0,361 vilket tyder på att det inte finns ett signifikant 
samband.	  

5.3.2 Räntabilitet på sysselsatt kapital 
I figur 9: Företagens förändring av Rsyss, visas alla företags förändring av räntabilitet på 
sysselsatt kapital. Även här kan vi se att det finns vissa extrema värden, dessa är; 1 
Aerocrine AB, 4 Ballingslöv AB, 9 BTS Group AB samt 34 Tilgin AB. Således är tre av de 
fyra extremvärdena desamma som i spridningsdiagrammet för Re. Med samma resonemang 
som tidigare, då vi inte vill att extrema värden ska ha en för stor inverkan på vår studie, 
väljer vi att utesluta de fyra extremvärden från de kommande statistiska testen.  

Figur 9: Företagens förändring av Rsyss 
 
Hypoteserna för räntabilitet på eget kapital ställdes i kapitel 3.4.1 och såg ut som följande: 
 
H20: Företagets tjänstekaraktär har ingen påverkan på företagets Rsyss efter en 
börsnotering. 
H2a: Företagets tjänstekaraktär har en påverkan på företagets Rsyss efter en börsnotering. 
 
Först genomförs ett t-test för att se om det finns en signifikant skillnad i Rsyss mellan mer 
och mindre tjänstekaraktäristiska företag. Resultatet åskådliggörs i tabell 12: t-test 
tjänstedummy och Rsyss. Testet visar ett t-värde på 2,24 vilket är högre än den kritiska 
gränsen på 1,64, samt ett p-värde på 0,033 vilket visar att testet är signifikant. Vi har 
således incitament för att fortsätta med mer ingående tester av Rsyss. 
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Tabell 12: t-test tjänstedummy och Rsyss  
 
En multipel regressionsanalys kommer att utföras med följande modell som grund: 
 

𝑅𝑠𝑦𝑠𝑠 =  ∝ +𝛽!𝑇𝑗ä𝑛𝑠𝑡𝑒𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦 + 𝛽!𝐴𝑘𝑡𝑖𝑒𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 + 𝛽!𝑅𝑒𝑝𝑜𝑟ä𝑛𝑡𝑎𝑛
+ 𝛽!𝐵𝑎𝑟𝑜𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟𝑛 +   𝜀 

 
Resultatet presenteras i tabell 13: Regressionsanalys Rsyss. Här skattas R2 till 26,3% men 
efter hänsyn är taget till antalet variabler i förhållande till dataobservationer visar det 
justerade R2 ett värde på 15,3%. Alltså kan 15,3 % av variationen i räntabilitet på sysselsatt 
kapital förklaras av de förklarande variablerna i modellen. Det kritiska värdet på F utifrån 
antalet frihetsgrader är 2,73. Vårt uppvisade F-värde i detta test ligger på 2,40 vilket är 
under det kritiska värde för vilket vi kan förkasta H0. Tjänstedummyn är signifikant med ett 
t-värde på -2,23. Aktieindex har ett t-värde på -1,56 och är således inte signifikant även om 
det inte är långt ifrån den kritiska gränsen. Reporäntan är inte signifikant med ett t-värde på 
-0,76. Vi uppmärksammar att barometerindikatorn uppvisar ett icke signifikant t-värde på -
0,14 samt ett extremt p-värde på 0,892. Vi beslutar därför att fortsätta testet utan 
kontrollvariabeln barometerindikatorn eftersom den eventuellt kan påverka hela modellens 
signifikans. 

Tabell 13: Regressionsanalys Rsyss 
 

Two-sample T for Rsyss 
 
Tjänstedummy   N    Mean  StDev  SE Mean 
0             17   0,070  0,167    0,041 
1             15  -0,044  0,118    0,031 
 
Difference = mu (0) - mu (1) 
Estimate for difference:  0,1140 
95% CI for difference:  (0,0098; 0,2181) 
T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = 2,24  P-Value = 0,033   
DF = 28 

The regression equation is 
Rsyss = 0,82 - 0,113 Tjänstedummy - 0,00152 Aktieindex - 0,0525 Reporäntan - 
0,0020 Barometerindikator 
 
Predictor                Coef   SE Coef      T      P 
Constant                0,817     1,308   0,62  0,538 
Tjänstedummy         -0,11303   0,05077  -2,23  0,035 
Aktieindex          -0,001523  0,001005  -1,52  0,141 
Reporäntan           -0,05254   0,06921  -0,76  0,454 
Barometerindikator   -0,00203   0,01486  -0,14  0,892 
 
S = 0,142979   R-Sq = 26,3%   R-Sq(adj) = 15,3% 
 
Analysis of Variance 
 
Source          DF       SS       MS     F      P 
Regression       4  0,19657  0,04914  2,40  0,074 
Residual Error  27  0,55196  0,02044 
Total           31  0,74852 
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Nästa regressionsanalys baseras på följande modell: 
 

𝑅𝑠𝑦𝑠𝑠2 =  ∝ +𝛽!𝑇𝑗ä𝑛𝑠𝑡𝑒𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦 + 𝛽!𝐴𝑘𝑡𝑖𝑒𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 + 𝛽!𝑅𝑒𝑝𝑜𝑟ä𝑛𝑡𝑎𝑛 +   𝜀 
 
Resultatet presenteras i tabell 14: Regressionsanalys 2 Rsyss. Resultatet visar på ett F-värde 
på 3,32 vilket är ett högre värde. Vi har med borttagandet av en variabel ändrat antalet 
frihetsgrader vilket ger oss ett nytt kritiskt F-värde på 2,95. Vårt F-värde hamnar nu över 
signifikansgränsen samtidigt som vårt P-värdet i modellen är 0,068. Vi kan förkasta H20. 
Utifrån våra t-värden är både tjänstedummyn och aktieindex signifikanta i modellen med p-
värden på 0,032 respektive 0,059. Dock är Reporäntan fortfarande icke signifikant. 
Tjänstedummyns t-värde är -2,96 och Aktieindex har ett t-värde på -1,97, vilket tyder på att 
dessa förklarande variabler har ett negativt samband med responsvariabeln Rsyss.  
 

Tabell 14: Regressionsanalys 2 Rsyss 

 

5.3.3 Soliditet 
I figur 10: Företagens förändring av soliditet, visas ett spridningsdiagram över företagens 
förändring av soliditet. Här finns ett extremt värde som även Minitab plockar fram, vilket är 
företag nummer 9, BTS Group AB. Företaget kommer att tas bort i kommande statistiska 
test med grund i samma resonemang som tidigare kring extremvärden.  

The regression equation is 
Rsyss = 0,645 - 0,113 Tjänstedummy - 0,00160 Aktieindex - 0,0560 Reporäntan 
 
Predictor           Coef    SE Coef      T      P 
Constant          0,6451     0,3525   1,83  0,078 
Tjänstedummy    -0,11263    0,04978  -2,26  0,032 
Aktieindex    -0,0016012  0,0008134  -1,97  0,059 
Reporäntan      -0,05601    0,06324  -0,89  0,383 
 
S = 0,140451   R-Sq = 26,2%   R-Sq(adj) = 18,3% 
 
Analysis of Variance 
 
Source          DF       SS       MS     F      P 
Regression       3  0,19618  0,06539  3,32  0,034 
Residual Error  28  0,55234  0,01973 
Total           31  0,74852 
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Figur 10: Företagens förändring av soliditet 
 
Hypoteserna för soliditet ställdes i kapitel 3.4.1 och ser ut på följande sätt: 
H30: Företagets tjänstekaraktär har ingen påverkan på företagets soliditet efter en 
börsnotering. 
H3a: Företagets tjänstekaraktär har en påverkan på företagets soliditet efter en 
börsnotering. 
 
Vi testar först de två variablerna i ett t-test för att se om vi har incitament att gå vidare i 
analysen. Resultatet av detta redovisas i tabell 15: t-test tjänstedummy och soliditet. Testet 
visar ett t-värde på 0,35 vilket är mellan våra kritiska gränser på 1,64 och -1,64. P-värdet är 
0,730. Vi kan således inte förkasta H30. Med detta resultat inser vi att det inte finns några 
skillnader i soliditetsmåttet mellan företag av mindre tjänstekaraktär och företag av mer 
tjänstekaraktär. Eftersom syftet med studien är att undersöka huruvida det finns ett 
samband mellan mer och mindre tjänstekaraktäristiska företag och prestation, så har vi med 
detta resultat ej någon anledning att fortsätta undersökningen av soliditet. Vi accepterar 
H30. 

Tabell 15: t-test tjänstedummy och soliditet 
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Two-sample T for Soliditet 
Tjänstedummy   N   Mean  StDev  SE Mean 
0             18  0,072  0,135    0,032 
1             17  0,053  0,174    0,042 
Difference = mu (0) - mu (1) 
Estimate for difference:  0,0184 
95% CI for difference:  (-0,0894; 0,1262) 
T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = 0,35  P-Value = 0,730   
DF = 30 
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5.3.4 Förändring i omsättning 
I figur 11: Företagens förändring av omsättning, kan två tydliga extremvärden urskiljas, 
dessa är 3 Arise Windpower AB och 35 Trade Doubler AB. Med samma resonemang som 
tidigare tas dessa bort från kommande statistiska test.  

Figur 11: Företagens förändring av omsättning 
 
Hypoteserna för omsättningsförändring ställdes i kapitel 3.4.1 och såg ut på följande sätt: 
 
H40: Företagets tjänstekaraktär har ingen påverkan på företagets omsättning efter en 
börsnotering. 
H4a: Företagets tjänstekaraktär har en påverkan på företagets omsättning efter en 
börsnotering. 
 
Vi testar först tjänstedummyn och omsättningsförändringen i ett t-test för att se om vi har 
incitament att gå vidare i analysen. Resultatet redovisas i tabell 16: t-test av tjänstedummy 
och omsättningsförändring. Testet visar ett t-värde på -0,30 vilket ligger mellan våra 
kritiska gränser på -1,64 och 1,64 samt ett p-värde på 0,763. Vi kan inte förkasta H40. Vi 
har således inget som styrker att det skulle finnas en skillnad i omsättningsförändring 
mellan företag av mer och mindre tjänstekaraktär och fortsätter ej undersökningen med en 
multipel regressionsanalys. Vi accepterar H40. 
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Tabell 16: t-test av tjänstedummy och omsättningsförändring 

5.3.5 Förändring i antal anställda 
I figur 12 kan två extremvärden urskiljas, dessa är 26 Orexo AB och 35 Trade Doubler AB. 
Utifrån tidigare resonemang kring extremvärden tas dessa bort ur kommande statistiska 
test. 

Figur 12: Företagens förändring av antal anställda 
 
Hypoteserna för förändring av antal anställda ställdes i kapitel 3.4.1 och såg ut på följande 
sätt: 
H50: Företagets tjänstekaraktär har ingen påverkan på företagets antal anställda efter en 
börsnotering. 
H5a: Företagets tjänstekaraktär har en påverkan på företagets antal anställda efter en 
börsnotering. 
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Two-sample T for Omsättning 
 
Tjänstedummy   N   Mean  StDev  SE Mean 
0             17  0,622  0,691     0,17 
1             17  0,706  0,919     0,22 
 
Difference = mu (0) - mu (1) 
Estimate for difference:  -0,085 
95% CI for difference:  (-0,655; 0,486) 
T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = -0,30  P-Value = 0,763   
DF = 29 
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Som i tidigare delundersökningar i denna studie börjar vi med ett t-test på vår 
responsvariabel och tjänstedummy. Resultatet visas i tabell 16: t-test tjänstedummy och 
förändring av antal anställda.  

Tabell 17: t-test tjänstedummy och förändring av antal anställda 
 
Testet uppvisar ett t-värde på -0,24 samt ett p-värde på 0,811. Vi kan inte förkasta H50. Det 
finns inget som tyder på några skillnader i förändring av antal anställda hos mer och mindre 
tjänstekaraktäristiska företag. Därmed accepterar vi H50. 

5.4 Sammanfattning av resultat 
I tabell 17: Sammanfattning av data, redovisas resultatet av de statistiska testerna. 
 
Prestationsmått Resultat Kommentar 
Räntabilitet på eget kapital 
 

Förkasta H0 t-test signifikant. F-test 
med samtliga variabler 
signifikant 

Räntabilitet på sysselsatt 
kapital 

Förkasta H0 t-test signifikant, F-test 
med två förklarande 
variabler signifikant 

Soliditet Acceptera H0 Ej signifikant t-test, således 
inget F-test 

Förändring av omsättning Acceptera H0 Ej signifikant t-test, således 
inget F-test 

Förändring i antal anställda Acceptera H0 Ej signifikant t-test, således 
inget F-test 

Tabell 18: Sammanfattning av data 
  

Two-sample T for Anställda 
 
Tjänstedummy   N   Mean  StDev  SE Mean 
0             17  0,449  0,506     0,12 
1             17  0,501  0,733     0,18 
 
 
Difference = mu (0) - mu (1) 
Estimate for difference:  -0,052 
95% CI for difference:  (-0,495; 0,390) 
T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = -0,24  P-Value = 0,811   
DF = 28	  
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6. Analys och diskussion 
  

I	   detta	   kapitel	   analyseras	   studiens	   resultat	   och	   en	   diskussion	   förs	   utifrån	   dem.	   Först	  
diskuteras	  de	   icke	   signifikanta	   resultaten	   för	  att	   sedan	   följas	  av	  en	  djupare	  diskussion	  
och	  analys	  av	  de	  signifikanta	  resultaten.	  Trots	  att	  studiens	  syfte	  endast	  ämnar	  klargöra	  
huruvida	  det	  finns	  en	  skillnad	  i	  prestation	  mellan	  mer	  och	  mindre	  tjänstekaraktäristiska	  
företag	  och	  inte	  orsaker	  förs	  ändå	  ett	  resonemang	  kring	  vad	  resultaten	  kan	  antas	  bero	  
på.	  
 	  	  

6.2 Icke signifikanta resultat 
Tre av prestationsmåtten i vår studie fick icke signifikanta resultat; soliditet, 
omsättningsförändring samt förändring i antal anställda. Med höga p-värden samt icke 
signifikanta t-värden i dessa tre mått kan vi således inte urskilja en skillnad i prestation för 
mer och mindre tjänstekaraktäristiska företag efter en IPO. Anledningarna till detta kan 
vara flera. Först och främst när det gäller soliditeten har den att göra med företagets 
finansiella struktur. Bakom den finansiella strukturen hos ett företag finns oftast en policy 
om hur risk ska hanteras inom företaget. Riskhantering kan vara så pass företagsspecifikt 
att det minskar möjligheten att kunna urskilja en trend hos företag när de är kategoriserade 
efter tjänstekaraktär.  
 
Fortsättningsvis så är ett av motiven bakom en IPO att anskaffa kapital. Att få tillgång till 
kapital genom en börsnotering istället för att låna eller finansiera externt kan tänka sig 
påverka alla företag, och deras soliditet, oavsett tjänstekaraktärsgrad. Till skillnad från 
upplåning så behöver inte en börsintroduktion öka skuldsättningsgraden och således den 
finansiella strukturen. Hur ett företag väljer att anskaffa och utnyttja kapital kan antas bero 
på interna faktorer. Då mycket av det som tidigare presenterats som karaktäristiskt för 
tjänsteföretag handlar om företagets yttre relationer kan tänkas att det som främst sker inom 
företaget inte påverkar mer eller mindre tjänstekaraktäristiska företag olika. Detta kan vara 
anledningen till att vår studie inte uppvisar signifikanta samband mellan tjänstegrad och 
soliditet.  
 
Vad som däremot kan förmodas påverka en soliditetsökning eller soliditetsminskning är 
några av våra kontrollvariabler. Eftersom vi inte fann något samband mellan soliditet och 
grad av tjänstekaraktär så fortsatte vi inte att undersöka måttet, men det kan förmodas 
finnas ett samband mellan soliditet och reporänta. Ekonomier tenderar att skuldsätta sig 
mer i tider med låga räntor, vilket skulle innebära en minskad soliditet. Hade t-testet av 
tjänstedummyn och soliditeten visat signifikans hade en fortsatt regressionsanalys kanske 
kunnat urskilja ett positivt samband mellan soliditet och reporäntan. 
 
