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Förord 
  
Vi vill börja med att tacka vår handledare Håkan Locking för hans värdefulla “feedback” som 

har bidragit till förbättringar i vår studie. Vi vill vidare tacka våra anhöriga för allt stöd samt 

våra opponenter för deras givande kommentarer.  

 

Det har varit en lång och givande resa men nu är examensarbetet för civilekonomprogrammet 

klart och vi kommer att ta med oss många lärdomar på livets fortsatta resa.  

 

Tack!  
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Abstract  
 
Master Thesis: Degree of Master of Science in Business and Economics, School of Business 
and Economics at the Linnaeus University, VT-2017 
 
Authors: Amanda Häggblad and Jessica Mirzabozorg 
Supervisor: Håkan Locking 
Examiner: Andreas Stephan 
Title: To be or not to be listed, that is the question: A study of differences in various key 
ratios between Swedish listed and unlisted companies 
 
Background and problem: There are many different aspects that determine whether a 
company should be listed or not, which makes it a complex decision. Thus, there are 
different effects within the companies' profitability, growth and financial structure depending 
on whether they are listed or unlisted, and the sector in which they operate. Furthermore, 
listed companies may be subject to stricter rules and requirements in the market compared to 
unlisted companies, resulting in different consequences. To be or not to be a listed company 
is therefore important for a better understanding of the market. 
 
Purpose: The purpose of the study is to investigate whether there are differences between 
various key ratios in profitability, growth and financial structure by comparing Swedish 
small cap companies with corresponding unlisted companies within the same sector. 
 
Method: A quantitative study with a deductive approach is implemented where 3 hypotheses 
are constructed from the theory. These hypotheses assume that listed companies have higher 
profitability, growth and better financial structure than unlisted companies. The empirical 
material of the study consists of 25 listed Swedish small cap companies, which are matched 
with 25 unlisted "twin companies" which are similar in size and sector. The companies are 
compared over the period 2009-2015 and are studied within all periods and three different 
periods to find possible differences between listed and unlisted companies. Both t-tests and 
multiple regressions are performed to indicate possible differences and relationships. 
 
Conclusion: The study finds significant differences between listed and unlisted companies 
within their financial structure during different periods of time. However, there are no 
significant differences between the companies' profitability and growth. There is also 
evidence that growth and financial structures differ between the sectors. One reason why no 
significant differences can be found between profitability, growth and the change in liquidity 
ratio may be because the differences between listed and unlisted companies have decreased 
over the years, compared with previous studies. 
 

Keywords: Listed companies, unlisted companies, profitability, growth, financial structure 
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Sammanfattning  
 
Examensarbete: Civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, VT-
2017. 
 
Författare: Amanda Häggblad och Jessica Mirzabozorg  
Handledare:  Håkan Locking  
Examinator: Andreas Stephan  
Titel: Att vara eller icke vara noterat, det är frågan: En studie om skillnader i olika nyckeltal 
mellan svenska noterade och onoterade bolag  
 
Bakgrund och problem: Det finns många olika aspekter som avgör om ett bolag ska 
börsnoteras eller inte vilket gör det till ett komplext beslut. Det uppstår därmed olika effekter 
inom bolagens lönsamhet, tillväxt och finansiella struktur beroende på om de är noterade eller 
onoterade samt vilken sektor de är verksamma i. Vidare kan noterade bolag utsättas för 
strängare regler och krav på marknaden jämfört med onoterade bolag vilket leder till olika 
konsekvenser. Att vara eller icke vara ett noterat bolag är därför betydelsefullt för att få en 
bättre förståelse av marknaden.  
 
Syfte: Syftet med studien är att undersöka om det finns skillnader mellan olika nyckeltal 
inom lönsamhet, tillväxt och finansiell struktur genom att jämföra svenska Small Cap-bolag 
med motsvarande onoterade bolag inom samma sektor.  
 
Metod: En kvantitativ studie med ett deduktivt synsätt genomförs där 3 hypoteser utformas 
utifrån teorin. Dessa hypoteser utgår ifrån att noterade bolag har en högre lönsamhet, tillväxt 
och bättre finansiell struktur jämfört med onoterade bolag. Studiens empiriska material består 
av 25 noterade svenska Small Cap-bolag som matchas med 25 onoterade “tvillingbolag” som 
är motsvariga inom storlek och sektor. Bolagen jämförs under tidsperioden 2009-2015 och 
studeras både över samtliga tidsperioder samt inom tre olika tidsperioder för att finna möjliga 
skillnader mellan de noterade och onoterade bolagen. Både t-tester och multipla regressioner 
utförs för att tyda möjliga skillnader och samband.  
 
Slutsats: Studien finner signifikanta skillnader mellan noterade och onoterade bolag inom 
deras finansiella struktur under olika tidsperioder. Det kan dock inte tydas några signifikanta 
skillnader mellan bolagens lönsamhet och tillväxt. Det framkommer även bevis på att tillväxt 
och finansiell struktur skiljer sig mellan sektorerna. En anledning till att inga signifikanta 
skillnader kan påvisas mellan lönsamhet, tillväxt och förändring i kassalikviditet kan vara för 
att skillnaderna mellan de noterade och onoterade bolagen har minskat genom åren, i 
jämförelse med tidigare studier.  
 
Nyckelord: Noterade bolag, onoterade bolag, lönsamhet, tillväxt, finansiell struktur  
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1.Inledning 
 Detta kapitlet ämnar att ge en bakgrund till studiens forskningsområde. Det behandlar 

således studiens bakgrund, problemdiskussion för att sedan mynna ut i en 

problemformulering. Slutligen introduceras studiens syfte, bidrag samt avgränsningar som 

har gjorts.  

1.1 Bakgrund   
 Allt fler bolag i dagens samhälle väljer att börsnotera sig på marknaden, vilket har resulterat 

i en ökning av bolag på börsen (Nasdaq, 2017). Denna “exit” strategi innebär att bolag går 

från onoterade till noterade på aktiemarknaden, vilket kan ske via en IPO (Initial public 

offering), det vill säga en börsnotering som är det traditionella sättet att ta sig in på 

aktiemarknaden (Brau et al., 2003). En börsnotering innebär att bolag får tillträde till 

aktiemarknaden genom att notera sina aktier på den öppna marknaden för första gången 

(Pagano et al., 1998). Ett annat alternativ till en börsnotering är ett så kallat omvänt förvärv 

som innebär att ett onoterat bolag förvärvar ett noterat bolag för att erhålla en offentlig status 

på marknaden (Song et al., 2014). Det finns även flertalet bolag som inte väljer att börsnotera 

sig utan väljer att stanna kvar på den onoterade marknaden. De onoterade bolagen får dock 

inte erbjuda aktier till allmänheten på den öppna marknaden men de kan erbjuda aktier på den 

onoterade marknaden (Bolagsverket, 2016). Forskare har dock kunnat tyda att fler bolag 

väljer att noteras via omvänt förvärv eller kvarstå som onoterade jämfört med att noteras via 

en IPO. Denna trenden anses delvis bero på ökade kostnader för en traditionell börsnotering 

(Brau et al., 2003; Bayar & Chemmanur, 2011).  

 

En av de främsta anledningarna till att bolag blir noterade är eftersträvan till nytt kapital samt 

viljan om att skapa en handelsplats för aktieägare för att handla bolagets aktier (Ritter & 

Welch, 2002; Bancel & Mittoo, 2009). Många onoterade bolag väljer även att bli noterade för 

att förbättra bolagens tillväxt (Ramezani et al., 2002). Bolag väljer därmed om de vill vara 

noterade eller onoterade på marknaden och en börsnotering är därför inget som samtliga 

bolag anser är en naturlig del i deras utveckling (Rydqvist & Högholm, 1995; Pagano et al., 

1998; Brau et al., 2003). Valet mellan att vara noterat eller onoterat är ett komplext beslut 

eftersom det beror på flera faktorer som exempelvis bolagens tillväxtambition, ägarstruktur, 
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vilken sektor bolagen är verksamma i samt regler och krav på marknaden (Bancel & Mittoo, 

2009; Boot et al., 2008). 

 

En betydelsefull aspekt som skiljer sig mellan noterade och onoterade bolag är 

ägarstrukturen. Valet att kvarstå som onoterade kan bero på att bolagen inte vill förändra 

ägarstrukturen genom att få in nya ägare och de vill undvika en ökad transparens i bolaget, 

vilket blir en konsekvens av en börsnotering (Brau et al., 2003). När bolag separerar mellan 

ägandet och kontrollen uppstår således en agentproblematik (Fama, 1980). Valet att förändra 

bolagets ägarstruktur kan resultera i olika konsekvenser beroende på om bolaget är onoterat 

eller vill bli noterat. Många bolag väljer att förändra sin ägarstruktur eftersom en 

börsintroduktion bland annat resulterar i en förbättrad lönsamhet (Carpenter & Rondi, 2006). 

Vidare har även tidpunkten som ett bolag väljer att börsnotera sig alternativt kvarstå som 

onoterat en viktigt betydelse. Beroende på vilken tidpunkt bolag väljer att tillträda 

aktiemarknaden har bolag en möjlighet att maximera bolagsvärdet. Detta fenomen kallas för 

“hot issue markets” vilket innebär att börsnotering blir som en trend för bolag som verkar 

inom samma sektor (Ritter, 1984; Maksimovic & Pichler, 2001). Detta gör de för att gynnas 

av den möjliga vinsten på marknaden vilket skapar konkurrensfördelar för bolaget i sektorn 

som tog det första steget in på börsen (Maksimovic & Pichler, 2001; Ritter & Welch, 2002).  

1.2 Problemdiskussion 
Bolag har olika målsättningar med sin verksamhet vilket gör att deras beslut om en 

börsnotering och utveckling på marknaden skiljer sig åt (Pagano et al., 1998). Tidigare 

studier har utfört mestadels kvantitativa studier för att undersöka övergången från onoterat till 

noterat bolag genom en IPO eller omvänt förvärv där olika nyckeltal används vid mätning 

(e.g., Pagano et al., 1998; Boot et al., 2008; Carpenter & Rondi, 2006; Ritter & Welch, 2002). 

Tidigare studier har även främst varit baserade på den amerikanska och italienska marknaden 

vilket gör att resultaten har skilt sig åt. Italienska bolag anser exempelvis att den externa 

övervakningen som uppkommer i samband med en börsintroduktion är en fördel medan 

amerikanska bolag ser det som en extra kostnad (Bancel & Mittoo, 2009). Det tyder på att det 

finns flera faktorer som påverkar valet mellan att vara noterat eller onoterat på marknaden 

(Bancel & Mittoo, 2009). 

  



  
  

3 
    

Det är dock problematiskt att kontrollera för samtliga skillnader mellan noterade kontra 

onoterade bolag, det vill säga mäta vad utvecklingen faktiskt beror på eftersom bolag 

påverkas av flera olika faktorer än bara det man kontrollerar för. Många tidigare studier har 

gjort jämförelser mellan bolagens storlek och sektor för att välja motsvarande onoterade 

bolag till de noterade bolagen för att kontrollera skillnaderna samt studera valet till att bli 

noterat. Dessa studier har främst använt sig utav olika lönsamhetsmått, tillväxtmått och mått 

för bolags finansiella struktur eftersom nyckeltalen kan skilja sig mellan noterade och 

onoterade bolag (e.g., Capasso et al., 2005; Carpenter & Rondi, 2006; Revest & Sapio, 2013). 

En praktisk relevans med studien uppkommer eftersom både investerare samt bolag på 

marknaden kan dra nytta av studiens resultat genom hjälpande information om bolagens 

lönsamhet, tillväxt och finansiella struktur. Studien kan därmed bidra med nya synvinklar och 

kunskaper om de noterade och onoterade bolagen.  

 

Vid en börsnotering erbjuder bolag aktier på den öppna marknaden till ett stort antal 

investerare. Bolag kan då utnyttja det nya kapitalet till att finansiera sin tillväxt eller betala av 

sina skulder. Ägarna i de noterade bolagen kan vidare använda det tillgängliga kapitalet till 

att diversifiera risker vilket är en väsentlig del på börsen (Rydqvist & Högholm, 1995). Dock 

blir noterade bolag mer kritiskt granskade av både finansanalytiker och media vilket kan leda 

till både positiva och negativa konsekvenser. I takt med en börsnotering uppkommer det även 

strängare regleringar för bolag jämfört med om de är kvar på den onoterade marknaden 

(Bancel & Mittoo, 2009). Onoterade bolag kan således erbjuda aktier på den onoterade 

marknaden och även fast de anses ha en lägre likviditet jämfört med noterade bolag kan det 

bidra till ett mer stabilt ägande. Stabiliteten i ägandet uppkommer i samband med den lägre 

likviditeten eftersom det leder till att investerare inte uppmuntras till en lika frekvent handel 

med de onoterade bolagens aktier (Boot et al., 2008).  

  

Det förekommer i sin tur många olika effekter på grund av att bolag är noterade alternativt 

onoterade på marknaden. En del tidigare forskning hävdar att noterade bolags lönsamhet i 

form av nyckeltalet räntabilitet på eget kapital (ROE) minskar som en konsekvens av en 

börsnotering (Pagano et al.,1998; Capasso et al., 2005). Det förekommer dock studier som 

påpekar motsatsen och menar att noterade bolag innehar en högre lönsamhet i form av både 

nyckeltalen räntabilitet på totalt kapital (ROA) och ROE (Carpenter & Rondi, 2006). 

Nyckeltal inom tillväxt är en ytterligare aspekt som kan skilja sig åt beroende på om bolag är 

noterade eller onoterade. En effekt av att vara ett noterat bolag kan resultera i en högre 
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tillväxt jämfört med onoterade bolag. Noterade bolag har en högre tillväxttakt i både antal 

anställda, rörelseintäkter och i totala tillgångar (Carpenter & Rondi, 2006; Revest & Sapio, 

2013; Capasso et al., 2005). Däremot påpekar Revest och Sapio (2013) att onoterade bolag 

har en högre tillväxttakt i sin produktivitet jämfört med noterade bolag. 

 

En annan effekt som uppkommer i samband med att bolag är noterade eller onoterade är 

påverkan på den finansiella strukturen. Capasso et al. (2005) menar att onoterade bolag är 

mer beroende av lånefinansiering jämfört med noterade bolag. Anledningen till detta är för att 

det är lättare att låna mot materiella tillgångar jämfört med immateriella tillgångar, vilket kan 

förklara varför onoterade bolag har en lägre tillväxttakt. Däremot är finansieringen inte den 

enda faktorn som påverkar bolagens ökade tillväxt. Andra faktorer kan exempelvis vara 

innovation, risktagande, utbildning samt kundkoncentration (Yazici et al., 2016; Bernstein, 

2015). En ytterligare effekt som kan uppkomma på grund av en notering är att nyckeltalet 

skuldsättningsgrad blir lägre. En studie från den italienska och amerikanska marknaden visar 

att noterade bolag innehar en bättre finansiell styrka, det vill säga soliditet jämfört med 

onoterade bolag (Carpenter & Rondi, 2006). Detta leder till att hanteringen av bolagens 

ekonomiska påfrestningar förbättras för noterade bolag. Således använder onoterade bolag 

mer banklån jämfört med noterade bolag som använder mer aktiekapital (Carpenter & Rondi, 

2006). Noterade bolag har även en lägre kreditkostnad visar en studie på den italienska 

marknaden (Pagano et al., 1998). Pagano et al. (1998) menar att på grund av den ökade 

transparensen i takt med börsnoteringen minskar bolagets kreditkostnader. Kreditkostnader 

minskar även genom den förbättrade förhandlingsposition med bankerna på grund av 

börsnoteringen vilket leder till en ökad tillgänglighet av externt kapital. 

  

Valet mellan att vara ett noterat eller onoterat bolag medför som nämnt tidigare olika 

konsekvenser och även kostnader. Vid en börsnotering uppstår det exempelvis kostnader i 

samband med en “underprissättning”. Kostnaden som kan uppstå vid en underprissättning är 

att de tidigare ägarna förlorar kapital vid försäljning av dess aktier eftersom investerare köper 

aktier till ett lägre pris än aktiens sanna värde (Ritter, 1998; Jenkinson & Ljungqvist, 2001). 

Andra konsekvenser som avgör valet mellan att vara ett noterat alternativt onoterat bolag kan 

bland annat vara “adverse selection”. Det innebär att insiders innehar mer kunskap jämfört 

med allmänheten samt en minskning av kontroll i bolaget (Rydqvist & Högholm, 1995; 

Röell, 1996; Jensen, 1986). “Adverse selection” kan även vara en konsekvens av 

underprissättningsfenomenet, exempelvis när det uppstår ett gap mellan priset för en 



  
  

5 
    

börsnotering och den offentliga informationen (Leite, 2007). Press från marknaden och en 

ökad transparens i takt med en börsnotering kan vidare vara andra konsekvenser som kan 

uppkomma (Pagano et al., 1998). 

  

Vidare finns det många olika regler och krav på marknaden som noterade och onoterade 

bolag behöver följa. Det har dock blivit enklare för svenska bolag att börsnoteras på 

marknaden på grund av nya börslistor som har uppkommit (Nasdaq, 2016). I USA har det 

likaså blivit enklare för bolag att bli börsnoterade i takt med en utveckling enligt regleringen 

Bill S1933 inom regelverket Sarbanes Oxley-Act. Bill S1933 utvecklades på grund utav 

Sarbanes Oxley-Acts hårda regler som uppmuntrade många noterade bolag att återgå till 

onoterade bolag (Bova et al., 2014). Till skillnad från Sarbanes Oxley-Act som används i 

USA följer svenska bolag mjukare och mindre stränga regler och koder som förvaltas av 

Kollegiet för svensk bolagsstyrning (Haxhi & Aguilera, 2014; Kollegiet för svensk 

bolagsstyrning, 2017). Dessa koder främjar effektiviteten samt tillväxten på marknaden och 

ger en ökad frihet för svenska börsnoterade bolag (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 

2016). Friheten uppkommer i samband med att noterade bolag själva kan välja om de vill 

tillämpa den svenska Koden eller ej enligt principen “följ eller förklara”. Om Koden inte 

passar bolagets omständigheter vid ett specifikt tillfälle kan de därför välja en annan lösning 

som passar deras verksamhet bättre än den lösning som Koden anger(Kollegiet för svensk 

bolagsstyrning, 2017). 

  

Det finns som diskuterats tidigare en del tidigare forskning där den amerikanska och 

italienska marknaden behandlas som studerar bolag inom olika sektorer och diskuterar 

skillnader mellan noterade och onoterade bolag genom att studera olika nyckeltal (e.g., 

Carpenter & Rondi, 2006; Bancel & Mittoo, 2009). Tidigare forskning har visat olika resultat 

för de noterade och onoterade bolagen där en del forskare bland annat påpekar att de 

onoterade bolagen har en högre räntabilitet på eget kapital samt en lägre tillväxttakt jämfört 

med motsvarande noterade bolag. Däremot är allt annat inte lika då vi behandlar olika 

sektorer på den svenska marknaden. Det svenska marknaden kan även skilja sig från den 

utländska marknaden på grund utav olika regler, krav samt skillnader inom bolagsstyrning 

(La porta et al., 1999). Friheten på den svenska marknaden som uppkommer i samband med 

att bolag kan välja att följa svensk kod för bolagsstyrning är en av anledningarna till att vi 

väljer att studera svenska bolag och dess nyckeltal. Eftersom vi vill studera skillnader mellan 

noterade och onoterade bolags nyckeltal kan friheten på den svenska marknaden möjligtvis 
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bidra till att lättare åskådliggöra möjliga skillnader mellan bolagen. Det saknas även studier 

som har behandlat skillnader mellan noterade och onoterade bolag efter finanskrisen. En 

tidigare studie på den svenska marknaden under åren 1970-1991 har endast behandlat 

bolagens beslut angående en börsnotering och inte skillnaderna mellan noterade och 

onoterade bolag (Rydqvist och Högholm, 1995). Det saknas därmed studier om svenska 

noterade och onoterade bolags skillnader inom lönsamhet, tillväxt, finansiell struktur och 

bolagens sektorer. Det är följaktligen även intressant att studera om den tidigare forskningen 

på de utländska marknaderna stämmer överens eller skiljer sig från den svenska marknadens 

noterade och onoterade bolag.  

1.3 Problemformulering 
Skiljer sig noterade bolags nyckeltal mot onoterade bolags? 

1.4 Syfte 
Studiens syfte är att undersöka om det finns skillnader mellan olika nyckeltal som innefattar 

lönsamhet, tillväxt och finansiell struktur genom att jämföra svenska Small Cap-bolag med 

motsvarande onoterade bolag inom olika sektorer. 

1.5 Studiens bidrag 
Avsikten med studien är att undersöka om olika nyckeltal skiljer sig mellan svenska Small 

Cap-bolag och motsvarande onoterade bolag. Utifrån de olika nyckeltalen kan vi studera om 

bolagens lönsamhet, tillväxt eller finansiella struktur skiljer sig åt vilket är intressant för att 

öka förståelsen om varför bolag är noterade alternativt onoterade på marknaden. Vi vill 

därmed även studera olika sektorer för att undersöka om det förekommer skillnader och 

likheter i nyckeltalen mellan bolag som verkar inom olika sektorer. Således utgår studien 

ifrån en investerares perspektiv eftersom vi vill undersöka om det är mer lönsamt för bolagen 

att vara kvar som noterade eller onoterade. Detta ger följaktligen en praktisk relevans till 

investerare eftersom det möjliggör information om vilket bolag som är lämpligast att 

investera i. Studien kan även vara intressant för bolag som vill förbättra sin konkurrenskraft 

på marknaden eftersom bolag kan undersöka konsekvenserna av dess inträde på 

aktiemarknaden genom att jämföra sina  nyckeltal mot andra bolags nyckeltal. 

 



  
  

7 
    

Merparten av den tidigare forskningen har diskuterat bolagens val att övergå till en 

börsnotering samt skillnader före och efter en börsnotering på den utländska marknaden 

(Ritter & Welch, 2002; Bancel & Mittoo, 2009; Brau et al., 2003). Det saknas tidigare 

forskning gällande skillnader mellan noterade och onoterade bolags nyckeltal inom en 

specifik sektor och vid en specifik tidsperiod samt förändringar i nyckeltal över olika 

tidsperioder. Målet med denna studien är därför att bidra med en förståelse till varför Small 

Cap-bolag är kvar som noterade bolag och varför onoterade bolag är kvar på den onoterade 

marknaden samt om dessa bolag skiljer sig gentemot varandra inom lönsamhet, tillväxt och 

finansiell struktur. Studien kommer därför att vara intressant eftersom studiens resultat 

kommer att vara ett komplement till tidigare forskning samt bidra till en djupare förståelse 

över den noterade och onoterade marknaden.  

1.6 Avgränsningar 
Studien begränsas till svenska Small cap-bolag som är listade på Nasdaq OMX och svenska 

onoterade bolag som är motsvarande i storlek och verkar inom samma sektor. Bolagen är 

utvalda utifrån deras storlek inom omsättning och antal anställda för att de bästa matchande 

noterade och onoterade bolagen ska väljas. Studien kommer att undersöka förändringen i de 

noterade och onoterade bolagens nyckeltal inom tidsperioden mellan år 2009-2015 samt 

undersöka förändringen i nyckeltalen mellan tre olika tidsperioder 2009-2011, 2011-2013 och 

2013-2015 för att få en mer djupgående analys. 
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1.7 Disposition 
 

Inledning 

Inledningen förklarar övergripande skillnader mellan noterade kontra onoterade bolag samt 

olika former av exitstrategier och ägande. Problemdiskussionen diskuterar skillnader i 

noterade och onoterade bolag mer djupgående och jämför nyckeltal inom lönsamhet, tillväxt 

samt finansiell struktur mellan noterade och onoterade bolag. Diskussionen leder 

avslutningsvis till en problemformulering, syftet med studien, studiens bidrag samt 

avgränsningar som gjorts.  

