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Sammanfattning 

Datum: 2020-01-16 

Nivå: Kandidatnivå 

Institution: Institutionen för samhällsvetenskaper 

Författare: Fatih Bayazit och Hakki Kasim 

Titel: Branschspecifika finansiella likheter mellan tillväxtbolag - En kvantitativ studie 

baserad på svenska börsnoterade företag. 

Handledare: Ogi Chun 

Nyckelord: Kapitalstruktur, Tillväxttyp, Finansieringsbeteende, Tillväxtbolag, Bransch 

Bakgrund: Wu och Yeung har studerat tillväxttyp hos amerikanska företag för att analysera 

kapitalstruktur och olika finansiella beteenden hos tillväxtbolag. Enligt författaren har dessa 

företag distinkta kapitalstruktur, och tenderar att följa denna struktur i längden. Med tanke på 

skillnaderna i finansiella systemen mellan Sverige och USA, kan en studie med svenska 

företag vara intressant med branschvariabeln tillagd i ekvationen.   

Syfte: Syftet med uppsatsen är att identifiera finansiella likheter mellan tillväxtbolag för att 

sedan jämföra resultaten på branschnivå.  

Metod: Studien baseras på en deduktiv ansats och kvantitativ metod där årsredovisningar har 

studerats för 87 företag som börsintroducerats på spotlight stockmarket och Nasdaq 

Stockholm mellan 2008–2013, som även idag är noterade. Årsredovisningarna undersöktes 

under en 5 årsperiod från och med börsintroduktionen. 

Slutsats: För tillväxtbolag inom läkemedelsbranschen visade resultaten att tillväxttypen är 

konstant och dessa företag väljer att finansiera sig primärt genom aktieemitteringar. 

Skuldsättningen är under 10% och ingen utdelning görs till aktieägare. Frånvaron av 

utdelning ses inte som en brist av aktieägarna utan de ser möjligheterna med företaget inför 

framtiden. Dem två första åren är lönsamheten negativ och majoriteten av tillgångarna är i 

immateriell form. Även Kontantinnehavet är högt för dessa företag och i kontrast är 

information asymmetrin låg mellan aktieägarna och ledningen.  
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Abstract 
 

Date: 2020-01-16 

 

Level: Bachelor thesis 

 

Institution: Institution of Social Sciences 

 

Author: Fatih Bayazit & Hakki Kasim 

 

Title: Industry-specific financial similarities between growth companies - A quantitative 

study based on Swedish listed companies. 

 

Mentor: Ogi Chun 

 

Keywords: Capital structure, Growth type, Financing behavior, Growth companies, Industry 

 

Background: Wu and Yeung have studied growth type with US companies to analyze capital 

structure and various financial behaviors of growth companies. The author believes that these 

companies have distinct capital structure and tend to follow this structure in the long run. 

Given the differences in financial systems between Sweden and the United States, a study 

with Swedish companies may be interesting with the industry variable added to the equation. 

 

Purpose: The purpose of the dissertation is to identify economic similarities between growth 

companies and then compare the results at industry level. 

 

Method: This study is based on a deductive approach and quantitative method where annual 

reports have been studied for 87 companies that were introduced on the spotlight stock market 

and Nasdaq Stockholm between 2008–2013, and still listed today. The annual reports were 

examined for a 5-year period from the initial public offering. 

 

Conclusions: For growth companies in the pharmaceutical industry, the results showed that 

growth type is persistent, and these companies choose to finance themselves primarily by 

issuing equity. Their debt is below 10% and no dividend is paid to shareholders. The absence 

of a dividend is not seen as a deficiency by its shareholders, they see the possibilities of the 

company for the future. In the first two years, profitability is negative, and the majority of 

their assets are in intangible form. Cash holdings are also high for these companies and, in 

contrast, the information asymmetry is low between the shareholders and the management. 
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Begreppslista 
 

Market-to-book förhållande: Förhållandet mellan ett företags marknadsvärde och totala 

tillgångar. 

 

Adverse selection: En situation där asymmetrisk information utnyttjas på ett orättvist sätt. 

 

FoU: Forskning och utveckling. 
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1. Inledning 
 

I detta avsnitt presenteras bakgrunden och frågor kring val av ämne med avsikt att fånga 

läsarens intresse och dela relevant information kring ämnet och punkter som förekommer 

senare i studien. Syfte presenteras och val av avgränsningar diskuteras. 