När det kommer till tillväxtmåtten omsättningsförändring och förändring i antal anställda 
fann vi inget signifikant samband med graden av tjänstekaraktär. Även om mer 
tjänsteinriktade företag enligt teorier är personalintensiva så behöver inte en börsnotering 
innebära att de har en relativt större eller mindre förändring gentemot mindre 
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tjänstekaraktäristiska företag. Samma sak gäller för omsättningen. Den relativa ökning eller 
minskning av omsättning som en börsnotering eventuellt innebär kanske inte påverkas av 
företagets tjänstekaraktär. Med hänsyn till resultaten och dagens teknologiska utveckling 
och expansionsmöjligheter är kanske inte tillväxtmåtten omsättningsförändring och 
förändring av antal anställda de mest lämpade för att mäta prestationsförändring efter en 
IPO.  

6.2 Signifikanta resultat 
I resultatkapitlet så kunde nollhypotesen förkastas för både Re och Rsyss. Detta innebär att 
det finns ett samband mellan företags grad av tjänstekaraktär och deras utveckling av 
räntabilitet av eget- såväl som sysselsatt kapital, efter en genomförd IPO. Då vår 
tjänstekaraktärsdummy hade ett negativt t-värde i båda testen så råder det ett negativt 
samband. Företag som klassificerats som mer tjänstekaraktäristiska har således haft en 
sämre utveckling i Re och Rsyss efter en IPO.  
 
Enligt Re:s justerade R2 så kan 23,4 % av variationen i Re förklaras av de fyra förklarande 
variablerna som användes i regressionsmodellen, vilket kan anses vara en relativt låg nivå. 
Trots en relativt låg förklaringsgrad i determinationskoefficienten så var modellen 
signifikant med ett högt F-värde. Detta innebär att en del av variation i Re kan förklaras av 
minst en av de fyra förklarande variablerna; tjänstedummyn, aktieindex, reporäntan 
och/eller barometerindikatorn.  Enligt det justerade R2 för Rsyss så kan 18,3 % av 
variationen i Rsyss förklaras av de tre förklarande variablerna som används i 
regressionsmodellen. Rsyss justerade determinationskoefficient visade också ett lågt värde. 
Detta innebär att variationen i Rsyss kan förklaras av minst en av de tre förklarande 
variablerna; tjänstedummyn, aktieindex och/eller reporäntan.  

6.2.1 Långsiktighet och relationer  
Skillnaden i prestation skulle kunna bero på långsiktigheten som brukar prägla 
tjänsteverksamheter. Enligt Grönroos (2008, s. 24) så behövs långsiktiga relationer med 
tjänsteföretagets intressenter för att uppnå lönsamhet, vilket går emot den kortsiktighet som 
råder på aktiemarknaden. Aktieägarna söker generellt en snabb avkastning på det 
investerade kapitalet vilket går emot viljan hos företag av mer tjänstekaraktär som enligt 
teorier vill skapa och underhålla relationer. Kanske är detta anledningen till att företag av 
mer tjänstekaraktär i vår studie presterar sämre efter en IPO mätt i förändring av Re och 
Rsyss.  
 
Dessutom menar Röell (1996, s. 1076) att en börsnotering kan användas i syfte att få status 
och publicitet, men även signalera om kommande tillväxt. Detta sätter en högre press på 
företaget från marknaden som kan leda till en kortsiktighet även hos företaget (Grundvall et 
al., 2007, s. 22 ). En kortsiktighet som innebär att de mindre tjänstekaraktäristiska 
företagens perspektiv stämmer bättre överens med aktiemarknaden. Något som kan vara en 
förklaring till varför dessa enligt vår studie presterat bättre i form av lönsamhet i Re samt 
Rsyss efter en IPO. Däremot så kan det tänkas att om studien gjorts på en längre tidsperiod 
efter notering så skulle de mer tjänstekaraktäristiska företagen kunnat ha anpassat sig bättre 
till rådande förhållanden på aktiemarknaden. Eventuellt hade detta resulterat i att vi inte 
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hade fått en skillnad på lönsamhetsmåtten mellan de två grupperna av företag, eller kanske 
till och med en skillnad åt motsatt håll.  
 

6.2.2 Värde och relationer 
En ytterligare anledning till skillnaden i förändring av Re och Rsyss mellan mer och mindre 
tjänstekaraktäristiska företag kan bero på olika syn på värde. Enligt Grönroos (2008, s. 20-
21) ämnar tjänsteföretag skapa värde med fokus på relationsbyggande. Dessutom bygger ett 
mer tjänsteinriktat företag upp mycket av sin verksamhet på människorna inom företaget 
(Zeithaml et al., 1985, s. 33; Ax et al., 2009, s.307-308; Bates, Bates & Johnston, 2003, s. 
178). Detta skulle kunna indikera att mindre tjänstekaraktäristiska företag istället fokuserar 
på att skapa värde i form av finansiellt värde och avkastning.  
 
Enligt agentteorin skulle ett företags ledning ha mindre incitament att agera på ett sätt som 
förbättrar ett företags prestation vid en minskad känsla av ägande (Bruton et al., 2002, s. 
713). Även om många menar att detta gäller företag i allmänhet som genomgår en IPO (se 
exempelvis Holthausen & Larcher, 1996, s. 328; Phan & Hill 1995, s. 704), så kan det 
tänkas att den förändrade mentaliteten hos ledningen vid förlorat ägande påverkar mer 
tjänsteinriktade företag i högre grad. Detta eftersom de baserar sin verksamhet och 
framgång på människorna inom företaget för att skapa värde.  
 
Ravald & Grönroos (1996, s. 20-21) menar även att ur en kunds synvinkel behöver ett 
tillagt värde vara kundfokuserat för att öka lojaliteten hos kunden. I och med att ett företag 
noterar sig kan avsikten antas vara att addera värde, men frågan är om det egentligen är 
kundfokuserat? Om kunden anser att det mer tjänsteinriktade företaget adderat något som 
inte fokuserar på kunden kan detta tänkas minska lojaliteten. Förlorad lojalitet kan i sin tur 
innebära minskade intäkter, minskad lönsamhet och därför vara en av anledningarna till att 
mer tjänstekaraktäristiska företag i vår studie uppvisar en sämre prestationsförändring mätt 
i Re och Rsyss. 
 

6.2.3 Marknadsföring  
Utifrån teorier diskuterade i kapitel 3 noteras att det långsiktiga perspektivet och byggandet 
av värdefulla relationer hos mer tjänstekaraktäristiska företag till stor del baseras på ett 
tjänsteföretags serviceperspektiv och relationsmarknadsföring. Detta kan även kopplas 
samman med långsiktigheten hos ett tjänsteföretag, då relationsmarknadsföringen fokuserar 
på strategisk och långsiktigt planering (Gummesson, 1987, s.10-12). Enligt Röell (1996, s. 
1076) kan en IPO fungera som ett positivt marknadsföringsverktyg, vilket även Grundvall 
et al. (2007, s. 19-20) påpekar då de anser att företagets status höjs i och med en IPO. 
Tjänsteföretag fokuserar enligt teorier redan mycket på marknadsföring, främst i form av 
relationsmarknadsföring. Det positiva marknadsföringsverktyg som en IPO för med sig kan 
tänkas ha relativt större påverkan på det mindre tjänstekaraktäristiska företaget, som antas 
ha fokuserat mindre på marknadsföring, än det mer tjänstekaraktäristiska företaget. Således 
skulle detta också kunna spegla prestationen hos företagen efter notering. Ett företag som 
fått en relativ bättre hjälp av marknadsföringsverktyget vid en IPO presterar också relativt 
bättre.  
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Marknadsföringsfrågan vid en IPO diskuterades tidigare utifrån bland annat studien gjord 
av Xueming (2008, s. 98), som ifrågasatte hur marknadsföring kan hjälpa till att skapa 
värde för aktieägarna. Resultat visar på att spenderas mer på marknadsföring innan en IPO 
medför ett större intresse hos investerare vilket ger ett högre värde på företaget efter IPO:n. 
Detta talar lite emot vårt resonemang och vår studies resultat, eftersom ett företag som är 
mer tjänstekaraktäristiskt bör ha haft mer fokus på marknadsföring innan IPO:n och således 
presterat bättre efter. Dock kan tänkas att även den här aspekten påverkas av det långsiktiga 
perspektivet hos ett mer tjänsteinriktat företag. Det högre värdet på ett företag som 
spenderar mer på marknadsföring innan en IPO, kanske synliggörs hos ett mer 
tjänsteinriktat företag efter en längre tidsperiod än de fyra år efter notering som vi har mätt. 
Samtidigt kan det vara svårt att avgöra vilken typ av företag som egentligen lägger ner mest 
pengar på marknadsföring. Relationsmarknadsföring kanske innebär mer arbetade timmar, 
medan mer traditionell marknadsföring har mer materiella kostnader. Detta skulle kunna 
innebär att företag som använder relationsmarknadsföring har en missvisande kostnad för 
marknadsföringen, eftersom en större del av kostnaden hamnar under personalkostnader. 
Xueming (2008, s. 103) är otydlig med hur marknadsföringskostnader i studien identifieras 
och mäts. Applicerar vi Xuemings (2008) resultat på vår studie bör det innebära antingen 
att de mindre tjänstekaraktäristiska företagen har högre marknadsföringskostnader innan en 
IPO eller så är det de traditionella marknadsföringskostnaderna som är av betydelse för 
prestationen efter en IPO. Detta eftersom våra mindre tjänstekaraktäristiska företag 
presterade bättre efter IPO:n. Har Xueming (2008) beaktat aspekter av 
relationsmarknadsföring i sin studie så innebär det med vår studies resultat att kostnaden 
för relationsmarknadsföring är mindre, då de mer tjänstekaraktäristiska företagen presterade 
sämre efter en IPO.  
 

6.2.4. Kapital och tillgångar  
Huyghebaert & Van Hülle (2005, s. 301) menar att en IPO kan vara lämplig för företag som 
har en hög tillväxt men inte tillräckligt med kapital. Vidare menar Myers (1984 s. 581-583) 
att företag enligt pecking order teorin ska finansiera företaget internt istället för externt i 
första hand och att den sista utvägen för anskaffande av kapital är emission av eget kapital. 
Vid anskaffande av kapital genom lån ställs företagens kreditvärdighet på prov. Tidigare 
har diskuterats att företag med mer tjänstekaraktär ofta har mindre tillgångar på grund av de 
karaktäristiska som kännetecknar ett tjänsteföretag. Vidare får tjänstekaraktäristiska företag 
inte ta upp sin viktigaste tillgång, personal och kunskapskapital, i balansräkningen. Ett 
företag med mindre tillgångar kan förmodas ha mindre säkerhet att använda vid belåning. 
Således kan antas att ett företag av mer tjänstekaraktär inte har möjlighet till lån på samma 
villkor som ett av mindre tjänstekaraktär. Därigenom kan det mer tjänstekaraktäristiska 
företaget tvingas att gå ut på den publika marknaden i ett tidigare skede, eventuellt innan 
företaget är redo, vilket skulle förklara varför det inte presterar på samma nivå som de 
mindre tjänstekaraktäristiska företaget.  
 
De signifikanta prestationsmåtten berör avkastningen på det egna samt det sysselsatta 
kapitalet. En enkel anledning till att företag av mer tjänstekaraktär presterar sämre kan helt 
enkelt vara att de inte har som motiv bakom noteringen att förbättra avkastningen på det 
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egna eller det sysselsatta kapitalet. Mer tjänstekaraktäristiska företag kanske fokuserar på 
att förbättra de produkter och/eller tjänster som företaget bygger på för att stärka 
kundrelationerna. Detta skulle kunna ge en förklaring till att företag med mer 
tjänstekaraktär presterade sämre mätt i Re och Rsyss. Motsatt resonemang kan kopplas till 
företagen med mindre tjänstekaraktär och deras förbättrade räntabilitet, det vill säga att 
deras agenda var att förbättra avkastningen.  
 

6.2.5 Kontrollvariabler 
I våra regressionsanalyser finns det ett negativt samband mellan Re och aktieindex. Enligt 
teorier presenterade tidigare i studien så ansågs aktieindex som en lämplig kontrollvariabel 
eftersom den kunde anses ha en positiv påverkan på företagens prestation. Dock kan detta 
till viss del bekräfta resultaten i studien gjord av Ritter (1991) som visade på att företag i 
genomsnitt presterar sämre än aktiemarknaden på kort sikt efter en IPO. Det som även kan 
tänkas förklara sambandet är att det under studiens tidsintervall finns två stora ekonomiska 
kriser, både en it-bubbla och en finanskris. Aktieindex visar ett index över 
stockholmsbörsen, vilken under finanskrisen 2008 inte påverkades lika mycket som vissa 
andra börsmarknader världen över. Om många av företagen i vår studie är verksamma på 
en internationell marknad eller sysslar med export, skulle detta kunna vara en förklaring till 
det negativa sambandet. Det skulle innebära att dessa företags prestation påverkas mycket 
av att omvärlden upplevde finanskrisen svårare än vad Sverige gjorde under den aktuella 
tidsperioden. Därav uppkommer ett negativt samband mellan Re och aktieindex.  
 
När det kommer till reporäntan visade även den ett negativt samband med 
prestationsmåtten Re och Rsyss, om än ett icke-signifikant sådant, med ett t-värde på -1,43 
och ett p-värde på 0,164 för Re och ett t-värde på -0,89 och p-värde på 0,383 för Rsyss. Vid 
Rsyss anser vi det ligga för långt ifrån signifikansnivån för att föra ett resonemang kring det. 
För Re däremot hamnar p-värdet på 0,164 och vi anser att med en större mängd data hade 
eventuellt ett lägre p-värde kunnat fås om samband existerar. Det negativa sambandet 
mellan reporäntan och företagens prestation i form av Re anser vi känns mer logiskt 
eftersom sambandet grundar sig troligen i att när reporäntan går upp minskar stimulansen i 
ekonomin och företag har inte samma möjlighet att prestera. Motsatt gäller då reporäntan 
sänks, då ökar konsumtionen i samhället och stimulerar ekonomin vilket kan antas påverka 
företag på ett positivt sätt (Riksbanken 2, 2013). 
 
Barometerindikatorn uppvisade icke-signifikanta resultat i både test av Re och av Rsyss och 
anses således inte ha ett samband med prestationsmåtten i denna studie. En anledning till 
detta kan vara att barometerindikatorn är ett mått på hur företag och hushåll uppfattar 
ekonomin. Därmed speglar inte barometerindikatorn de förutsättningar som varje specifikt 
företag möter utan endast allmänna uppfattningar.  
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7. Slutdiskussion och slutsats 
  
Kapitlet börjar med en återkoppling till studiens syfte, problemformulering och hypoteser. 
Därefter förs en slutdiskussion kring studiens resultat vilket mynnar ut i studiens slutsats 
och svar på problemformuleringen. Kapitlet avslutas med studiens teoretiska och praktiska 
bidrag samt förslag till framtida forskning.  
  
 
Syftet med denna studie var att undersöka huruvida det finns ett samband mellan mer och 
mindre tjänstekaraktäristiska företag och deras prestation efter en IPO på den svenska 
marknaden. Studiens syfte uppnås genom följande problemformulering: 
 
Påverkar graden av tjänstekaraktär hos svenska företag dess prestation efter en 
börsnotering?  
 
För att försöka besvara denna problemformulering har vi studerat den prestationsförändring 
som uppkom efter en IPO, för 36 företag som börsnoterades under tidsperioden 2001 - 
2010. Dessa delades in i två grupper utefter SNI-koder samt rådande forskningsteorier 
kring tjänsteföretag. Detta i ett försök att bringa klarhet i om vissa typer av företag är mer 
lämpade för en övergång till den publika marknaden än andra, vilket gjordes genom fem 
hypotesställningar kopplade till prestation: 
 
H10: Företagets tjänstekaraktär har ingen påverkan på företagets Re efter en börsnotering. 
H1a: Företagets tjänstekaraktär har en påverkan på företagets Re efter en börsnotering. 
 
H20: Företagets tjänstekaraktär har ingen påverkan på företagets Rsyss efter en 
börsnotering. 
H2a: Företagets tjänstekaraktär har en påverkan på företagets Rsyss efter en börsnotering. 
 
H30: Företagets tjänstekaraktär har ingen påverkan på företagets soliditet efter en 
börsnotering. 
H3a: Företagets tjänstekaraktär har en påverkan på företagets soliditet efter en 
börsnotering. 
 
H40: Företagets tjänstekaraktär har ingen påverkan på företagets omsättning efter en 
börsnotering.  
H4a: Företagets tjänstekaraktär har en påverkan på företagets omsättning efter en 
börsnotering. 
 