  

Metod 

I metoden beskrivs hur studiens frågeställning och syfte ska besvaras med hjälp av den 

teoretiska utgångspunkten och forskningsansatsen. Därefter diskuteras den 

forskningsstrategin som kommer att användas och val av data. Vidare förklaras studiens 

kunskapssyn och vilka informationskällor som har använts.  

  

Teori 

Detta avsnitt inleder med att ge en övergripande bild av bolagsstyrningen i Sverige samt de 

grundläggande reglerna som noterade och onoterade bolag behöver följa. Därefter är kapitlet 

uppdelat i lönsamhet, tillväxt och finansiell struktur där tidigare forskning presenteras i 

respektive avsnitt för att avslutningsvis mynna ut i studiens hypoteser. 

  

Empirisk metod 

Empirisk metod förklarar urvalsprocessen och studiens bortfall. Vidare operationaliseras 

studiens variabler för att sedan presentera valet av de statistiska modellerna. Därefter beskrivs 

felen som kan uppstå vid studiens undersökning samt kritik mot de valda källorna. 

Avslutningsvis diskuteras studiens tillförlitlighet. 

  

Empirisk resultat 

Det empiriska resultatet presenterar resultatet för de noterade och onoterade bolagens 

nyckeltal med hjälp av olika tester. Resultatet presenteras både för hela tidsperioden samt 

uppdelat i tre olika tidsperioder för att tyda möjliga skillnader över tid. 
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Analys 

I följande avsnitt diskuteras studiens resultat och jämförs med tidigare forskning. Kapitlet är 

uppdelat i lönsamhet, tillväxt och finansiell struktur och avslutas med ett avsnitt om 

reflektioner kring varför studiens resultat kan skilja sig från tidigare forskning.  

 

Slutsats 

Det avslutande kapitlet redovisar studiens slutsatser samt de teoretiska och praktiska 

implikationerna. Avslutningsvis ges förslag till vidare forskning inom området. 
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2. Metod 
 Metodkapitlet diskuterar studiens teoretiska utgångspunkt för att sedan beskriva studiens 

forskningsansats. Därefter behandlas forskningsstrategin och val av data samt 

kunskapssynen. Kapitlet avslutas med en beskrivning av informationskällor och källkritik. 

2.1 Teoretisk utgångspunkt 
För att uppnå syftet i denna studie behöver tidigare forskning och olika aspekter studeras för 

att studiens hypoteser ska kunna utformas. Hypoteserna som utformas utifrån den teoretiska 

referensramen kommer att pröva om de noterade Small Cap-bolagen har ett högre nyckeltal 

inom lönsamhet, tillväxt eller finansiell struktur jämfört med motsvarande onoterade bolag. 

Hypoteserna kommer vidare att användas för att försöka förklara varför noterade bolag har ett 

högre eller lägre nyckeltal gentemot onoterade bolag. Tidigare studier har främst fokuserat på 

utländska marknader där man undersöker skillnader med att vara noterade kontra onoterade 

samt övergången från den onoterade marknaden till den noterade marknaden genom en 

börsnotering eller ett omvänt förvärv (Pagano et al., 1998; Song et al., 2014; Carpenter & 

Rondi, 2006; Boot et al., 2008). Övergången från att vara ett onoterat bolag till att bli ett 

noterat bolag studeras inte i denna studie, det vill säga onoterade bolag som indirekt eller 

direkt hamnar på aktiemarknaden. Likaså gäller övergången mellan noterade bolag som 

övergår tillbaka till att bli onoterade. Eftersom merparten av tidigare forskning diskuterat 

övergången, vill vi istället bidra med nya infallsvinklar inom området genom att studera 

skillnaderna mellan bolag som är noterade kontra onoterade. Studien blir således annorlunda 

eftersom den undersöker den svenska marknaden där svenska Small cap-bolag och onoterade 

bolag jämförs.  

2.2 Forskningsansats 
 Studien kommer att utgå från en teoretisk referensram där studiens hypoteser utformas 

utifrån teorin vilket Bryman och Bell (2013) definierar som en deduktiv forskningsansats. 

Studiens syfte och datainsamling styrs därför av teorin och hypoteserna som formas. Ett 

induktivt angreppssätt hade dock delvis också kunnat vara lämpligt eftersom det råder brist 

på både teorier på den svenska marknaden samt generella skillnader mellan svenska noterade 

och onoterade bolag. En induktiv forskningsansats innebär att generaliserbara slutsatser är 

baserade på olika observationer, det vill säga att man samlar in empiri innan man utvecklar 

teorier (Bryman & Bell, 2013; Jacobsen, 2002). Det finns dock ingen teori från tidigare 
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forskningen på den svenska marknaden som exakt motsvarar våra hypoteser, men eftersom vi 

utgår från tidigare forskning när vi samlar in data formuleras samtliga hypoteser utifrån 

teorins grunder. Detta gör att studien blir mest tillämplig med ett deduktivt angreppssätt. 

2.3 Forskningsstrategi och val av data 
 För att besvara studiens syfte kommer en kvantitativ forskningsstrategi att användas vilket 

kopplas samman med en deduktiv forskningsansats (Bryman & Bell, 2013). Enligt Holme et 

al. (1997) hade en kvalitativ forskningsstrategi istället inneburit att vi exempelvis skickat ut 

enkäter och intervjuat bolagen för att få tag i information. Detta hade varit tidskrävande 

eftersom det tar lång tid att ordna och genomföra intervjuer (Holme et al., 1997; Jacobsen, 

2002). Det hade även funnits en risk att respondenterna hade förvridit sina svar till icke 

tillförlitliga eller utelämnat information vilket möjligtvis hade påverkat studiens resultat 

(Jacobsen, 2002). Vi väljer därmed att utgå från bolagens årsredovisningar eftersom vi lägger 

större vikt vid en kvantifiering och fokuserar på siffror istället för ord och därför är en 

kvantitativ forskningsstrategi mest passande i vår studie (Bryman & Bell, 2013; Holme et al., 

1997). Den kvantitativa forskningsstrategin är även ett vanligt tillvägagångssätt i tidigare 

forskning som liknar denna studie (e.g., Pagano et al., 1998; Capasso et al., 2005; Carpenter 

& Rondi, 2006).  

  

På grund av att vi inte använder oss utav intervjuer som är en primärdata, har vi istället valt 

sekundärdata främst från bland annat bolagens årsredovisningar samt databaserna Holdings 

och Retriever. Fördelar med sekundärdata enligt Bryman och Bell (2013) är att källorna blivit 

granskade av en tredje part vilket bidrar till god kvalitet och de anses därav som 

representativa. Dock är vi medvetna om att många databaser innehåller felaktig information 

och för att minska felmarginalen har vi granskat siffrorna som vi får från de valda 

databaserna genom bolagens årsredovisningar. Andra fördelar med sekundärdata är att det 

sparar tid vilket ger oss mer tid åt litteratursökning och analys av vår insamlade data (Bryman 

& Bell, 2013). Vi kommer att använda oss utav en longitudinell design när vi samlar in data 

eftersom vi vill göra upprepade mätningar över tid, så kallad panel data (Bryman & Bell, 

2013). 
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2.4 Kunskapssyn  
Denna studie ska i huvudsyfte analysera datan som framställs på ett objektivt sätt där 

värderingar och åsikter ej tas med. Därför kommer vi att anta en positivistisk kunskapssyn då 

vi skildrar verkligheten samt utgår från tidigare teorier som har blivit empiriskt prövade 

vilket ger en generaliserbar undersökning (Bryman & Bell, 2013; Jacobsen, 2002). Denna 

kunskapssyn blir till studiens fördel då vi testar och genererar våra hypoteser utifrån tidigare 

forskning. Istället för den positivistiska kunskapssynen hade vi kunnat ha en hermeneutisk 

kunskapssyn där man tolkar öppna frågor och ord istället för siffror (Jacobsen, 2002). Men 

eftersom vi utgår från befintlig data såsom årsredovisningar för att besvara vår frågeställning 

och syfte anser vi att den hermeneutiska kunskapssynen inte passar vår studie. 

2.5 Informationskällor och källkritik 
 Informationskällorna som användes var av hög tillförlitlighet och relevans vilket är ett krav 

för att studien ska upprätthålla trovärdighet. Studien är således baserad på vetenskapliga 

artiklar där artiklarna godkänts och granskats av experter. Dessa artiklar kallas för “Peer 

Review” artiklar och kan vara hämtade från tidskrifter som har en hög ranking exempelvis 

Journal of Finance (Scimagojr, 2014). Business Source Premier (EBSCO), Google Scholar 

och OneSearch används vid insamlingen av artiklar samt ytterligare litteratur. Google 

Scholars “citeringsfunktion” visade hur ofta en artikel citerades i andra studier vilket 

möjliggjorde att vi kunde välja artiklar som innehade högsta kvalité eftersom de hade citerats 

många gånger. Således är merparten av artiklarna som studien bygger på både “Peer 

Reviewed” och har blivit citerade många gånger för att studiens validitet och pålitlighet ska 

öka. Vi har i en del fall även kontrollerat forskarna bakom artiklarna genom att kontrollera 

deras biografier. Vi har därmed varit källkritiska mot vår informationsinsamling och vid 

informationssökandet har vi även tagit hjälp av de vetenskapliga artiklarnas referenslistor 

samt granskat artiklarnas relevans. De sökorden som vi har använt oss utav finns i bilaga 1. 

Sökorden söktes både tillsammans och var för sig för att identifiera användbara och relevanta 

artiklar. När det gäller artiklarnas ålder har vi strävat efter att använda källor som är relativ 

nya eftersom de oftast stämmer bättre överens med hur världen ser ut idag (Thurén, 2013). 

Den äldsta källan som har använts i denna studie är av Jensen och Meckling från år 1976, den 

är dock av relevans då den både har blivit citerad många gånger, är “Peer Reviewed” och 

används fortfarande inom forskning.  
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3. Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen förklarar på ett djupare plan studiens bakgrund och 

problematisering för att uppnå studiens syfte. Avsnittet diskuterar generella 

bolagsstyrningsregler på den svenska marknaden, pecking order theory samt tidigare 

forskning om skillnader mellan noterade och onoterade bolag inom lönsamhet, tillväxt och 

finansiell struktur för att därefter mynna ut i tre olika hypotesformuleringar.   

3.1 Börsintroduktion och bolagsstyrning  
Vid en börsintroduktion noterar ett aktiebolag hela eller delar av sitt aktieinnehav på 

aktiemarknaden för handel (Ritter & Welch, 2002; Pagano et al., 1998). Innan bolaget 

börsnoteras måste bolaget förbereda sig för olika uppsatta direktiv och lagar för att de ska 

kunna notera sina aktier. Bolaget måste även hitta investerare som är villiga att köpa bolagets 

aktier. Under börsnoteringsprocessen värderas och besiktas bolaget (Jenkinson & Ljungqvist, 

2001). Bolag som vill introducera sig på en reglerad marknad i Sverige ska vidare kunna 

tillämpa det styrande dokumentet, “Svensk kod för bolagsstyrning”, som utges av Kollegiet 

för svensk bolagsstyrning (2016). Dessa koder infördes år 2005 och tillämpas av noterade 

aktiebolag (SOU 2004:46). Koderna grundades av dåvarande förtroendekommissionen och 

ett antal näringslivsorganisationer (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2017). 

  

De två reglerade marknaderna i Sverige är NGM Equity och Nasdaq Stockholm (Kollegiet 

för svensk bolagsstyrning, 2016). Svensk kod för bolagsstyrning, “Koden”, presenterades 1 

juli 2005 och appliceras av bolag som har ett marknadsvärde överstigande tre miljarder 

kronor. Den 1 juli 2008 reviderades koden för att den ska kunna tillämpas av alla 

börsnoterade bolag i Sverige (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2017). Syftet med Koden 

är att främja en positiv utveckling av de svenska börsbolagens bolagsstyrning som således 

förstärker dess förtroende på marknaden. Koden kompletterar aktiebolagslagen genom att 

vara normgivande och ange vad som anses vara god bolagsstyrning, det vill säga att Koden 

inte är någon lag utan ett komplement. Börsbolag behöver dock inte följa Koden, men de 

måste i det fallet förklara och redovisa anledningen till att de har frångått Koden i den 

specifika situationen. Onoterade bolag kan också välja att tillämpa koden men detta är således 

frivilligt (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2016). Bolagsstyrningen skiljer sig vidare 

mellan länder eftersom bolagens ägarstruktur utformas efter bland annat ländernas politik, 

historia, kultur och ekonomi (La Porta et al., 1999; Aguilera & Jackson, 2010). 
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Ägarstrukturen hos börsnoterade bolag ser vidare annorlunda ut i exempelvis Sverige 

gentemot Storbritannien och USA. Detta är för Storbritannien och USA bland annat har ett 

mer spritt ägande jämfört med den svenska ägarstrukturen och många andra 

kontinentaleuropeiska länder där börsbolag främst innehar en eller några få kontrollerande 

ägare (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2016). 

3.2 Noterade och onoterade bolags redovisningsregler 
 Vid jämförelse mellan noterade och onoterade bolag kan skillnader i redovisningsregler 

påverka studien. Noterade bolag har fler restriktioner och regler att följa vid upprättande av 

sin årsredovisning jämfört med onoterade bolag. Baserat på bolagens storlek på den nordiska 

börsen delas de in i följande tre kategoriseringar på Nasdaq OMX; Large Cap, Mid Cap och 

Small Cap. Small Cap-bolag kategoriseras som bolag med ett börsvärde på högst en miljard 

euro (Nasdaq, 2017). För att ett bolag vidare ska bli godtagbart för en börsnotering kräver 

Nasdaq OMX bland annat att bolaget ska ha publicerat fullständiga redovisningshandlingar 

under minst tre år. Den främsta anledningen till det är att både investerare och börsen ska ha 

en möjlighet att göra en rättvis värdering av bolagets verksamhet vilket ställer krav på den 

externa informationen (Nasdaq, 2016). 

  

Bolags årsredovisningar i Sverige ska upprättas utifrån K-regelverket som 

Bokföringsnämnden står bakom. K-regelverket består av kategorierna K1-K4 som delar in 

svenska bolag i 4 olika grupper vilket baseras på bolagens specifika egenskaper och storlek. 

Samtliga K-regelverk måste även tillämpas i sin helhet (FAR, 2015; Sundgren et al., 2013). 

Bolag som uppfyller mer än ett av följande villkor kommer att behandlas i studien (BFNAR 

2012:1,1 kap. 3§ ÅRL):  

 

➢     Medelantalet anställda har varit fler än 50 personer under de två senaste 

räkenskapsåren. 

➢     Balansomslutningen har uppgått till mer än 40 miljoner kronor under de senaste två   

räkenskapsåren. 

➢     Nettoomsättningen har uppgått till mer än 80 miljoner kronor under de senaste två 

räkenskapsåren 
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Bolag som uppfyller mer än ett av villkoren ovan ingår i kategorin större bolag och det är 

därför bolag inom kategorin K3 och K4 som kommer studeras och jämföras i studien 

(BFNAR 2012:1, 1 kap. 3 § ÅRL). K3 innefattar större och onoterade bolag medan K4 

innefattar större och noterade bolag på marknaden (Drefeldt & Törning, 2013; Sundgren et 

al., 2013). K3 är ett principbaserat regelverk och inkluderar den normgivning som de 

onoterade bolagen bör upprätta i sina årsredovisningar och koncernredovisningar (BFNAR 

2012:1, 2 kap; Broberg & Eriksson, 2014). Noterade bolag som följer K4 regelverket ska 

upprätta sin årsredovisning och koncernredovisning utifrån två internationella standards, 

IFRS (International Financial Reporting Standards) och IAS (International Accounting 

Standards) som ges ut av IASB (International Accounting Standards Board)(SOU 2003:71). 

Kravet om att noterade bolag måste följa IAS/IFRS regleringar började gälla från och med 

den 1:a januari 2005 men det innefattar inte onoterade bolag på den svenska marknaden till 

samma mån. Syftet med kravet är att utjämna skillnader mellan internationella och svenska 

regler på marknaden (Fagerström & Lundh, 2005). 

  

Det finns vidare ett antal betydande skillnader mellan noterade och onoterade bolags 

redovisningsregler. En av de väsentligaste skillnaderna är försiktighetsprincipen eftersom 

svenska redovisningsprinciper lägger betydligt större vikt vid den principen jämfört med 

IASB´s ramverk (Fagerström & Lundh, 2005). Försiktighetsprincipen innebär att man hellre 

ska värdera skulderna för högt än för lågt och tillgångarnas värde ska alltid värderas försiktigt 

(BFNAR 2012:1, 2 kap. 4§ ÅRL; Broberg & Eriksson, 2014). I Sverige är 

försiktighetsprincipen en fristående princip med stor betydelse medan den endast är en 

underliggande princip inom IASB. Det blir därmed en betydande skillnad i hur tillgångarna 

värderas i noterade respektive onoterade bolags årsredovisning. Utifrån försiktighetsprincipen 

ska anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärdet med hänsyn till bland annat 

avskrivningar och nedskrivningar (ÅRL 1995:1554, 4 kap). Däremot följer IASB´s regelverk 

oftare värdering av tillgångar till anskaffningsvärde och prioriterar värdering av tillgångar till 

verkligt värde enligt IAS 16. Det verkliga värdet definieras som priset vid 

värderingstidpunkten som skulle erhållas vid försäljning av en tillgång enligt förordning (EU) 

nr 2015/2113. 
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3.3 Pecking order theory 
Myers och Majluf (1984) har studerat hur bolag väljer finansieringsalternativ när de har 

tillgång till en mängd information vilket har resulterat i utvecklingen av “Pecking order 

theory”. Teorin beskriver tre olika sätt för bolag att finansiera deras verksamhet på. De kan 

antingen använda sig av nyemissioner, låna nytt kapital alternativt återinvestera deras 

vinstmedel med eget kapital (Myers, 1984; Myers och Majluf, 1984). Teorin beskriver hur 

bolag prioriterar när de väljer finansieringsalternativ och betonar att bolag föredrar intern 

finansiering med det egna kapitalet framför extern finansiering. Finansiering drivs av 

kostnader för adverse selection enligt pecking order theory (Myers, 1984; Frank & Goyal, 

2003). En av anledningarna till det kopplas till osäkerheten som cheferna står inför vid 

värdering av bolagens verksamhet och därmed problematiken med informationsasymmetrin 

som kan uppstå mellan cheferna och investerarna (Brooks, 2002). 

  

Cheferna kan inneha mer information angående bolagets risker jämfört med investerarnas 

tillgängliga information vilket benämns som informationsasymmetri (Brooks, 2002). Om 

bolaget är undervärderat är ett attraktivt alternativ till finansiering att låna pengar medans ge 

ut nyemissioner är ett attraktivt alternativ vid övervärdering av bolaget. Dock förekommer 

det en osäkerhet över hur mycket bolaget är undervärderat respektive övervärderat vilket gör 

att risken för felspekulationer ökar vid chefernas beslut (Myers, 1984). Investerarna tolkar 

även nyemissioner som dåliga signaler och ett underinvesteringsproblem kan uppkomma 

eftersom investerare vill diskontera aktiepriset innan de tar deras investeringsbeslut (Zhang & 

Kanazaki 2008; Myers och Majluf, 1984). Det gör att finansiering med intern kapital är 

mindre osäkert för cheferna vilket därför gör det till ett attraktivare finansieringsalternativ. 

Bolag vill därmed undvika finansiering av investeringar med aktier och andra värdepapper 

för att undvika att sälja aktier till ett för lågt marknadspris och därmed hamna i dilemmat att 

missa ett positivt nuvärde. Efter finansiering med interna medel används det eventuella 

överskottet till att betala av lån eller placeras i likvida tillgångar (Myers, 1984). 

  

Pecking order theory beskriver även finansieringsalternativ när den interna finansieringen är 

bristfällig och behovet av extern finansiering ökar. Bolag använder sig alltid först av det 

säkraste finansieringsalternativet enligt teorin och de ska därför främst låna kapital istället för 

att ge ut nyemissioner eftersom det anses som ett osäkrare alternativ på grund av 

informationsasymmetrin (Myers, 1984). Myers och Majluf (1984) påpekar vidare att bolag 
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har en tendens att föredra finansiering med fonder jämfört med aktier. Pecking order theory 

innebär i sin tur att bolag försöker finansiera sin verksamhet samtidigt som de ständigt vill 

minimera sina negativa kostnadsval. Enligt teorin bestäms vidare bolagets skuldnivå efter att 

den interna finansieringen är förbrukad. Först då ser man efter vilket behov bolaget har för att 

kunna finansiera sin tillväxt (Myers, 1984; Myers & Majluf, 1984). Pecking order theory 

påpekar även att företag med en hög lönsamhet har en lägre skuldsättningsgrad jämfört med 

bolag som har en lägre lönsamhet. Det hör ihop med att lönsamma bolag har en bättre 

möjlighet att finansiera sin verksamhet med interna medel vilket minskar behovet av extern 

kapital (Frank & Goyal, 2009). Slutligen har ett bolag enligt pecking order theory ingen 

optimal kapitalstruktur, det vill säga en optimal struktur mellan skulder och eget kapital 

(Myers, 1984). 

3.4 Skillnader mellan noterade och onoterade bolag 
Skillnader inom de noterade och onoterade bolags lönsamhet, tillväxt och finansiella struktur 

kommer i detta avsnittet att behandla tidigare forskning samt generera studiens tre olika 

hypoteser.  

3.4.1 Lönsamhet 

 Ett bolags lönsamhet kan definieras och tolkas på flera olika sätt och i denna studien görs en 

begränsning av begreppet lönsamhet via Nationalencyklopedins (2017) definition: 

“Lönsamhet mäts i regel som relationen mellan de överskott som erhålls, och värdet av de 

knappa resurser som därvid utnyttjas.” Lönsamhet tolkas bland annat som ekonomisk vinst 

innan skatt vid denna beskrivning. Merparten av den tidigare forskningen som behandlat 

skillnader i lönsamhet för noterade respektive onoterade bolag har använt sig utav nyckeltalet 

räntabilitet på eget kapital (ROE). Ytterligare studier har bland annat utgått från räntabilitet 

på totalt kapital (ROA) som också är ett vanligt nyckeltal för lönsamhet (e.g., Capasso et al., 

2005; Pastusiak et al., 2016; Carpenter & Rondi, 2006; Francia et al., 2011). 

  

Genom att kontrollera för bolagens bokförda värden har Capasso et al. (2005) kommit fram 

till att onoterade bolag har en högre ROE, det vill säga lönsamhet, jämfört med noterade 

bolag som var motsvarande inom storlek och sektor. Rondi et al. (1994) visar liknande 

resultat och påpekar att de noterade bolagen är mindre lönsamma jämfört med de onoterade 

bolagen som är jämförbara i storlek. Anledningen till att onoterade bolag har en högre 

lönsamhet beror på att de medvetet väljer att utveckla sin interna tillväxt genom extern 
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finansiering (Capasso et al., 2005). Däremot motsäger Carpenter och Rondi (2006) den 

tidigare forskningen och visar utifrån sin studie att noterade bolags lönsamhet i form av ROE 

är högre jämfört med onoterade bolag som var motsvarande inom storlek, vilket bidrar till att 

noterade bolag även har en högre tillväxt. 