 

1.1 Problembakgrund 
 

Företag har en viktig roll i det svenska ekonomiska systemet. En konkurrenskraftig marknad 

stimulerar samt sätter krav på befintliga företag att vara innovativa. Detta lägger grunden till 

ett kraftfullt näringsliv och välstånd i Sverige (Svenskt Näringsliv, 2019). För att detta system 

ska fungera är kapital nödvändigt och för företagen att utnyttja detta kapital på ett effektivt 

sätt (Svenskt Näringsliv, 2019) 

 

Vad är då kapitalstruktur och hur förhåller det sig till företag? Kapitalstruktur är en 

kombination av eget och lånat kapital (Modigliani och Miller, 1963). Attribut hos företag som 

bestämmer finansiella fördelar och olika kostnader, är det som i sin tur leder till beslut kring 

kapitalstruktur (Titman & Wessels, 1988). Tidigare har ekonomer fokuserat på den idealiska 

kapitalstrukturen, den typen som skulle reducera den genomsnittliga kapitalkostnaden. På 

samma sätt har ekonomer föredragit lägsta formen av avkastningskrav, men Modigliani och 

Miller (1963) menar att den genomsnittliga kapitalkostnaden och avkastningskravet förblir 

detsamma oavsett. Frågan om hur olika kapitalstruktur påverkar värdet av företaget är inom 

företagsfinansiering en central fråga (Chowdhury & Chowdhury, 2010).  

  

Kopplingen mellan bransch och kapitalstruktur har varit en långvarig forskningsfråga och 

flera studier har gjorts kring ämnet. Michela et al. (1979) hävdar att liknande affärsrisker 

påverkar företag i samma bransch. Myers (1984) tillägger och påstår att det inte bara är 

branschstandarden som påverkar skuldsättningsgraden, utan att det även är 

finansieringsbehovet som avgör. Intern finansiering är att föredra enligt Myers (1984), vid 

behov av extern finansiering ska säkra värdepapper prioriteras. Anledningen enligt författaren 

är informationsasymmetrin mellan låntagare och långivare vid specifika tidpunkten. Det finns 

flera olika åsikter kring den optimala skuldsättningsgraden och vilka aspekter som visar 

koppling med skuldsättningsgraden. Tang & Jang (2017) diskuterar att ett signifikant 

samband i kapitalstruktur mellan företag inom olika länder och branscher existerar. 
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Eftersom investerare inte har fullständig kontroll över investeringsbeslut inom företaget är det 

oftast ledningen som fattar besluten om finansieringsform. Vid finansieringsbeslut anses 

rörligheten vara hög för styrelsen så att beslut kan fattas fort, däremot är det viktigt att ta 

hänsyn till aktieägarnas intresse och kommunicera med aktieägarna (Finnerty, 2013). 

Intressenter delas in i aktieägare och andra intressenter, som långivare och leverantörer 

(Dierkens, 1991). Även om företagen alltid ska ha aktieägarnas intresse i åtanke kan det vara 

svårt att balansera detta och parallellt maximera företagsvärdet enligt Dierkens. 

 

Dierkens (1991) talar vidare om Investor Relations och Financial Public Relations. Dessa är 

två olika metoder som företag kan användas för att vårda relationerna med intressenter och 

aktieägare enligt författaren. Information ska då på enkelt sätt överföras vare sig den är bra 

eller dålig och på så sätt visar företaget ärlighet och tar ansvar gentemot aktieägarna och 

intressenterna. Metoderna är lika varandra, då både hanterar finansiell information. Den första 

hanterar även information som inte direkt är relaterad till finansiering. Både är dock viktiga, 

då företaget visar öppenhet för att tillfredsställa aktieägare och intressenter. Genom 

kommunikation kan osäkerheten reduceras. Vid beslut av kapitalstruktur är kommunikation 

även en viktig faktor då både parterna ska vara tillfredsställda (Dierkens, 1991). 