H50: Företagets tjänstekaraktär har ingen påverkan på företagets antal anställda efter en 
börsnotering.  
H5a: Företagets tjänstekaraktär har en påverkan på företagets antal anställda efter en 
börsnotering. 
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Av de fem hypotesställningarna kunde vi förkasta nollhypotesen i hypotes 1 och hypotes 2. 
Vilket innebär att det finns ett samband mellan grad av tjänstekaraktär och räntabilitet på 
eget kapital samt grad av tjänstekaraktär och räntabilitet på sysselsatt kapital bland 
företagen i vår studie. Båda måtten visade ett negativt samband mellan prestation och 
tjänstekaraktär, gruppen med mer tjänstekaraktäristiska företag presterade således sämre 
efter börsnotering under den undersökta tidsperioden. För hypotesställning tre, fyra och fem 
som berörde soliditet, omsättning och antal anställda fann vi inget stöd för att förkasta 
nollhypoteserna. Detta innebär således att vi inte fann ett signifikant samband som påvisar 
att det finns en skillnad i dessa prestationsmått mellan mer och mindre 
tjänstekaraktäristiska företag efter en börsnotering.  
 
Studiens syfte var inte att finna alla variabler som kan förklara skillnaden i prestation, även 
om vi har försökt att ta fram några variabler som skulle kunna förklara variationen emellan 
företagens prestation. Detta gjordes främst för att förhindra att andra effekter påverkar 
studiens resultat i en missvisande riktning. De använda kontrollvariablerna gjorde även att 
vi på ett tydligare sätt kunde se om det fanns något samband mellan mer eller mindre 
tjänstekaraktär och prestation.  
 
En mängd andra faktor kan ha inverkan på den variation som vår studies variabler inte 
lyckas förklara. Till att börja med så är vår datamängd relativt liten, vilket kan innebära att 
vår studie inte lyckas spegla verkligheten ordentligt. Trots att det är en totalundersökning är 
populationen liten och har en tidshorisont som präglats av två kriser, något som kan 
påverka generaliserbarheten i studieresultatet. Vår studie representerar bara den svenska 
marknaden, vilket gör att resultatet är präglat av förutsättningarna på den svenska 
marknaden under den givna tidsperioden. Med andra ord finns det ytterligare variabler som 
kan tänkas påverka företagens prestation i och med en börsnotering. Detta skulle 
exempelvis kunna vara hur pass väletablerat företaget är, ledningens uppbyggnad, strategier 
eller hur företagets konkurrenssituation ser ut. En lista på motiven samt faktorer som skulle 
kunna påverka beslutet om en börsnotering kan göras lång, vilket innebär att variabler som 
kan tänkas förklara variationen i prestationen efter en IPO kan vara många. Eftersom 
problemställningen för vår studie inte omfattade att försöka identifiera alla förklarande 
variabler valde vi att främst koncentrera oss på företags tjänstekaraktär, men även på 
aktieindex, reporäntan och barometerindikatorn.  
 
Då vi inte ämnade försöka finna bakomliggande orsaker till eventuella skillnader i 
prestation, så har enbart resonemang förts utifrån studiens resultat. Detta har gjorts med 
hjälp av andra studiers resultat samt kopplingar till teorier. Resonemangen ska således av 
läsaren enbart ses som eventuella förklaringar som inte empiriskt har testats i denna studie. 
Studiens resultat visar att företag av mer tjänstekaraktär har svårare att prestera i studiens 
två räntabilitetsmått. Företagets tjänstekaraktär har betydelse för prestation mätt i 
räntabilitet på eget kapital och räntabilitet på sysselsatt kapital. Mindre 
tjänstekaraktäristiska företag presterar enligt studiens resultat bättre efter en IPO. Däremot 
visar studiens övriga tre prestationsmått inte några signifikanta samband med grad av 
tjänstekaraktär. Företagets tjänstekaraktär har inte betydelse för prestation i form av 
soliditet, omsättningsförändring samt förändring i antal anställda. Utöver tjänstekaraktär 
var den variabel som gav högst samband i våra två signifikanta tester aktieindex. 
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Sambandet visar på att börsklimatet påverkar företags prestation efter en notering. Något 
som stödjer både resultat från tidigare studier och resonemang i denna studie. 
 
Vi finner alltså stöd för två av våra fem prestationsmått. Studiens slutsats, och svar på vår 
problemformulering, blir således; Ja företagets grad av tjänstekaraktär påverkar till viss 
del dess prestation efter en IPO. 

7.1 Studiens praktiska och teoretiska bidrag  
Det praktiska studien har bidragit med är att den visar på att företag av mer tjänstekaraktär 
har svårare att prestera i form av Re och Rsyss efter en IPO, men att det inte finns något 
samband mellan grad av tjänstekaraktär och prestation efter en IPO i form av soliditet, 
omsättningsförändring och förändring i antal anställda. Detta kan praktiskt vara relevant för 
personer eller företag som är intresserad av att analysera prestation och lönsamhetsmått i 
samband med börsnoteringar, men då studien har en inriktning mot tjänstekaraktäristiska 
företag finns även relevans för aktörer inom tjänstesektorn. För företag med avsikt att 
noteras kan studiens praktiska bidrag vara aktuellt vid utvärdering av bakomliggande motiv 
till en börsnotering och de för- och nackdelar IPO:n kan innebära för företaget i form av 
prestation. Studiens resultat kan ge företag incitament att förändra eller bibehålla 
tjänstekaraktär beroende på motiv till börsnoteringen. 
 
Det teoretiska vår studie bidrar med är att den tydliggör sambanden mellan svenska 
företags tjänstekaraktär och dess prestation efter en notering på den svenska 
aktiemarknaden. Vi är fullt medvetna om att denna studie bara skrapar på ytan i ett 
forskningsgap vi anser behöver fyllas. Vår förhoppning med uppsatsen är att den inte enbart 
ger ett teoretiskt bidrag i form av våra resultat utan även ska väcka ett intresse för ett 
outforskat område. En del av det teoretiska bidraget är det initiala steget inom ett 
forskningsområde som har många gap att fylla. 

7.2 Framtida forskning 
Då mycket pekar på att företag i de flesta ekonomier går mot att bli mer tjänsteföretag 
samtidigt som forskare pekar på bristerna med att dela in företag enbart efter de 
branschspecifika SNI-koderna anser vi ytterligare forskning kring vad som i mätbara 
former utmärker de tjänstekaraktäristiska företagen vara aktuell. En fördjupning inom vilka 
nyckeltal som kan användas för att särskilja tjänsteföretag är i och med tjänstesektorns 
utveckling nödvändig. En ingående och utvecklad forskning inom området skulle 
möjliggöra en mer rättvis kvantitativ uppdelning av tjänstekaraktär.  
  
Därtill vore det utifrån vår studie intressant att göra en kvalitativ undersökning av studiens 
företag för att undersöka ytterligare bakomliggande orsaker till förändringen i prestation 
hos företagen. Framtida forskning skulle kunna utöka denna studies tidsspann för att 
försöka fånga den långsiktighet som enligt teorier präglar tjänsteföretag. Detta för att se om 
studiens resultat då kan revideras och om skillnaderna i prestation blir mer, mindre eller till 
med det omvända.  
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Sist men inte minst hade en infallsvinkel kunna vara att se till en tidsperiod utan fokus på 
börsnoteringar för att undersöka om det generellt sett finns en skillnad i prestation mellan 
företag beroende på tjänstekaraktärsgrad.  
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MQ	  Holding	  AB	  
	  
	  
	  

	  

Bilaga 1: Börsnoteringar Nasdaq	  
	  

(Information taget från: Nasdaq OMX Trader, 2013)	  



 
 

Bilaga	  2:	  Kommentarer	  till	  datainsamling	  
	  
	  
Allmänt	  
Företagens	   noteringsår	   är	   ej	   med	   i	   data,	   eftersom	   vi	   är	   intresserade	   av	  
förändringen	  efter	  noteringen.	  Företag	  som	  har	  brutet	  räkenskapsredovisning	  har	  
vi	   aktivt	   sett	   till	   att	   rätt	   räkenskapsårsredovisning	   har	   blivit	   klassificerat	   som	  
noteringsår	   samt	   åren	   innan	   och	   efter	   noteringen.	   Utländska	   företag	   som	   har	  
noterat	   sig	   på	   Nasdaq	   OMX	   har	   vi	   exkluderat	   från	   datainsamlingen,	   eftersom	   vi	  
ämnar	  studera	  svenska	  företag	  på	  den	  svenska	  marknaden.	  	  
	  
AcadeMedia	   AB:	  Bortfall.	   Svårt	   att	   avgöra	  vilket	   företag	  det	   gäller,	   eftersom	  det	  
finns	   flera	  med	   samma/liknade	   namn.	   Det	   företag	   som	   vi	   tror	   är	   rätt	   har	   ingen	  
tillgänglig	  datum	  för	  åren	  innan	  notering,	  noteringsåret	  samt	  året	  efter.	  
	  
Addtech	   AB:	   Bortfall.	   Det	   saknas	   en	   resultaträkning	   för	   åren	   innan	   notering,	  
eftersom	  det	  ej	  finns	  en	  tillgänglig	  fullständig	  årsredovisning.	  Detta	  beror	  troligen	  
på	  att	  det	  är	  ett	  dotterbolag.	  	  
	  
Arise	   Windpower	   AB:	   Företaget	   hade	   år	   2008	   ingen	   drift	   av	   vindkraft	   därför	  
ingen	  redovisad	  omsättning.	  Då	  vi	  ska	  se	  till	  ett	  medelvärde	  av	  de	  två	  åren	  innan	  
börsnotering	   så	   sätts	   omsättningen	   som	   samma	   båda	   åren.	   Eftersom	   Arise	  
Windpower	  noterades	  2010	   så	   finns	  det	   inte	   fyra	   räkenskapsår	   efter	   noteringen	  
till	  förfogande,	  därför	  har	  vi	  endast	  använt	  ett	  genomsnitt	  av	  de	  två	  som	  finns	  vid	  
prestationsmätningarna.	  	  
	  
Byggmax	   AB:	   Företaget	   noterades	   2010,	   vilket	   innebär	   att	   det	   inte	   finns	   fyra	  
räkenskapsår	  efter	  notering	   till	   förfogande.	  Vi	  har	  därmed	  använt	  ett	  genomsnitt	  
av	  de	  två	  år	  som	  finns	  efter	  notering	  vid	  prestationsmätningarna.	  
	  
Carnegie	  &	  Co	  AB	  D:	  Bortfall.	  Kunde	  inte	  avgöra	  om	  vi	  hittade	  rätt	  företag.	  	  
	  
Diffchamb	   AB:	   Bortfall.	   Avnoterat	   bolag	   med	   otillräcklig	   data	   och	   som	   varit	  
inaktivt	  de	  senaste	  åren.	  
	  
Dimension	  AB:	  Bortfall.	  Hittar	  inte	  företaget	  i	  Affärsdata,	  retriever	  business	  eller	  
via	  Google.	  
	  
Diös	  fastigheter	  AB:	  För	  år	  2004	  saknas	  det	  många	  siffror,	  men	  eftersom	  vi	  ser	  till	  
ett	  medelvärde	  har	  vi	  valt	  att	   sätta	  dessa	  siffror	   till	   samma	  som	  för	  år	  2005.	  Det	  
saknas	   bland	   annat	   värden	   för	   omsättning,	   personalkostnader,	  antal	   anställda,	  
finansiella	  kostnader	  och	  sysselsatt	  kapital	  år	  2004.	  	  	  
	  
East	  Capital	  Explorer	  AB:	  Bortfall.	  Finns	  ingen	  data	  innan	  notering.	  
	  
Epsilon	  AB:	  Bortfall.	  Finns	  ingen	  tillgänglig	  data	  på	  grund	  av	  avnotering.	  
	  
Gant:	  Bortfall.	  Avnoterades	  två	  år	  efter	  notering	  och	  diverse	  strukturförändringar	  



 
 

skedde	  under	  åren,	  vilket	  har	   inneburit	  otillräcklig	  och	   icke	   tillfredställande	  data	  
för	  denna	  studie.	  	  
	  
Intrum	   Justitia:	   Bortfall.	   Företaget	   startades	   2001	   men	   bedrev	   under	   det	   året	  
ingen	  verksamhet.	  De	  noterades	  2002	  vilket	  gör	  att	  vi	  inte	  kan	  mäta	  prestationen	  
före	  börsnoteringen.	  
	  
KappAhl:	  Startade	  med	  brutet	  räkenskapsår	  2005-‐08-‐31	  och	  noteringen	  skedde	  i	  
februari	  2006.	  Vi	  valde	  därför	  att	  se	  till	  deras	  årsredovisning	  2004	  som	  året	  innan	  
notering	  och	  årsredovisningen	  från	  2003	  som	  två	  år	  innan	  notering.	  Detta	  då	  den	  8	  
månader	   långa	   årsredovisningen	   för	   2005	   som	   är	   gjord	   för	   perioden	   2005-‐01-‐
01	  	  till	  2005-‐08-‐31	  inte	  kan	  anses	  ge	  rättvisande	  mätresultat	  utan	  att	  vi	  justerar	  för	  
den	  kortare	  tidsperioden.	  Därmed	  ansågs	  den	  säkraste	  mätmetoden	  vara	  att	  utgå	  
från	  befintliga	   rådata	  och	   istället	  använda	  oss	  av	  2003	  och	  2004	  som	  mätår	   före	  
noteringen.	  
	  
Lagercrantz	  AB:	  Bortfall.	  Lagercrantz	  AB	  är	  ett	  helägt	  dotterbolag	  till	  B	  &	  B	  Tools	  
AB.	  Fullständig	  redovisning	  med	  alla	  siffror	  finns	  inte	  tillgängligt.	  	  
	  
LinkMed	  AB:	  Bortfall.	  Invecklad	  ägarstruktur	  samt	  svårbedömda	  årsredovisningar	  
efter	  notering.	  	  
	  
MQ	  Holding	   AB:	  Företaget	  noterades	  2010,	  vilket	   innebär	  att	  det	   inte	   finns	   fyra	  
räkenskaps	  år	  efter	  börsnotering	   tillgängligt.	  Vi	  har	  därför	  använt	  ett	  genomsnitt	  
av	  de	  två	  år	  efter	  notering	  som	  finns	  vid	  prestationsmätningarna.	  	  
	  
Nobel	  Biocare	  Holding	  AG:	  Bortfall.	  Ingen	  verksamhet	  innan	  notering.	  	  
	  
Rezidor	   Hotel	   Group	   AB:	   Ingen	   verksamhet	   bedrevs	   2004,	   det	   vill	   säga	   två	   år	  
innan	  noteringen,	  därför	  har	  vi	   endast	   tagit	  2005	  årsredovisningssiffror	   för	   åren	  
innan	   noteringen.	   Redovisning	   är	   i	   euro,	   men	   eftersom	   vi	   ser	   till	   det	   enskilda	  
företagets	  egna	  relativa	  förändring	  påverkar	  inte	  valutan.	  	  
	  
SAS	   AB:	   Bortfall.	   Notering	   av	   holdingföretag	   för	   verksamheten	   som	   bedrivs	   i	  
Köpenhamn.	  	  
	  



 
 

Bilaga 3: Motivering till uppdelning av tjänstekaraktär 
	  
Allmänt:	   Varje	   företag	   är	   utvärderat	   utifrån	  medelvärden	   från	   årsredovisningar	  
två	  år	  före	  notering.	  Tabell	  över	  dessa	  värden	  finns	  i	  slutet	  av	  bilagan.	  Motivet	  till	  
att	   ta	   två	   år	   innan	  notering	   är	   att	   vi	   vill	   se	   till	   hur	   företaget	   var	  uppbyggt	   innan	  
noteringen	  för	  att	  få	  en	  mer	  rättvis	  bild	  av	  vilken	  typ	  av	  företag	  som	  presterar	  bäst	  
efter	  en	  IPO.	  Då	  Retriever	  Business	  är	  refererad	  till	  som	  källa,	  så	  har	  informationen	  
tagits	   från	  den	  aktuella	  databasen.	  Företag	  som	  betraktas	  av	  mer	   tjänstekaraktär	  
tilldelas	   siffran/tjänstedummy	   1,	   medan	   företag	   som	   betraktas	   vara	   av	   mindre	  
tjänstekaraktär	  i	  denna	  studie	  tilldelas	  siffran/tjänstedummy	  0.	  	  
	  