  

Anledningar till att onoterade bolag kan inneha en högre ROE jämfört med noterade bolag är 

på grund av att de använder mer främmande kapital än eget kapital (Capasso et al., 2005). 

Capasso et al. (2005) och Hansson et al. (2006) menar att vid en ökad skuldsättningsgrad 

ökar hävstångseffekten vilket således påverkar lönsamheten, ROE. På grund av den högre 

skuldsättningsgraden i de onoterade bolagen uppvisar bolagen en större variation, det vill 

säga högre risk i ROE (Capasso et al., 2005). Hävstångsformeln används frekvent för att visa 

sambandet mellan ROE och de bakomliggande faktorerna som kan påverka ROE (Hansson et 

al., 2006) Det vill säga formeln bedömer bolagsrisker och kopplingen till bolagets lönsamhet 

(Larsson, 2008). En låg soliditet eller hög skuldsättningsgrad behöver inte hota bolagets 

överlevnad, däremot kan bolagets lönsamhet i form av ROE få stora svängningar enligt 

hävstångseffekten som kan bero på exempelvis det egna kapitalets storlek. Hävstångsformeln 

visar hur ett bolag kan öka lönsamheten genom räntabilitet på totalt kapital, skuldräntan och 

skuldsättningsgraden. Bolag kan således öka sin lönsamhet och finansiera sig bättre genom 

att öka sin skuldsättningsgrad när räntabilitet på totalt kapital är högre än skuldräntan 

(Nilsson et al., 2002). Hävstångsformelns uträkningen av ROE före skatt sker med följande 

nyckeltal; räntabilitet på totalt kapital (Rt), skuldräntan (Rs) och skuldsättningsgrad (S/E) 

(Hansson et al., 2006; Nilsson et al., 2002): 

  
ROE = Rt + (Rt - Rs) * S/E 
   
Francia et al. (2011) visar även att det finns en skillnad mellan noterade och onoterade bolags 

ROA inom industrisektorn, där de noterade bolagen har en högre ROA jämfört med de 

onoterade bolagen. Anledningen till att de noterade bolagen har en högre ROA beror på att de 

motsvarande onoterade bolagen innehade en lägre bolags tillväxt (Francia et al., 2011). 

Likaså påpekar Carpenter och Rondi (2006) att noterade bolag har en högre ROA jämfört 

med motsvarande onoterade bolag och påpekar att bolagens lönsamhet ökar en kort tid efter 

bolagens börsintroducering. Dock motsäger en studie av Pastusiak et al. (2016) den tidigare 

forskningen och påpekar att de onoterade bolagen innehar en högre lönsamhet i form av ROA 

jämfört med motsvarande noterade bolag, vilket kan bero på att noterade bolagens lönsamhet 

minskar i takt med en börsnotering. Det överensstämmer med Mikkelson et al. (1997) studie 
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som fann bevis på att under det första året när ett bolag har blivit börsnoterat minskar 

bolagets lönsamhet i form av ROA. Capasso et al. (2005) påpekar att noterade bolag kan 

lägga större vikt på den nuvarande aktiekursen vilket kan resultera i att noterade bolag satsar 

mer på den kortsiktiga tillväxten gentemot den långsiktiga lönsamheten. På grund av att 

tidigare forskning har visat olika resultat gällande bolags lönsamhet blir det svårt att 

förutsäga resultatet från våra hypoteser. Dock ger tidigare forskning en indikation på att 

noterade bolag har en högre lönsamhet jämfört med onoterade bolag. Högre lönsamhet 

innebär att noterade bolag har en högre räntabilitet på eget kapital(ROE) och totalt kapital 

(ROA) jämfört med onoterade bolag. Detta gör att hypotesen om lönsamhet kan utformas 

utifrån tidigare studier och forskarnas resonemang:  

  

H1: Noterade bolag har en högre lönsamhet jämfört med onoterade bolag 

3.4.2 Tillväxt 

En förbättrad tillväxt kan vara ett incitament till att bolag blir börsnoterade (Capasso et al., 

2005; Carpenter & Rondi, 2006; Ramezani et al., 2002; Pagano et al., 1998). Det är 

framförallt småbolag som lockas till den noterade marknaden påpekar Bancel och Mittoo 

(2009). Småbolags främsta syfte är att få in mer kapital för en ökad tillväxt medan större 

bolag värnar mer om den förbättrade övervakningen som uppkommer i samband med en 

börsnotering (Bancel & Mittoo, 2009). Tidigare studier har visat att bolag på börsen har en 

snabbare tillväxttakt i både antal anställda, totala tillgångar, investeringar och omsättning, 

vilket gör att noterade bolag antas prestera bättre jämfört med onoterade bolag (Revest & 

Sapio, 2013; Capasso et al., 2005). Det fanns även skillnader mellan amerikanska och 

italienska noterade bolag där de amerikanska bolagen hade en högre tillväxttakt inom 

tillgångar, omsättning och försäljning efter en börsintroduktion jämfört med de italienska 

noterade bolagen (Carpenter & Rondi, 2006). I Carpenter och Rondi (2006) studie var dock 

de italienska bolagen i genomsnitt större än de amerikanska bolagen inom antal anställda men 

innehade ett lägre eget kapital vilket kan ha kan påverkat de italienska bolagens tillväxttakt. 

Skillnaderna mellan länderna förklaras även som ett resultat av hur respektive lands interna 

marknad ser ut vilket bland annat är beroende av ländernas regleringar, lagar och bolagens 

ålder och storlek (Carpenter & Rondi, 2006; Bancel & Mittoo, 2009).    

  

Carpenter och Rondi (2006) påpekar vidare att småbolags anläggningstillgångar växer i en 

högre takt jämfört med större bolags anläggningstillgångar. Capasso et al. (2005) poängterar 
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även att noterade bolag växer i en snabbare takt jämfört med onoterade bolag som är liknande 

i storlek. Vidare förklaras onoterade bolags lägre tillväxttakt som ett resultat av att onoterade 

bolag föredrar att satsa mer på en intern tillväxt jämfört med förvärv (Capasso et al., 2005). 

Onoterade bolag visade sig dock ha en högre tillväxttakt i omsättning och i 

anläggningskapital (Carpenter & Rondi, 2006). Dock påpekar Carpenter och Rondi (2006) att 

en ökad tillväxt inte är någon garanti vid en börsnotering. Rydqvist och Högholm (1995) som 

studerar den svenska marknaden behandlar familjeägda bolag som ville börsnoteras mellan 

åren 1970-1991 och kontrollerar för ägarstruktur och storlek. De poängterar dock att svenska 

bolag inte börsnoteras enbart med syftet att kunna finansiera sin tillväxt. De börsnoterar sig 

främst för att få in mer kapital i bolaget och därmed finansiera sina investeringar (Rydqvist & 

Högholm, 1995).  

  

En del tidigare studier hävdar dock att bolagens investeringar minskar i takt med en 

börsnotering, exempelvis investeringar i materiella tillgångar (Pagano et al., 1998; Capasso et 

al., 2005). Minskningen i investeringsgraden förklaras som ett resultat av entreprenörernas 

försök att anpassa sig till marknaden (Pagano et al., 1998). Onoterade bolag är vidare mer 

beroende av lånefinansiering jämfört med noterade bolag och eftersom bankerna prioriterar 

säkerhet föredrar de att låna ut kapital till materiella tillgångar jämfört med immateriella 

tillgångar. Detta bidrar till att onoterade bolag investerar mer i materiella tillgångar än 

immateriella tillgångar jämfört med noterade bolag, vilket bidrar till att onoterade bolag får 

en lägre tillväxttakt. Anledningen till att noterade bolag innehar en högre tillväxttakt beror på 

att de får en högre avkastning när de investerar i immateriella tillgångar  och de är inte lika 

beroende av lånefinansiering (Capasso et al., 2005). Tidigare studier påpekar även att en hög 

tillväxt inte maximerar bolagets lönsamhet eller aktieägarvärde (Ramezani et al., 2002). 

Ramezani et al. (2002) kom fram till att bolag med en måttlig tillväxttakt inom omsättning 

innehade både en högre avkastning och ett högre aktieägarvärde. Det blir svårt att förutsäga 

resultatet från våra hypoteser eftersom tidigare forskning har visat olika resultat i sina studier. 

Dock ger tidigare forskning en indikation på att noterade bolag har en högre tillväxttakt 

jämfört med onoterade bolag. Med högre tillväxttakt menas att noterade bolag har en högre 

omsättningstillväxt och tillväxt i antal anställda jämfört med onoterade bolag. Detta gör att 

hypotesen om tillväxt kan utformas utifrån tidigare studier och forskarnas resonemang: 

  

H2: Noterade bolag har en högre tillväxt jämfört med onoterade bolag 
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3.4.3 Finansiell struktur  

Bolags optimala finansiella struktur är beroende av en specifik nivå av skulder och eget 

kapital som minimerar bolagets kapitalkostnader över en given risknivå i bolaget. Det 

resulterar i att den optimala finansiella strukturen kan variera mellan olika bolag på 

marknaden (Eiteman, 2013). Däremot enligt pecking order theory har bolag ingen optimal 

struktur mellan skulder och eget kapital (Myers, 1984). Detta kan kopplas ihop med tidigare 

forskning som har fått ett varierande resultat. En del tidigare forskning påpekar att noterade 

bolag har en lägre skuldsättningsgrad gentemot onoterade bolag vilket förbättrar deras 

finansiella styrka, det vill säga soliditet. Detta leder till att hanteringen av de ekonomiska 

problemen förbättras för noterade bolag. Därmed använder onoterade bolag mer banklån 

jämfört med noterade bolag som använder mindre banklån och mer aktiekapital (e.g., 

Carpenter & Rondi, 2006; Rondi et al., 1994; Capasso et al., 2005; Pagano et al., 1998; Brav, 

2009). Capasso et al. (2005) menar att noterade bolag fokuserar mer på att minska sin 

nuvarande skuldkvot jämfört med onoterade bolag vilket resulterar i en lägre andel skulder. 

Pagano et al. (1998) förklarar det fenomenet som ett resultat av att många bolag går mot en 

börsnotering med syftet att återbalansera deras finansiella struktur efter en period med 

mycket investeringar och en hög tillväxt. Onoterade bolag är mer skuldsatta jämfört med 

noterade bolag även efter kontroll av bolagets lönsamhet, storlek och förmåga att 

tillhandahålla säkerheter. Trots att onoterade bolag är mer skuldsatta har de kortare löptid på 

sina skulder gentemot noterade bolag (Giannetti, 2003). 

 
Att ge ut aktier på aktiemarknaden är ett billigare alternativ för noterade bolag om de strävar 

efter en ökad tillväxt jämfört med att använda främmande kapital (Brav, 2009). Brav (2009) 

menar att noterade och onoterade bolags finansiella struktur även påverkar bolagets 

ägarstruktur. Enligt Jensen och Meckling (1976) kan relationen mellan den finansiella 

strukturen och ägarstrukturen förklaras till viss del utifrån agentteorin. Agentteorin förklarar 

sambandet mellan principalen och agenten i näringslivet, där principalen (ägaren) anställer 

agenten (anställde) för att bedriva bolaget. Agentproblematiken inom agentteorin uppstår på 

grund av skillnader mellan principalens och agentens mål och önskningar. Enligt agentteorin 

är principalen och agenten nyttomaximerade, däremot arbetar de mot en maximering som 

gynnar de själva, vilket blir problematisk då agenten ej agerar utifrån principalens vilja eller 

beslut (Jensen & Meckling, 1976). Detta resulterar i att kontrollen i bolag blir värdefull. Har 

dock flera ägare kontrollen i bolagen kan det uppstå intressekonflikter (Brav, 2009). I 

onoterade bolag uppstår det därför mindre agentproblem eftersom onoterade bolag oftast har 
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färre ägare jämfört med noterade bolag som vanligtvis påverkas av flera ägare (Ang et al., 

2000). Enligt Wellalage och Locke (2011) varierar dock agentkostnader beroende på bolagets 

storlek och hur verksamheten är finansierad.  

 
Jensen och Meckling (1976) hävdar att skulder har en viktig påverkan på agentkostnader. 

Bolag med höga skulder övervakas mer noggrant av kreditgivaren och har färre möjligheter 

att bedriva icke-värdemaximerande aktiviteter, vilket således ökar agentkostnaderna (Jensen 

& Meckling, 1976). Den förbättrade förhandlingspositionen med kreditgivare resulterar i en 

ökad finansiell flexibilitet för noterade bolag (Rajan, 1992; Bancel & Mittoo, 2009; Pagano et 

al., 1998).Pagano et al. (1998) menar att noterade bolag får en förbättrad förhandlingsposition 

vilket ger dem en möjlighet till att låna kapital billigare. Således uppnår noterade bolag mest 

nytta när de använder sin lånefinansiering gentemot onoterade bolag, vilket tyder på att en 

bra relation med kreditgivare är en stor fördel när bolaget är noterat (Schoubben & Van 

Hulle, 2011). Schoubben och Van Hulle (2011) menar att på grund av de noterade bolagens 

förbättrade relation med kreditgivare har de bättre tillgång till främmande kapital vilket gör 

att de lättare separerar sina finansieringar och investeringar ifrån varandra. Detta är således 

mer problematiskt för onoterade bolag vilket kan förklaras på grund av deras försämrade 

relation till kreditgivare som kan resultera i svårigheter med att separera bolagets 

finansieringar och investeringar ifrån varandra (Schoubben & Van Hulle, 2011). Forskare 

menar därmed att noterade bolag har mindre finansieringsproblem jämfört med onoterade 

bolag (e.g., Beck et al., 2006; Giannetti, 2003). 

  
En väsentlig skillnad mellan noterade och onoterade bolag är graden av 

informationsasymmetri mellan bolagens interna och externa aktörer vid tidpunkten kapitalet 

samlades in i bolaget (Brav, 2009). Onoterade bolag har mindre transparens mot externa 

aktörer och värdet av det egna kapitalet är mer känsligt för informationsasymmetrin jämfört 

med värdet av det främmande kapitalet. Det resulterar i att kostnaden för eget kapital i 

förhållande till främmande kapital är högre för onoterade bolag jämfört med noterade bolag 

(Myers & Majluf, 1984; Brav, 2009). Brav (2009) menar således att eget kapital blir mindre 

attraktivt för onoterade bolag jämfört med införskaffandet av främmande kapital. Om eget 

kapital för onoterade bolag är dyrare än för de noterade bolagen blir kostnaden för att få 

tillgång till den externa kapitalmarknaden högre för de onoterade bolagen. Det resulterar i att 

onoterade bolag förlitar sig mer på främmande kapital jämfört med noterade bolag (Brav, 

2009).  
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Kassalikviditet är även en väsentlig del i den finansiella strukturen. Tidigare forskning har 

observerat att kassalikviditet är mer värdefullt för bolag som har svårigheter med att säkra sin 

externa finansiering jämfört med bolag som inte möter en sådan restriktion (e.g., Myers & 

Majluf, 1984; Opler et al., 1999; Kim et al., 1998). Opler et al. (1999) menar att bolag som 

lättare kan tillträda kapitalmarknaden har en lägre kassalikviditet på grund av att de behåller 

sina likvida tillgångar för att säkra sina investeringar när kassaflödet är lågt och anskaffning 

av extern kapital är dyrt. Vidare är det kostsamt för bolag att investera i likvida tillgångar 

eftersom likvida tillgångar ger en låg avkastning och ökar de externa 

finansieringskostnaderna (Kim et al., 1998). Således har investeringens negativa förhållande 

med kassalikviditeten visat sig vara högre för onoterade bolag gentemot noterade bolag 

(Anagnostopoulou, 2013). Det finns således en balans mellan kostnaden att hålla likvida 

tillgångar och nyttan av att minimera behovet av att söka extern finansiering (Kim et al., 

1998). 

  
Enligt Anagnostopoulou (2013) har onoterade bolag en mindre likviditet gentemot noterade 

bolag. Detta kan dock anses vara oväntat eftersom bolag som har en begränsad tillgång till 

finansiering kan få högre finansieringskostnader. Onoterade bolag är mer beroende av skulder 

än eget kapital, vilket ökar bolagens kapitalkostnader gentemot noterade bolag (Brav, 2009; 

Boot et al., 2008). Således reflekterar ökade skuldnivåer en lägre likviditet i onoterade bolag 

vilket överensstämmer med tidigare forskning (e.g., Anagnostopoulou, 2013; Brav, 2009). 

Enligt Baskin (1987), John (1993) samt Kim et al. (1998) har ett bolags skulder ett negativt 

förhållande till bolagets kassalikviditet av främst två anledningar. Den första anledningen 

beror på att när skulder ökar, ökar även kapitalkostnaden som krävs för att investera i likvida 

tillgångar vilket leder till en minskning i den totala kassalikviditeten. Den andra anledningen 

är att bolag med bättre tillgång till skulder kan utnyttja sina skulder istället för att hålla i 

likvida tillgångar (Baskin, 1987; John, 1993; Kim et al., 1998). Det blir vidare svårt att 

förutsäga resultatet från vår hypotes om finansiell struktur eftersom tidigare forskning har 

visat olika resultat i sina studier. Dock ger tidigare forskning en indikation på att noterade 

bolag har en bättre finansiell struktur jämfört med onoterade bolag. En bättre finansiell 

struktur innebär i det här fallet att bolag bland annat har en stark betalningsförmåga på både 

kort- och långsikt samt har ett bra förhållande till kreditgivare. Detta gör att studiens tredje 

och sista hypotes kan utformas utifrån tidigare studier och forskarnas resonemang:  

 
H3: Noterade bolag har en bättre finansiell struktur jämfört med onoterade bolag 
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4. Empirisk Metod 
Den empiriska metoden förklarar studiens urvalsprocess av de noterade och onoterade 

bolagen samt bortfall. En operationalisering av studiens variabler utförs samt val av 

statistisk modell presenteras. Avslutningsvis diskuteras studiens undersökningsfel, kritik mot 

datainsamlingen samt studiens tillförlitlighet.  

4.1 Urvalsprocess och bortfall 
 Utgångspunkten med studien är att kontrollera för samtliga faktorer som kan tänkas påverka 

studiens resultat och studien ska därmed likna ett experiment. I ett experiment kan man 

kontrollera för två grupper och tillämpa en “åtgärd” för att undersöka dess effekt på de 

undersökta grupperna (Dahmström, 2011). I denna studie kommer vi kontrollerar för de två 

grupperna noterade och onoterade bolag där olika nyckeltal tillämpas för att se dess effekt på 

bolagen. Dock kommer vi inte att klara av att kontrollera för samtliga faktorer som påverkar 

effekten eftersom alla variabler inte går att mäta. De kontrollvariabler som kommer att 

användas i studien är bolagens storlek i form av antal anställda och omsättning samt sektorn 

bolagen är verksamma i. Detta går att jämföra med tidigare studiers kontrollvariabler som har 

använt samma variabler för att jämföra bolag. Som tidigare forskning har gjort kommer vi att 

välja ut “tvillingbolag”- matchande noterade och onoterade bolag utifrån dessa tre 

kontrollvariabler för att matcha och jämföra bolagen samt undersöka skillnader mellan deras 

nyckeltal. 

 

Viktiga kontrollvariabler som kan påverka studiens resultat men som inte kontrolleras för i 

urvalet är bland annat konkursrisk, bolagens betalningsföreläggande och ägarstrukturen. 

Onoterade bolag har generellt sett en högre konkursrisk jämfört med noterade bolag till följd 

av att de är mer beroende av att låna främmande kapital till projekt som kan vara 

ogynnsamma för bolaget. Det kan resultera i ökade kostnader för det onoterade bolaget och 

en risk för konkurs. Däremot är denna risk svår att mäta eftersom det är relativt sällsynt att 

bolag går i konkurs eftersom det är många fler faktorer som är med och bidrar till det. Trots 

att vi inte kan identifiera konkursrisken kan vi däremot kontrollera bort onoterade bolag som 

hade gått i konkurs under studien valda tidsperiod eftersom det med störst sannolikhet skulle 

ge ett felaktigt resultat i vår studien. Bolagens betalningsföreläggande kan likaså påverka 

studiens resultat inom samtliga nyckeltal eftersom det berör bolagens ekonomi. Dock finns 

det enbart information om betalningsföreläggande i Kronofogdens register för 3 år bakåt i 
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tiden (Kronofogden, 2017). Eftersom vi studerar en tidsperiod på 7 år blir det därmed inte 

möjligt att kontrollera för detta. Det är även problematisk att kontrollera för ägarstrukturen i 

de noterade och onoterade bolagen eftersom den kan se annorlunda ut inom bolag vilket kan 

påverka studiens resultat. Olika ägarstrukturer inom bolag är exempelvis enskilda ägare, 

statligt riskkapitalbolag, familjeägt bolag och investmentbolag. Det är även svårt att 

kontrollera för ägarstrukturen mellan de noterade och onoterade bolagen eftersom vi då hade 

behövt undersöka hur ägarförhållandet varit bakom koncernmoderbolaget, vilket kan skilja 

sig mellan bolagen. Detta hade därför gjort det problematiskt att identifiera matchande 

noterade och onoterade bolag. Trots detta valde vi bort de onoterade bolagen som var 

direktägda av ett börslistat koncernmoderbolag eftersom det fanns en risk att de skulle bli 

påverkade av ett noterat bolag.  

 

Valet av urvalets storlek är väsentlig för att en hög validitet ska uppnås, det vill säga att man 

mäter det man faktiskt vill mäta. I denna studie föredras en totalundersökning eftersom 

populationen som studien utgår ifrån är relativ liten vilket gör att en slumpmässig 

urvalsundersökning inte är nödvändigt (Dahmström, 2011). Utgångspunkten vid val av 

noterade bolag var de bolag som var finns på affärsdatabasen Holdings vilket är bolag som 

även är listade på Nasdaq OMX. Begränsningen av Small Cap-bolag listade på Nasdaq OMX 

görs eftersom vi anser att de bolagen är tillräckligt stora för att innefatta relevant information 

och inte för stora för att finna matchande bolag till dem. Antalet Small Cap-bolag på 

Holdings är för närvarande 97 stycken men på grund av olika redovisningsregler för bolag 

inom olika sektorer har en begränsning gjorts. Sektorerna som har uteslutits är finans-, 

sällanköp-, råvaru-, energi- och miljö- samt materialsektorn. Anledningen till att de 

sektorerna har uteslutits är på grund av att vi vill utgå från sektorer som innehåller flera bolag 

för att kunna göra en bättre jämförelse mellan de olika sektorerna. En risk som dock kan 

uppstå i studien är risken för undertäckningsfel, eftersom samtliga bolag inom Small Cap-

listan och samtliga sektorer inte inkluderas i studien (Dahmström, 2011).  

 

Urvalsramen består således av 80 noterade bolag efter exkluderingen av de olika sektorerna. 