 

För denna studie kan finansiella likheter även beskrivas som ett mönster över hur företag 

agerar på marknaden utifrån olika förutsättningar. Förutsättningar som den finansiella 

arkitekturen. Länder som USA förhåller sig mer till en marknadsbaserad ekonomi gentemot 

europeiska länder, som Tyskland och Sverige, som förhåller sig mer till en bankbaserad 

ekonomi (Beck & Levine, 2002). Företag i Sverige kan då föredrag banklån istället för 

aktieemitteringar för finansiering då information asymmetrin är högre i länder med denna typ 

av orientering, enligt Beck och Levine (2002). Finansinspektionen (2016) talar om att det går 

fortare att notera företag i Sverige och att ekonomin blir att mer marknadsbaserad, däremot 

medför detta högre sensitivitet i krisperioder som påvisat i USA. Resultaten från denna studie 

kan dessutom ge en bild över var Sverige ligger i skalan när det gäller bank eller 

marknadsbaserat. 
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1.2 Problemformulering 
 

Pecking order-teorin, trade-off modellen och market-timing är ett par exempel på teorier och 

modeller om kapitalstruktur. Även om det finns flera forskningar kring kapitalstruktur, som 

nämnd tidigare, finns det fortfarande mer kunskap att tillföra och frågor att svara på. Titman 

& Wessels (1988) påstår att företag väljer finansieringsalternativ beroende på för-och 

nackdelar i finansiella termer och transaktionskostnader samt förhållanden som råder i 

marknaden.   

 

Flera forskningar påvisar hur komplicerat ämnet kapitalstruktur är och svårigheter med att 

hitta det optimala läget inom kapitalstruktur. I flera undersökningar har det dock visat sig att 

företag inom liknande miljö eller bransch visar samband mellan vissa nyckeltal. Frank och 

Goyal (2009) har exempelvis gjort en undersökning genom att använda Market-to-Book 

förhållandet, skuldsättning och tillgångar. Resultaten visade att Market-to-Book förhållandet 

hade ett samband med skuldsättningen. Företag med höga Market-to-Book förhållandet hade 

lägre skuldsättningsgrad och skuldsättningsgraden var således högre hos företag med lägre 

Market-to-Book förhållande. 

 

Wu & Yeung (2012) använder i sin studie, Firm growth type and capital structure 

persistence, market-to-book förhållandets korrelation med materiella tillgångar för att avgöra 

vilken typ av asymmetrisk information som dominerar i företaget och delar in amerikanska 

företag i tillväxttyper baserad på detta, för att sedan undersöka finansiella likheter mellan 

dessa företag samt om tillväxttypen håller över tid.  

 

Myers and Majluf (1984) talar om att det finns två typer av asymmetrisk information: ena om 

materiella tillgångar och den andra om tillväxtmöjligheter. När information asymmetri om 

materiella tillgångar dominerar ger detta en negativ tillkännagivande effekt på aktiekursen vid 

aktieemitteringar då detta skapar osäkerhet i enlighet med Myers (1984) pecking order teori, 

där nyemissioner är sista utväg för företag med kapitalbehov, sådana bolag benämns som G-1 

av Wu och Yeung. Asymmetriska informationen om tillväxtmöjligheter kan däremot främja 

nyemission av företag med hög tillväxt och skapa positiva tillkännagivande effekter i enlighet 

med en generaliserad pecking order teori av Wu & Wang (2005), sådana företag kallas för G-

3 i studien. Författaren talar vidare om att typen asymmetrisk information för företaget 

kommer mest sannolikt vara konstant och så kommer även finansiella beteenden för 
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företagen. Wu och Yeung (2012) identifierar likheter i skuldsättning, utdelningspolicy, 

kontantinnehav, aktieemissioner, immateriella tillgångar och lönsamhet mellan dessa företag. 

Ju mindre ett företag är desto större är sannolikheten att information asymmetrin kommer från 

investeringsmöjligheter (Wu & Wang 2005). Små-tillväxtbolag kan enligt Wu & Wang 

(2005) förutse och njuta av de positiva tillkännagivande effekterna av nyemissioner, eftersom 

asymmetrisk information om dessa företag troligen kommer att uppstå från 

investeringsmöjligheter snarare än från tillgångar. Således behöver asymmetrisk information i 

allmänhet inte vara en nackdel med att utfärda nytt kapital. 