1)	  Aerocrine	  AB	  (556549-‐1056)	  IPO:	  2007	  
SNI-‐kod	   2007:	   72190	   Annan	   naturvetenskaplig	   och	   teknisk	   forskning	   och	  
utveckling	  
SNI-‐kod	  2002:	  73101	  Naturvetenskaplig	  forskning	  och	  utveckling	  
Om	   företaget:	   “Aerocrine	   utvecklar	   och	  marknadsför	   unika,	   användarvänliga	   och	  
specialanpassade	   produkter	   för	   mätning	   av	   kvävemonoxid	   (NO)	   med	   målet	   att	  
effektivt	  förbättra	  behandling	  och	  vård	  av	  patienter	  med	  inflammatoriska	  sjukdomar	  
som	  till	  exempel	  astma.”	  (Aerocrine	  1,	  2008)	  	  	  	   	  
Motivering:	   Enligt	   Tillväxtanalys	   2010a	   och	   2010b	   är	   denna	   SNI-‐kod	   ett	  
tjänsteföretag.	  Dessutom	  när	  vi	  börjar	  se	  djupare	  in	   i	   företagets	  årsredovisningar	  
ser	   vi	   att	   av	   företagen	   aktuella	   i	   vår	   studie	   är	   detta	   ett	   av	   de	   mest	  
personalintensiva	   då	   vi	   ser	   till	   personalkostnad	   i	   förhållande	   till	  
anläggningstillgångar.	  
Tjänstekaraktär:	  1	  
	  
2)	  Alfa	  Laval	  AB	  (556587-‐8054)	  IPO:	  2002	  
SNI-‐kod	  2007:	  64202	  Holdingverksamhet	  i	  icke-‐finansiella	  koncerner	  
SNI-‐kod	  2002:	  74150	  Holdingverksamhet	  
Om	   företaget:	   ”Alfa	   Lavals	   verksamhet	   baseras	   på	   världsledande	  positioner	   inom	  
tre	   viktiga	   teknologier:	   värmeöverföring,	   separering	   och	   flödeshantering.	   En	  
kontinuerlig	   produktutveckling	   är	   avgörande	   för	   att	   stärka	   konkurrenskraften.”	  
(Alfa	  Laval	  1,	  2013)	  (http://local.alfalaval.com/sv-‐se/om-‐oss/pages/om-‐oss.aspx)	  
Motivering:	   Denna	   SNI-‐kod	   ska	   enligt	   Eriksson	   &	   Eriksson	   (2003)	   ej	   betraktas	  
som	  ett	  tjänsteföretag,	  dock	  är	  den	  betraktad	  som	  tjänsteföretag	  av	  Tillväxtanalys	  
(2010a,	   s.	   12,	   2010b,	   s.	   13),	   men	   då	   en	   av	   studierna	   anser	   att	   det	   ej	   vara	  
tjänsteföretag	   finner	   vi	   det	   motiverat	   att	   se	   närmre	   på	   företaget.	   	  Alfa	   Laval	  
producerar	  industriella	  produkter,	  vilket	  vi	  anser	  stödjer	  ett	  resonemang	  kring	  att	  
företaget	   är	   mindre	   tjänstekaraktäristiskt.	   Även	   vid	   närmre	   insyn	   i	   företagets	  
årsredovisningar	   ser	   vi	   även	   att	   personalkostnader	   i	   förhållande	   till	   totala	  
tillgångar	   är	   lågt	   i	   jämförelse	   med	  många	   andra	   företag	   aktuella	   i	   denna	   studie	  
samt	   att	   varulager	   i	   förhållande	   till	   totala	   tillgångar	   är	   relativt	   stort.	   Således	  
betraktas	  Alfa	  Laval	  AB	  som	  ett	  mindre	  tjänstekaraktäristiskt	  företag.	  
Tjänstekaraktär:	  0	  
	  
3)	  Arise	  Windpower	  (556274-‐6726)	  IPO:	  2010	  
SNI-‐kod	  2007:	  35130	  Distribution	  av	  elektricitet	  
SNI-‐kod	  2002:	  40131	  Distribution	  av	  elektricitet	  (lokala	  nät)	  



 
 

Om	   företaget:	   ”Bolagets	  affärsidé	  är	  att	  som	  ett	  integrerat	  vindkraftbolag	  hantera	  
hela	   värdekedjan	   från	   projektutveckling	   till	   försäljning	   av	   grön	   el	   från	   egna	  
landbaserade	  vindkraftverk.”	  (Arise	  Windpower	  1,	  2010)	  
Motivering:	  Företagets	  SNI-‐kod	  uppfyller	  varken	  vad	  Eriksson	  &	  Eriksson	  (2003,	  
s.	   14)	   eller	   vad	   Tillväxtanalys	   (2010a,	   s.	   12,	   2010b,	   s.13)	   menar	   är	   ett	  
tjänsteföretag.	   Därför	   bedömer	   vi	   Arise	   Windpower	   vara	   av	   mindre	  
tjänstekaraktär.	   När	   vi	   dessutom	   går	   in	   i	   företagets	   årsredovisningar	   ser	   vi	   att	  
Arise	   Windpower	   har	   näst	   lägst	   personalintensitet,	   mätt	   i	   personalkostnader	   i	  
förhållande	  till	  tillgångar,	  samt	  en	  väldigt	  låg	  kapitalomsättningshastighet	  relativt	  
de	  andra	  företagen	  inser	  vi	  att	  de	  bör	  betraktas	  som	  mindre	  tjänstekaraktäristiskt.	  
Tjänstekaraktär:	  0	  
	  
4)	  Ballingslöv	  AB	  (556028-‐1429)	  IPO:	  2002	  
SNI-‐kod	  2007:	  31022	  Tillverkning	  av	  köksinredningar	  
SNI-‐kod	  2002:	  20302	  Tillverkning	  av	  byggnads-‐	  och	  inredningssnickerier	  
Om	   företaget:	   ”Vår	   uppgift	   på	   Ballingslöv	   är	   att	   skapa	   inredningslösningar	   som	  
tilltalar	   dagens	   medvetna	   designintresserade	   konsumenter.	   Det	   är	   ingen	   enkel	  
uppgift	  men	  en	  utmaning	  vi	  med	  största	  allvar	  och	  passion	  tar	  på	  oss.	  Konkurrensen	  
är	  tuff	  och	  det	  ställs	  hela	  tiden	  nya	  krav.	  Därför	  vässar	  vi	  hela	  tiden	  vårt	   fokus	  och	  
utnyttjar	  våra	  stora	  gemensamma	  resurser	  för	  att	  utvecklas.	  ”	  (Ballingslöv	  1,	  2013)	  
Motivering:	   Ett	   tillverkningsföretag	   således	   enligt	   teorier	   i	   kapitel	   3.2	   ej	   ett	  
tjänsteföretag.	   	  SNI-‐koden	  uppfyller	  varken	  vad	  Eriksson	  &	  Eriksson	  (2003,	  s.	  14)	  
eller	   vad	   Tillväxtanalys	   (2010a,	   s.	   12,	   2010b,	   s.13)	   menar	   är	   ett	   tjänsteföretag.	  
Därför	  bedömer	  vi	  Ballingslöv	  vara	  av	  mindre	   tjänstekaraktär.	  Dessutom	  ser	  vi	   i	  
företagets	   årsredovisningar	   att	   de	   har	   relativt	   stora	   varulager	   i	   förhållande	   till	  
totala	  tillgångar	  vilket	  styrker	  vår	  bedömning.	  
Tjänstekaraktär:	  0	  
	  
5)	  BE	  Group	  AB	  (556578-‐4724)	  IPO:2006	  
SNI-‐kod	  2007:	  46720	  Partihandel	  med	  metaller	  och	  metallmalmer	  
SNI-‐kod	   2002:	   51520	   Partihandel	   med	   metaller	   och	   metallmalmer	   (ej	  
avfallsprodukter)	  
Om	   företaget:	   ”BE	   Group	   är	   ett	   ledande	   handels-‐	   och	   servicebolag	  med	   ett	   brett	  
sortiment	   inom	   stål,	   rostfritt	   stål	   och	   aluminium.	   Vi	   erbjuder	   direktleveranser,	  
lagerförsäljning	   och	   produktionsservice	   till	   kunder	   inom	   framförallt	   bygg-‐	   och	  
verkstadsindustrin,	  utifrån	  varje	  kunds	  material-‐	  och	  produktionsbehov”	   (BE	  Group	  
1,	  2013)	  
Motivering:	   SNI-‐koden	   ska	   enligt	   Eriksson	   &	   Eriksson	   (2003,	   s.13)	   ej	   betraktas	  
som	  ett	  tjänsteföretag,	  dock	  betraktad	  som	  tjänsteföretag	  av	  Tillväxtanalys	  (2010a,	  
s.	  12,	  2010b,	  s.	  13).	  Då	  en	  av	  studierna	  anser	  att	  det	  ej	  är	  ett	  tjänsteföretag	  söker	  vi	  
ytterligare	   information	   i	   företagets	   årsredovisningar	   innan	   avgörande	   om	  
grupptillhörighet	  görs.	  Efter	  att	  ha	  utvärderat	  varulager	  i	  förhållande	  till	  tillgångar	  
ser	  vi	  att	  BE	  Group	  är	  ett	  av	  de	  företag	  som	  har	  störst	  varulager	  i	   förhållande	  till	  
totala	   tillgångar.	   Utöver	   det	   har	   det	   bland	   de	   lägsta	   personalkostnader	   i	  
förhållande	  till	  tillgångar.	  Taget	  detta	  tillsammans	  med	  teorier	  kring	  tjänsteföretag	  
anser	  vi	  i	  denna	  studie	  BE	  Group	  vara	  av	  mindre	  tjänstekaraktär.	  
Tjänstekaraktär:0	  
	  
	  



 
 

6)	  Billerud	  AB	  (556025-‐5001)	  IPO:2001	  
SNI-‐kod	  2007:	  17123	  Tillverkning	  av	  kraftpapper	  och	  kraftpapp	  
SNI-‐kod	  2002:	  21123	  Tillverkning	  av	  kraftpapper	  och	  kraftpapp	  
Om	   företaget:	   ”BillerudKorsnäs	   är	   en	   världsledande	   leverantör	   av	   starkt,	  
nyfiberbaserat	  förpackningsmaterial.	  Vi	  samarbetar	  med	  mer	  än	  1500	  kunder	  i	  över	  
100	   länder.	   Vår	   affärsmodell	   består	   av	   tre	   hörnstenar:	   högkvalitativt	  
förpackningsmaterial,	   solution	   services	   och	   ett	   omfattande	   globalt	   nätverk”	  
(Billerud	  1,	  2012)	  
Motivering:	  Tillverkningsföretag	  och	  således	   inte	  ett	  tjänsteföretag	  enligt	  teorier	  
presenterade	   i	   kapitel	   3.2.	   Dessutom	   betraktas	   denna	   SNI-‐kod	   inte	   som	   ett	  
tjänsteföretag	   av	   vare	   sig	   Eriksson	   &	   Eriksson	   (2003,	   s.	   14)	   eller	   Tillväxtanalys	  
(2010a,	   s.	   12,	   2010b,	   s.13).	   När	   vi	   ser	   till	   årsredovisningarna	   ser	   vi	   även	   att	  
personalkostnader	   är	   förhållandevis	   mycket	   låga	   samt	   att	   de	   har	   en	   låg	  
kapitalomsättningshastighet.	  Detta	  styrker	  det	  faktum	  att	  de	  bör	  betraktas	  som	  ett	  
mindre	  tjänstekaraktäristiskt	  företag.	  
Tjänstekaraktär:	  0	  
	  
7)	  BioInvent	  International	  AB	  (556537-‐7263)	  IPO:2001	  
SNI-‐kod	  2007:	  72110	  Bioteknisk	  forskning	  och	  utveckling	  
SNI-‐kod	  2002:	  73102	  Teknisk	  forskning	  och	  utveckling	  
Om	   företaget	   ”BioInvent	   är	   ett	   forskningsbaserat	   läkemedelsföretag.	   Vi	   utvecklar	  
banbrytande	   läkemedel	   som	   bygger	   på	   antikroppar	   och	   är	   inriktade	   på	  
tumörsjukdomar	  där	  behandlingsmöjligheterna	   i	  dag	  är	  bristfälliga.”	   (BioInvent	   1,	  
2013)	  	  
Motivering:	  Enligt	  Tillväxtanalys	  (2010a,	  s.	  12,	  2010b,	  s.	  13)	  tillhör	  denna	  SNI-‐kod	  
ett	   tjänsteföretag.	   Forskningsresultat	   kan	   liknas	   med	   levering	   av	   en	   tjänst	   samt	  
som	   en	   investering	   i	   kunskapskapital	   (Tillväxtanalys,	   2010b,	   s.	   53).	   Vidare	   så	  
påpekar	  Tillväxtanalys	  (2010b,	  s.21)	  att	  företag	  inom	  73-‐74	  SNI-‐koderna	  är	  en	  av	  
de	   näringsgrenarna	   med	   flest	   arbetade	   timmar.	   Detta	   kan	   kopplas	   till	  
tjänsteföretags	   största	   tillgång	   –	   medarbetarna.	   När	   vi	   ser	   till	   företagets	  
årsredovisningar	   noterar	   vi	   dessutom	   att	   de	   har	   låga	   varulager	   relativt	   totala	  
tillgångar	   vilket	   styrker	   teorier	   om	   tjänsteföretag.	   Däremot	   ger	   inte	  
personalintensiteten	   och	   kapitalomsättningshastigheten	   samma	   utslag,	  men	  med	  
ovanstående	  nämnda	  rapporter	  som	  grund	  har	  vi	  bedömt	  BioInvent	  International	  
vara	  av	  mer	  tjänstekaraktär.	  
Tjänstekaraktär:	  1	  
	  
8)	  Biovitrum	  AB	  (556038-‐9321)	  IPO:2006	  
SNI-‐kod	   2007:	   72190	   Annan	   naturvetenskaplig	   och	   teknisk	   forskning	   och	  
utveckling	  
SNI-‐kod	  2002:	  73101	  Naturvetenskaplig	  forskning	  och	  utveckling	  
Om	   företaget:	   ”Ett	   ledande	   europeiskt	   bioteknologiskt	   läkemedelsföretag	   inriktat	  
på	   att	   tillhandahålla	   innovativa	   behandlingar	   och	   service	   som	   förbättrar	   livet	   för	  
patienter	  med	  sällsynta	  sjukdomar.”	  (Biovitrum	  1,	  2011)	  
Motivering:	  Enligt	  Tillväxtanalys	  (2010a,	  s.12,	  2010b,	  s.13)	  är	  denna	  SNI-‐kod	  ett	  
tjänsteföretag.	  Forskningsresultat	  liknas	  med	  leverering	  av	  en	  tjänst	  samt	  som	  en	  
investering	   i	   kunskapskapital	   (Tillväxtanalys	   2010b,	   s.	   53).	   Vidare	   så	   påpekar	  
Tillväxtanalys	   (2010b,	   s.21)	   att	   företag	   inom	   73-‐74	   SNI-‐koderna	   är	   en	   av	   de	  
näringsgrenarna	  med	  flest	  arbetade	  timmar.	  Detta	  kan	  kopplas	  till	  tjänsteföretags	  



 
 

största	   tillgång	   –	   medarbetarna.	   När	   vi	   dessutom	   ser	   till	   företagets	  
årsredovisningar	   ser	   vi	   att	   de	   har	   väldigt	   lågt	   varulager	   i	   förhållande	   till	  totala	  
tillgångar.	   Däremot	   ger	   inte	   personalintensiteten	   och	  
kapitalomsättningshastigheten	   samma	   utslag,	   men	   med	   ovanstående	   nämnda	  
rapporter	  som	   grund	   har	   vi	   bedömt	   BioInvent	   International	   vara	   av	   mer	  
tjänstekaraktär.	  
Tjänstekaraktär:	  1	  
	  