Det finns vidare 10 stycken olika sektorer på Small Cap-listan på Holdings men på grund av 

begränsningen som har gjorts kontrolleras enbart 5 stycken av sektorerna. Utifrån 

urvalsramen kan vi därmed välja ett tvillingbolag till det noterade bolaget genom att utgå från 

det noterade bolagets storlek samt sektor via bolagens SNI-kod som finns registrerad i 

databasen Retriever. SNI-koden beskriver således bolagens aktuella verksamhet. Vi har 
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kontrollerat de noterade bolagens storlek inom antal anställda och omsättning för år 2009 för 

att välja ut de onoterade tvillingbolagen. Anledningen till att vi utgår från år 2009 är för att vi 

vill studera skillnader som kan uppstå framåt i tiden och därför behövs det en längre 

tidsperiod. För att inte få en alltför stor påverkan av finanskrisen har vi därmed valt att basera 

vår studie på det sista året av finanskrisen för att minska möjliga effekter som kunde ha 

påverkat studiens resultat exempelvis effekter av en börsnedgång, förminskade möjligheter 

på kapitalmarknaden och ett ökat likviditetsbehov. Utifrån matchningen mellan de noterade 

och onoterade bolagen har vi valt bolag som var lika stora inom omsättning och antal 

anställda samt verksamma inom samma sektor. Anledningen till att vi inte utgår ifrån 

matchningstekniken “propensity score matchning” är för att vid mindre observationer är valet 

av matchningsalgoritm mer avgörande än vid större urval (Smith, 2000). Eftersom studien har 

ett litet urval blir det därför betydelsefullt att vi utformar vår egna matchningsprincip för att 

kunna välja ut de noterade och onoterade bolagen mest tillförlitligt. Utifrån urvalsramen 

omfattar det slutgiltiga urvalet för den empiriska studien 50 stycken bolag, där det ingår 25 

noterade bolag respektive 25 onoterade bolag så att antal matchande par blir 25 stycken. För 

att få ett representativt urval som är betydelsefullt vid en statistisk undersökning är inte det 

viktigaste hur många observationer man har, utan urvalets sammansättning med beskrivning 

av hur urvalet tagits fram samt en diskussion om bortfall är lika viktigt (Bringsrud Fekjær & 

Dalén, 2016). I studien har vi därmed förklarat vår urvalsmetod samt bortfall noggrant för att 

få ett representativt urval.  

 

Studien studeras vidare över olika tidsperspektiv. Vi börjar med att studera de noterade och 

onoterade bolagens förändring i nyckeltal, exempelvis förändring i ROE över samtliga 

tidsperioder (2009-2011, 2011-2013 och 2013-2015) tillsammans, för att skapa en 

övergripande bild mellan de noterade och onoterade bolagens skillnader. Därefter studeras 

bolagens förändring i nyckeltal för tre olika tidsperioder för att undersöka ytterligare 

skillnader mellan de noterade och onoterade bolagen. De tre tidsperioderna är åren 2009-

2011, 2011-2013, 2013-2015 och har ett tidsintervall på 2 år eftersom skillnader i bolagen 

över en jämn tid ska undersökas. För att beräkna förändringen i nyckeltalen för exempelvis 

ROE i tidsperioden 2009-2011 har vi först räknat ut ROE för år 2009 och 2011. Därefter har 

vi subtraherat ROE från år 2011 med ROE från 2009 för att få den totala förändringen över 

hela tidsperioden. Samma tillvägagångssätt har använts vid beräkning av de två resterande 

tidsperioderna. Anledningen till att vi studerar förändringen i nyckeltalen är för att studera 

hur nyckeltalen skiljer sig åt mellan tidpunkterna. Detta kommer att skilja vår studie mot 
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merparten av den tidigare forskningen som har studerat nyckeltalens enskilda värde och inte 

förändringen. Genom att studera noterade och onoterade bolags förändring inom exempelvis 

ROE kan vi studera hur förändringen i de noterade och onoterade bolagens ROE skiljer sig 

inom en viss tidsperiod.  

4.2 Operationalisering av studiens variabler 

4.2.1 Beroende Variabel 

 

Lönsamhetsmått 

 

Räntabilitet på eget kapital - ROE 

Nyckeltalet ROE (räntabilitet på eget kapital) har använts i tidigare forskning för att mäta 

lönsamheten inom ett bolag och för att studien ska få en ökad tillförlitlighet tillämpas därför 

detta mått även i denna studie (e.g., Capasso et al., 2005; Carpenter & Rondi, 2006; Rondi et 

al, 1994). ROE mäter hur ett bolag presterar över tid samt hur effektivt bolaget investerar i 

det egna kapitalet (Larsson, 2008). I tidigare studier har man använt bokförda värden istället 

för marknadsvärden eftersom det inte finns tillförlitliga marknadsvärden för onoterade bolag 

(e.g., Capasso et al., 2005; Carpenter & Rondi, 2006). ROE är även ett nyckeltal som 

investerarna anser är särskilt intressant att studera när de funderar på att satsa kapital i ett 

bolag (Larsson, 2008). Detta nyckeltal har använts på samma sätt som den tidigare forskning 

för att mäta de noterade samt onoterade bolagens prestation samt effektivitet. 

 

 Enligt litteraturen kan nyckeltalet ROE beräknas med olika tal från resultaträkningen. ROE 

kan beräknas med resultatet efter finansiella kostnader och intäkter (Skärvad & Olsson, 2008; 

Hallgren, 2002) eller justerat årsresultat i täljaren (Hansson et al., 2006). I nämnaren kan man 

även ta hänsyn till obeskattade reserver och bolagsskatt (Larsson, 2008) eller genomsnittligt 

eget kapital (Hansson et al., 2006). Beräkningen som används i denna studie är med  justerat 

eget kapital i nämnaren inklusive skatten (Skärvad & Olsson, 2015; Hansson et al., 2006; 

Larsson, 2008). I beräkningen är även obeskattade reserver inkluderat. Obeskattade reserver 

visas som uppskjuten skatt i balansräkningen och är kostnaden som bolaget har valt att inte 

betala under räkenskapsåret. När bolaget visar dessa i resultaträkningen drar man av 

bolagsskatten, och därför subtraheras det justerade egna kapitalet med skatten (Hansson et al., 

2006). Formeln för ROE är följande (Larsson, 2008): 
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ROE = (Resultat efter finansiell intäkter och kostnader efter skatt/ (Summa eget kapital + 

Summa obeskattade reserver * (1-skattesats))) * 100 

 
På grund av att flera år studeras i denna studie justeras skattesatsen i beräkningen efter årtal. 

Enligt följande årtal visas bolagsskatten som gäller för det aktuella årets bokslut (FAR, 

2017): 

 

År                        Skattesats 

2009 - 2012:             0.263 

2013 - nuvarande      0.22 

  

Räntabilitet på totalt kapital - ROA 

ROA (räntabilitet på totalt kapital) är ett ytterligare lönsamhetsmått som tidigare forskning 

har använts sig utav och ska därför tillämpas i denna studie (e.g., Pagano et al., 1998; 

Carpenter & Rondi, 2006; Selling & Stickney, 1989).  I tidigare studier har man använt 

bokförda värden istället för marknadsvärden eftersom det inte finns tillförlitliga 

marknadsvärden för onoterade bolag (e.g., Carpenter & Rondi, 2006; Pagano et al., 1998). 

Räntabilitet på totalt kapital (ROA) mäter bolagets vinster som genereras av tillgångarna 

oberoende av tillgångarnas finansiering (Selling & Stickney, 1989). Det vill säga att ROA 

visar om bolagets avkastning på det totala kapitalet är större än bolagets kostnader samt hur 

effektivt ett företag använder sina tillgångar (Larsson, 2008; Hansson et al., 2006). Det är 

vidare ett jämförande mått mellan bolag som verkar inom olika sektorer samt när man vill 

studera skillnader över år. Tidigare forskning har använt sig utav olika beräkningssätt av 

ROA exempelvis EBITDA genom totala tillgångar (Pagano et al, 1998) eller vinstmarginal 

multiplicerat med kapitalomsättningshastighet (Selling & Stickney, 1989). I studien använder 

vi följande definition på ROA (Hansson et al., 2006): 

  

ROA= ((Rörelseresultat + Ränteintäkter från koncernbolag + Externa ränteintäkter + 

Övriga Finansiella intäkter) / Summa tillgångar) * 100   
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Tillväxtmått 

 

Omsättningstillväxt och tillväxt i antal anställda 

En ökad tillväxt är något som de flesta bolag strävar efter och eftersom tillväxt kräver kapital 

är det finansieringen av tillväxt som blir avgörande i slutändan (Hallgren, 2002). Eftersom 

tillväxt är en betydelsefull faktor för bolagsutveckling på marknaden är tillväxtmåttet 

intressant att studera närmare i denna studien. Det finns olika mått som kan användas för att 

mäta tillväxt i bolag och tillväxtmått som har varit förekommande i tidigare studier är 

omsättningstillväxt och tillväxt i antal anställda (e.g., Carpenter & Rondi, 2006; Revest & 

Sapio, 2013). För att göra studien tillförlitlig väljer vi att använda oss utav de tillväxtmått 

som är vanligast inom forskningsområdet. Studien är baserad på två olika tillväxtmått 

eftersom det krävs mer än ett tillväxtmått för att en helhetsbild av bolagstillväxten ska formas 

(Nilsson et al., 2002). Samtliga siffror till beräkningarna är inhämtade från bolagens 

årsredovisningar och de två tillväxtmåtten är beräknade på liknande sätt.    

  

Omsättningstillväxt kan ske både organiskt och genom förvärv i bolag och är detsamma som 

tillväxten i summa rörelseintäkter. För att få ut mest information av måttet 

omsättningstillväxt mäts talet som den relativa skillnaden från ett år till ett annat vilket ger ett 

svar på hur omsättningen har förändrats inom tidsperioderna (Nilsson et al., 2002). Formeln 

för beräkning är följande (Nilsson et al., 2002; Hansson et al., 2006): 

  
Omsättningstillväxt = ((omsättning år t - omsättning år t-1) / omsättning år t-1) * 100 

  
Tillväxt i antal anställda studeras för att tyda hur antalet anställda har varierat i bolagen från 

ett år till ett annat för att studera skillnaden över tidsperioderna. Denna tillväxt kan dock 

variera mycket beroende på sektor och bolag på grund av bolagens olika förutsättningar 

(Nilsson et al., 2002). Följande formeln används vid beräkning (Nilsson et al., 2002): 

  
Tillväxt i antal anställda = ((antal anställda år t - antal anställda år t-1) / antal anställda år 

t-1) * 100 
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Soliditetsmått 

 

Soliditet och skuldsättningsgrad 

Soliditet och skuldsättningsgrad är två soliditetsmått som kan användas för att beräkna ett 

bolags finansiella struktur (Thomasson, 2013). Tidigare forskning har främst utgått från 

nyckeltalen skuldsättningsgrad och soliditet vid beräkning av finansiell struktur och för att 

denna studien ska få en ökad tillförlitlighet används de ovannämnda nyckeltalen (e.g., 

Carpenter & Rondi, 2006; Rondi et al., 1994; Capasso et al., 2005; Pagano et al., 1998). 

Beräkningar av måtten görs på samma sätt för de noterade samt onoterade bolagen för att 

testa hypoteserna inom finansiell struktur. Soliditet är ett begrepp på bolags kapitalstyrka och 

förmåga att överleva förluster vilket sammanfattas som ett mått på hur stabilt ett bolag är 

finansierat (Hansson et al., 2006; Thomasson, 2013). Det vanligaste soliditetsmåttet är kvoten 

mellan eget kapital (inklusive obeskattade reserver) och det totala kapitalet. Det kan kopplas 

ihop med lönsamhet som är huvudfokus i studien eftersom om ett bolag ska överleva på 

längre sikt behöver bolaget vara lönsamt (Thomasson, 2013). Trots att nyckeltalet soliditet 

förekommer ofta inom tidigare forskning, har beräkningen inte förklarats i deras studie, vilket 

är en anledning till att vi utgår ifrån följande formel (Larsson, 2008):  

 
Soliditet = (eget kapital + skattesats*obeskattade reserver) / totalt kapital 

  
Ett alternativt soliditetsmått är skuldsättningsgrad som innefattar kvoten mellan skulder och 

eget kapital inklusive obeskattade reserver. Det är också ett mått på ett bolags förmåga att 

uthärda förluster. Har bolag en hög soliditet och en låg skuldsättningsgrad innebär det att 

bolag har en stark förmåga att uthärda förluster (Andersson, 2013). Andelen eget kapital och 

skuldsättningsgraden har ett omvänt samband, där en låg andel eget kapital ger en hög 

skuldsättningsgrad och vice versa (Hansson et al., 2006). Skuldsättningsgraden kan också 

variera mycket beroende på bolag och sektor men är skuldsättningsgraden över 1,0 har ett 

bolag finansierat sig med mindre eget kapital och mer med främmande kapital (Larsson, 

2008; Hansson et al., 2006). Tidigare forskning har beräknat skuldsättningsgrad som skulder 

dividerat på skulder och eget kapital(Carpenter & Rondi, 2006) eller som kort- och 

långfristiga skulder dividerat med kort- och långfristiga skulder plus eget kapital (Pagano et 

al., 1998). På grund av att tidigare studier har beräknat bolagens nivå för skuldsättningsgrad 

och inte förändring utgår vi från en annan formel. Skuldsättningsgrad beräknas på följande 

sätt (Larsson, 2008):  
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Skuldsättningsgrad = (skulder + skattesats * obeskattade reserver) / (eget kapital + (1- 

skattesats) * obeskattade reserver) 

 
På grund av att flera år studeras i denna studie justeras skattesatsen i beräkningen efter årtal. 

Enligt följande årtal visas bolagsskatten som gäller för det årets bokslut (FAR, 2017): 

  
År                         Skattesats 

2009 - 2012:            0.263 

2013 - nuvarande    0.22 

 
Likviditetsmått 

 
Kassalikviditet 

Likviditet mäter ett bolags betalningsförmåga på kort sikt och det är därmed intressant att 

jämföra mot soliditetsmåttet, betalningsförmågan på lång sikt. Kassalikviditet är ett av de 

vanligaste likviditetsmåtten och har använts i tidigare studier vilket gör det till ett användbart 

mått även i denna studie (e.g., Pagano et al., 1998, Opler et al., 1999). En tumregel i Sverige 

är att bolag bör ha en likviditet på minst 1,0 ggr eller 100% för att de ska inneha en god 

betalningsberedskap, vilket innebär att bolag kan betala sina kortfristiga skulder direkt. Dock 

varierar kassalikviditeten mycket mellan olika sektorer och tumregeln gäller främst för 

industri- och grossistbolag. För exempelvis detaljhandelsbolag ser situationen annorlunda ut 

och kassalikviditeten kan anses vara tillräcklig både på lägre och högre nivåer beroende på 

bolags betalningssätt. Det betyder att mer lönsamma bolag kan ha en lägre kassalikviditet 

jämfört med mindre lönsamma bolag. En hög kassalikviditet kan även vara ett resultat av att 

bolag saknar investeringsmöjligheter alternativt innehar en för avvaktande 

investeringsstrategi (Larsson, 2008; Hansson et al., 2006). Tidigare forskning har beräknat 

kassalikviditet på olika sätt där både Kim et al. (1998) och Anagnostopoulou (2013) dividerar 

omsättningstillgångar med totala tillgångar medan Opler et al. (1999) dividerar 

omsättningstillgångar med totala tillgångar subtraherat med omsättningstillgångar. I denna 

studien definierar vi kassalikviditet enligt följande (Larsson, 2008): 

  

Kassalikviditet = (Summa omsättningstillgångar - Summa varulager) / (Summa 

kortfristiga skulder) * 100 
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Sammanfattning av formler för de beroende variablerna  

Genom att tillämpa nyckeltalens formler kan vi beräkna förändringen i respektive nyckeltal 

för exempelvis åren 2009 och 2011. Dessa två förändringar för åren 2009 och 2011 

subtraheras med varandra för att få den totala förändringen över hela tidsperioden. Detta görs 

även för de två resterande tidsperioderna, 2011-2013 och 2013-2015. Samtliga formler har 

även tillämpats av databasen Retriever som är databasen där nyckeltalens värden i studien 

kommer att samlas in ifrån.  För att göra studien tillförlitlig har vi därmed valt att använda oss 

utav samma beräkningsformler som databasen gör för att kunna kontrollräkna nyckeltalen 

som databasen anger med hjälp av bolagens årsredovisningar.  

4.2.2 Oberoende- och kontrollvariabler 

De oberoende variablerna i studien är de 25 noterade svenska bolagen på Small Cap-listan 

samt de 25 onoterade svenska bolagen. Ett noterat bolag är ett bolag som har uppfyllt kraven 

för dess aktier för att noteras på en reglerad marknad exempelvis på Nasdaq OMX (Fuller & 

Briscoe, 2007; MacKenzie, 1995). Resterande bolag som inte kan erbjuda aktier på den 

öppna marknaden benämns som onoterade bolag. Onoterade bolag får dock sälja aktier på 

den onoterade marknaden utan att annonsera om det, dock får de inte tillåta fler än 200 

personer att teckna värdepapper eller aktier i bolaget (Bolagsverket, 2016). De oberoende 

variablerna kodas som en dummyvariabel där 1=noterade bolag och 0=onoterade bolag.  

 

Tanken med studien är att vi ska kontrollera för samtliga variabler som kan tänkas påverka 

vårt resultat. Dock kan vi endast kontrollera för en del variabler vilket resulterar i att följande 

kontrollvariabler i studien undersöks; bolagens storlek och bolagens olika sektorer. Bolagens 

storlek kan mätas på flera olika sätt, exempelvis i omsättning, antal anställda, marknadsvärde 

och totala tillgångar. Flertalet tidigare studier har använt sig av storleksmåtten; bolagets 

omsättning och antal anställda vilket är en anledning till att vi använder oss utav dem med 

(e.g., Pagano et al., 1998; Brau et al., 2003; Bancel & Mittoo, 2009). Bolagens storlek och 

sektor används som kontrollvariabler när vi väljer ut de matchande bolagen. Vid 

regressionsanalysen används enbart sektor som en kontrollvariabel eftersom vi vill studera 

skillnader mellan sektorerna för noterade och onoterade bolag. Kodningen gjordes med en 

dummyvariabel per sektor där exempelvis 1=tjänster och 0= icke tjänster. Sektorn 

informationsteknik saknas i regressionen eftersom den sektorn blev den jämförande gruppen 

för samtliga sektorer när sektorn är lika med noll. Resterande variabler som vi inte 

kontrollerar för studeras som olika effekter och andra observerbara faktorer som kan tänkas 
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påverka studiens resultat vid den givna tidpunkten. Det finns dock en risk att effekterna inte 

går att mäta exakt och att de observerbara faktorerna är faktorer vi tror spelar roll men som 

inte går att mäta, exempelvis olika värderingar och subjektiva företeelser (Dahmström, 2011). 

  

Sammanfattning av operationaliseringen 

I syfte med att empiriskt testa hypoteserna som har diskuterats i den teoretiska referensramen 

är följande beroendevariabler utvalda och operationaliseras som följande: 

➢    Lönsamhet: förändring i räntabilitet på eget kapital och räntabilitet på totalt kapital 

➢    Tillväxt: omsättningstillväxt och tillväxt i antal anställda 

➢    Finansiell struktur: förändring i skuldsättningsgrad, soliditet och kassalikviditet  

4.3 Val av statistisk modell   
 Studiens datamaterial består av nyckeltal från databasen Retriever samt bolagens 

årsredovisningar. Underlaget matades in i ett excel dokument och därefter kodades 

variablerna. Excel dokumentet fördes vidare över till statistikprogrammen SPSS och Stata 

och med hjälp av programmens olika statistiska analysmodeller kunde studiens hypoteser 

testas. Det finns vidare många statistiska modeller att använda sig utav i SPSS och Stata där 

valet delvis är baserat på antal observationer som ska studeras i studien. Målet med de 

statistiska testerna är att undersöka om det finns skillnader som är statistiskt signifikanta 

mellan de noterade och onoterade bolagen. Ett antal grundläggande analyser gjordes först för 

att studera den empiriska datans egenskaper. Vi började med att undersöka normalfördelning 

för studiens samtliga nyckeltal genom att utforma ett Normal Q-Q plot med hjälp av SPSS. 

Utifrån ett Q-Q plot ser man att nyckeltalet är normalfördelat när värdena ligger på den räta 

linjen i diagrammet (Wahlgren, 2012). Normalfördelning är följaktligen ett krav för att en del 

tester ska kunna utformas, som exempelvis t-test (Aronsson, 1999). Ett Jarque-Bera test 

utfördes med hjälp av Stata för att undersöka normalfördelningen på studiens residualer för 

att kunna utföra regressionsanalyser. Jarque-Bera testet undersöker skewness (skevhet) och 

kurtosis (toppighet) inom residualernas sannolikhetsfördelning och om det stämmer överens 

med normalfördelningen (Darbyshire, 2012). Om testet har ett p-värde som är mindre än 5% 

innebär det att nollhypotesen förkastas om att det förekommer en normalfördelning (Fabozzi 

et al., 2014). 
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Nästa steg var att göra ett enkelt t-test och ett oberoende t-test för varje nyckeltal med hjälp 

av statistikprogrammet SPSS. De testen är lämpliga när man vill studera en jämförelse mellan 

två olika grupper som i studiens fall är noterade och onoterade bolag. Dessa två tester utförs 

för att studera om skillnaderna mellan medelvärdena för de noterade och onoterade bolagen 

är signifikanta. Det oberoende t-testet ger oss vidare ett värde på ett test som heter Levene´s 

test vilket testar och tar hänsyn till om variansen i de båda grupperna är samma, det vill säga 

om det uppstår heteroskedasticitet (Wahlgren, 2012). Vi gör både oberoende t-test för 

noterade och onoterade bolag med samtliga tidsperioder samt uppdelat i tre olika tidsperioder 

för att studera möjliga skillnader över tid mer detaljerat. Genom ett t-test kan ett p-värde 

beräknas fram vilket är nödvändigt i studien för att studera bolagens skillnader. P-värdet 

behövs för att tyda om studiens hypoteser är statistiskt signifikanta. Statistiskt signifikans 

benämns som olika sannolikhetsnivåer och i denna studien studeras den statistiska 

signifikansen på p<0,05, vilket är ett konfidensintervall på 95%. Det innebär att risken för att 

vi förkastar nollhypotesen som egentligen borde accepteras enbart är 5% (Bryman & Bell, 

2013).  

  

Ytterligare statistiska tester som utförs är multipel linjär regressionstest som utförs med 

användning av statistikprogrammet Stata. Vi utför regressioner för att kontrollera resultaten 

som vi har fått fram genom våra enkla och oberoende t-tester. En multipel linjär regression 

visar om det finns ett samband mellan den beroende variabeln och de oberoende variablerna 

och om sambandet således är signifikant. För att testet ska vara applicerbart krävs det bland 

annat att antaganden om homoskedasticitet ska vara uppfylld. Homoskedasticiteten testas 

med hjälp av både punktdiagram och Breusch-Pagan test som visar om det finns 

homoskedasticitet eller heteroskedasticitet. Heteroskedasticitet kan försvåra tolkningen av en 

regressionsanalys samt påverka så att signifikanstesterna blir felaktiga. Därför är det viktigt 

att kontrollera för det. Vid heteroskedasticitet kommer vi att justera våra variabler med robust 

standard errors för att kunna få korrekta värden (Cronk, 2016). Från en regression får man 

även ut ett p-värde för att studera signifikansen samt ett R²-värde som förklarar variationen i 

den beroende variabeln med de oberoende variablerna (Wahlgren, 2012). 
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4.4 Undersökningsfel 
Det finns ett antal olika feltyper i en statistiskt undersökning som kan uppkomma och som är 

viktigt att vara medveten om (Dahmström, 2011). Vid hypotesprövning kan typ I och typ II 

fel uppkomma. Vid signifikansnivåerna p<0,05 och p<0,1 innebär det en större risk för typ I 

fel jämfört med en signifikansnivå på p<0,01, dock bidrar det istället till en lägre risk för typ 

II fel. Typ I fel uppkommer då hypoteser förkastas trots att de är riktiga, vilket leder till att 

man tror det förekommer ett samband även fast det inte gör det. Typ II fel innebär däremot att 

nollhypotesen accepteras även fast den är felaktig (Bryman & Bell, 2013). Två ytterligare fel 

som kan förekomma vid undersökningen är om det uppstår mätfel och bearbetningsfel 

(Dahmström, 2011). Mätfelen som kan uppstå är om vi har använt rätt nyckeltal för att testa 

våra hypoteser samt om dessa nyckeltal går att tillämpa på våra hypoteser. På grund av att vi 

har utgått från tidigare studiers val av nyckeltal kan vi inte utesluta att ett mätfel har uppstått. 