 

Studien av Wu & Yeungs (2012) genomfördes med amerikanska företag där större delen av 

kapitalet ligger hos marknaden tillskillnad från Sverige. Denna studie kommer fokusera på 

svenska tillväxtbolag samt kommer en branschspecifik analys för att undersöka likheter 

mellan dessa bolag relativ bransch. Företag delas därmed in i tre tillväxttyper, G-1, G-3 samt 

företag som hamnar i mitten kallad G-2. Denna studie kommer utforska företag av 

tillväxttypen G-3, för att redogöra för tillväxtbolag som gynnas av nyemissioner, samt ställa 

upp modeller över finansiella beteenden för samtliga branscher.  

 

Tidigare forskning bygger på studier inom USA och Asien som bland annat används som 

referenser i denna studie. I förhållande till USA är skatten lägre i Sverige (NPR, 2017), vilket 

kan påverka kapitalstrukturen då företag försöker utnyttja skattefördelar till fullständig 

kapacitet genom belåning (Modigliani & Miller, 1963). Andra skillnaden, som diskuterat, är 

att Sverige har ett bank-baserat system jämfört med USA. Företag i Sverige kan då föredrag 

banklån istället för aktieemitteringar för finansiering då information asymmetrin är högre i 

länder med denna typ av orientering, enligt Levine (2002). Med denna anledning kan en 

undersökning med svenska aktiebolag vara intressant, då resultaten kan variera i jämförelse 

med USA.  
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1.3 Frågeställning 
 

• Vilka finansiella likheter finns mellan börsnoterade tillväxtbolag?  

• Hur förhåller sig dessa likheter till bransch? 

 

1.4 Syfte 
 

Syftet med denna studie är att analysera hur tillväxtbolag agerar på den svenska marknaden 

för att kartlägga finansiella likheter mellan dessa bolag inom olika branscher. 

 

1.5 Avgränsning 
 

Klassificering genom Market-to-Book förhållande och Materiella tillgångar görs för att 

avgränsa undersökningen till företag som enligt Wu och Wang (2005) gynnas av 

aktieemissioner och för att skapa en modell över likheter i kapitalstrukturen över dessa 

tillväxtbolag i olika branscher. Vid undersökningen kommer fokus ligga på noterade företag 

från Nasdaq Stockholm och Spotlight Stock Market. Mer specifikt på företag som 

introducerats på dessa plattformar mellan 2008 och 2013, för att sedan undersöka 

årsredovisningarna mellan åren 0–5 efter börsintroduktionen. Anledningen är att denna period 

innefattar både hög-och lågkonjunktur och som ska hjälpa skapa en representativ bild över 

verkligheten. Alla företag som introducerats mellan ovannämnda år kommer undersökas 

oberoende av branschtillhörighet.  
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2. Teoretisk referensram 
 

Under detta avsnitt presenteras teorier, som skribenterna anser vara relevant för studien, 

samt tidigare forskning inom området. Dessa kommer senare användas under analys avsnittet 

för att sedan dra slutsatser.   

 

2.1 Teori 
 

2.1.1 Trade-off teorin 
 

År 1958 presenterade Modigliani och Millers (1958) en teori som förklarar att värdet av ett 

företag är oberoende av dess kapitalstruktur. Detta vara av de viktigare teorierna inom 

företagsekonomi. Teorins huvudsakliga grundas i tanken att huruvida ett företag är belånat 

eller ej inte kommer att påverka företagsvärdet i en värld utan skatter. Den här versionen av 

teorin är begränsad som följd av att den utvecklades utan att ta hänsyn till skatter, 

konkurskostnader och asymmetrisk information, vilket i dagens mått inte anses vara 

tillräckligt (Modigliani & Miller, 1958). 

 

I det andra förslaget så inkluderades Modigliani och Miller (1963) skatten in i beräkningen. 

Med skatt inkluderat i beräkningen ökar företagets värde i förhållande till hur stor andel lån 

som företaget valt att finansiera sig med. Skattekostnaderna minskar då ett företag har ett 

högre skuldsättningsgrad, eftersom företaget undviker vissa kostnader leder det till ett högre 

företags värde enligt författarna. Kostnader som räntor och avgifter som uppstår för företag på 

grund av lån måste inte redovisas i balansräkningen, därmed behöver företag inte beskatta 

sina vinster lika mycket eftersom bolaget inte är lika beskattningsskyldiga längre. Enligt 

denna teori ska företag således maximera sin skuldsättningsgrad för att kunna utnyttja de 

fördelar som uppstår (Modigliani & Miller 1963).  