9)	  BTS	  GROUP	  (556566-‐7119)	  IPO:	  2001	  
SNI-‐kod	  2007:	  70220	  Konsultverksamhet	  avseende	  företags	  organisation	  
SNI-‐kod	   2002:	   74140	   Konsultverksamhet	   avseende	   företags	   organisation,	  
information	  m.m.	  (inklusive	  ekonomi-‐	  och	  administrativa	  system	  m.m.)	  
Om	   företaget:”The	   global	   leader	   in	   strategy	   implementation,	   BTS	   develops	   high-‐
impact	  experiential	  learning	  initiatives	  that	  drive	  alignment,	  mindset	  and	  capability	  
around	  strategic	  priorities”	  (BTS	  Group	  1,	  2013)	  
Motivering:	   Eriksson	   &	   Eriksson(2003,	   s.13)	   och	   Tillväxtanalys	   (2010a,	   s.	   12,	  
2010b,	   s.13)	   anser	   denna	   SNI-‐kod	   tillhöra	   ett	   tjänsteföretag.	   När	   vi	   ser	   till	  
företagets	  årsredovisningar	  ser	  vi	  dessutom	  att	  BTS	  Group	  är	  ett	  av	  företagen	  i	  vår	  
studie	  med	  högst	  personalkostnader	   i	   förhållande	   till	   totala	   tillgångar.	  Dessutom	  
har	   de	   litet	   varulager	   i	   förhållande	   till	   totala	   tillgångar,	   men	   väldigt	   hög	  
kapitalomsättningshastighet.	   Både	   tidigare	   studier	   samt	   teorier	   kring	  
tjänsteföretag	  gör	  att	  vi	  bedömer	  detta	  som	  ett	  företag	  av	  mer	  tjänstekaraktär.	  
Tjänstekaraktär:	  1	  
	  
10)	  Byggmax	  Group	  (556656-‐3531)	  IPO:	  2010	  
SNI-‐kod	  2007:	  47521	  Specialiserad	  butikshandel	  med	  virke	  och	  byggvaror	  
SNI-‐kod	  2002:	  52461	  Butikshandel	  med	  järnhandels-‐,	  bygg-‐	  och	  VVS-‐varor	  
Om	   företaget:“BYGGmax	   är	   en	   offensiv	   lågprisaktör	   inom	   byggvaruhandeln	   i	  
Norden.	   BYGGmax	   har	   länge	   haft	   en	   stark	  marknadsposition	   på	   den	   svenska	   DIY-‐
marknaden	  och	  har	  i	  och	  med	  lanseringen	  i	  Norge	  2007	  och	  i	  Finland	  2008	  visat	  att	  
konceptet	   kan	   etableras	   framgångsrikt	   även	   på	   andra	   marknader.”	   (Byggmax	   1,	  
2013)	  
Motivering:	   Enligt	   Tillväxtanalys	   (2010a,	   s.	   13,	   2010b,	   s.	   12)	   tillhör	   SNI-‐koden	  
tjänsteföretag.	   Då	   verksamheten	   mestadels	   bedriver	   butikshandel	   kan	   de	   anses	  
vara	   av	   mindre	   tjänstekaraktär,	   men	   utifrån	   det	   faktum	   att	   verksamheten	   är	  
beroende	   av	   daglig	   kontakt	   med	   externa	   kunder	   och	   därmed	   kan	   tänkas	   ha	   ett	  
visst	   serviceperspektiv	   anser	   vi	   företaget	   vara	   av	  mer	   tjänstekaraktär.	   Företaget	  
har	   även	   lojalitetsprogram	   för	   kunder,	   vilket	   vi	   anser	   tyder	   på	  
relationsmarknadsföring	  och	  en	  strävan	  efter	  lojala	  och	  trogna	  kunder	  och	  därmed	  
ett	   mer	   tjänstekaraktäristiskt	   företag.	   När	   vi	   undersöker	   företag	   närmre	   i	   dess	  
årsredovisningar	  ser	  vi	  att	  personalkostnader	  och	  varulager	  inte	  ger	  några	  utslag	  
för	  att	  vara	  mer	  tjänstekaraktäristiska,	  däremot	  är	  kapitalomsättningshastigheten	  
en	   av	   de	   högsta	   bland	   studiens	   företag.	   Med	   detta,	   samt	   stöd	   av	   Tillväxtanalys	  
(2010a,	   s.	   13,	   2010b,	   s.	   12)	   bedöms	   således	   detta	   företag	   vara	   av	   mer	  
tjänstekaraktär.	  	  
Tjänstekaraktär:1	  
	  
11)	  DGC	  One	  (556624-‐1732)	  IPO:	  2008	  
SNI-‐kod	  2007:	  61100	  Trådbunden	  telekommunikation	  	  



 
 

SNI-‐kod	  2002:	  46201	  Nätdrift	  (inom	  telekommunikation;	  även	  nätunderhåll)	  
Om	   företaget:	   ”DGC	   grundades	   1987	   och	   blev	   ett	   aktiebolag	   1991.	   Vi	   är	   en	  
nätoperatör	   som	   utvecklar	   och	   säljer	   datakommunikations-‐,	   drift	   och	  
telefonilösningar	  i	  ett	  eget	  rikstäckande	  nät	  till	  den	  svenska	  företagsmarknaden	  och	  
offentlig	  sektor.	  Försäljningen	  av	  tjänsterna	  baseras	  nästan	  uteslutande	  på	  fleråriga	  
kundavtal”.	  (DGC	  One	  1,	  2013)	  
Motivering:	  Enligt	  Tillväxtanalys	  (2010a,	  s.	  13,	  2010b,	  s.	  12)	  är	  denna	  SNI-‐kod	  ett	  
tjänsteföretag.	   Beskrivningen	   av	   företaget	   visar	   även	   på	   att	   företaget	   levererar	  
tjänster	   och	   det	   antyds	   även	   om	   ett	   serviceperspektiv.	   Utifrån	   årsredovisningar	  
görs	   tydligt	   att	   företaget	   har	   höga	   personalkostnader	   i	   förhållande	   till	   totala	  
tillgångar,	   lågt	   varulager	   i	   förhållande	   till	   totala	   tillgångar	   samt	   hög	  
kapitalomsättningshastighet.	   Enligt	   teorier	   om	   tjänsteföretag	   tyder	   allt	   därav	   på	  
att	  det	  är	  ett	  företag	  av	  mer	  tjänstekaraktär	  och	  bedöms	  som	  sådant.	  
Tjänstekaraktär:	  1	  
	  
12)	  Diamyd	  Medical	  (556530-‐1420)	  IPO:	  2002	  
SNI-‐kod	  2007:	  46460	  Partihandel	  med	  medicinsk	  utrustning	  och	  apoteksvaror	  
SNI-‐kod	  2002:	  51460	  Partihandel	  med	  medicinsk	  utrustning	  och	  apoteksvaror	  
Om	  företaget:	  “Diamyd	  Medical	  is	  a	  diabetes	  company	  headquartered	  in	  Stockholm,	  
Sweden.	  T.	  Diamyd	  Medical	  has	  developed	  projects	  from	  preclinical	  phase	  to	  Phase	  III	  
studies	  at	  a	  low	  cost	  compared	  to	  industry	  standards	  and	  have	  entered	  into	  favorable	  
agreements	  with	  large	  pharmaceutical	  companies.”	  (Diamyd	  Medical	  1,	  2013)	  
Motivering:	  Enligt	  Tillväxtanalys	  (2010a,	  s.	  13,	  2010b,	  s.	  12)	  är	  denna	  SNI-‐kod	  ett	  
tjänsteföretag,	   dock	   tolkar	   vi	   partihandel	   med	   apoteksvaror	   som	   försäljning	   av	  
stora	   partier	   utan	   direkt	   kontakt	   med	   slutkonsument.	   Utifrån	   den	   tolkningen	  
ifrågasätter	   vi	   verksamhetens	   tjänstekaraktär,	   eftersom	   företaget	   levererar	  
homogena	  varor	   till	  återförsäljare.	  Vi	  utvärderar	  därför	   företaget	  ytterligare	  med	  
hjälp	   av	   deras	   årsredovisningar.	   Företaget	   har	   lägst	   kapitalomsättningshastighet	  
av	   alla	   företag	   aktuella	   i	   denna	   studie	   samt	   en	   av	   de	   lägsta	   posterna	   för	  
personalkostnad	  i	  förhållande	  till	  totala	  tillgångar.	  Företaget	  anses	  därför	  i	  denna	  
studie	  vara	  av	  mindre	  tjänstekaraktär.	  
Tjänstekaraktär:	  0	  
	  
13)	  Diös	  fastigheter	  (556501-‐1771)	  IPO:	  2006	  
SNI-‐kod	  2007:	  68310	  Fastighetsförmedling	  
SNI-‐kod	  2002:	  70310	  Fastighetsförmedling	  
Om	  företaget:	  ”Vi	  är	  norra	  Sveriges	  största	  privata	  fastighetsbolag	  med	  visionen	  att	  
bli	   det	   mest	   framgångsrika	   på	   vår	   marknad.	   Vi	   är	   fastighetsbolag	   som	   förvärvar,	  
förädlar,	   förvaltar	   och	   försäljer	   fastigheter	   på	   en	   stabil	  marknad	   som	   sträcker	   sig	  
från	  Borlänge	  till	  Luleå.”	  (Diös	  Fastigheter	  1,	  2013)	  
Motivering:	   Enligt	   Tillväxtanalys	   (2010a,	   s.	   13,	   2010b,	   s.	   12)	   och	   Eriksson	   &	  
Eriksson	  (2003,	   s.	   13)	   tillhör	   denna	   SNI-‐kod	   ett	   tjänsteföretag.	   I	   företagets	  
årsredovisningar	   kan	   urskiljas	   att	   företaget	   har	   ett	   av	   de	   lägsta	   varulagren	   i	  
förhållande	   till	   totala	   tillgångar	   av	   företagen	   i	   denna	   studie.	  
Personalkostnadsmåttet	  och	  kapitalomsättningshastighet	  ger	  inget	  som	  klart	  tyder	  
på	  tjänstekaraktär.	  Dock	  väljer	  vi	  att	  med	  publicerade	  studier	  som	  grund	  bedöma	  
detta	  företag	  som	  mer	  tjänstekaraktäristiskt.	  	  
Tjänstekaraktär:1	  
	  



 
 

14)	  Duni	  AB	  (556536-‐7488)	  IPO:	  2007	  
SNI-‐kod	  2007:	  46499	  Partihandel	  med	  övriga	  hushållsvaror	  
SNI-‐kod	  2002:	  51440	  Partihandel	  med	  glas	  och	  porslin,	  tapeter,	  rengöringsmedel	  
Om	   företaget:	   “Duni	   är	   en	   ledande	   leverantör	   av	   attraktiva	   och	   funktionella	  
produkter	   för	   dukning	   och	   take	   away.	   Vårt	   mål	   är	   att	   skapa	   stämning	   vid	   alla	  
tillfällen	   då	  mat	   och	   dryck	   serveras.	   Varumärket	  Duni	   säljs	   på	   över	   40	  marknader	  
och	  är	  marknadsledande	  i	  Central-‐	  och	  Nordeuropa.”(Duni	  1,	  2013)	  	  
Motivering:	  Enligt	  Tillväxtanalys	  (2010a,	  s.	  13,	  2010b,	  s.	  12)	  är	  denna	  SNI-‐kod	  ett	  
tjänsteföretag,	  men	  enligt	  A.	  Eriksson	  &	  J.	  Eriksson	  (2003,	  s.	  13)	  hör	  inte	  företagets	  
SNI-‐kod	   av	   till	   det	   de	   betraktar	   som	   tjänsteföretag.	   Vi	   ser	   därför	   närmre	   på	  
företagets	   årsredovisningar.	   Då	   Duni	   är	   en	   leverantör	   av	   varor	   och	   därmed	  
bedriver	   en	   produkthandel,	   kan	   detta	   anses	   vara	   av	   mindre	   tjänstekaraktär.	   I	  
utvärderandet	  av	   finansiella	  siffror	  ser	  vi	  att	  de	   i	  denna	  studie	  hör	   till	  de	   företag	  
som	   har	   förhållandevis	   mest	   varulager,	   mest	   personalkostnad	   och	   lägst	  
kapitalomsättningshastighet.	   Vidare	   bedriver	   deras	   helägda	   döttrar	  
tillverkningsverksamhet.	  Med	  detta	  som	  grund	  tas	  beslut	  om	  att	  betrakta	  Duni	  AB	  
som	  ett	  företag	  av	  mindre	  tjänstekaraktär.	  	  
Tjänstekaraktär:	  0	  
	  
15)	  Hakon	  Invest	  Ab	  (556048-‐2837)	  IPO:	  2005	  
SNI-‐kod	  2007:	  64991Investment-‐	  och	  riskkapitalbolagsverksamhet	  
SNI-‐kod	   2002:	   65231	   Handel	   med	   och	   förvaltning	   av	   värdepapper,	   för	   egen	  
räkning	  (i	  t.ex.	  investmentbolagsverksamhet)	  
Om	   företaget:	   “Hakon	  Invests	  vision	  är	  att,	  med	  ägandet	  i	  ICA	  AB	  som	  grund,	  vara	  
Nordens	   och	   Baltikums	   ledande	   utvecklingspartner	   för	   företag	   inom	  
handelsområdet.	   Som	   aktiv,	   långsiktig	   och	   ansvarstagande	   ägare	   agerar	   Hakon	  
Invest	   för	   framgångsrikt	   värdeskapande	   i	   portföljbolagen.	   Genom	   denna	  
värdetillväxt	   i	   kombination	   med	   en	   god	   direktavkastning	   skapas	   värde	   för	   Hakon	  
Invests	  aktieägare.”	  (Hakon	  Invest	  1,	  2013)	  	  	  
Motivering:	  Enligt	  Tillväxtanalys	  (2010a,	  s.	  13,	  2010b,	  s.	  12)	  är	  denna	  SNI-‐kod	  ett	  
tjänsteföretag,	   men	   enligt	   Eriksson	   &	   Eriksson	   (2003,	   s.	   13)	   så	   är	   inte	   65-‐	   SNI	  
gruppen	   tjänsteföretag.	   Vidare	   så	   klassificeras	   65231	   SNI-‐2002	   kod	   som	   att	  
verksamheten	   “gäller	   för	   egen	   räkning”.	   Detta	   tolkar	   vi	   som	   att	   det	   inte	   bedrivs	  
tjänsteverksamhet	  med	  externa	  kunder.	  För	  att	  närmre	  kunna	  avgöra	  om	  företaget	  
är	   av	   mer	   eller	   mindre	   tjänstekaraktär	   i	   denna	   studie	   ser	   vi	   till	   företagets	  
årsredovisningar.	   In	   dessa	   kan	   vi	   se	   att	   företaget	   har	   väldigt	   låga	  
personalkostnader	   i	   förhållande	   till	   totala	   tillgångar,	   samt	   en	   mycket	   låg	  
kapitalomsättningshastighet	   styrker	   detta,	   med	   hjälp	   av	   teorier	   om	  
tjänstekaraktär,	   Eriksson	   &	   Erikssons	   (2003,	   s.	   13)	   val	   att	   inte	   se	   det	   som	   ett	  
tjänsteföretag.	  Därav	  bedömer	  vi	  Hakon	  Invest	  vara	  av	  mindre	  tjänstekaraktär.	  
Tjänstekaraktär:	  0	  
	  
16)	  Hemtex	  AB	  (556132-‐7056)	  IPO:	  2005	  
SNI-‐kod	  2007:	  47532	  Specialiserad	  butikshandel	  med	  inredningstextilier	  
SNI-‐kod	   2002:	  52442	  Butikshandel	  med	   inredningstextilier	   (gardiner,	   draperier	  
o.d.)	  
Om	  företaget:	  “Hemtex	  är	  Nordens	  ledande	  hemtextilkedja	  med	  totalt	  154	  butiker	  i	  
december	  2012,	  varav	  132	  i	  Sverige,	  19	  i	  Finland	  och	  3	  i	  Estland.	  Av	  butikerna	  är	  138	  
ägda	  av	  Hemtexkoncernen	  och	  16	  av	  franchiseföretag.	  Under	  gemensamt	  varumärke	  



 
 

säljer	   butikerna	   heminredningsprodukter	   med	   tonvikt	   på	   hemtextil.”	   (Hemtex	   1,	  
2013)	  	  