Däremot testar vi även andra mått för att komplementera med tidigare studiers val av 

nyckeltal. Bearbetningsfelet som kan förekomma vid genomförandet av databearbetning är 

att man kodar fel (Dahmström, 2011). Däremot för att minimera felet som kunde uppstå 

granskades datamaterialet innan inmatning och kodades korrekt enligt kurslitteratur om 

SPSS.  

  

Det förekommer även kritik mot de statistiska analysmodeller vi har valt att använda oss utav 

i studien. Eftersom t-test som används i studien inte visar hur mycket varje variabel påverkar 

utan studerar endast skillnader blir det en kritik i vår studie. Därför utförs en multipel linjär 

regression eftersom samband kan tydas i regressionen vilket är lämpligt i studien. Vi kan 

dock inte enbart förlita oss på om testerna förespråkar en statistisk signifikans eftersom de 

inte alltid är korrekta. Det är därför viktigt att vi har teori som kan kopplas samman med 

studiens resultat för att öka tillförlitligheten. För att vidare minska vår felbedömning av 

utläsning av analysmodellernas resultat har vi noga läst på om varje specifikt test för att 

inneha korrekt kunskap.   
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4.5 Kritik mot datainsamling 
Under datainsamlingen har vi försökt undvika fel i största möjliga fall, där vi utifrån 

Dahmström (2011) påstående studerat källorna rationellt. Därför har vi i den empiriska delen 

hämtat årsredovisningar från de utvalda noterade och onoterade bolagens hemsidor. Att 

misstänka att dessa offentliga siffror i årsredovisningarna skulle vara inkorrekta är ytterst 

tveksamt, då vi  inte har någon anledning att tro att bolagen inte redovisar på ett tillförlitligt 

sätt. De utvalda bolagen följer nämligen K-regelverket vilket gör att deras bolag noga har 

blivit granskade av revisorer  vilket resulterar i tillförlitligare årsredovisningar. Eftersom vi 

endast undersöker bolagens  balansräkning- och resultaträkning och inte dess framtida 

möjligheter och utveckling påverkas inte vår studie subjektivt.  

4.6 Studiens tillförlitlighet  
Forskningens kvalitet grundas på en del olika aspekter. Det är viktigt att forskningen grundas 

både på validitet, reliabilitet och replikerbarhet. För att denna studien ska anses inneha en hög 

reliabilitet och replikerbarhet har samtliga variabler i studien blivit beskrivna och förklarade 

noggrant. Det finns även möjlighet för andra personer att studera källorna som har använts 

samt följa studiens tillvägagångssätt för att göra om forskningsprocessen på nytt (Bryman & 

Bell, 2013). Reliabilitet och tillförlitlighet ökar därmed även i studien eftersom vid val av 

“tvillingbolag” hade vi förmodligen fått liknande resultat om utgångspunkten varit de 

onoterade bolagen istället för de noterade bolagen. Validitet i studien kan anses vara relativt 

hög eftersom det som avses mätas har definierats noga för att minska risken för en felaktig 

mätning. Validiteten kan i sin tur både vara intern och extern där intern validitet syftar på 

frågan om den oberoende variabeln verkligen påverkar den beroende variabeln som resultatet 

visar. Extern validitet innebär däremot kritik mot urvalet som studeras för att säkerställa ett 

representativt urval. Validiteten i studien ökar således genom att vi har valt den bästa 

matchningen för de noterade och onoterade bolag utifrån den tillgängliga informationen som 

fanns (Bryman & Bell, 2013). 
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5. Empiri 
Studien är baserad på 50 stycken bolag, där 25 bolag är noterade på OMX Small Cap-listan 

och 25 bolag är onoterade på den svenska marknaden. Varje noterat bolag har blivit matchat 

med ett onoterat bolag utifrån kriterierna gällande lika antal anställda, omsättning och sektor. 

Därmed har de bästa matchningarna valts ut och studiens “tvillingbolag” har kunnat 

identifierats. I tabell 1 visas de matchande paren för de noterade och onoterade bolagen som 

verkar inom olika sektorer. Bolagen är vidare utvalda från 5 olika sektorer. I tabellen 

presenteras även de olika sektorerna för de noterade och onoterade bolagen. De 25 matchande 

bolagsparen är utvalda från följande sektorer; tjänster, industri, hälsovård, handel och varor 

samt informationsteknik. Sektorn som innehar flest bolag är tjänstesektorn där det finns 7 

matchande par medan sektorn som innehar minst bolag är hälsovård där det endast finns 3 

matchande par. 

 

Tabell 1: Noterade och onoterade tvillingbolag  
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 6. Empiriskt resultat  
Studien ämnar att undersöka om bolagens lönsamhet, tillväxt och finansiella struktur skiljer 

sig åt mellan noterade och onoterade “tvillingbolag” och om det förekommer några 

skillnader beroende på vilken sektor bolagen är verksamma i. Resultatet kan därmed bidra 

till att visa skillnader mellan noterade och onoterade bolag på den svenska marknaden.  

 

Resultatet för samtliga tester, både signifikanta och ej signifikanta förklaras i detta avsnitt för 

att ge en övergripande bild om det finns skillnader eller ej mellan de noterade och onoterade 

bolagen. Samtliga tabellerna för testerna som inte är signifikanta kan tydas i bilagan. 

Strukturen inom detta avsnitt delas upp inom tre delar; lönsamhet, tillväxt och finansiell 

struktur. Där förändringen i nyckeltalen inom varje del undersöks med olika tester. Inom 

varje del utförs ett enkelt t-test för varje nyckeltal över samtliga tidsperioder. Därefter utförs 

ett oberoende t-test för varje nyckeltal, både över samtliga tidsperioder och uppdelat i tre 

olika tidsperioder. Sedan utförs en multipel linjär regression för varje nyckeltal över samtliga 

tidsperioder och även inom varje tidsperiod. Resultatet baseras således på nyckeltalens 

förändring över samtliga tidsperioder samt uppdelade i tre tidsperioder. För att beräkna 

förändringen i nyckeltalen för exempelvis ROE i tidsperioden 2009-2011 har vi räknat ut 

förändringen i ROE år 2009 och 2011. Samma tillvägagångssätt har använts vid beräkning av 

de två resterande tidsperioder.  

 

För att en övergripande bild ska ges över de noterade och onoterade bolagen utformades först 

en deskriptiv statistik som kan tydas i tabell 2. I tabellen presenteras data över samtliga 

nyckeltal som undersöks i studien samt deras förändringar inom de tre olika tidsperioderna. 

Skillnader kan tydas mellan de noterade och onoterade bolagens medelvärde och median över 

de olika tidsperioderna. De noterade bolagen hade ett högre medelvärde i förändringen i 

ROE, tillväxt i antal anställda, skuldsättningsgrad och kassalikviditet under tidsperioden 

2009-2011. Dock kan en skillnad tydas över tid eftersom i tidsperioderna 2011-2013 och 

2013-2015 var det istället onoterade bolag som hade ett högre medelvärde inom ett antal 

nyckeltal. De onoterade bolagen hade i tidsperioden 2011-2013 ett högre medelvärde för 

nyckeltalen inom förändring i ROA, soliditet, skuldsättningsgrad och kassalikviditet och i 

tidsperiod 2013-2015 var nyckeltalen omsättningstillväxt, tillväxt i antal anställda, 

skuldsättningsgrad och kassalikviditet högre jämfört med noterade bolags nyckeltal. 

Merparten av de onoterade bolagens median inom olika nyckeltal var även högre under 
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tidsperioderna 2009-2011 och 2011-2013 jämfört med de noterade tvillingbolagen. Som kan 

tydas i tabell 2 har de finansiella struktur nyckeltalen negativa värden inom vissa 

tidsperioder. Eftersom det är förändringen i nyckeltalen som studeras kan det resultera i både 

positiva och negativa värden inom de olika tidsperioder.  

 

Tabell 2: Deskriptiv statistik för noterade och onoterade bolags förändring i nyckeltal  

 
 

En deskriptiv statistik utformades även för sektorerna som de noterade och onoterade bolagen 

är verksamma i för att studera eventuella skillnader i nyckeltalens förändring mellan 

sektorerna. Resultatet påvisade flertalet skillnader mellan de noterade och onoterade bolagens 

sektorer över samtliga tidsperioder vilket kan tydas i bilaga 2. Resultatet visar att inom 

tjänstesektorn hade noterade bolag ett högre medelvärde i samtliga nyckeltal förutom i 

förändring i soliditet jämfört med de onoterade tvillingbolagen. De onoterade bolagen hade 

dock en högre median inom merparten av nyckeltalen inom tjänstesektorn. Vidare kan det 

tydas att inom industrisektorn hade noterade bolag ett högre medelvärde för samtliga 

nyckeltal förutom i förändring i soliditet och kassalikviditet jämfört med onoterade bolag. 

Studeras hälsovårdssektorn ser man att de onoterade bolagen hade ett lägre medelvärde i både 

förändring i ROE, ROA, soliditet samt kassalikviditet jämfört med noterade bolagen. 

Förändringen i kassalikviditeten mellan de noterade och onoterade bolagen inom 



  
  

40 
  

hälsovårdssektorn skiljer sig relativt stort eftersom de noterade bolagen hade en 19% högre 

förändring i kassalikviditet inom medelvärdet jämfört med de onoterade bolagen. Vidare hade 

de onoterade bolagen som verkar inom sektorn handel och varor ett högre medelvärde för alla 

nyckeltal förutom i omsättningstillväxt och förändring i skuldsättningsgrad jämfört med de 

noterade bolagen som verkar inom samma sektor. Det skiljer sig mot sektorn 

informationsteknik eftersom noterade bolag hade ett högre medelvärde inom nyckeltalen 

omsättningstillväxt, tillväxt i antal anställda, förändring i soliditet och kassalikviditet.   

6.1 Normalfördelning i nyckeltalen och residualerna  
För att tyda om samtliga nyckeltal är normalfördelade utförs ett Normal Q-Q Plot på 

respektive nyckeltal. Dessa tester är betydelsefulla eftersom det krävs en normalfördelning 

för att vara säker på att resultaten kan användas i studiens analys. Om värdena är 

normalfördelade ska punkterna vara placerade nära den räta normalfördelningslinjen 

(Wahlgren, 2012). I bilaga 3 kan Normal Q-Q Plot för respektive nyckeltal tydas som är 

baserad på samtliga tidsperioder i studien för att skapa en överskådlig bild av nyckeltalen. 

Det kan därmed tydas att nyckeltalet förändring i ROA är relativt normalfördelat medan 

nyckeltalet förändring i ROE visar en lägre normalfördelning eftersom punkterna är mer 

spridda från normalfördelningslinjen. Omsättningstillväxt är också relativt normalfördelat 

medan tillväxt i antal anställda visar en desto sämre normalfördelning. Förändring i soliditet 

visar att merparten av punkterna i diagrammet ligger nära den räta linjen vilket tyder på en 

normalfördelning. Dock har förändring i skuldsättningsgrad och kassalikviditet inte en lika 

stark normalfördelning eftersom punkterna ligger mer utspridda från den räta linjen. Men 

eftersom samtliga nyckeltal är relativt normalfördelade kan studiens tester genomföras 

eftersom dess antaganden om normalfördelning har blivit uppfyllda.  

 

I regressionsanalyserna som utförs testas även residualernas normalfördelning med ett 

Jarque-Bera test. Resultatet för Jarque-Bera testet i regressionerna för förändring i soliditet 

och i förändring i kassalikviditet kan tydas i tabell 6 och 9. Resterande resultat från testet kan 

tydas i bilaga 7 för multipel linjär regression över samtliga tidsperioder. Jarque-Bera testet 

påvisade att merparten av regressionerna som utfördes hade ett p-värde som var över 5%. Det 

innebär att nollhypotesen förkastas om att det förekommer en normalfördelning i 

residualerna. Nyckeltalet förändring i soliditet hade dock ett p-värde som var mindre än 5% 

vilket innebär att nollhypotesen inte kan förkastas. Däremot är resultatet från Jarque-Bera 
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testet inte helt tillämpligt eftersom vi har ett litet urval i studien samt att Jarque-Bera testet är 

överkänslig mot urvalets storlek vilket kan bidra till en ensidig synvinkel. Eftersom vi har 

heteroskedasticitet i regressionerna kan det således vara en faktor till att normalitetstestet 

påverkas, vilket är en ytterligare anledning till att testet inte är helt tillämpligt. 

6.2 Lönsamhet 
Studien ämnar delvis att undersöka om noterade bolag har en högre lönsamhet jämfört med 

onoterade tvillingbolag. Jämförelsen inom lönsamhet görs mellan de noterade och onoterade 

bolagen via lönsamhetsmåtten räntabilitet på eget kapital (ROE) och räntabilitet på totalt 

kapital (ROA). Studien ska därmed testa förändringen i nyckeltalen genom att utgå från 

följande hypoteser:  

 

Hypotesprövning  

H1A0: Noterade bolags ROE är inte skilt från onoterade bolags (β=0) 

H1A: Noterade bolags ROE är skilt från onoterade bolags (β≠0) 

H1B0: Noterade bolags ROA är inte skilt från onoterade bolags (β=0) 

H1B: Noterade bolags ROA är skilt från onoterade bolags (β≠0) 

 

Enkelt t-test  

Ett enkelt t-test har utförts över samtliga tidsperioder på de noterade och onoterade bolagen 

var för sig för att studera möjliga skillnader mellan de två grupperna och dess lönsamhet 

vilket kan tydas i bilaga 4. Testet jämför medelvärdet av förändring i ROE eller ROA med ett 

testvärde, som är 0 i denna studie. Anledningen till att 0 är testvärdet är för att se om det 

noterade bolagets förändring i ROE eller ROA är skilt från det onoterade bolagets. T-testet 

utfördes med hjälp av dataprogrammet SPSS med ett 95% konfidensintervall. Resultatet 

påvisar att medelvärdet var större för det noterade bolag inom förändring i ROE och ROA 

jämfört med de onoterade “tvillingbolagen”. Dock kan resultatet inte statistiskt säkerställas 

eftersom samtliga p-värden var större än 5%. Vi kan därmed inte statistiskt säkerställa att 

noterade och onoterade bolag är skilda från varandra inom förändring i ROE och ROA utifrån 

det enkla t-testet.   
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Oberoende t-test  

För att se om det finns en möjlig statistisk signifikant skillnad mellan noterade och onoterade 

bolags medelvärden utförs även ett oberoende t-test för samtliga tidsperioder. Det oberoende 

t-testet för lönsamhetsmåtten förändring i ROE respektive ROA kan tydas i bilaga 5, där 

förändring i ROE och ROA är lägre för de onoterade bolagen jämfört med de noterade 

bolagen. För att kunna signifikanstesta skillnaderna mellan de noterade och onoterade 

bolagen är en förutsättning att variansen är samma inom grupperna. I bilagan 9 kontrolleras 

variansen som testas utifrån ett Levene’s test som visar ett signifikansvärde. Ett 

signifikansvärde som är över 5% innebär att variansen är densamma medan ett 

signifikansvärde som är under 5% innebär att variansen inte är lika. På grund av att 

signifikansvärdet i Levene’s testet i förändring i ROA är 30,2% undersöker vi istället raden 

“equal variances not assumed”, eftersom det var över 5%. Dock är signifikansvärdet i ROE 

0,1% vilket är mindre än 5% och därför undersöks raden “equal variances assumed”. Testet 

påvisar dock ingen statistisk signifikans mellan noterade och onoterade bolags lönsamhet; 

förändring i ROE och ROA.  

 

För att ytterligare undersöka om det finns en signifikant skillnad mellan de noterade och 

onoterade bolagens förändring i ROE och ROA har ett oberoende t-test per tidsperiod utförts, 

vilket kan tydas i bilaga 6. Även i dessa tester testas ett Levene´s test för att kontrollera om 

variansen är lika, vilket kan tydas i bilaga 9 för varje tidsperiod inom varje nyckeltal. Utifrån 

Levene’s testets signifikansvärde kan vi undersöka rätt rad. Inom varje tidsperiod är 

förändring i ROE högre för de noterade bolagen jämfört med de onoterade bolagens ROE. 

Kontrollerar vi för tidsperioden 2009-2011 har de noterade bolagen en högre förändring i 

ROA jämfört med de onoterade bolagen. Däremot är förändring i ROA för de noterade 

bolagen lägre för de resterande tidsperioderna. Trots dessa skillnader mellan medelvärdena 

kan vi inte statistiskt säkerställa att det finns en skillnad mellan de noterade och onoterade 

bolagens förändring i ROE och ROA per tidsperiod. 

 

Regression 

 
Räntabilitet på eget kapital - ROE 

 

För att vidare testa studiens hypoteser om lönsamhet utformas regressionsanalyser för att 

studera möjliga statistiska samband mellan studiens oberoende och beroende variabler. En 
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multipel linjär regressionsanalys utfördes därför på de beroende variablerna förändring i ROE 

och i ROA över samtliga tidsperioder. Regressionen för förändring i ROE utfördes för att 

undersöka om det förekommer ett samband mellan den beroende variabeln ROE och de 

oberoende variablerna. Därmed kan man antyda vilken effekt det ges på nyckeltalet 

förändring i ROE om ett bolag är noterat eller onoterat samt om det har någon effekt 

beroende på vilken sektor bolaget är verksamt i.  Följande regressionsekvationen användes: 

 
ROE = a+b*noterade bolag+b2*tjänster+b3*industri+b4*hälsovård+b5*handel och 

varor+ϵ 

  
Heteroskedasticitet testades både med ett punktdiagram och även ett Breusch-Pagan test som 

kan tydas i bilaga 7. Ett punktdiagram som innehar ett rektangulärt mönster är ett tecken på 

homoskedacitet och ett punktdiagram med en mer spridning av punkterna i diagrammet tyder 

på heteroskedasticitet. Vid kontroll av heteroskedasticitet visade punktdiagrammet för 

förändring i ROE en relativ stort spridning av punkterna. Regressionsanalysen som utfördes 

för förändring i ROE visade också tecken på heteroskedasticitet via ett Breusch-Pagan test, 

vilket därmed korrigerades med hjälp av robust standard errors.  

 

Regressionstabellen för lönsamhetsmåttet ROE för samtliga tidsperioder kan tydas i bilaga 7 

och där kan man tyda att förändringen i ROE är 16,8%-enheter högre för de noterade bolagen 

jämfört med de onoterade tvillingbolagen. Detta kan dock inte statistiskt säkerställas med ett 

95% konfidensintervall. Det innebär att när man har ett p-värde som är över 5% är de 

oberoende koefficienterna inte signifikant skilda från noll. Studerar man sektorerna visar 

resultatet att förändring i ROE är 40,8%-enheter lägre för bolag inom tjänstesektorn jämfört 

med bolag inom sektorn informationsteknik. Samtliga sektorer har vidare ett negativt värde 

vilket betyder att oavsett om bolaget är noterat eller onoterat innehar bolag inom 

informationsteknik ett högre förändring i ROE. Resultatet angående sektorerna kan dock inte 

heller statistiskt säkerställas och det går därför inte att lita på koefficienterna fullt ut eftersom 

den sanna effekten kanske är noll. Från regressionen ser vi vidare att förklaringsgraden R² är 

0,0372 vilket innebär att 3,72% av variansen i förändring i ROE kan förklaras av variansen i 

de noterade och onoterade bolagen och de olika sektorerna. Det vill säga att det finns en 

relativ liten påverkan på förändring i ROE om ett bolag är noterat eller onoterat samt vilken 

sektor de är verksamma i. 
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För att få en djupare förståelse för skillnaden mellan noterade och onoterade bolag och dess 

samband till förändring i ROE har vi delat upp regressionen i olika tidsperioder, bilaga 8. I 

bilaga 8 är Breusch-pagan testet mindre än 5% inom varje tidsperiod vilket innebär att det 

finns en heteroskedasticitet mellan variablerna, vilket korrigeras med robust standard errors. I 

denna regression är förändringen i ROE högre för de noterade bolagen jämfört med de 

onoterade tvillingbolagen under de tre olika tidsperioderna. Dock kan detta återigen inte 

statistiskt säkerställas. Studerar man sektorerna under de två sista tidsperioderna har bolag 

inom informationsteknik en högre förändring i ROE jämfört med bolag i de andra sektorerna 

oavsett om bolaget är noterat eller onoterat. Det kan dock inte heller statistiskt säkerställas. 

En skillnad från föregående regression kan vidare studeras i R² eftersom denna regressionen 

innehar en högre förklaringsgrad av variansen på den beroende variabeln på 6%. Det är dock 

fortfarande en låg förklaringsgrad. Avslutningsvis kan det konstateras att det därmed inte 

finns något samband mellan de oberoende variablerna och den beroende variabeln förändring 

i ROE.  

 

Räntabilitet på totalt kapital - ROA 

Vidare utfördes en liknande regressionsanalys på den beroende variabeln förändring i ROA 

över samtliga tidsperioder. Regressionsekvationen för ROE användes även för ROA för att 

studera om det förekom något samband mellan förändring i ROA, noterade och onoterade 

bolag samt de olika sektorerna. Punktdiagrammet för förändring i ROA visar ett relativt 

rektangulärt mönster vilket därmed tyder på en förekomst av homoskedasticitet. 

Regressionsmodellen visar inga tecken på heteroskedasticitet via Breusch-Pagan testet vilket 

kan tydas i bilaga 7 och behövde därmed inte korrigeras med robust standard errors. I bilaga 

7 kan resultatet från regressionen för förändring i ROA tydas med konfidensintervallet 95% 

för samtliga tidsperioder. Resultatet visar att förändringen i ROA endast är 0,031%-enheter 

högre för de noterade bolagen jämfört med de onoterade tvillingbolagen. Däremot kan detta 

inte statistiskt säkerställas. Studeras sektorerna visar resultatet att bolag inom 

informationsteknik har ett högre förändring i ROA jämfört med bolag inom tjänster samt 

handel och varor. Bolag inom informationsteknik har däremot en lägre förändring i ROA 

jämfört med bolag inom sektorerna industri och hälsovård. Det kan dock inte heller statistiskt 

säkerställas och samtliga oberoende koefficienter är därmed inte signifikant skilda från noll. 

Det överensstämmer vidare med regressionens låga R² värde på 0,030. De oberoende 
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variablerna förklarar endast 3% av variansen i förändring i ROA vilket innebär att noterade 

och onoterade bolag samt de olika sektorerna har en låg förklaringsgrad även för ROA. 

Avslutningsvis utfördes en regressionsanalys på förändring i ROA som är uppdelad i tre olika 

tidsperioder för att skapa en djupare förståelse för skillnaden mellan noterade och onoterade 

bolag samt dess samband till förändring i ROA. I bilaga 8 är Breusch-pagan testet större än 

5% inom varje tidsperiod vilket innebär att det finns en homoskedasticitet mellan variablerna. 