 

Trade off teorin är ett antagande av Myers (2001) och den har sin grund I Modigliani och 

Millers teori. Teorin mäter de nackdelar ett lån medför gentemot de fördelar skattesköld 

medför företag. Genom trade off teorin redogör Myers (2001) för hur stor andel av företaget 

finansieras med lån och eget kapital. Teorin förklarar även hur upplåning påverkar den 

finansiella säkerheten I ett företag. När företag väljer belåning som finansieringsstrategi så 

hamnar de i oro, då det inte går att åtgärda kriser med ytligare belåning och om kostnader 

ökar kommer det innebära mer risk för företaget. Modigliani och Miller (1963) menar att de 
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förmåner som oftast kopplas till finansiering I form av belåning är skattemässiga fördelar. 

Genom en fördelaktig skattesköld, kan företag utnyttja detta och täcka upp för de negativa 

effekterna en hög skuldsättningsgrad medför. En av de vanligaste negativa effekterna som en 

hög skuldsättningsgrad medför är kostnader vid konkurs och omstrukturering. Genom rätt val 

av strategi samt ett utnyttjande av skattesköldens fördelar kan företag få ett högre värde enligt 

Myers (2001). 

 

Denna teori kan bidra med förklaring över företagens skuldsättningsgrad då en viss nivå av 

skuldsättning kan gynna företaget i form av skattesköld, som förklaras ovan. I denna studie är 

skuldsättningen en av aspekterna som mäts hos företagen för att redogöra för finansiella 

likheter bland tillväxtbolag, därmed är denna teori relevant för studien och kan bidra med 

insikt över skuldsättningen.  

 

2.1.2 Pecking order teorin 
 

Pecking order teorin talar om vilka preferenser företag har gällande kapitalplacering (Myers 

2001). Vid anskaffning av nytt kapital så är Pecking order teorin en av de mest berömda och 

den mest användbara teorin (Myers, 2001). Enligt Myers (2001) kan företag finansiera 

verksamheten på tre olika sätt, det kan vara genom att företaget använder sig av 

företagsvinster, emittering av nya aktier eller belåning. 

 

Myers (1984) menar att företagare föredrar att finansiera sin verksamhet genom vinster då det 

anses vara det mest optimala tillvägagångssättet vid nya företagsledningsbeslut. I andra plats 

kommer belåning, där verksamheter tar nya lån istället för emittering av nya aktier. Höga 

vinster innebär att verksamheten inte hamnar i en beroendeställning till externfinansiärer som 

kan påverka företagets lönsamhet (Myers, 1984). När ett företag inte kan finansiera sig genom 

sitt kassaflöde, kan det leda till att lönsamheten mattas ut med tiden. För eventuella åtgärder 

måste företaget ta upp nya lån eller emittera nya aktier i hopp om effektivitet (ibid). Ett av de 

yttersta problemen med denna teorin är asymmetrisk information och moral hazard. Med 

asymmetrisk information kopplas oftast till den externa finansieringen som företaget är i 

behov av, aktörer i företaget kan besitta mer information än bankerna eller investerarna (ibid). 

Externa investerare kommer således utifrån skepsis och osäkerhet att avstå från att investera i 

företag enligt Myers (1984). Moral hazard syftar till att banker och investerare inte vet hur 

företaget kommer att agera i efterhand, hur kapitalet som investeras kommer att spenderas av 
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företaget och det innebär att aktieägare och banker kommer att hamna i ett moraliskt dilemma 

(Myers, 1984). 

 

Kritik som framförs mot Pecking order teorin sammanfattas av Leary och Robert (2010). En 

del forskare tyder på att teorin är bättre anpassad för större företag andra syftar på att den är 

mer lämplig med mindre bolag. Vissa forskare anser att den bör anpassas för att kunna 

fungera med fler företag, andra förhåller sig till det traditionella. Leary och Robert (2010) har 

sin kritik mot den traditionella och att teorin fungerar olika bra. Tolkas den på ett traditionellt 

vis är det under 20% av företagen som faktiskt förhåller sig till teorin. Företag som förhåller 

sig till teorin går upp till 80% ifall variablerna som undersökt utökas (Leary & Robert, 2010). 