Motivering:	  Enligt	  Tillväxtanalys	  (2010a,	  s.	  13,	  2010b,	  s.	  12)	  tillhör	  denna	  SNI-‐kod	  
ett	  tjänsteföretag.	  Då	  verksamheten	  mestadels	  bedriver	  butikshandel	  kan	  de	  anses	  
vara	   av	   mindre	   tjänstekaraktär,	   men	   utifrån	   det	   faktum	   att	   verksamheten	   är	  
beroende	   av	   daglig	   kontakt	   med	   externa	   kunder	   och	   därmed	   kan	   tänkas	   ha	   ett	  
visst	   serviceperspektiv	   anser	   vi	   företaget	   vara	   av	  mer	   tjänstekaraktär.	   Företaget	  
har	   även	   lojalitetsprogram	   för	   kunder,	   vilket	   vi	   anser	   tyder	   på	  
relationsmarknadsföring	  och	  en	  strävan	  efter	  lojala	  och	  trogna	  kunder	  och	  därmed	  
ett	  mer	  tjänstekaraktäristiskt	  företag.	  För	  att	  kontrollera	  detta	  antagande	  ser	  vi	  till	  
företagets	  årsredovisning.	  	  Företaget	  har	  relativt	  höga	  personalkostnader	  och	  den	  
högsta	   kapitalomsättningshastigheten	   av	   företagen	   i	   denna	   studie.	   Sett	   till	  
varulager	   ser	   de	   inte	   ut	   att	   vara	   lika	   tjänstekaraktäristiska.	   Dock	   med	  
Tillväxtanalys	   (2010a,	   s.	   13,	   2010b,	   s.	   12)	   som	   stöd	   och	  de	   höga	  
personalkostnaderna	   samt	   den	   höga	   kapitalomsättningshastigheten	   i	   förhållande	  
till	  tillgångar	  anses	  företaget	  i	  denna	  studie	  vara	  av	  mer	  tjänstekaraktär.	  	  
Tjänstekaraktär:	  1	  
	  
17)	  HMS	  Networks	  AB	  (556661-‐8954)	  IPO:	  2007	  
SNI-‐kod	  2007:	  64202	  Holdingverksamhet	  i	  icke-‐finansiella	  koncerner	  
SNI-‐kod	  2002:	  74150	  Holdingverksamhet	  
Om	  företaget:	  “HMS	  affärsidé	  bygger	  på	  visionen	  att	  all	  automationsutrustning	  ska	  
samverka	   i	   intelligenta	   nätverk.	   Affärsidén	   är	   att	   förse	   industrin	   med	   teknik	   för	  
intelligent	   kommunikation	   mellan	   automationsenheter	   och	   nätverk,	   mellan	   flera	  
nätverk	  eller	  mellan	  fjärrbelägna	  installationer	  och	  driftcentraler.”	   (HMS	  Networks	  
2,	  2013)	  
Motivering:	   Eriksson	   &	   Eriksson.	   (2003)	   betraktar	   inte	   denna	   SNI-‐kod	   som	   ett	  
tjänsteföretag,	  men	  kan	  enligt	  Tillväxtanalys	  (2010a,	  s.	  12,	  2010b,	  s.	  13)	  betraktas	  
som	   tjänsteverksamhet.	   Utifrån	   företagsbeskrivning	   kring	   automatisering	   och	  
industriteknik	   tolkar	   vi	   att	   verksamhet	   inte	   lever	   upp	   till	   teorierna	   kring	  
tjänsteföretag	   och	   tjänster.	   För	   att	   närmre	   kunna	   avgöra	   granskas	   företagets	  
årsredovisningar.	   Företagets	   varulager	   i	   förhållande	   till	   totala	   tillgångar	   ger	   oss	  
ingen	   information	  om	   företaget	  kan	   tänkas	  vara	  av	   tjänstekaraktär.	  Däremot	  har	  
företaget	   mycket	   låg	   kapitalomsättningshastighet	   samt	   låga	   personalkostnader	   i	  
förhållande	  till	  totala	  tillgångar.	  Detta	  ger	  oss	  incitament	  att	  placera	  företaget	  som	  
mindre	  tjänstekaraktäristiskt.	  	  
Tjänstekaraktär:	  0	  
	  
18)	  Human	  Care	  HC	  AB	  (556494-‐6332)	  IPO:	  2003	  
SNI-‐kod	  2007:	  46460	  Partihandel	  med	  medicinsk	  utrustning	  och	  apoteksvaror	  
SNI-‐kod	  2002:	  51460	  Partihandel	  med	  medicinsk	  utrustning	  och	  apoteksvaror	  
Om	   företaget:	   “Globala	   försäljningskanaler	   samt	   intern	   teknisk	   och	   säljsupport	  
strävar	   alltid	   efter	   maximalt	   nöjda	   kunder.	   Human	   Care	   erbjuder	   tjänster	   som	  
projektplanering,	   årlig	   service,	   installation,	   förflyttningsutbildning	   för	   användare	  
och	   instruktörer,	   arkitekturtjänster	   och	   marknadsföring.	   Vi	   erbjuder	   också	  
seminarier	  och	  workshops.	  Dessa	  aktiviteter	  är	  mestadels	  avsedda	  för	  våra	  partners	  
kunder,	  återförsäljare,	  terapeuter	  och	  sjuksköterskor.”	  (Human	  Care	  1,	  2013)	  	  
Motivering:	  Tillväxtanalys	  (2010a,	  s.	  13,	  2010b,	  s.	  12)	  anser	  utifrån	  SNI-‐kod	  detta	  
vara	   tjänsteföretag.	   Utifrån	   det	   faktum	   att	   företaget	   arbetar	  mot	  människor	   och	  



 
 

har	   ett	   brett	   sortiment	   av	   tjänster	   i	   sin	   företagsbeskrivning	   kan	   detta	   antas	  
stämma.	   För	   att	   se	   att	   det	   stämmer	   överens	   med	   teorier	   om	   tjänsteföretag	  
kontrolleras	   företagets	   årsredovisningar.	   Företaget	   har	   relativt	   hög	  
personalkostnad	   i	   förhållande	   till	   totala	   tillgångar	   samt	   en	   hög	  
kapitalomsättningshastighet,	   däremot	   är	   även	   varulager	   relativt	   högt.	   Med	  
ovanstående	   resonemang	  med	  stöd	  av	  Tillväxtanalys	   (2010a,	   s.	  13,	  2010b,	   s.	  12)	  
anser	  vi	  företaget	  vara	  av	  mer	  tjänstekaraktär.	  
Tjänstekaraktär:	  1	  
	  
19)	  Indutrade	  (556017-‐9367)	  IPO:	  2005	  
SNI-‐kod	  2007:	  64991	  Investment-‐	  och	  riskkapitalbolagsverksamhet	  
SNI-‐kod	   2002:	   65231	   Handel	   med	   och	   förvaltning	   av	   värdepapper,	   för	   egen	  
räkning	  (i	  t.ex.	  investmentbolagsverksamhet)	  
Om	  företaget:	  ”Indutrade	  marknadsför	  och	  säljer	  komponenter,	  system	  och	  tjänster	  
med	   högt	   teknikinnehåll	   inom	   utvalda	   nischer.	   Genom	   att	   ha	   god	   kunskap	   om	  
kundernas	   system	   och	   processer,	   i	   kombination	   med	   hög	   teknisk	   kompetens,	   ska	  
Indutrade	   vara	   den	   mest	   effektiva	   samarbetspartnern	   för	   såväl	   kunder	   som	  
leverantörer.”	  (Indutrade	  1,	  2013)	  
Motivering:	  Enligt	  Tillväxtanalys	   (2010a,	   s.	  13,	  2010b,	  s.	  12)	  skulle	  detta	  utifrån	  
SNI-‐kod	  vara	  tjänsteföretag,	  men	  enligt	  Eriksson	  &	  Eriksson	  så	  tillhör	  SNI	  gruppen	  
65	  inte	  till	  tjänsteföretag.	  Vidare	  så	  är	  65231	  SNI-‐2002	  koden	  klassificerad	  att	  de	  
gäller	   för	   egen	   räkning.	   Detta	   tolkas	   som	   att	   det	   inte	   bedrivs	   tjänsteverksamhet	  
mot	   kunder.	   För	   att	   kontrollera	   företaget	   ytterligare	   görs	   en	   bedömning	   utifrån	  
företagets	   årsredovisningar.	   Företaget	   har	   högt	   varulager	   i	   förhållande	   till	   sina	  
tillgångar,	   men	   inte	   speciellt	   höga	  personalkostnader.	   De	   medelhöga	  
personalkostnaderna	   är	   inte	   förvånande	   då	   det	   är	   ett	   investmentbolag.	   Dock	   då	  
tolkning	  görs	  att	  verksamheten	  inte	  bedrivs	  mot	  kunder	  bedöms	  detta	  företag	  att	  
höra	  till	  gruppen	  av	  företag	  av	  mindre	  tjänstekaraktär.	  
Tjänstekaraktär:	  0	  
	  
20)	  KappAhl	  Holding	  AB	  (556661-‐2312)	  IPO:	  2006	  
SNI-‐kod	  2007:	  47711	  Specialiserad	  butikshandel	  med	  herr-‐,	  dam-‐	  och	  barnkläder,	  
blandat	  
SNI-‐kod	  2002:	  52421	  Butikshandel	  med	  herr-‐,	  dam-‐	  och	  barnkläder,	  blandat	  
Om	   företaget:	  KappAhl	  grundades	  1953	  och	  är	  en	   ledande	  modekedja	  med	  400	  
butiker	   och	   4	   500	  medarbetare	   i	   Sverige,	   Norge,	   Finland,	   Polen	   och	   Tjeckien.	   Vi	  
säljer	  prisvärt	  mode	   för	  många	  människor	  –	  kvinnor,	  män	  och	  barn.	   (KappAhl	  1,	  
2013)	  	  
Motivering:	  Enligt	  Tillväxtanalys	  (2010a,	  s.	  13,	  2010b,	  s.	  12)	  är	  denna	  SNI-‐kod	  ett	  
tjänsteföretag.	   Då	   verksamheten	   mestadels	   bedriver	   butikshandel	   kan	   de	   anses	  
vara	   av	   mindre	   tjänstekaraktär,	   men	   utifrån	   det	   faktum	   att	   verksamheten	   är	  
beroende	   av	   daglig	   kontakt	   med	   externa	   kunder	   och	   därmed	   kan	   tänkas	   ha	   ett	  
visst	   serviceperspektiv	   anser	   vi	   företaget	   vara	   av	  mer	   tjänstekaraktär.	   Företaget	  
har	   även	   lojalitetsprogram	   för	   kunder,	   vilket	   vi	   anser	   tyder	   på	  
relationsmarknadsföring	   och	   en	   strävan	   efter	   lojala	   och	   trogna	   kunder.	   För	   att	  
kontrollera	   företaget	   går	   vi	   i	   företagets	   årsredovisningar.	   De	   har	   näst	   högst	  
personalkostnader	   i	   förhållande	   till	   tillgångar	   och	   den	   högsta	  
kapitalomsättningshastigheten	   vilket	   tyder	   på	   att	   de	   är	   väldigt	  
tjänstekaraktäristiska.	   Varulagret	   är	   inte	   extrem	   litet,	   men	   detta	   känns	   inte	  



 
 

konstigt	   då	   företaget	   säljer	   kläder.	   Vi	   anser	   utifrån	   ovanstående	   resonemang	  
KappAhl	  vara	  ett	  mer	  tjänstekaraktäristiskt	  företag.	  
Tjänstekaraktär:	  1	  
	  
21)	  Lindab	  International	  AB	  (556606-‐5446)	  IPO:	  2006	  
SNI-‐kod	  2007:	  24310	  Tillverkning	  av	  kalldragen	  stålstång	  
SNI-‐kod	   2002:	   27310	   Tillverkning	   av	   kalldragen	   stålstång	   (även	   kalldragna	  
profiler	  av	  stål;	  ej	  dragen	  ståltråd)	  
Om	   företaget:	   “Lindab	   utvecklar,	   tillverkar,	   marknadsför	   och	   distribuerar	  
produkter	  och	  systemlösningar	  i	  tunnplåt	  och	  stål	  för	  förenklat	  byggande	  och	  bättre	  
inomhusklimat.	  
Verksamheten	   bedrivs	   i	   tre	   affärsområden,	   Ventilation,	   Byggkomponenter	   och	  
Buildings.	  Produkterna	  kännetecknas	  av	  hög	  kvalitet,	  montagevänlighet,	  energi-‐	  och	  
miljötänkande	   samt	   levereras	  med	   en	   hög	   servicegrad	   vilket	   sammantaget	   ger	   ett	  
ökat	  kundvärde.”	  (Lindab	  International	  1,	  2013)	  
Motivering:	  Är	  ett	  tillverkningsföretag	  och	  enligt	  teorier	  således	  ej	  ett	  företag	  med	  
mycket	   tjänstekaraktär.	  Företagets	  SNI-‐kod	  är	  ej	  att	  betrakta	  som	  en	  SNI-‐kod	   för	  
tjänsteföretag	  enligt	  Eriksson	  &	  Eriksson	  (2003,	  s.13)	  och	  Tillväxtanalys	  (2010a,	  s.	  
12,	   2010b,	   s.	   13).	   För	   att	   ytterligare	   kontrollera	   att	   detta	   stämmer	   ser	   vi	   till	  
företagets	   årsredovisningar.	   Företaget	   har	   relativt	   låga	   personalkostnader	   i	  
förhållande	   till	   tillgångar	   och	   även	   en	   relativt	   låg	   kapitalomsättningshastighet.	  
Varulagret	   är	   inte	   tydligt	   åt	   ena	   eller	   andra	   håller.	   Då	   företaget	   är	   ett	  
tillverkningsföretag	  och	  enligt	  SNI-‐kod	  inte	  ska	  bedömas	  som	  tjänsteföretag	  enligt	  
ovan	   nämnda	   studier	   anser	   vi	   i	   denna	   studie	   företaget	   vara	   av	   mindre	  
tjänstekaraktär.	  	  
Tjänstekaraktär:	  0	  
	  
22)	  MQ	  Holding	  AB	  (556697-‐2211)	  IPO:	  2010	  
SNI-‐kod	  2007:	  47711	  Specialiserad	  butikshandel	  med	  herr-‐,	  dam-‐	  och	  barnkläder,	  
blandat	  
SNI-‐kod	  2002:	  52421Butikshandel	  med	  herr-‐,	  dam-‐	  och	  barnkläder,	  blandat	  
Om	   företaget:	   “MQ	  är	  en	  av	  Sveriges	  ledande	  varumärkeskedjor.	  Genom	  en	  mix	  av	  
egna	   och	   externa	   märken	   erbjuder	   MQ	   kläder	   för	   män	   och	   kvinnor	   med	   hög	  
modegrad	   i	   attraktiva	   butiker.	   Butikskedjan	   omfattar	   idag	   119	   butiker	   och	  
ambitionen	  är	  att	  lansera	  MQ	  som	  den	  ledande	  modekedjan	  i	  Norden.”	  (MQ	  Holding	  
1,	  2013)	  	  
Motivering:	  Enligt	  Tillväxtanalys	  (2010a,	  s.	  13,	  2010b,	  s.	  12)	  är	  denna	  SNI-‐kod	  ett	  
tjänsteföretag.	   Då	   verksamheten	   mestadels	   bedriver	   butikshandel	   kan	   de	   anses	  
vara	   av	   mindre	   tjänstekaraktär,	   men	   utifrån	   det	   faktum	   att	   verksamheten	   är	  
beroende	   av	   daglig	   kontakt	   med	   externa	   kunder	   och	   därmed	   kan	   tänkas	   ha	   ett	  
visst	   serviceperspektiv	   anser	   vi	   företaget	   vara	   av	  mer	   tjänstekaraktär.	   Företaget	  
har	   även	   lojalitetsprogram	   för	   kunder,	   vilket	   vi	   anser	   tyder	   på	  
relationsmarknadsföring	  och	  en	  strävan	  efter	  lojala	  och	  trogna	  kunder	  och	  därmed	  
ett	  mer	  tjänstekaraktäristiskt	  företag.	  För	  att	  ytterligare	  utvärdera	  företaget	  går	  vi	  
in	   i	   dess	   årsredovisningar.	   Vi	   kan	   se	   att	   MQ	   har	   relativt	   hög	  
kapitalomsättningshastighet	  i	  jämförelse	  med	  många	  företag	  i	  studien,	  men	  utifrån	  
personalkostnad	   och	   varulager	   kan	   vi	   inte	   avgöra	   huruvida	   företaget	   är	  
tjänstekaraktäristiskt.	   Trots	   detta	   väljer	   vi	  med	   stöd	   av	   Tillväxtanalys	   (2010a,	   s.	  	  
	  