I bilaga 8 kan resultatet av regressionen även tydas, dock kan resultatet som uppkommer inte 

statistiskt säkerställas vilket överensstämmer med föregående regressionsanalys. 

Förklaringsgraden R² i denna regressionen är varierande under de tre tidsperioderna, dock är 

den fortfarande relativ låg med högsta förklaringsgraden på 16% under tidsperiod 2009-2011. 

Avslutningsvis kan det konstateras att det därmed inte finns något samband mellan de 

oberoende variablerna och den beroende variabeln förändring i ROA. 

6.3 Tillväxt  
Studien undersöker även om noterade bolag har en högre tillväxt jämfört med onoterade 

“tvillingbolag”. Tillväxtmåtten som undersöks är tillväxten i bolagens omsättning samt 

tillväxt i antal anställda. Studien ska därmed testa förändringen i nyckeltalen genom att utgå 

från följande hypoteser:  

 

Hypotesprövning  

H2A0: Noterade bolags omsättningstillväxt är inte skilt från onoterade bolags (β=0) 

H2A: Noterade bolags omsättningstillväxt är skilt från onoterade bolags (β≠0) 

H2B0: Noterade bolags tillväxt i antal anställda är inte skilt från onoterade bolags (β=0) 

H2B: Noterade bolags tillväxt i antal anställda är skilt från onoterade bolags (β≠0) 

 

Enkelt t-test 

Enkelt t-test utfördes även på nyckeltalen inom tillväxtområdet för att studera om de noterade 

bolagens tillväxt är skilt från de onoterade bolagens tillväxt inom tillväxt i omsättning samt 

antal anställda. Även i detta enkla t-test jämfördes testvärdet som är lika med 0 med 

omsättningstillväxt och tillväxt i antal anställda. Testet utförs med ett konfidensintervall på 

95% och resultatet kan tydas i bilaga 4 för de noterade och onoterade bolagen. Resultatet 

visar medeldifferensen inom omsättningstillväxt samt tillväxt i antal anställda, vilket visar att 

medelvärdet var större för de noterade bolagen jämfört med de onoterade bolagen inom dessa 
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två måtten. Dock kan resultatet inte statistiskt säkerställas eftersom samtliga p-värden var 

större än 5%. Vi kan därmed inte statistiskt säkerställa att noterade och onoterade bolag är 

skilda från varandra inom tillväxtområdet.  

  

Oberoende t-test  

Det utfördes även ett oberoende t-test över samtliga tidsperioder för omsättningstillväxt 

respektive tillväxt i antal anställda för att studera om skillnaderna mellan noterade och 

onoterade bolags medelvärden är signifikanta. Även i dessa tester testas ett Levene´s test för 

att kontrollera om variansen är lika, vilket kan tydas i bilaga 9 för samtliga tidsperioder och 

de uppdelade tidsperioderna för varje nyckeltal. Utifrån Levene’s testets signifikansvärde kan 

vi undersöka rätt rad. I bilaga 5 visar resultatet att noterade bolag har en högre 

omsättningstillväxt jämfört med de onoterade bolagens tillväxt. Samma resultat kan avläsas 

för tillväxten i antal anställda där noterade bolag har ett högre medelvärde jämfört med 

onoterade bolag. Även fast dessa skillnader råder kan resultatet inte statistiskt säkerställa att 

det finns en skillnad mellan noterade och onoterade bolag i omsättningstillväxt och tillväxt i 

antal anställda. Vidare utformades ett ytterligare oberoende t-test per tidsperiod för att studera 

om skillnader i tillväxt mellan noterade och onoterade bolag är signifikanta mellan de tre 

tidsperioderna, se bilaga 6. Resultatet som framgår är skiftande och i tidsperioden 2009-2011 

innehar onoterade bolag en högre tillväxt i omsättning och antal anställda jämfört med 

noterade bolag. I tidsperiod 2011-2013 kan en skillnad tydas eftersom noterade bolag innehar 

en högre tillväxt i både omsättning och i antal anställda. Däremot i tidsperiod 2013-2015 

innehar onoterade bolag en högre omsättningstillväxt medan noterade bolag innehar en högre 

tillväxt i antal anställda. Trots dessa skillnader mellan medelvärdena kan det inte statistiskt 

säkerställas med 95% säkerhet att det finns en skillnad mellan noterade och onoterade bolags 

omsättningstillväxt respektive tillväxt i antal anställda inom de tre olika tidsperioderna.  

Regression 

 

Omsättningstillväxt 

 

Regressionsanalyser utformades för att studera samband mellan bolagens tillväxt och de 

noterade och onoterade bolagen samt vilken sektor de är verksamma i. Det utfördes en 

multipel linjär regression på den beroende variabeln omsättningstillväxt över samtliga 

tidsperioder. Regressionsekvationen ser ut på följande sätt: 
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Omsättningstillväxt = a+b*noterade bolag+b2*tjänster+b3*industri+b4* hälsovård+b5 * 

handel och varor + ϵ 

  

Vid kontroll av heteroskedasticitet visade punktdiagrammet för omsättningstillväxt en relativ 

stor spridning av punkterna. Eftersom ett punktdiagram kan vara svårtolkat utfördes även ett 

Breusch-Pagan test som visade tecken på homoskedasticitet, vilket innebär att justering för 

robust standard errors inte gjordes, vilket kan tydas i bilaga 7. Resultatet från regressionen 

kan tydas i bilaga 7 för samtliga tidsperioder där de noterade bolagen har en 2,5%-enheter 

högre omsättningstillväxt jämfört med de onoterade tvillingbolagen. Resultatet gällande 

sektorerna påvisar även att samtliga bolag inom sektorn informationsteknik oavsett om de är 

noterade eller onoterade innehar en lägre omsättningstillväxt. Dock är dessa resultat inte 

statistiskt säkerställda eftersom samtliga p-värden för de oberoende variablerna är över 5%. 

Detta innebär således att det inte finns något samband mellan noterade och onoterade bolag 

samt sektorerna och omsättningstillväxt. Regressionen visar även en förklaringsgrad, R² 

värde på 0,0167 vilket innebär att 1,67% av variansen i omsättningstillväxten kan förklaras 

av variansen i de noterade och onoterade bolagen och de olika sektorerna. Med andra ord 

finns det en relativt liten påverkan i omsättningstillväxten om ett bolag är noterat eller 

onoterat samt vilken sektor de är verksamma i. 

För att kunna se eventuella skillnader mellan de noterade och onoterade bolagen utfördes 

även en regression vid olika tidsperioder, vilket kan tydas i tabell 3. Resultatet från 

regressionen visar att omsättningstillväxten är lägre för de noterade bolagen jämfört med de 

onoterade tvillingbolagen under två tidsperioder. Resultatet kan dock inte statistiskt 

säkerställas eftersom p-värdena är över 5%. Det som däremot kan säkerställas med statistisk 

signifikans är att det förekommer ett samband mellan sektorerna industri, tjänster, hälsovård 

samt handel och varor och med omsättningstillväxt vid olika tidsperioder. En ytterligare 

skillnad från den föregående regressionmodellen som studerade samtliga tidsperioder kan 

studeras i R² värdena som innehar högre förklaringsgrader när regressionen är uppdelad i 

olika tidsperioder. Det finns med andra ord en större påverkan inom olika tidsperioder på 

omsättningstillväxt om ett bolag är noterat eller onoterat samt beroende på vilken sektor 

bolagen är verksamma i.  
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Tabell 3: Multipel linjär regression för omsättningstillväxt inom varje tidsperiod   

 

Tillväxt i antal anställda 

En multipel linjär regression utfördes även för tillväxten i antal anställda över samtliga 

tidsperioder, vilket kan tydas i bilaga 7. Vid analys av punktdiagrammet och Breusch-Pagan 

testet visade resultatet tecken på heteroskedasticitet, vilket ledde till att koefficienterna i 

regressionen korrigerades för robust standard errors. Detta kan även tydas i bilaga 7. 

Resultatet från regressionen visade vidare att tillväxten i antal anställda är 1,1%-enheter 

högre för de noterade bolagen jämfört med de onoterade tvillingbolagen. Detta kan däremot 

inte statistiskt säkerställas med ett 95% konfidensintervall. Studeras resultatet för sektorerna 

kan man tyda att samtliga sektorer har en positiv koefficient vilket betyder att samtliga bolag 

inom informationsteknik oavsett om de är noterade eller onoterade innehar en lägre tillväxt i 

antal anställda. Däremot kan detta inte heller statistiskt säkerställas. Det innebär att det inte 

finns något samband mellan de oberoende variablerna och tillväxt i antal anställda. Detta kan 

vidare kopplas ihop med regressionens förklaringsgrad som är 0, 0% av variansen i tillväxt i 

antal anställda kan därmed förklaras av variansen i noterade och onoterade bolag samt de 

olika sektorerna. Det vill säga att det inte finns någon påverkan på tillväxt i antal anställda 

om ett bolag är noterat eller onoterat samt vilken sektor de är verksamma i. 

Vidare görs en regression som är uppdelad mellan tre tidsperioder för att studera eventuella 

samband mellan de oberoende variablerna och tillväxt i antal anställda. I tabell 4 är tillväxten 

i antal anställda för de noterade bolagen högre jämfört med de onoterade tvillingbolagen 

under de två första tidsperioderna. Däremot kan detta inte statistiskt säkerställas. Studeras 

sektorerna kan det tydas att merparten av bolagen inom sektorn informationsteknik innehar 

en lägre tillväxt i antal anställda under tidsperioderna 2009-2011 och 2013-2015 jämfört med 
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de andra sektorerna. Däremot kan detta inte heller statistiskt säkerställas. En statistisk 

signifikans kan dock tydas för bolag inom industrisektorn under den första tidsperioden. Det 

påvisar att bolag inom industrisektorn har en högre tillväxt samt att ett samband råder mellan 

antal anställda jämfört med bolag inom informationsteknik i den första tidsperioden. En 

skillnad kan dock ses i R² som innehar högre förklaringsgrader jämfört med föregående 

regression över samtliga tidsperioder. Det finns med andra ord en större påverkan inom de 

olika tidsperioderna på tillväxten i antal anställda om ett bolag är noterat eller onoterat samt 

vilken sektor de är verksamma i.  

  

Tabell 4: Multipel linjär regression för tillväxt i antal anställda inom varje tidsperiod  

 

6.4 Finansiell struktur 
Studien undersöker slutligen om noterade bolag har en bättre finansiell struktur jämfört med 

onoterade “tvillingbolag”. Nyckeltalen som undersöks är soliditet, skuldsättningsgrad och 

kassalikviditet. Studien ska därmed testa förändringen i nyckeltalen genom att utgå från 

följande hypoteser:  

 

Hypotesprövning 

H3A0: Noterade bolags soliditet är inte skilt från onoterade bolags (β=0) 

H3A: Noterade bolags soliditet är skilt från onoterade bolags (β≠0) 

H3B0: Noterade bolags skuldsättningsgrad är inte skilt från onoterade bolags (β=0) 

H3B: Noterade bolags skuldsättningsgrad är skilt från onoterade bolags (β≠0) 

H3C0: Noterade bolags kassalikviditet är inte skilt från onoterade bolags (β=0) 

H3C: Noterade bolags kassalikviditet är skilt från onoterade bolags (β≠0) 
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Enkelt t-test 

Enkelt t-test utfördes för att studera om noterade bolags finansiella struktur var skilt från de 

onoterade bolagens över samtliga tidsperioder. Förändring i soliditet, skuldsättningsgrad och 

kassalikviditets medelvärde jämfördes även med testvärdet som är lika med 0. Resultat från 

det enkla t-testet med ett konfidensintervall på 95% för de noterade och onoterade bolagen 

kan tydas i bilaga 4. De noterade bolagens förändring i soliditet var lägre än de onoterade 

bolagens. Det kan vidare tydas att förändringen i skuldsättningsgraden var högre för de 

noterade bolagen jämfört med de onoterade ”tvillingbolagen”. Förändringen i 

kassalikviditeten hos de noterade bolagen var dock negativ vilket resulterar i att de onoterade 

”tvillingbolagen” innehade en högre förändring i kassalikviditet. Dock kan resultatet inte 

statistiskt säkerställas eftersom samtliga p-värden i testet var större än 5%. Vi kan därmed 

inte statistiskt säkerställa att noterade och onoterade bolag är skilda från varandra inom 

finansiell struktur.  

Oberoende t-test 

Ett oberoende t-test utförs även för variablerna inom den finansiella strukturen över samtliga 

tidsperioder. Ett Levene´s test testas för att kontrollera om variansen är lika, vilket kan tydas i 

bilaga 9 för samtliga tidsperioder och varje tidsperiod inom varje nyckeltal. Utifrån Levene’s 

testets signifikansvärde kan vi undersöka rätt rad. I bilaga 5 har de noterade bolagen både en 

högre förändring i soliditet och skuldsättningsgrad jämfört med de onoterade bolagen. 

Däremot har de onoterade bolagen en högre förändring i kassalikviditet jämfört med de 

noterade bolagen. Dock är samtliga p-värdena högre än 5%, vilket innebär att resultatet inte 

kan statistiskt säkerställas. För att få en djupare inblick inom varje nyckeltal har vi även utfört 

ett oberoende t-test per tidsperiod inom den finansiella strukturen, vilket visas i tabell 5. 

Resultatet visar skillnader mellan de tre tidsperioderna och de noterade och onoterade 

bolagens nyckeltal. I tidsperiod 2009-2011 kan man se att noterade bolag har en högre 

förändring i soliditet jämfört med onoterade bolag. Detta kan statistiskt säkerställas eftersom 

p-värdet är under 5%. Detta innebär att det finns en skillnad mellan de noterade och 

onoterade bolagen och nyckeltalet förändring i soliditeten. Likaså i tidsperiod 2011-2013 

finns det en statistisk signifikans där de onoterade bolagen har en högre förändring i soliditet 

och skuldsättningsgrad jämfört med de noterade bolagen. Detta innebär att det finns en 

signifikant skillnad mellan de noterade och onoterade bolagen och dessa två nyckeltal. Vid 

kontroll av tidsperiod 2013-2015 har de noterade bolagen en högre förändring i 
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skuldsättningsgrad jämfört med de onoterade bolagen. Detta kan statistiskt säkerställas, vilket 

innebär att det finns en signifikant skillnad mellan de noterade och onoterade bolagen inom 

förändring i skuldsättningsgrad. Vidare förekommer det dock ingen signifikant skillnad som 

kan säkerställas mellan noterade och onoterade bolag och nyckeltalet förändring i 

kassalikviditet för alla tidsperioder.  

Tabell 5: Oberoende t-test för nyckeltalen inom finansiell struktur inom varje 

tidsperiod 

 

Regression 

 

Soliditet 

Regressionsanalyser utfördes för att studera möjliga samband mellan bolagens finansiella 

struktur och de noterade och onoterade bolagen samt vilken sektor de är verksamma i. En 

multipel linjär regression samt test för heteroskedasticitet utfördes på de beroende variablerna 

förändring i soliditet, skuldsättningsgrad och kassalikviditet. Den första regressionsmodellen 

inom finansiell struktur som utfördes syftade på att studera eventuella samband mellan den 

beroende variabeln förändring i soliditet och de oberoende variablerna noterade och 

onoterade bolag samt sektorerna över samtliga tidsperioder. Det gav följande 

regressionsekvation: 

  

Soliditet = a+b*noterade bolag + b2*tjänster+b3*industri+b4*hälsovård+b5*handel och 

varor+ϵ 

  

Utifrån punktdiagrammet för nyckeltalet förändring i soliditet kan en antydan till ett 

rektangulärt mönster tydas. Breusch-pagan testet, vilket kan tydas i tabell 6, påvisade även 

homoskedacitet mellan variablerna vilket överensstämmer med punktdiagrammet. Resultatet 

i regressionen kan tydas i tabell 6 där ett konfidensintervall på 95% används. Den oberoende 
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variabeln noterade bolag har ett negativt koefficient värde vilket tolkas som att förändring i 

soliditet är 1,3%-enheter lägre för de noterade bolagen jämfört med de onoterade 

tvillingbolagen. Detta är däremot inte statistiskt signifikant. Studeras sektorerna visar 

resultatet istället att man med statistiskt säkerhet kan påvisa att det finns ett samband mellan 

förändring i soliditet och om bolag är verksamma inom sektorerna tjänster, industri och 

hälsovård. Förklaringsgraden i regressionsmodellen har vidare ett R² värde på 0,0628 vilket 

innebär att 6,28% av variansen i förändring i soliditet förklaras av noterade och onoterade 

bolag samt sektor. Även i denna regressionen förekommer det därmed en relativ låg 

förklaringsgrad mellan de beroende och de oberoende variablerna. Vidare kan interceptet 

tolkas i detta fallet som att förändringen i soliditeten minskar med 3,37 enheter när de 

oberoende variablerna är lika med noll. Detta kan statistiskt säkerställas då p-värdet är under 

5%.  

  

Tabell 6: Multipel linjär regression för förändring i soliditet över samtliga tidsperioder  

 
 

Nästa steg var att utföra en regression för den beroende variabeln soliditet som är uppdelad i 

tre olika tidsperioder för att studera möjliga skillnader mellan soliditet och de oberoende 

variablerna. I tabell 7 är Breusch-pagan testet större än 5% inom varje tidsperiod vilket 

innebär att det finns en homoskedasticitet mellan variablerna. I tabell 7 kan det tydas att 

under tidsperioden 2011-2013 hade onoterade bolag en högre förändring i soliditet jämfört 

med noterade bolag vilket kan statistiskt säkerställas. Studeras istället tidsperioden 2013-

2015 påvisar det att noterade bolag har en högre förändring i soliditet jämfört med onoterade 

bolag vilket också kan statistiskt säkerställas med 95% säkerhet. Sektorerna i regressionen 

visar olika samband mellan variablerna. Det kan tydas att det förekommer ett signifikant 

samband mellan sektorerna hälsovård, industri och tjänster med nyckeltalet soliditet under tre 
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olika tidsperioder vilket kan säkerställas med statistiskt signifikans. Förklaringsgraden R² i 

regressionen var varierande för de olika tidsperioderna. Under tidsperiod 2011-2013 var 

förklaringsgraden som högst på 0,296 vilket innebär att 29,6% av variansen i förändring i 

soliditet kan förklaras av noterade och onoterade bolag samt de olika sektorerna inom den 

tidsperioden. 

 

Tabell 7: Multipel linjär regression för förändring i soliditet inom varje tidsperiod  

 
 

Skuldsättningsgrad 

En multipel linjär regressionsmodell utfördes även på nyckeltalet förändring i 

skuldsättningsgrad över samtliga tidsperioder. Resultatet från punktdiagrammet och Breusch-

pagan testet visade tecken på heteroskedasticitet i regressionen, vilket kan tydas i bilaga 7. 

Värdena i regressionen korrigerades därför med robust standard error för att resultatet skulle 

bli korrekt. I bilaga 7 kan resultatet från regressionen på förändring i skuldsättningsgrad 

studeras. Resultatet visar att förändring i skuldsättningsgraden är högre för noterade bolag 

jämfört med onoterade bolag. Det kan även tydas att bolag som är verksamma inom sektorn 

informationsteknik innehar en högre förändring i skuldsättningsgrad jämfört med de andra 

sektorerna. Följande resultat kan dock inte säkerställas med statistisk signifikans eftersom 

samtliga p-värden är över 5%. Detta innebär således att det inte finns något samband mellan 

noterade och onoterade bolag samt sektorerna och förändring i skuldsättningsgrad. 

Regressionens R²-värde är 0,0204 vilket innebär att 2,04% av variansen i förändring i 

skuldsättningsgrad förklaras av de noterade och onoterade bolagen samt sektorerna. Det finns 

alltså enbart en liten påverkan på förändring i skuldsättningsgrad om bolaget är noterat eller 

onoterat samt vilken sektor de är verksamma i.   
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En ytterligare regression utfördes på den beroende variabeln förändring i skuldsättningsgrad 

där de tre olika tidsperioder var uppdelade för att studera möjliga skillnader. I tabell 8 är 

Breusch-pagan testet mindre än 5% inom varje tidsperiod vilket innebär att det finns en 

heteroskedasticitet mellan variablerna, vilket justeras med robust standard errors. I tabell 8 

kan det tydas att noterade bolag har en högre förändring i skuldsättningsgrad jämfört med de 

onoterade bolagen under tidsperioden 2009-2011. Under tidsperioden 2011-2013 har istället 

de onoterade bolagen en högre förändring i skuldsättningsgrad jämfört med de noterade 

bolagen. Dessa två tidsperioder kan statistiskt säkerställas, vilket innebär att det finns ett 

signifikant samband mellan de oberoende variablerna och förändring i skuldsättningsgraden. 

Vi kan även tyda att tjänstesektorn under tidsperioden 2009-2011 är statistisk signifikant då 

dess p-värde är under 5%, vilket innebär att det finns ett signifikant samband mellan 

tjänstesektorn och förändring i skuldsättningsgrad under den tidsperioden. Resultatet skiljer 

sig därmed från föregående regression över samtliga tidsperioder. Vidare kan interceptet 

tolkas i detta fallet som att förändring i skuldsättningsgraden minskar under tidsperiod 2009-

2011 men ökar under 2011-2013 vilket sker när de oberoende variablerna är lika med noll. 

Detta kan statistiskt säkerställas då p-värdet är under 5%. Vidare har regressionsmodellen 

varierande R² värden under de olika tidsperioderna, den högsta förklaringsgraden är dock på 

20,5% inom tidsperioden 2011-2013. 

 

Tabell 8: Multipel linjär regression för förändring i skuldsättningsgrad inom varje 

tidsperiod  

 
 

Kassalikviditet  

En multipel linjär regressionsanalys har utförts på nyckeltalet förändring i kassalikviditet för 

samtliga tidsperioder. Vid kontroll av heteroskedasticitet visade punktdiagrammet att det 

fanns en relativ stor spridning bland punkterna. Breusch-Pagan testet, vilket kan tydas i tabell 
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9, visade också tecken på heteroskedasticitet vilket resulterade i en justering med robust 

standard errors för att få fram korrekta värden inom regressionsmodellen. Enligt regressionen 

i tabell 9 visar resultatet att förändring i kassalikviditeten är -11,3%-enheter lägre för de 

noterade bolagen jämfört med de onoterade tvillingbolagen. Däremot kan detta inte statistiskt 

säkerställas. Studeras däremot samtliga sektorer förekommer det ett signifikant samband 

mellan förändring i kassalikviditet och sektorn hälsovård. Det innebär att bolag inom sektorn 

hälsovård har en högre förändring i kassalikviditet jämfört med bolag inom sektorn 

informationsteknik. Regressionens förklaringsgraden R² är 0,0405 vilket innebär att 4,05% av 

variansen i förändring i kassalikviditet kan förklaras av variansen i noterade och onoterade 

bolag samt de olika sektorerna. Det finns därmed en relativt liten påverkan på förändring i 

kassalikviditet om ett bolag är noterat eller onoterat samt vilken sektor de är verksamma i. 