 

Teorin om pecking order, samt tidigare studie av Wu och Wang (2005) som redogör för en 

anpassad och generaliserad pecking order, kan medverka med förståelse över varför företag 

väljer att införskaffa kapital med antingen lån eller aktieemitteringar. Med denna orsak är 

teorin relevant för denna studie och kan förklara varför företag väljer det finansieringsmetod 

dem gör i verkligheten.  

 

2.1.3 Finansiella system 
 

Beck & Levine (2002) menar att i länder som USA och Storbritannien brukar marknaden 

oftast sköta sig själv, utan politiska åtgärder såsom regleringar. Marknadsbaserat system 

underlättar resursfördelningen för dessa länder. I ett marknadsbaserat system är det aktörerna 

i marknaden som sköter resursfördelningen i landet. Resultatet blir ett effektivare system där 

beslut har en omedelbar påverkan på marknaden (Beck & Levine, 2002). Kwok och Tedasse 

(2006) menar att marknadsbaserat system är vanligt förekommande i länder med en stabil 

marknad, eftersom vid kriser ses oftast politiska åtgärder som en sista utväg.  

 

Levine (2001) menar att om banker har stor influens på marknaden ses det som en börda för 

det ekonomiska systemet. Banker som har någon form av ett förhållande till vissa företag kan 

driva monopol och förhindra utvecklingen i marknaden. Det finns då inte möjlighet för nya 

företag att konkurrera med de väletablerade företagen, således är en marknad utan 

konkurrenter en ineffektiv marknad (Kwok & Tadasse, 2006). Marknadbaserat system 

begränsar bankernas inflytande på marknaden, således resulterar det till en effektivare 

marknad och finansiell utveckling (ibid). 
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Gentemot USA och Storbritannien har Sverige ett bankbaserat system, då Sverige förhåller 

sig mer till länder som Tyskland (Levine, 2001). Här finns kapitalet hos bankerna, det vill 

säga bankerna sköter resursfördelningen i landet och inte aktörerna i marknaden. Likaså har 

bankbaserat system sina fördelar och nackdelar i hur ekonomin skötts i landet (ibid). 

Finansinspektionen (2006) talar om att Sverige blir allt mer marknadsbaserad med snabbare 

noteringar på börsen. Nackdelen med bankbaserat system är att den anses vara underlägsen 

marknadsbaserat system (Kwok & Tadasse, 2006). Fördelen blir att banken fungerar som en 

mellanhand som kontrollerar alla finansiella besluten i marknaden, därmed minskar 

svårigheterna för företagen i marknaden, i form av att banken fungerar som en ordningsmakt 

(Beck & Levine 2002). Således behöver instabila marknader någon som kontrollerar och 

reglerar den finansiella processen. I dessa länder kan statliga lagar och regler användas för att 

effektivisera de negativa trenderna (Kwok & Tadesse 2006).  

 

I ett marknadsbaserat system har aktörer bättre tillgång till information om företag, vilket kan 

leda till att aktörer avstår från att investera i ett säkert företag enligt Levine (2001). Det är den 

kritik som bankbaserade länderna har mot marknadsbaserat system. Den mängd data som 

publiceras har en negativ påverkan på landets finansiella utveckling, då det underlättar för 

aktieägare att investera i gynnsamma företag i hopp om avkastning (Levine 2001).  

 

Denna teori klargör för omständigheterna som råder på dem olika finansiella systemen som 

definieras om bank- och marknadsbaserad. Detta är speciellt relevant för denna studie i och 

med att likheter hos tillväxtbolag studeras utifrån omständigheterna i Sverige, som varierar 

från USA bland annat.  