 
 

13,	  2010b,	  s.	  12)	  att	  se	  MQ	  som	  mer	  tjänstekaraktäristiskt.	  	  
Tjänstekaraktär:	  1	  
	  
23)	  Nederman	  Holding	  AB	  (556576-‐4205)	  IPO:	  2007	  
SNI-‐kod	  2007:	  46699	  Partihandel	  med	  diverse	  övriga	  maskiner	  och	  utrustning	  
SNI-‐kod	   2002:	  51879	  Partihandel	  med	  övriga	  maskiner	   för	   industri,	   handel	  och	  
sjöfart	  (även	  transportmedel	  förutom	  motorfordon	  och	  cyklar)	  
Om	   företaget:	   “Nederman	   erbjuder	   numera	   lösningar	   både	   för	   att	   skydda	  
arbetsmiljön	  inne	  i	  produktionsanläggningar	  och	  för	  att	  skydda	  miljön	  utanför	  mot	  
utsläpp.	  Företaget	  erbjuder	  även	  lösningar	  för	  resurshantering,	  dvs.	  återvinning	  och	  
hantering	  av	  produktionsspill.”	  (Nederman	  1,	  2013)	  
Motivering:	  Enligt	  Tillväxtanalys	  (2010a,	  s.	  13,	  2010b,	  s.	  12)	  är	  denna	  SNI-‐kod	  ett	  
tjänsteföretag,	   men	   enligt	   Eriksson	   &	   Eriksson	   (2003,	   s.	   13)	   ska	   en	  
företagsverksamhet	  med	  denna	  SNI-‐kod	  inte	  av	  tjänstekaraktär.	  	  För	  att	  ytterligare	  
utvärdera	   företaget	   ser	   vi	   till	   dess	   årsredovisningar.	   Företaget	   har	   relativt	   höga	  
varulager	   i	   förhållande	   till	   totala	   tillgångar,	   dock	   kan	   vi	   inte	   utifrån	  
Personalkostnader	   och	   kapitalomsättningshastighet	   dra	   några	   slutsatser.	   Vi	   har	  
tolkat	  verksamhetsbeskrivningen	  samt	  SNI-‐2002	  koden	  som	  att	  det	  är	  business	  to	  
business	   handelsverksamhet	  med	   industrimaskiner	   och	   fordon.	   Således	   följer	   vi	  
Eriksson	  &	  Eriksson	  (2003,	  s.	  13)	  och	  Nederman	  Holding	  anses	  i	  denna	  studie	  vara	  
av	  mindre	  tjänstekaraktär.	  
Tjänstekaraktär:	  0	  
	  
24)	  Nobia	  AB	  (556528-‐2752)	  IPO:	  2002	  
SNI-‐kod	  2007:	  46731	  Partihandel	  med	  virke	  och	  andra	  byggmaterial	  
SNI-‐kod	  2002:	  51530	  Partihandel	  med	  virke,	  andra	  byggmaterial	  och	  sanitetsgods	  
(även	  färg,	  sand	  och	  grus,	  fönsterglas)	  
Om	   företaget:	   “Nobia	   är	   Europas	   ledande	   köksspecialist.	   Verksamheten	   består	   av	  
utveckling,	  tillverkning	  och	  försäljning	  av	  kök	  genom	  ett	  tjugotal	  starka	  varumärken,	  
samt	  tillverkning	  under	  private	  label.”	  (Nobia	  1,	  2013)	  
Motivering:	  Enligt	  Tillväxtanalys	  (2010a,	  s.	  13,	  2010b,	  s.	  12)	  är	  denna	  SNI-‐kod	  för	  
tjänsteföretag,	  dock	  tillverkar	  de	  även	  sina	  produkter	  och	  är	  därför	  kanske	  inte	  lika	  
tjänstekaraktäristiska.	   Vidare	   äger	   Nobia	   13	   produktionsanläggningar,	   vilket	   vi	  
tolkar	  som	  att	   fokus	  på	  verksamheten	  är	  kring	   tillverkning.	  Företaget	  utvärderas	  
utifrån	  dess	  årsredovisningar.	  Företaget	  har	  stora	  varulager	  i	  förhållande	  till	  dess	  
tillgångar,	   dock	   ser	   vi	   inget	   utmärkande	   för	   personalkostnaden	   eller	  
kapitalomsättningshastigheten.	   Utifrån	   verksamhetsbeskrivningen	   samt	   de	   höga	  
varulagren	   kommer	   företaget	   i	   denna	   studie	   betraktas	   vara	   av	   mindre	  
tjänstekaraktär.	  	  
Tjänstekaraktär:	  0	  
	  
25)	  NOTE	  AB	  (556408-‐8770)	  IPO:	  2004	  
SNI-‐kod	  2007:	  26110	  Tillverkning	  av	  elektroniska	  komponenter	  
SNI-‐kod	   2002:	   32100	   Tillverkning	   av	   elektroniska	   komponenter	   (bildrör,	  
halvledarkomponenter,	  mikrokretsar	  m.m.)	  
Om	  företaget:	  “NOTE	  är	  en	  av	  Nordens	  ledande	  tillverkningspartner	  för	  outsourcad	  
elektronikproduktion.	   Marknadspositionen	   är	   särskilt	   stark	   inom	  
marknadssegmentet	   high	   mix/low	   volume,	   det	   vill	   säga	   för	   produkter	   i	   små	   till	  



 
 

mellanstora	   serier	   som	   kräver	   hög	   teknisk	   kompetens	   och	   flexibilitet.”	   (NOTE	   1,	  
2013)	  
Motivering:	   Enligt	   Tillväxtanalys	   (2010a,	   s.	   12,	   2010b,	   s.	   13)	   och	   Eriksson	   &	  
Eriksson	   (2003,	   s.13)	   är	   denna	   SNI-‐kod	   ej	   för	   tjänsteföretag.	   Trots	   att	   ingen	   av	  
studierna	   anser	   den	   vara	   ett	   tjänsteföretag	   ser	   vi	   ändå	   till	   företagets	  
årsredovisningar.	  Företaget	  har	  det	  nästa	  högsta	  varulagret	  i	  förhållande	  till	  totala	  
tillgångar.	   Detta	   styrker	   ovanstående	   studiers	   påstående	   och	   vi	   kommer	   därav	   i	  
denna	  studie	  anse	  att	  detta	  är	  ett	  företag	  av	  mindre	  tjänstekaraktär.	  
Tjänstekaraktär:	  0	  
	  
26)	  Orexo	  AB	  (556500-‐0600),	  IPO:	  2005	  
SNI-‐kod	  2007:	  21200	  Tillverkning	  av	  läkemedel	  
SNI-‐kod	   2002:	   24420	   Tillverkning	   av	   läkemedel	   även	   tandfyllningsmedel,	  
förbandsgas,	  bindor,	  sterilt	  suturmaterial	  m.m.	  
Om	   företaget:	   “Orexo	  utvecklar	   förbättrade	  specialistläkemedel	  och	   läkemedel	   för	  
nya	  användningsområden	  -‐	  till	  en	  lägre	  kostnad,	  på	  kortare	  tid	  och	  med	  lägre	  risk	  –	  
genom	   att	   kombinera	   kända	   substanser	   med	   egenutvecklade,	   patenterade	  
teknologier.”	  	  (Orexo	  1,	  2009)	  
Motivering:	   Enligt	   Tillväxtanalys(2010a,	   s.	   12,	   2010b,	   s.	   13)	   och	   Eriksson	   &	  
Eriksson	   (2003,	   s.13)	   är	   SNI-‐koder	   som	   börjar	   på	   24	   inte	   tjänsteföretag.	   SNI-‐
kodsnamnet	  bekräftar	  även	  att	  företaget	  bedriver	  tillverkningsverksamhet.	  Vid	  en	  
närmare	   granskning	   av	   Orexos	   årsredovisningar	   så	   framkommer	   inget	  
utmärkande	   kring	   personalkostnader	   i	   förhållande	   till	   totala	   tillgångar,	   men	  
däremot	   är	   Orexo	   bland	   den	   hälften	   av	   företag	   som	   har	   lägre	  
kapitalomsättningshastighet.	  Eftersom	  vi	  inte	  finner	  något	  som	  pekar	  på	  att	  Orexo	  
skulle	  vara	  av	  mer	  tjänstekaraktär	  sett	  till	  så	  väl	  SNI-‐kod,	  företagsbeskrivning	  och	  
teorier	  om	  tjänsteföretag	  anser	  vi	  det	  finnas	  stöd	  för	  en	  bedömning	  av	  att	  Orexo	  är	  
av	  mindre	  tjänstekaraktär.	  	  
Tjänstekaraktär:0	  
	  
27)	  Pergo	  AB	  (556077-‐6006),	  IPO:	  2001	  
SNI-‐kod	  2007:	  16210	  Tillverkning	  av	  fanér	  och	  träbaserade	  skivor	  
SNI-‐kod	  2002:	  20201	  Tillverkning	  av	  fanér,	  kryssfanér	  och	  lamellträ	  
Om	   företaget:	   “Pergo	   uppfann	   laminatgolvet	   1977	   och	   idag	   är	   vi	   ett	   ledande	  
golvföretag	  på	  marknaderna	  i	  Europa	  och	  Nordamerika.	  	  Vi	  utvecklar	  och	  tillverkar	  
laminat-‐	   och	   vinylgolv	   av	   hög	   kvalitet	  med	   unika	   och	   patenterade	   egenskaper	   för	  
bostäder	  och	  offentliga	  miljöer.”	  (Pergo	  1,	  2013)	  
Motivering:	   Enligt	   Tillväxtanalys(2010a,	   s.	   12,	   2010b,	   s.	   13)	   och	   Eriksson	   &	  
Eriksson	   (2003,	   s.13)	   tillhör	   inte	   Pergos	   SNI-‐kod	   kategorin	   för	   tjänsteföretag.	   I	  
SNI-‐kodsnamnet	   tydliggörs	   även	   att	   Pergo	   bedriver	   tillverkningsverksamhet.	   En	  
närmare	   granskning	   av	   årsredovisningar	   visar	   att	   Pergo	   befinner	   sig	   bland	   de	  
företag	   som	   har	   lägre	   personalkostnader	   i	   förhållande	   till	   totala	   tillgångar	   samt	  
bland	   de	  med	   högre	   varulager	   i	   förhållande	   till	   totala	   tillgångar.	   Detta	   går	   emot	  
teorier	   kring	   tjänsters	   unika	   karaktärsdrag,	   vilket	   gör	   att	   vi	   bedömer	   Pergo	  att	  
vara	  av	  mindre	  tjänstekaraktär	  
Tjänstekaraktär:	  0	  
	  
28)	  Rezidor	  Hotel	  AB	  (556600-‐4486),	  IPO:2006	  
SNI-‐kod	  2007:	  55101	  Hotellverksamhet	  med	  restaurangrörelse	  



 
 

SNI-‐kod	  2002:	  55101	  Hotellverksamhet	  med	  restaurangrörelse	  (även	  motell	  och	  
pensionat)	  
Om	   företaget:	   “The	  Rezidor	  Hotel	  Group	  is	  one	  of	  the	  world’s	  fastest	  growing	  hotel	  
companies.	   We	   offer	   the	   best	   of	   hospitality,	   with	   price	   levels	   and	   target	   markets	  
ranging	   from	   family	   value	   and	   high-‐class	   comfort	   to	   high-‐end	   luxury.”	   (Rezidor	  
Hotel	  1,	  2013)	  
Motivering:	   Enligt	   både	   Erikson	   &	  Eriksson	   (2003,	   s.	   13)	   och	   Tillväxtanalys	  
(2010a,	  s.12,	  2010b,	  s.13)	  så	   tillhör	  SNI-‐kodgruppen	  55	  till	   tjänsteföretag.	  Vidare	  
så	   är	   hotellverksamhet	   och	   restauranger	   ständiga	   exempel	   i	   teorier	   om	  
tjänsteföretag,	  vilket	  tydligt	  visar	  på	  deras	  tjänstekaraktär.	  En	  närmare	  granskning	  
av	   Rezidor	   Hotels	   årsredovisningar	   visar	   att	   företaget	   har	   femte	   högsta	  
personalkostnaderna	   i	   förhållande	   till	   totala	   tillgångar,	   näst	   lägsta	   varulagret	   i	  
förhållande	   till	   totala	   tillgångar	  samt	  befinner	  sig	  bland	  de	   tio	   företag	  med	  högst	  
kapitalomsättningshastighet.	   Dessa	   tre	   mätetal	   innebär	   tydliga	   kopplingar	   till	  
teorierna	   och	   resonemangen	   kring	   tjänsters	   fyra	   unika	   karaktäristiska	  
särdrag.	  	  Rezidor	  Hotel	  bedöms	  att	  vara	  ett	  företag	  av	  mer	  tjänstekaraktär.	  	  
Tjänstekaraktär:	  1	  
	  
29)	  RNB	  Retail	  and	  Brands	  AB	  (556495-‐4682),	  IPO:	  2001	  
SNI-‐kod	   2007:	   47712	   Specialiserad	   butikshandel	   med	   herrkläder,	   47713	  
Specialiserad	  butikshandel	  med	  damkläder	  
SNI-‐kod	   2002:	   52422	   Butikshandel	   med	   herrkläder,	   52423	  Butikshandel	   med	  
damkläder	  
Om	   företaget:	   RNB	   Retail	   and	   Brands	   äger,	   driver	   och	   utvecklar	   butiker	   inom	  
mode,	   konfektion,	   accessoarer,	   juveler	   och	   kosmetik	   med	   fokus	   på	   service	   och	  
köpupplevelse	  utöver	  det	  vanliga.	  (RNB	  1,	  2013)	  
Motivering:	  Enligt	  Tillväxtanalys	  (2010a,	  s.	  13,	  2010b,	  s.	  12)	  är	  företag	  med	  SNI-‐
koder	   som	   börjar	   med	   52	   företag	   som	   bedriver	   tjänsteverksamhet.	   I	  
företagsbeskrivningen	  påpekas	  att	  fokus	  ligger	  på	  service	  och	  upplevelser,	  vilket	  är	  
något	   som	   kan	   anses	   vara	   tjänstekaraktäristiskt.	   Vid	   en	   närmare	   granskning	   av	  
företagets	   årsredovisning	   ses	   att	   RNB	   är	   i	   det	   överskiktet	   av	   företag	   med	   höga	  
personalkostnader	   i	   förhållande	   till	   totala	   tillgångar	   samt	   företag	   med	   hög	  
kapitalomsättningshastighet.	   Detta	   kan	   kopplas	   till	   teorier	   om	   tjänster	   och	  
tjänsteverksamhet,	   vilket	   ger	   ytterligare	   stöd	   för	   att	   RNB	   är	   av	   mer	  
tjänstekaraktär.	   Utifrån	   det	   faktum	   att	   verksamheten	   är	   beroende	   av	   daglig	  
kontakt	  med	  externa	  kunder	  och	  därmed	  kan	  tänkas	  ha	  ett	  visst	  serviceperspektiv	  
anser	  vi	  tjänsteverksamheten	  ytterligare	  kan	  tydliggöras.	  Företaget	  har	  även	  olika	  
lojalitetsprogram	  för	  kunder,	  vilket	  vi	  anser	  tyder	  på	  relationsmarknadsföring	  och	  
en	   strävan	   efter	   lojala	   och	   trogna	   kunder,	   vilket	   stämmer	   överens	   med	   teorier	  
kring	   tjänster	  och	   tjänsteföretag.	  Vi	   anser	   att	   resonemangen	  ovan	  ger	  god	  grund	  
till	  att	  RNB	  är	  ett	  mer	  tjänstekaraktäristiskt	  företag.	  
Tjänstekaraktär:	  1	  
	  
30)	  Sensys	  Traffic	  AB	  (556215-‐4459),	  IPO:	  2001	  
SNI-‐kod:	  71122	  Teknisk	  konsultverksamhet	  inom	  industriteknik	  
SNI-‐kod	  2002:	  74202	  Annan	  teknisk	  konsultverksamhet	  
Om	   företaget:	   “Sensys	  Traffic	  AB	  utvecklar,	  producerar	  och	  marknadsför	   system	  
för	   trafiksäkerhet	   och	   trafikinformatik,	   däribland	   system	   för	   hastighets-‐	   och	  
rödljusövervakning.”	  (Sensys	  1,	  2013)	  



 
 