 

Tabell 9: Multipel linjär regression för förändring i kassalikviditet över samtliga 

tidsperioder  

 

Vidare görs en regression som är uppdelad mellan tre tidsperioder för att studera eventuella 

samband mellan de oberoende variablerna och förändring i kassalikviditet. I bilaga är 

Breusch-pagan testet större än 5% inom två tidsperioder vilket innebär att det finns en 

heteroskedasticitet i residualerna, vilket korrigeras med robust standard errors. I bilaga 8 kan 

resultatet för regressionen även tydas vilket visar att förändringen i kassalikviditet för de 

noterade bolagen är lägre jämfört med de onoterade tvillingbolagen under de två sista 

tidsperioderna. Det kan dock inte säkerställas med statistisk signifikans. Ett samband mellan 

förändring i kassalikviditet och de olika sektorerna kan inte heller statistiskt säkerställas på 

ett 95% konfidensintervall. Förklaringsgraden R² är varierande mellan de tre olika 

tidsperioderna med den högsta förklaringsgraden på 11,37% under tidsperiod 2009-2011.  
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6.5  Sammanfattning av empiriskt resultat   
I tabell 10 kan man se en sammanfattning av nyckeltalens nollhypoteser och om dessa är 

signifikanta eller inte. Inom samtliga tidsperioder för samtliga nyckeltal förekommer det 

ingen statistisk signifikans. Däremot vid uppdelningen av tidsperioderna för de olika 

nyckeltalen kan man tyda en signifikant skillnad mellan noterade och onoterade bolags 

förändring i soliditet och skuldsättningsgrad inom varje tidsperiod.  

 

Tabell 10: Sammanfattning av nyckeltalens signifikans 
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7. Analys och diskussion 
I detta avsnitt analyseras och diskuteras studiens empiriska resultat som påvisar en del 

skillnader från den tidigare forskningen mellan noterade och onoterade bolag. Analysen 

delas upp i lönsamhet, tillväxt och finansiell struktur för att sedan avslutas med reflektioner 

kring olika aspekter som kan ha påverkat studiens resultat jämfört med tidigare forskning.  

 

På grund av olika faktorer som påverkar ett bolag är det ett komplext beslut för bolag om de 

ska vara noterade eller onoterade på marknaden. En vanlig allmän uppfattning är att noterade 

bolag har en högre tillväxt jämfört med onoterade bolag. Det grundar sig i att noterade bolag 

får in mer kapital i verksamheten på grund av deras närvaro på aktiemarknaden vilket 

resulterar i ett mindre behov av belåning. Noterade bolag antas även ha en högre lönsamhet 

eftersom de fokuserar mer på att öka avkastningen för sina aktieägare jämfört med de 

onoterade bolagen. Däremot stämmer inte denna uppfattningen helt med studiens resultat och 

tidigare forskning. Studien kan inte med statistisk säkerhet visa att noterade bolag har en 

högre lönsamhet och tillväxt jämfört med onoterade bolag, dock kan tendenser till det tydas. 

Studien kan däremot med statistisk säkerhet visa att det förekommer skillnader mellan de 

noterade och onoterade bolagens finansiella strukturmått. Det förekommer därmed statistiska 

skillnader mellan noterade och onoterade “tvillingbolag” i studien vilket besvarar studiens 

syfte och problemformulering, “skiljer sig noterade bolags nyckeltal mot onoterade bolags?”. 

Skillnader mellan noterade och onoterade bolag framgår främst när de tre olika 

tidsperioderna, 2009-2011, 2011-2013 och 2013-2015 studeras separat jämfört med när man 

studerar tidsperioderna tillsammans. Orsaken till skillnaderna i nyckeltalen och sektorerna 

mellan de noterade och onoterade bolagen kan bero på en mängd olika aspekter. Studiens 

resultat skiljer sig dock i en del aspekter från tidigare forskning vilket kommer att diskuteras 

vidare i detta avsnitt.  

  

Lönsamhet 

När lönsamhetsmåtten studeras för samtliga tidsperioder samt uppdelat inom tre tidsperioder 

kan inga signifikanta skillnader för nyckeltalen förändring i ROE och ROA urskiljas mellan 

de noterade och onoterade bolagen. Detta innebär att studiens hypotes H1 som var att 

noterade bolag har en högre lönsamhet jämfört med onoterade bolag inte kan besvaras. 

Studiens resultat skiljer sig därmed från tidigare forskning, vilket argumenterar för att det 

finns en skillnad mellan noterade och onoterade bolag. En del studier hävdar att noterade 
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bolag har en högre ROE och ROA jämfört med de onoterade tvillingbolagen där studierna 

främst kontrollerat för bolagens omsättning och antal anställda (Carpenter & Rondi, 2006). 

Andra forskare påpekar dock motsatsen och kommer fram till att onoterade bolag innehar en 

högre ROE och ROA (Capasso et al., 2005; Rondie et al., 1994; Pastusiak et al., 2016; 

Mikkelsson et al., 1997). En viktigt aspekt som skiljer vår forskning mot merparten av den 

tidigare forskning är att de har kontrollerat för nivån inom nyckeltalen och inte för förändring 

i nyckeltalen som i vår studie. Genom att studera skillnader mellan år kontrollera vi för den 

initiala nivån på variabeln. Denna kontroll inkluderas för att plocka upp effekten av allt annat 

som kan skilja mellan bolagen. Det är därmed möjligt att se bolagens marknadsutveckling 

inom de olika tidsperioderna samt effekter som kan påverka studiens resultat kan bli mindre 

påtagliga eftersom de jämnas ut.  

 

Eftersom studiens resultat påvisar att det inte finns några signifikanta skillnader mellan de 

noterade och onoterade bolagen inom lönsamhet kan det tyda på tendenser om att det 

möjligtvis inte finns så tydliga skillnader mellan bolagens lönsamhet. På grund av att vi 

studerar förändringen i nyckeltalen och inte nivån leder det till en överblick över skillnaderna 

för en tidsperiod, vilket möjliggör att skillnaderna jämnas ut. Möjligtvis avstod investerare 

tidigare från att investera på den onoterade marknaden på grund av att man ansåg att det var 

en hög marknadsrisk. Detta kan ha påverkat uppkomsten av skillnader mellan noterade och 

onoterade bolag som framträdde när den tidigare forskningen undersökte nyckeltalens nivå. 

Dock finns det flertalet investerare som är riskbenägna och eftersom de strävar efter en hög 

avkastning kan det ha resulterat i en ökning av riskkapital på den onoterade marknaden. På 

grund av riskkapitalisterna har de onoterade bolagen fått en förbättrad kapitaltillgänglighet 

vilket lett till en förbättrad möjlighet till tillväxt, högre lönsamhet och bättre finansiell 

struktur. De onoterade bolagen får därmed liknande möjligheter som de noterade bolagen på 

grund av tillgången till kapital. Detta gör att de onoterade bolagen lättare kan anpassa sig till 

den ständiga marknadsutvecklingen, vilket resulterar i att skillnaderna mellan de onoterade 

och noterade bolagen inte behöver vara så omfattande.  

 

Orsaker till att en del tidigare forskning hävdar att noterade bolag har en högre ROE är på 

grund av att de får in mer kapital på grund av deras närvaro på aktiemarknaden. Det kan i sin 

tur resultera i en bättre avkastning på både det egna och det totala kapitalet för de noterade 

bolagen. Tidigare forskning förklarar vidare onoterade bolags lägre lönsamhet som ett 

resultat av att de använder sig utav mer främmande kapital jämfört med de noterade bolagen 
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vilket ökar de onoterade bolagens skuldsättningsgrad (Capasso et al., 2005). Capasso et al. 

(2005) argument kan kopplas till Pecking order theory som påpekar att bolag med en hög 

lönsamhet har en lägre skuldsättningsgrad (Myers & Majluf, 1984). Detta stämmer dock inte 

överens med studiens resultat eftersom tendenser kan tydas när bolagens medelvärden 

studeras. Tendenserna visar att de onoterade bolagen har en lägre förändring i ROE jämfört 

med de noterade bolagen, även fast de noterade bolagen har en högre förändring i 

skuldsättningsgrad jämfört med de onoterade bolagen, vilket kan statistiskt säkerställas. 

Studiens resultat kan därmed kopplas till hävstångseffekten eftersom en ökad extern 

finansiering leder till en ökad skuldsättningsgrad vilket i sin tur ökar ROE. Eftersom vi inte 

finner signifikanta skillnader inom lönsamhet tyder det på att flertalet andra faktorer påverkar 

bolagens lönsamhet utöver bolagens finansieringsstrategi.  

 

Tidigare forskning har vidare funnit olika resultat vad det gäller noterade och onoterade 

bolags lönsamhet i form av ROA, vilket skiljer sig från studiens resultat. Pastusiak et al. 

(2016) påpekar att onoterade bolag har en högre lönsamhet medan Francia et al. (2011) och 

Carpenter och Rondi (2006) påpekar att ROA är högre för noterade bolag. Anledningar till att 

noterade bolag kan inneha en högre ROA kan bero på att de allokerar sina resurser mer 

effektivt och strävar efter en ökad tillväxt. Strävan efter en ökad tillväxt är ett vanligt 

incitament för bolag som vill börsnoteras (Ramezani et al., 2002; Pagano et al., 1998). 

Däremot leder en ökad tillväxt inte alltid till en högre lönsamhet enligt Ramezani et al. (2002) 

vilket kan vara en anledning till vårt resultat eftersom en ökad lönsamhet inte är det enda 

incitamentet till en börsnotering. Motiven till en börsnotering har möjligtvis förändrats 

genom åren på grund av den ökade globaliseringen vilket har bidragit till nya synvinklar och 

kunskaper i bolag. Genom globaliseringen kan man vidare få nya marknadsandelar, dock 

ökar transparensen i bolaget och eftersom man får in fler ägare i bolaget kan det leda till 

agentproblem mellan olika parter. De onoterade bolagen påverkas inte till samma grad av 

globaliseringen eftersom de inte befinner sig på aktiemarknaden, men på grund av bland 

annat riskkapitalisterna kan de vara med och konkurrera på marknaden. Detta gör att 

skillnaderna mellan de noterade och onoterade bolagen återigen jämnas ut inom lönsamhet.  

Studiens resultat och tidigare forskningsresultat om lönsamhet kan även bero på vilken 

marknad man studerar. Tidigare studier har kunnat tyda skillnader för noterade bolag på den 

amerikanska och italienska marknaden. De hävdar att amerikanska noterade bolag har en 

högre tillväxttakt jämfört med italienska noterade bolag, trots att de italienska bolagen var 

större i storlek (Carpenter & Rondi, 2006). En högre tillväxttakt kan således leda till en högre 
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lönsamhet. Skillnaderna som förekommer mellan ländernas bolag kan vidare vara ett resultat 

av hur ländernas interna marknader ser ut (Carpenter & Rondi, 2006; Bancel & Mittoo, 

2009). Eftersom vi enbart studerar den svenska marknaden kan det därför vara en anledning 

till att studiens resultat inom lönsamhet skiljer sig från den tidigare forskningen i USA och 

inom andra europeiska länder. Bolagsstyrningen skiljer sig exempelvis mycket mellan 

amerikanska och svenska bolag eftersom amerikanska bolag följer regelverket Sarbanes 

Oxley-Act som innefattar stränga och strikta regler (Haxhi & Aguilera, 2014). Svenska bolag 

innehar däremot mjukare och mindre strängare regler samt har en ökad frihet inom sin 

bolagsstyrning eftersom de kan välja att antingen följa eller inte följa svensk kod för 

bolagsstyrning (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2017). Noterade bolag i Sverige styrs 

vidare av fler regler till följd av regleringar från IFRS och IAS jämfört med svenska 

onoterade bolag vilket kan ha påverkat deras framtidsmöjligheter både negativt och positivt, 

vilket i sin tur kan ha påverkat noterade bolags lönsamhet. Det kan vidare vara en förklaring 

till varför skillnaderna mellan noterade och onoterade bolag inte kan statistiskt säkerställas 

eftersom skillnaderna möjligtvis har jämnats ut.  

 

Tillväxt 

Studeras tillväxtmåtten kan det inte statistiskt säkerställas att noterade bolag har en högre 

tillväxt jämfört med onoterade bolag som var studiens hypotes H2. Däremot när sektorerna 

studeras inom varje tidsperiod kan signifikanta skillnader urskiljas i omsättningstillväxt och 

tillväxt i antal anställda för de noterade och onoterade bolagen. Vi kan dock inte med 

statistisk säkerhet se om det är de noterade eller onoterade bolagen som har högst tillväxt i 

respektive sektor som är signifikanta. Vi kan endast med statistisk säkerhet tyda vilken sektor 

som har högst tillväxt jämfört med sektorn informationsteknik, resterande information går 

endast att se tendenser till genom att studera bolagens medelvärden. Genom att studera 

medelvärdena för de noterade och onoterade bolagen som verkar inom samma sektor kan 

man tyda att i en del tidsperioder har noterade bolag en högre tillväxt medan i andra 

tidsperioder har onoterade bolag en högre tillväxt. Det finns därmed tendenser till en skillnad 

mellan de noterade och onoterade bolagen, däremot är skillnaden inte signifikant. 

Tendenserna som kan tydas inom de signifikanta sektorerna kan i sin tur kopplas ihop med 

tidigare forskning som har fått fram ett varierande resultat. Tidigare forskning påpekar att 

noterade bolag har en högre tillväxt i antal anställda samt omsättning (Revest & Sapio, 2013; 

Capasso et al., 2005). Dock har en del forskare hävdat motsatsen och påpekat att onoterade 
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bolag har en högre tillväxt i omsättning (Carpenter & Rondie, 2006). Studier finner även 

bevis på att olika länder har olika tillväxttakter, exempelvis har amerikanska noterade bolag 

en högre tillväxttakt inom bland annat omsättning och antal anställda jämfört med italienska 

noterade bolag (Carpenter & Rondi, 2006). Det kan vidare kopplas samman med tidigare 

forskning på den svenska marknaden av Rydqvist och Högholm (1995) som påpekar att 

svenska bolag inte enbart prioriterar och strävar efter en förbättrad tillväxt. Dock är en 

förbättrad tillväxt ett vanligt incitament till en börsnotering enligt forskare som studerat den 

utländska marknaden (e.g., Ramezani et al., 2002; Pagano et al., 1998). Detta tyder på att 

tillväxttakten påverkas av de olika ländernas bolagsstyrning. 

 På grund av att bolag har olika prioriteringar och målsättningar för sin verksamhet kan det 

resultera i skillnader mellan de noterade och onoterade bolagen i olika länder, och är därmed 

en anledning till att tidigare forskning får varierande resultat. Däremot kan vårt resultat 

kopplas till den svenska studien som Rydqvist och Högholm (1995) utförde under 90-talet. 

Som Rydqvist och Högholm (1995) nämner prioriterar således svenska bolag att få in mer 

kapital i bolaget istället för att öka deras tillväxt. Det kan vidare tyda på att valet om att 

börsnoteras på grund av en ökad tillväxt inte längre är det främsta motivet för en 

börsnotering. Dock påpekar Capasso et al. (2005) att noterade bolag prioriterar en kortsiktig 

tillväxt gentemot en långsiktig lönsamhet. Resultatet i studien kan därmed bero på att de 

svenska bolagens och utländska bolagens prioriteringar skiljer sig åt vilket kan vara en 

anledning till att vi inte finner signifikanta skillnader mellan noterade och onoterade bolags 

tillväxt och lönsamhet. Både noterade och onoterade bolag får tillgång till kapital på olika sätt 

där noterade bolag kan få det främst genom aktiemarknaden och onoterade bolag genom 

riskkapitalister. Tillgången till kapital har möjligtvis förbättrats för både de noterade och 

onoterade bolagen vilket resulterat i att både noterade och onoterade bolag har liknande 

möjligheter på marknaden.  Skillnaderna mellan de noterade och onoterade bolagen har 

därmed jämnats ut vilket skiljer sig från tidigare forskning som fann skillnader mellan 

bolagen.  

Studerar man däremot samtliga tidsperioder tillsammans kan ingen statistisk skillnad tydas 

mellan tillväxt och sektorerna och mellan de noterade och onoterade bolagen. Anledningen 

till att vi inte ser någon skillnad när samtliga tidsperioder studeras tillsammans kan bero på 

risken om att vi går miste om bolagens specifika egenskaper. Bolagens specifika egenskaper 

som exempelvis ägarstruktur kan således påverka bolagens möjligheter till antingen en 
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förbättrad eller försämrad tillväxt. På grund av att vi inte kontrollerar ägarförhållandet bakom 

bolagens koncernmoder kan det vara en anledning till vi inte finner skillnader mellan 

noterade och onoterade bolags tillväxt och lönsamhet. Eftersom koncernmoderbolaget kan 

vara ägt av både utländska och svenska bolag kan det resultera i att bolagen styrs av olika 

länders kultur, kapitalmarknader och prioriteringar. Detta kan således vara en anledning till 

att studiens resultat skiljer sig med tidigare forskning. 

 

Studerar man istället tidsperioderna separat kan ett varierande mönster tydas mellan de 

noterade och onoterade bolagens medelvärde inom omsättningstillväxt, dock är skillnaden 

inte signifikant. Under tidsperioden 2011-2013 kan tendenser till en nedåtgående trend för 

omsättningstillväxt tydas medan en uppåtgående trend kan tydas för de andra två 

tidsperioderna för både noterade och onoterade bolag. Trenden inom bolagens tillväxt kan 

bero på exempelvis konjunkturen som har en påverkan på bolagens utveckling över tid och 

vilken sektor de är verksamma i. Påverkan från konjunkturen blir mer påtaglig när man 

studerar tidsperioderna separat jämfört med samtliga tidsperioder. Inom tillväxt i antal 

anställda och omsättningstillväxt kan vi bland annat tyda signifikanta skillnader inom 

industrisektorn inom olika tidsperioder. Bolag inom industrisektorn har därmed en högre 

tillväxt jämfört med bolag inom sektorn informationsteknik. Bolag inom industrisektorn har 

en tendens att utöka sin verksamhet drastiskt när stora projekt ska utföras exempelvis genom 

att utöka sin arbetskraft. Detta kan tydas för både de noterade och onoterade bolagen som har 

en bättre tillväxt i antal anställda inom industrisektorn jämfört med informationsteknik. 

Utifrån tendenserna kan det konstateras att de noterade och onoterade bolagen är likartade 

inom industrisektorn jämfört med informationsteknik sektorn. Även i samma sektorn kan 

man därmed tyda att skillnader mellan noterade och onoterade bolag är mer utjämnade.  

 

En ytterligare anledning till att det kan finnas skillnader mellan bolag inom olika sektorer kan 

vara på grund av fenomenet “hot issue markets”. Enligt Maksimovic och Pichler (2001) samt 

Ritter och Welch (2002) är det vanligt att det blir en trend för bolag som verkar inom samma 

sektor att börsnoteras, vilket benämns som “hot issue markets”. Bolagen som börsnoteras 

inom industrisektorn kan därmed gynnas av den möjliga vinsten på marknaden (Maksimovic 

& Pichler, 2001; Ritter & Welch, 2002). Signifikansen mellan sektorerna och bolags tillväxt 

kan bero på att bolagen såg många tillväxtmöjligheter under tidsperioderna som studerades, 

vilket kan ha resulterat i att bolag inom samma sektor följde trenden till en ökad tillväxt. 

Svenska bolag som är verksamma på den internationella marknaden influeras även av trender 
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från andra länders bolag som är verksamma inom samma sektor. Därmed påverkas de av 

globaliseringen som ständigt utvecklas. Eftersom studiens valda noterade och onoterade 

tvillingbolag är verksamma inom samma sektor påverkas de av samma trender vilket därmed 

kan leda till att skillnader mellan dem kan jämnas ut.  

 

Finansiell struktur 

Utifrån studiens resultat kan signifikanta skillnader tydas mellan noterade och onoterade 

bolags förändring i soliditet och skuldsättningsgrad när man studerar nyckeltalen vid olika 

tidsperioder. Det resulterar i att vi med statistisk säkerhet kan säga att noterade bolag har en 

bättre finansiell struktur vilket överensstämmer med studiens hypotes H3. En bättre finansiell 

struktur definieras i denna studien som bolag med bland annat en stark betalningsförmåga 

samt bolag som innehar ett bra förhållande till kreditgivare. Dock kan signifikanta skillnader 

inom nyckeltalet förändring i kassalikviditet enbart säkerställas inom hälsovårdssektorn för 

samtliga tidsperioder. På grund av att vi studerar förändringen och inte nivån för ett specifikt 

år som tidigare forskning har gjort kan det vara en anledning till att studiens resultat 

angående kassalikviditet skiljer sig mot tidigare forsknings resultat. Resultatet om förändring 

i soliditet och skuldsättningsgrad stämmer delvis överens med tidigare forskning som 

diskuterar skillnader i noterade och onoterade bolags finansiella struktur. Flertalet studier 

argumenterar för att noterade bolag har en lägre skuldsättningsgrad och en högre soliditet 

eftersom onoterade bolag använder mer banklån (Carpenter & Rondi, 2006; Rondi et al., 

1994; Capasso et al., 2005; Pagano et al., 1998; Brav, 2009). Noterade bolag fokuserar även 

mer på att minska sin nuvarande skuldkvot jämfört med onoterade bolag (Capasso et al., 

2005).  

  

Studiens resultat visar dock olika resultat för förändring i soliditet och skuldsättningsgrad 

mellan tidsperioderna för de noterade och onoterade bolagen. I tidsperioderna 2009-2011 och 

2011-2013 har de noterade bolagen i genomsnitt haft en högre förändring i soliditet jämfört 

med de onoterade bolagen. Resultatet visar även att noterade bolag i genomsnitt har en högre 

förändring i skuldsättningsgrad under tidsperioderna 2009-2011 och 2013-2015 jämfört med 

de onoterade bolagen. En möjlig förklaring till varför de noterade bolagen hade en högre 

förändring i skuldsättningsgrad under tidsperioden 2009-2011 kan bero på en påverkan av 

finanskrisen. På grund av att bolagens konkursrisk ökade i samband med finanskrisen blev de 

noterade bolagen möjligtvis mer angelägna om att låna kapital för att bygga upp sin 

verksamhet igen på marknaden jämfört med de onoterade bolagen. Detta resulterade i en 
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högre skuldsättningsgrad under den tidsperioden. Varför vi enbart finner signifikanta 

skillnader i soliditet och skuldsättningsgrad när vi studerar varje tidsperiod för sig kan bero 

på studiens urval, de noterade och onoterade bolagen. Hade andra bolag valts i andra sektorer 

och om andra tidsperioder studerats hade det möjligtvis resulterat i ett annat resultat.  

 

Enligt Jensen och Meckling (1976) övervakas bolag som har en hög skuldkvot noggrannare 

av kreditgivare. Tidigare forskning påpekar således att noterade bolag har en bättre relation 

med kreditgivare jämfört med onoterade bolag vilket kan bidra till att de får bättre lånevillkor 

på grund av deras förmånliga förhandlingsposition (Rajan, 1992; Bancel & Mittoo, 2009; 

Pagano et al., 1998). På grund av de noterade bolagens förhandlingsposition, kan det bidra till 

att deras skuldsättningsgrad ökar eftersom de lättare kan låna främmande kapital jämfört med 

de onoterade bolagen, vilket kan kopplas till vår resultat. Även förändring i soliditet för de 

noterade bolagen ökar eftersom de får åtkomst till mer kapital vilket resulterar i att de får en 

bättre långsiktig betalningsförmåga. Andra anledningar till att studiens noterade bolag har en 

högre förändring i skuldsättningsgrad kan vara för att de är mer riskbenägna och strävar efter 

en högre avkastning på grund av risken som vidtogs. En hög skuldsättningsgrad behöver inte 

alltid vara negativt samt en hög riskbenägenhet påverkar i sin tur inte bara den finansiella 

strukturen utan kan även påverka bolagens tillväxt (Yazici et al., 2016; Bernstein, 2015). 

Noterade bolag som har kapitalreserver och en bra förhandlingsposition med kreditgivare kan 

inneha en högre riskbenägenhet eftersom reserven verkar som deras säkerhet vid negativa 

konsekvenser. På grund av att noterade bolag har en bättre åtkomst till kapital kan de därför 

anses ha en högre riskbenägenhet än onoterade bolag, vilket förklarar varför de har ett högre 

skuldsättningsgrad.  

 

Studiens skillnader inom förändring i soliditet och skuldsättningsgrad mellan studiens bolag 

inom olika tidsperioder kan även bero på andra faktorer som exempelvis bolagens val av 

finansiering av deras verksamhet. Bolags finansieringsalternativ enligt pecking order theory 

påpekar att bolag främst vill använda sig utav intern finansiering jämfört med främmande 

kapital (Myers, 1984). Det kan förklara varför det finns en skillnad mellan studiens noterade 

och onoterade bolag eftersom bolag lånar kapital utifrån deras verksamhetsbehov. Pecking 

order theory påpekar vidare att bolag alltid först försöker välja det säkraste 

finansieringsalternativet när det interna kapitalet är bristfälligt. De prioriterar därför 

finansiering av främmande kapital istället för finansiering med nyemissioner. Det kan därmed 

vara en anledning till att studiens noterade bolag har en högre skuldsättningsgrad. Trots att de 
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har en möjlighet att ge ut nyemissioner vill de istället låna främmande kapital eftersom det är 

säkrare. Däremot har onoterade bolag vidare en tendens att förlita sig mer på främmande 

kapital jämfört med noterade bolag (Brav, 2009; Beck et al., 2006; Giannetti, 2003). Tidigare 

forskning menar därmed att noterade bolag har mindre finansieringsproblem på grund av att 

de inte behöver förlita sig i lika hög grad av främmande kapital. På grund av att tidigare 

forskning behandlar olika länder kan det innebära att bolagen har olika finansieringsstrategier 

för sin verksamhet vilket resulterar i att graden av belåning mellan svenska samt utländska 

noterade och onoterade bolag kan skilja sig åt. Eftersom vi enbart studerar svenska bolag kan 

det därför vara en anledning till varför vårt resultat skiljer sig mot tidigare forskning.  

 

De noterade bolagens höga förändring i skuldsättningsgrad i studien kan vidare kopplas ihop 

med bolagens konkursrisk. Eftersom konkurrensen ökar på marknaden vilket kan vara ett 

resultat av “hot issue market” behöver bolag anpassa sin verksamhet för att behålla sina 

marknadsandelar och sin kundkrets. Anpassar bolagen inte sin verksamhet finns det en risk 

att kostnaderna ökar och blir högre än intäkterna vilket kan resultera i konkurs för bolaget. 

Förekommer det brister i det interna kapitalet vill bolag främst använda sig utav främmande 

kapital enligt pecking order theory vilket därmed ökar deras skuldsättningsgrad (Myers & 

Majluf, 1984). De kan således expandera sin verksamhet genom nytt främmande kapital för 

att utkonkurrera sina konkurrenter, vilket ökar deras skuldsättningsgrad. Pecking order theory 

kan även kopplas ihop med problematiken angående informationsasymmetri och adverse 

selection (Brooks, 2002; Myers, 1984; Frank & Goyal, 2003). Teorin menar att en osäkerhet 

kan uppkomma mellan cheferna och investerarna och eftersom de noterade bolagen har fler 

ägare i bolaget kan vi främst koppla samman osäkerheten till de noterade bolagen. Däremot 

hävdar tidigare forskning att onoterade bolag är mer känsliga för informationsassymmetri 

(Myers & Majluf, 1984; Brav, 2009). För att minska informationsasymmetrin försöker bolag 

främst använda sig utav internt kapital jämfört med främmande kapital. Är dock det egna 

kapitalet bristfälligt i bolagen ökar deras informationsasymmetri vilket leder till att kostnader 

för det egna kapitalet blir dyrare än det främmande kapitalet. Detta leder således till att 

skuldsättningsgraden för bolagen ökar. I studiens resultat ser vi att de noterade bolagen 

använder mer främmande kapital jämfört med eget kapital vilket kan vara ett tecken på att de 

inte har tillräckligt med internt kapital och därmed tvingas använda sig utav andra 

finansieringsalternativ. De noterade bolagen i studien påverkas därmed mer utav 

informationsasymmetrin som uppkommer jämfört med studiens onoterade bolag.  
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Noterade bolag påverkas även av fler ägare på marknaden vilket delvis beror på deras ökade 

transparens. En ökad transparens kan vidare leda till minskade kreditkostnader eftersom de 

noterade bolagen har en förbättrad förhandlingsposition med bankerna vilket leder till en 

ökad tillgänglighet av externt kapital (Pagano et al., 1998). Det kan därmed vara en anledning 

till att studiens noterade bolag har en högre skuldsättningsgrad eftersom de har en lättare 

åtkomst till främmande kapital. Därför tolkar vi det som att bolagen har en bra 

förhandlingsposition med bankerna. Transparensen kan vidare kopplas ihop med 

agentproblematiken som också innefattar informationsasymmetri mellan olika parter. Med ett 

spritt ägande ökar riskerna för att parternas åsikter skiljer sig åt, däremot har onoterade bolag 

inte lika många ägare som är involverade i bolagsstyrningen vilket gör att 

agentproblematiken inte påverkar till samma grad. Agentkostnader varierar även beroende på 

bolagsstorlek och hur bolagens verksamhet är finansierad (Wellage & Locke, 2011). Detta 

kan vara en ytterligare anledning till att vi finner signifikanta skillnader mellan de noterade 

och onoterade bolagen i vår studie inom förändring i soliditet och skuldsättningsgrad. 

Agentproblematiken påverkar dock inte enbart den finansiella strukturen utan det kan även 

vara en orsak till att ingen statistisk signifikans kunde tydas mellan studiens noterade och 

onoterade bolags förändring i lönsamhet och tillväxt.  

 

Vi kan således inte statistiskt säkerställa några skillnader i förändring i kassalikviditet mellan 

noterade och onoterade bolag för samtliga tidsperioder och under de tre olika tidsperioderna. 

Däremot kan vi med statistisk säkerhet tyda att bolag inom sektorn hälsovård har en högre 

förändring i kassalikviditet jämfört med bolagen inom informationsteknik. Genom att vi 

studerar om det är de noterade eller onoterade bolagen som har högst förändring i 

kassalikviditet inom hälsovårdssektorn kan ett varierande resultat tydas mellan bolagen vilket 

däremot inte är signifikant. Det kan kopplas ihop med att det är vanligt att kassalikviditeten 

skiljer sig mycket mellan olika sektorer eftersom bolagen har olika betalningssätt mot sina 

kunder (Hansson et al., 2006). Som diskuterats tidigare är det dock möjligt att skillnaderna 

mellan de noterade och onoterade bolagen jämnas ut vilket kan bidra till varför inga 

signifikanta skillnader kan tydas i förändring i kassalikviditet. Skillnaderna jämnas ut på 

grund av att de noterade och onoterade bolagen har fått en bättre tillgång till 

kapitalmarknaden, vilket innebär att bolagen kan anpassa sin verksamhet i takt med 

marknadsutvecklingen. Bolag inom olika sektorer har även olika prioriteringar och 

målsättningar för deras verksamhet vilket kan förklara varför vi enbart finner signifikanta 

skillnader för bolag inom hälsovårdssektorn. Vidare kan bolagen som verkar inom 
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hälsovårdssektorn blivit påverkade av trender efter bolag som verkar på den internationella 

marknaden inom hälsovårdssektorn enligt fenomenet “hot issue markets”. 

 

Tendenserna som kunde tydas mellan de noterade och onoterade bolagen inom 

hälsovårdssektorn kan kopplas ihop med tidigare forskning som har kommit fram till 

varierande skillnader mellan bolagen. Opler et al. (1999) påpekar att noterade bolag har en 

lägre kassalikviditet jämfört med onoterade bolag medan Anagnostopoulou (2013) och Brav 

(2009) motsäger det resonemanget och påpekar att onoterade bolag har en lägre 

kassalikviditet. Tidigare forskning påpekar även att bolag med en hög skuldkvot har en lägre 

kassalikviditet (e.g., Anagnostopoulou, 2013; Brav, 2009). Detta påståendet kan kopplas till 

resultatet i vår studie som visade att noterade bolag innehar en högre förändring i 

skuldsättningsgrad jämfört med de onoterade bolagen, vilket kan betyda att de noterade 

bolagen har en lägre förändring i kassalikviditet. Detta kan således kopplas ihop med Opler et 

al. (1999) påstående om att bolag får en lägre kassalikviditet på grund av att de lättare kan 

tillträda kapitalmarknaden och att de vill försäkra sina investeringar när anskaffning av extern 

kapital är dyrt. Därför är det relativt förståeligt om noterade bolag innehar en lägre 

kassalikviditet eftersom noterade bolag lättare kan tillträda kapitalmarknaden på grund av 

deras förhandlingsposition med kreditgivaren.  

 

På grund av att olika lånevillkor har utvecklats har det blivit relativt billigt för både noterade 

och onoterade bolag att låna kapital. Det kan därför vara en anledning till att vi inte med 

statistisk säkerhet kan antyda skillnader mellan de utvalda bolagen inom kassalikviditeten 

eftersom möjliga skillnader har jämnats ut. Villkoren för de noterade och onoterade bolagen 

har möjligtvis blivit mer lika varandra i takt med marknadsutvecklingen. Enligt tidigare 

forskning är dock onoterade bolag mer beroende av extern kapital vilket ökar dess 

kapitalkostnader och minskar kassalikviditeten (e.g., Brav, 2009; Boot et al., 2008; Kim et 

al., 1998). Med en lägre kassalikviditet minskar dock onoterade bolags 

finansieringskostnader eftersom investeringar i likvida tillgångar ger en låg avkastning (Kim 

et al., 1998). På grund av att det finns en kostnad i att hålla likvida tillgångar blir det istället 

lättare för onoterade bolag att betala av sina skulder. Detta kan därför kopplas ihop med 

studiens resultat om att onoterade bolag har en lägre skuldsättningsgrad jämfört med noterade 

bolag. Möjligtvis motiveras de onoterade bolagen mer av den ökade kostnaden när man håller 

kapital vilket gör att de vill minska sin skuldkvot snabbt för att minska kostnaderna. 

Onoterade bolag kan även ha ett mer kortsiktigt synsätt på sina investeringar vilket möjligtvis 
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resulterar i att de vill betala av skulderna snabbare jämfört med noterade bolag. Det stämmer 

överens med Giannetti (2003) som påpekar att onoterade bolag har en kortare löptid på sina 

skulder jämfört med noterade bolag. 

 

Reflektioner    

Det finns många olika aspekter som har påverkat studiens resultat och bidragit till skillnader 

mot den tidigare forskningen. Orsaken till att vi inte finner några signifikanta skillnader 

mellan de noterade och onoterade bolagens lönsamhet, tillväxt och förändring i 

kassalikviditet kan vara som diskuterat tidigare att skillnader mellan noterade och onoterade 

bolag möjligtvis har jämnats ut under åren. Även om vi finner skillnader mellan de noterade 

och onoterade bolagens förändring i soliditet och skuldsättningsgrad kan de skillnaderna 

möjligtvis varit ännu tydligare innan. Detta resulterar i att de svenska noterade och onoterade 

bolagen kanske inte skiljer sig lika mycket mellan varandra som utländska noterade och 

onoterade bolag gör, vilket kan vara en anledning till att tidigare forskning finner skillnader 

inom alla delar. Som tidigare diskuterats studerar vi förändringen i nyckeltalen och inte nivån 

för nyckeltalet ett specifikt år. Vi studerar en förändring i tre olika tidsperioder för att förstå 

varför bolagen fick det resultatet under den tidsperioden och för att se om det skiljer sig mot 

när samtliga tidsperioder studeras. Det är möjligt att vi genom att kontrollera för den initiala 

nivån kontrollerar bort för mycket. Marknadstrender som varierar från år till år kan också 

vara en förklaring till varför vi enbart finner signifikanta skillnader inom olika tidsperioder.  

 

Resultatet kan även kopplas till studiens urval. Studiens urval kan möjligtvis ha varit för litet 

jämfört med tidigare studier och om urvalet istället hade varit större skulle effekten kanske 

varit signifikant. Vid ett större urval hade fler bolag inom varje sektor kunnat inkluderas 

vilket möjligtvis hade gjort så att studiens “outliers” inte hade påverkats i samma grad. 

Urvalet gällande de noterade och onoterade bolagen är kopplat till bolagens specifika 

egenskaper som exempelvis prioriteringar, målsättningar och vilka regler och krav som 

förekommer inom sektorn som bolagen är verksamma i. Detta kopplas även till skillnader 

som uppkommer mellan de noterade och onoterade bolagens regler, exempelvis skiljer det sig 

i hur bolagen värderar sina tillgångar inom försiktighetsprincipen. Värderar man tillgångar 

efter anskaffningsvärdet alternativt verkligt värde kan det resultera i skilda resultat. Vid 

värdering till anskaffningsvärde av tillgångar jämfört med värdering av verkligt värde kan det 

innebära antingen en nedskrivning eller avskrivning och att tillgångens sanna värde inte 

beräknas med. Detta kan således påverka bolagens räntabilitetsmått. På grund av att alla 
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dessa faktorer kopplas till studiens utvalda noterade och onoterade bolag kan det vara en 

anledning till varför studiens resultat skiljer sig mot tidigare forskning.  

 

Bolagen i studien utgår från sektorerna tjänster, industri, hälsovård, handel och varor samt 

informationsteknik. Vi har inkluderat olika sektorer för att studera skillnader mellan dem men 

det uppkommer även konsekvenser när man studerar bolag i olika sektorer tillsammans. Den 

främsta konsekvensen är att det kan vara svårt att studera vilken sektor det är som orsakar 

effekten i bolagens nyckeltal eftersom sektorerna studeras tillsammans i en del tester. På 

grund av att olika sektorer har inkluderats kan sektorernas skillnader inom bland annat 

egenskaper och regler påverkat studiens resultat. De noterade bolagen behöver således även 

följa internationella regler såsom IFRS och IAS vilket också kan ha varit en bidragande 

faktor till skillnader mellan sektorerna för de noterade och onoterade bolags lönsamhet, 

tillväxt och finansiella struktur. Eftersom tidigare forskning har studerat andra länders 

sektorer jämfört med enbart sektorer i Sverige kan det även resulterat i att deras sektorer 

blivit påverkade av andra lokala regler, vilket kan vara en anledning till att studiens resultat 

skiljer sig från tidigare forskning.  

 

På grund av att merparten av tidigare studier inte har behandlat svenska bolag och eftersom 

det finns flertalet skillnader i ländernas redovisningsregler kan det ha påverkat bolagens 

möjligheter till en ökad lönsamhet, tillväxt och bättre finansiell struktur. Tidigare studier har 

fokuserat främst på länder i Europa som Italien men mycket forskning baseras även på den 

amerikanska marknaden. Uppenbara skillnader mellan de svenska redovisningsreglerna och 

andra länders redovisningsregler grundar sig i friheten i samband med den svenska koden 

som svenska bolag kan välja att följa eller avstå ifrån. Eftersom bolag kan välja om de vill 

följa koden ökar deras flexibilitet vilket kan gynna deras strävan efter en ökad lönsamhet, 

tillväxt och förbättrad finansiella struktur. På grund av olika länders kultur och hur bolagen i 

dessa länder tillämpar sina strategier kan det resultera i att studiens resultat skiljer sig med 

tidigare forskningsresultat som är baserat på utländska marknader. Detta kan vidare kopplas 

ihop med att tidigare studier har undersökt andra tidsperioder jämfört med vår studie eftersom 

flertalet studier har utförts innan finanskrisen. Länderna har därmed inte påverkats av 

konsekvenserna som uppstod efter finanskrisen eftersom de har studerat åren innan 2009. Det 

kan därmed ha bidragit till varför tidigare forskning kommit fram till varierande resultat inom 

bolagens lönsamhet, tillväxt och finansiella struktur.  
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Studiens resultat kan även ha blivit påverkat av att vi inte har tillräckligt med 

kontrollvariabler för att mäta effekten effektivt och eftersom vi inte kan kontrollera för alla 

möjliga effekter. Ytterligare kontrollvariabler som vi hade kunnat kontrollera för hade 

exempelvis varit bolagens ägarstruktur eftersom en del tidigare forskning kontrollerat för det, 

vilket kan vara en anledning till att vår resultat skiljer sig åt. Kontrollvariabler för 

ägarstruktur hade exempelvis kunnat vara VD:ns bakgrund som ålder, utbildning och antal 

års erfarenhet inom bolaget. Den informationen är dock svår att få tag på för svenska 

onoterade bolag eftersom de inte erbjuder samma mängd information till allmänheten som 

noterade bolag gör. På grund av olika ägarstrukturer i bolagen uppstår således skillnader i hur 

bolag prioriterar när olika finansiella beslut ska fattas i verksamheten. Prioriteringar är som 

nämnt innan en betydelsefull faktor i hur bolagen agerar på marknaden och mot 

konkurrenterna vilket gör att bolagens specifika egenskaper påverkar studiens resultat. En 

konkurrens kan även förekomma mellan studiens utvalda noterade och onoterade 

tvillingbolag. Eftersom de noterade och onoterade bolagen i princip innehar en lika stor 

omsättning, lika många anställda samt verkar inom samma sektor förekommer det en 

konkurrens mellan dem. Det kan därför vara väsentligt för de utvalda bolagen att exempelvis 

patentera sina varor för att utkonkurrera sina konkurrenter och ta över deras 

marknadsandelar. De noterade och onoterade bolagen skiljer sig även inom aspekten regler 

och krav vilket kan begränsa deras agerande på marknaden. Bolagens specifika egenskaper 

blir därmed mer påtagliga när vi studerar varje tidsperiod för sig jämfört med tillsammans 

vilket resulterar i att vi i en del aspekter kan finna signifikanta skillnader mellan de noterade 

och onoterade bolagen.    
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8. Slutsats 
Studiens syfte var att undersöka skillnader inom lönsamhet, tillväxt och finansiell struktur 

mellan svenska noterade Small Cap-bolag och onoterade tvillingbolag. Hypoteserna i studien 

var om noterade bolag hade en högre lönsamhet, tillväxt och bättre finansiell struktur jämfört 

med onoterade tvillingbolag. Tidsperioden som har undersökts är perioden mellan åren 2009-

2015, då både skillnaden över samtliga tidsperioder har undersökts samt möjliga skillnader 

inom de tre olika tidsperioderna. Vi finner signifikanta skillnader inom nyckeltalen mellan de 

noterade och onoterade bolagen samt skillnader i sektorerna över tid. En av studiens 

hypoteser “Noterade bolag har en bättre finansiella struktur än onoterade bolags?” kan 

därmed förkastas och andra intressanta slutsatser kan vidare dras på grund av studien. 

  

Tidigare forskning har funnit varierande resultat gällande om noterade bolag har en högre 

eller lägre lönsamhet, tillväxt samt finansiell struktur. Vi har inte funnit några signifikanta 

skillnader mellan noterade och onoterade bolag inom lönsamhet, tillväxt och finansiell 

struktur över samtliga tidsperioder. Vi har dock funnit signifikanta skillnader mellan noterade 

och onoterade bolags finansiella struktur vid de olika tidsperioderna. Möjliga orsaker till att 

vi finner skillnader inom finansiell struktur kan vara för att noterade och onoterade bolag har 

olika finansieringsstrategier, det vill säga att deras förhållande till kreditgivare samt 

kapitalbehov kan skilja sig åt. Vi har således även funnit signifikanta skillnader mellan de 

olika sektorerna för nyckeltalen inom tillväxt och finansiell struktur. Det visar att sektorernas 

egenskaper med olika regler och krav har en inverkan på att en del bolag exempelvis har en 

bättre tillväxt i en del sektorer. Jämförs studiens resultat med tidigare forskning tyder det på 

att noterade och onoterade bolags lönsamhet, tillväxt och finansiella struktur varierar 

beroende på tidsperiod, studiens urval, bolagens ägarstruktur, länders kultur och trender inom 

sektorerna och på marknaden. Anledning till att inga signifikanta skillnader inom lönsamhet 

och tillväxt kunde tydas mellan de noterade och onoterade bolagen kan bero på att bolagen 

inte skiljer sig lika mycket från varandra som det gjorde när den tidigare forskningen 

utfördes. Möjligtvis var det en större skillnad förut som nu har jämnats ut i takt med olika 

marknadstrender samt bättre marknadsförutsättningar för de onoterade bolagen. Detta gör att 

de onoterade bolagen kan konkurrera på samma nivå som de noterade bolagen. Därmed 

reduceras skillnaderna mellan de noterade och onoterade bolagen vilket kan vara en 

anledning till studiens resultat. En ytterligare anledning till att vi kan tyda denna utjämningen 
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mellan noterade och onoterade bolag kan bero på att vi studerar förändringen och inte nivån i 

nyckeltalen som tidigare forskning.  

 

Studiens teoretiska och praktiska implikationer grundar sig främst i att investerare samt både 

studiens utvalda bolag och andra bolag på marknaden kan dra nytta av vårt resultat. 

Investerare kan få hjälpande information angående vilket bolag som är mer lönsamt att 

investera i genom att studera nyckeltalen. Detta kan resultera i att investerare får nya 

synvinklar och kunskaper angående de noterade och onoterade marknaderna. Utifrån studiens 

resultat kan investerare därmed få kunskap om att det faktiskt inte behöver skilja sig 

nämnvärt mellan noterade och onoterade bolags lönsamhet, tillväxt och finansiella struktur. 

Det kan likaså vara intressant för bolag eftersom de har en möjlighet att genom den 

tillgängliga informationen om nyckeltalen förbättra sin konkurrenskraft på marknaden. 

Studien är vidare ett komplement till tidigare forskning eftersom vi studerar åren efter 

finanskrisen med fokus på den svenska marknaden.   

 

Förslag till framtida forskning 

Framtida forskning bör undersöka hur ägarstrukturen i bolag påverka skillnader mellan 

noterade och onoterade bolag eftersom ägarstrukturen är en väsentligt del vid en 

börsnotering. Inom ägarstrukturen kan man möjligtvis jämföra vilka åtgärder noterade och 

onoterade bolag utför för att påverka lönsamheten, tillväxten och finansiella strukturen. Som 

diskuterat tidigare kan målsättningar och prioriteringar skilja sig åt mellan bolagen vilket gör 

det till en väsentlig del att undersöka. Om studien görs om på nytt kan den framtida 

forskningen fördjupa sig inom området genom att ta hänsyn till fler nyckeltal samt andra 

börslistor för att finna möjliga skillnader mellan noterade och onoterade bolag. Det är även 

intressant att göra om studien på nytt för att tyda om tendenserna angående skillnaderna 

mellan noterade och onoterade bolag är mer utjämnad.   
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Bilaga 5 - Oberoende t-test för noterade och onoterade bolags nyckeltal 
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Bilaga 6 - Oberoende t-test för noterade och onoterade bolags nyckeltal 
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Oberoende t-test för nyckeltal inom tillväxt 

 

Bilaga 7: Multipel linjär regression över samtliga tidsperioder 
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Multipel linjär regression för förändring i ROA  

 

Multipel linjär regression för omsättningstillväxt  
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Multipel linjär regression för förändring i skuldsättningsgrad  

 

Bilaga 8: Multipel linjär regression inom varje tidsperiod 
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Multipel linjär regression för förändring i kassalikviditet  
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