Motivering:	  Enligt	  Eriksson	  &	  Eriksson	  (2003,	  s.	  13)	  och	  Tillväxtanalys	  (2010a,	  s.	  
12,	  2010b,	  s.13)	  är	  detta	  ett	  företag	  av	  tjänstekaraktär,	  eftersom	  SNI-‐koden	  börjar	  
på	   74	   vilket	   klassificeras	   som	   tjänsteverksamhet.	   Företagets	   SNI-‐kodsnamn	  
påvisar	   även	   att	   konsultverksamhet	   bedrivs,	   vilket	   generellt	   anses	   vara	  
tjänsteverksamhet.	   Konsultverksamheter	   är	   ofta	   beroende	   av	  medarbetarna	   och	  
deras	   kunskapskapital,	   vilket	   stödjer	   teorier	   kring	   att	   tjänsteföretags	   största	  
tillgång	   är	   de	   anställda.	   Vid	   en	   närmare	   granskning	   av	   årsredovisningar	  
uppmärksammas	   att	   Sensys	   även	   har	   ett	  mycket	   lågt	   varulager	   i	   förhållande	   till	  
totala	   tillgångar,	   vilket	   kan	   kopplas	   till	   de	   typiska	   karaktäristiska	   särdragen	   för	  
tjänster.	   Dock	   uppvisas	   inte	   samma	   tydliga	   koppling	   till	   företagets	  
personalkostnader	  i	  förhållande	  till	  varulager	  eller	  kapitalomsättningshastigheten.	  
Sensys	  bedöms	  ändå	  vara	  ett	  företag	  av	  mer	  tjänstekaraktär,	  eftersom	  vi	  väljer	  att	  
prioriterar	   stödet	   från	   de	   publicerade	   studierna	   och	   företagets	  
verksamhetsbeskrivning.	  	  
Tjänstekaraktär:	  1	  
	  
31)	  Sigma	  AB	  (556347-‐5440),	  IPO:	  2001	  
SNI-‐kod:	  62020	  Datakonsultverksamhet	  
SNI-‐kod	  2002:	  72100	  Konsultverksamhet	  avseende	  maskinvara	  
Om	  företaget:	   ”I	  dag	  måste	  ett	  konsultbolag	  i	  IT-‐branschen	  ta	  ett	  större	  ansvar	  och	  
kunna	   leda	   hela	   processer	   och	   funktioner	   –	   dessutom	   bättre	   och	   billigare	   än	  
kunderna	  själva.	  Detta	  kräver	  en	  leverans	  utöver	  det	  vanliga	  och	  ett	  helt	  maskineri	  
som	  kombinerar	  hög	  kompetens	  och	  flexibilitet.”	  (Sigma	  1,	  2012)	  
Motivering:	   Enligt	   så	   väl	  Eriksson	   &	   Eriksson	   (2003,	   s.13)	   som	   Tillväxtanalys	  
(2010a,	   s.	   12,	   2010b,	   s.13)	   så	   är	   företag	   vars	   SNI-‐kod	   börjar	   med	   72	  
tjänsteföretag.	  	  Sigmas	  SNI-‐kodsnamn	  påvisar	  även	  att	  konsultverksamhet	  bedrivs,	  
vilket	  generellt	  anses	  vara	  tjänsteverksamhet.	  Om	  man	  vidare	  granskar	  företagets	  
årsredovisning	  så	  har	  Sigma	  näst	  högst	  personalkostnader	  i	  förhållande	  till	  totala	  
tillgångar,	   vilket	   stämmer	   överens	   med	   teorier	   kring	   att	   tjänsteföretags	   största	  
tillgång	  är	  dess	  medarbetare.	  	  Sigma	  befinner	  sig	  även	  bland	  de	  15	  företag	  som	  har	  
högst	   kapitalomsättningshastighet	   och	   deras	   varulager	   i	   förhållande	   till	   totala	  
tillgångar	   är	   i	   storlek	   tredje	   minst,	   vilket	   utifrån	   teorier	   kring	   tjänstekaraktär	  
stödjer	  en	  bedömning	  av	  att	  företaget	  är	  av	  mer	  tjänstekaraktär.	  	  
Tjänstekaraktär:	  1	  
	  
32)	  Studsvik	  AB	  (556501-‐0997),	  IPO:	  2001	  
SNI-‐kod:71200	  Teknisk	  provning	  och	  analys	  
SNI-‐kod	  2002:	  74300	  Teknisk	  provning	  och	  analys	  
Om	  företaget:	   “Studsvik	  vänder	  sig	  till	  den	  internationella	  kärnkraftsindustrin	  med	  
kvalificerade	   tjänster	   inom	   avfallshantering,	   avveckling,	   teknik-‐	   och	  
underhållstjänster	  samt	  driftoptimering.”	  (Studsvik	  1,	  2013)	  
Motivering:	  Enligt	  Eriksson	  &	  Eriksson(2003,	  s.	  13)	  och	  Tillväxtanalys	  (2010a,	  s.	  
12,	   2010b,	   s.	   13)	   så	   innebär	   SNI-‐koder	   som	   börjar	   på	   74	   att	   företaget	   är	   av	  
tjänstekaraktär.	   Beskrivningen	   av	   företaget	   visar	   även	   på	   att	   företaget	  
tillhandahåller	   tjänster	   av	   olika	   slag.	   Vid	   en	   närmare	   granskning	   av	   Studsviks	  
årsredovisningar	  så	  framgår	  det	  att	  Studsvik	  även	  är	  femte	  högst	  när	  man	  ser	  till	  
personalkostnader	  i	   förhållande	  till	  totala	  tillgångar	  och	  näst	   lägst	  vid	  varulager	  i	  
förhållande	  till	  totala	  tillgångar.	  Utifrån	  resonemang	  kring	  tjänstekaraktär	  stödjer	  



 
 

detta	   ytterligare	   en	   bedömning	   av	   att	   Studsvik	   är	   ett	   mer	   tjänstekaraktäristiskt	  
företag.	  
Tjänstekaraktär	  1	  
	  
33)	  Systemair	  AB	  (556160-‐4108),	  IPO:	  2007	  
SNI-‐kod:	   28250	  Tillverkning	   av	  maskiner	   och	   apparater	   för	   kyla	   och	   ventilation	  
utom	  för	  hushåll.	  
SNI-‐kod	   2002:	   29230	   Tillverkning	   av	   maskiner	   och	   apparater	   för	   kyla	   och	  
ventilation	  utom	  för	  hushåll.	  	  
Om	   företaget:	   “Vår	  affärsidé	  är	  att	  med	   enkelhet	   och	  pålitlighet	   som	  kärnvärden	  
utveckla,	   tillverka	   och	   marknadsföra	   ventilationsprodukter	   av	   hög	   kvalitet.	   Med	  
affärsidén	  som	  bas	  och	  våra	  kunder	  i	   fokus	  ska	  vi	  uppfattas	  som	  ett	  företag	  att	   lita	  
på,	  med	  fokus	  på	  leveranssäkerhet,	  tillgänglighet	  och	  kvalitet.”	  (Systemair	  1,	  2012)	  
Motivering:	  Enligt	  Eriksson	  &	  Eriksson	  och	  Tillväxtanalys	  (2010a,	  s.	  12,	  2010b,	  s.	  
13)	   så	   klassificeras	   företag	   med	   SNI-‐koder	   som	   börjar	   med	   29	   inte	   som	   ett	  
tjänstekaraktäristiskt	  företag.	  Systemairs	  SNI-‐kod	  visar	  även	  att	  företaget	  bedriver	  
tillverkningsverksamhet.	   I	   företagsbeskrivningen	   trycks	   det	   på	   kundfokus,	   men	  
även	  att	  deras	  affärsidé	  är	  att	   tillverka	  produkter.	  Vid	  en	  närmare	  granskning	  av	  
årsredovisningar	  så	  tydliggörs	  det	  att	  Systemair	  är	  ett	  av	  de	  åtta	  företag	  med	  högst	  
varulager	  i	  förhållande	  till	  totala	  tillgångar,	  vilket	  ytterligare	  motiverar	  Systemairs	  
indelning	  som	  ett	  mindre	  tjänstekaraktäristiskt	  företag.	  
Tjänstekaraktär:	  0	  
	  
34)	  Tilgin	  AB	  (556537-‐5812),	  IPO:	  2006	  
SNI-‐kod:	  58290	  Utgivning	  av	  annan	  programvara	  
SNI-‐kod	  2002:	  72210	  Utgivning	  av	  programvara	  
Om	  företaget:	  “Tilgin	  provides	  complete	  solutions	  for	  the	  profitable	  online	  home.	  By	  
combining	   customer	   premises	   equipment	   with	  management	   systems,	   software	   and	  
professional	   services,	   we	   are	   able	   to	   bundle	   solutions	   designed	   specifically	   for	  
operators	   –	   allowing	   you	   to	   fully	   exploit	   the	   power	   of	   broadband.”	   (Tilgin	   AB	   1,	  
2013)	  
Motivering:	  Enligt	  Tillväxtanalys	  (2010a,	  s.	  12,	  2010b,	  s.	  13)	  är	  SNI-‐koderna	  70-‐74	  
tjänsteföretag,	   vilket	   innebär	   att	   även	   Tilgin	   skulle	   definieras	   som	   ett	  
tjänsteföretag	   utav	   Tillväxtsanalys.	   I	   företagsbeskrivningen	   lyfts	   även	   de	  
heterogena	  fram	  som	  är	  karaktäristisk	  för	  tjänster	  i	  och	  med	  att	  de	  specialdesignar	  
lösningar	   för	   operatörer.	   Vidare	   så	   beskriver	   företaget	   själva	   att	   de	   utför	  
professionella	   tjänster.	   Granskas	   företagets	   årsredovisningar	   ytterligare	   så	   är	  
Tilgin	   bland	   de	   åtta	   företagen	   med	   högst	   personalkostnader	   i	   förhållande	   till	  
företagets	   totala	   tillgångar.	   Då	   personalen	   ses	   som	   tjänsteverksamheters	   största	  
tillgång	   ger	   detta	   ytterligare	   stöd	   för	   att	   företaget	   är	   av	   tjänstekaraktär.	   Tilgin	  
befinner	  sig	  även	  bland	  de	  företag	  som	  har	  hög	  kapitalomsättning,	  något	  som	  kan	  
tyda	  på	  ytterligare	  tjänstekaraktär.	  	  	  
Tjänstekaraktär:	  1	  
	  
35)	  TradeDoubler	  AB	  (556575-‐7423),	  IPO:	  2005	  
SNI-‐kod:	  58290	  utgivning	  av	  annan	  programvara	  
SNI-‐kod	  2002:	  72210	  Utgivning	  av	  programvara	  	  
Om	   företaget:	   ”TradeDoubler	   är	   ett	   nätverk	   för	   prestationsbaserad	  
marknadsföring.	  Vi	  sammanför	  annonsörer,	  publishers,	  mediabyråer	  och	  utvecklare	  



 
 

och	   låter	  dem	   samverka	  online	   för	  ökad	   tillväxt	  och	   lönsamhet.”	   (TradeDoubler	   1,	  
2013)	  
Motivering:	   Enligt	   Tillväxtanalys	   (2010a,	   s.	   13,	   2010b,	   s.	   12)	   är	   detta	   ett	  
tjänsteföretag	   dömt	   efter	   att	   SNI-‐koden	   börjar	   på	   72.	   Då	  
verksamhetsbeskrivningen	   trycker	   på	   sammanförandet	   av	   olika	   aktörer,	   kopplar	  
vi	   detta	   till	   tjänsters	   interaktiva	   och	   processinriktade	   natur.	   Granskas	   företagets	  
årsredovisningar	   så	   ses	   att	   TradeDoublers	   personalkostnader	   i	   förhållande	   till	  
totala	  tillgångar	  är	  bland	  de	  18	  högsta	  i	  vårt	  urval.	  	  Vidare	  så	  har	  Trade	  Doubler	  AB	  
näst	   lägst	   på	   varulager	   i	   förhållande	   till	   totala	   tillgångar	   och	   har	   sjätte	   högst	  
kapitalomsättningshastighet.	   Utifrån	   TradeDoublers	   siffror	   kan	   vi	   göra	   en	   god	  
koppling	   till	   teorier	  om	  tjänsteföretag.	  Då	  även	  mätetalen	  stödjer	   teorierna	  kring	  
tjänstekaraktär	   kan	   företaget	   med	   god	   grund	   bedömas	   vara	   av	   mer	  
tjänstekaraktär.	  	  
Tjänstekaraktär:	  1	  
36)	  Vitrolife	  AB	  (556354-‐3452),	  IPO:	  2001	  
SNI-‐kod:	  20590	  Tillverkning	  av	  övriga	  kemiska	  produkter	  
SNI-‐kod	  2002:	  24660	  Tillverkning	  av	  andra	  kemiska	  produkter	  utom	  konstfiber	  
Om	   företaget:	   “Vitrolife	   is	   a	   global	   biotechnology/medical	   device	   Group	   that	   has	  
business	  activities	  within	  the	  areas	  of	  fertility	  and	  transplantation.	  Vitrolife	  Fertility	  
product	  area	  develops,	  produces	  and	  markets	  products	   for	   the	   treatment	  of	  human	  
infertility.	   There	   is	   also	   business	   to	   enable	   the	   use	   and	   handling	   of	   stem	   cells	   for	  
therapeutic	  purposes.”	  (Vitrolife	  1,	  2011)	  
Motivering:	   Enligt	   Tillväxtanalys	   (2010a,	   s.	   12,	   2010b,	   s.	   13)	   och	   Eriksson	   &	  
Eriksson	  (2003,	  s.13)	  är	  Vitrolifes	  SNI-‐kod	  inte	  en	  kod	  som	  tyder	  på	  att	  företaget	  är	  
ett	  tjänsteföretag.	  Vitrolifes	  SNI-‐kod	  visar	  även	  på	  tillverkningsverksamhet,	  vilket	  
stödjer	  en	  motivering	  kring	  att	  de	  är	  av	  mindre	  tjänstekaraktär.	  Efter	  en	  närmare	  
granskning	   i	   företagets	  årsredovisningar	  så	   framgår	  det	  att	   företaget	  är	  en	  av	  de	  
sju	   företag	  med	  lägst	  kapitalomsättningshastighet.	  Vidare	   ligger	  Vitrolife	   inom	  de	  
18	  företag	  som	  har	  lägst	  personalkostnader	  i	  förhållande	  till	  totala	  tillgångar,	  vilket	  
tyder	   på	   att	   Vitrolife	   inte	   har	   samma	   personalintensitet	   som	   ett	   mer	  
tjänstekaraktäristiskt	  företag	  skulle	  ha.	  
Tjänstekaraktär:	  0	  



 
 

	  
	  
	  
	  
	  
	  

Företag Personalkostnad/Totala	  tillgångar Varulager/Totala	  Tillgångar Kapitalomsättningshastighet
Aerocrine	  AB 0,52 0,13 0,61
Alfa	  Lava	  AB 0,18 0,15 0,85
Arise	  Windpower	  AB 0,02 0,00 0,03
Ballingslöv	  AB 0,61 0,27 2,24
BE	  Group	  AB 0,16 0,29 2,34
Billerud	  AB 0,12 0,07 0,74
BioInvent	  International	  AB 0,18 0,07 0,14
Biovitrum	  AB 0,18 0,04 0,34
BTS	  Group 1,31 0,00 2,35
Byggmax	  Group	  AB 0,09 0,16 1,42
DGC	  One	  AB 0,38 0,00 1,36
Diamyd	  Medical	  AB 0,07 0,00 0,02
Diös	  Fastigheter	  AB 0,01 0,00 0,12
Duni	  AB 0,23 0,14 1,15
Gant	  Company	  AB 0,08 0,11 0,83
Hakon	  Invest	  AB 0,03 0,00 0,08
Hemtex	  AB 0,30 0,44 2,42
HMS	  Networks	  AB 0,16 0,04 0,62
Human	  Care	  HC	  AB 0,21 0,17 0,83
Indutrade 0,43 0,35 2,06
KappAhl	  Holding	  AB 0,62 0,30 2,59
Lindab	  International	  AB 0,24 0,16 0,96
MQ	  Holding	  AB 0,19 0,12 0,88
Nederman	  holding	  AB 0,33 0,12 1,10
Nobia	  AB 0,30 0,18 1,23
NOTE	  AB 0,32 0,36 1,35
Orexo	  AB 0,37 0,02 0,71
Pergo	  AB 0,20 0,11 1,79
rnb	  Retail	  and	  Brands	  AB 0,33 0,36 1,49
Sensys	  Traffic	  AB 0,14 0,10 0,23
Sigma	  AB 0,77 0,02 1,22
Studsvik	  AB 0,51 0,01 0,79
Systemair	  AB 0,32 0,27 1,47
Tilgin	  AB 0,40 0,23 1,02
TradeDoubler	  AB 0,29 0,00 2,01
Vitrolife	  AB 0,22 0,14 0,50
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