 

2.1.4 Information asymmetri 
 

Myers och Majluf (1984) menar att asymmetrisk information definieras som en orättvis fördel 

ledningen har i ett företag. Företag besitter oftast mer information om företagsvärdet än 

investerarna och det leder till att det uppstår en asymmetrisk information. Undervärdering av 

företag till följd av asymmetrisk information är vanligt förekommande bland aktieägare, det 

blir svårt att stimulera investeringar och implementera nya projekt genom emittering av nya 

aktier (Myers & Majluf, 1984). Därmed påverkas företagsvärdet negativt enligt författarna 

och att genomföra investeringen skulle inte anses vara lönsamt i förhållande till de negativa 
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effekterna som den asymmetriska informationen medför. Det resulterar i att företag avstår 

från att använda sig av emittering av aktier för att öka företagsvärdet. Författarna menar att 

Pecking order teorin anses vara lösningen till asymmetrisk information som uppstår i 

samband med emittering av nya aktier.  

 

Att ledning har mer information än aktieägarna tenderar att ge en negativ signal till 

aktieägarna enligt Dewenter och Werther (1998). Författarna menar att ge ut en del av vinsten 

till aktieägarna skapar en optimistisk syn på företaget, medans ett avslag på utdelning har en 

negativ inverkan på aktieägare. På grund av de negativa utfallen tvekar oftast ledningen till ett 

avslag på utdelning, eller att höja utdelningen då de i framtiden blir återigen tvungna att 

åtgärda det med att justera ned utdelningen. Vidare talat Författarna dock att asymmetrisk 

information och utdelningspolitik kan variera beroende på land, det kan även vara annorlunda 

inom landet. Vissa länder har betydligt lägre asymmetrisk information än andra, vilket 

innebär att de inte drabbas lika hårt vid beslut om utdelning.  

 

Däremot menar Leary och Robert (2010) i en marknad med låg information asymmetri  

kan företag välja en annan struktur av finansieringsstrategi än den pecking order teorin 

baseras på. Eftersom företag kommer ha råd av att avvika från pecking order, då låg 

asymmetrisk information leder till att företag kan välja emittering av aktier som en 

finansieringsstrategi. 

 

Teorin talar om vilka implikationer asymmetrisk information har på företagets kapitalstruktur. 

Detta är starkt relaterat till pecking order och är en central del i tidigare studier. Nivån av 

information asymmetri har även betydelse för utdelning som nämns ovan och som även är en 

faktor som studeras i denna undersökning. Denna teori är relevant för denna studie då den kan 

ge en förklaring över hur företag påverkas av deras utdelningspolicy och vad denna påverkan 

innebär för marknaden.  

 

2.1.5 Buy and hold 
 

Buy and hold teorin är en investeringsstrategi där aktieägare köper aktier, ägarna håller 

aktierna en längre period i hopp om god finansiell avkastning i framtiden (Shiryaev & Yu 

Zhou 2008). Teorin menar att i längden kommer aktieägarna få en god avkastning på 

investerade pengar, men volatiliteten hos vissa aktiekurser kan påverka investerarens beslut. 
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Det leder till att aktieägare avstår från att följa färden och väljer att sälja sitt innehav i 

företaget (ibid). Teorin uppmuntrar aktieägare till att behålla sina andelar, eftersom om en 

marknad är stabil finns det ingen anledning till att sälja sina andelar. Att köpa och sälja aktier 

frekvent leder till stora transaktionskostnader och en upprepande process som gör att 

aktieägare förlorar kapital genom det. Marknads hypotesen tyder på att det inte finns skäl för 

aktieägare att sälja av sina andelar om det inte råder osäkerhet i marknaden, utan som tidigare 

nämnt är det bättre alternativet att behålla ens aktier (Evans, 1968). Behavioural finance 

menar att aktieägare med hög självtillit genomför många transaktioner under en kortare 

period. Detta handlingsätt gör att aktieägare går miste om avkastning. Således anses buy and 

hold teorin vara en stabil utväg för dessa aktieägare eftersom den grundar sig på dessa två 

teorier (Shiryaev & Yu Zhou 2008). 

 

Däremot är det oklart när det bästa eller det optimala tillfället är för att sälja en aktie. Med 

optimal syftar författarna på just det tillfället för störst vinst. Resultaten för olika studier 

varierar och det är därmed oklart ifall buy and hold är den bästa strategin (ibid). Enligt the 

random walk teorin går marknaden oförutsägbar och aktiepriserna rör sig slumpmässigt vilket 

gör det svårare att avgöra för aktieägare när dem faktiskt borde sälja för att uppnå maximal 

vinst (Evans, 1968). Med tanke på kritiken mot buy and hold är det svårt att avgöra ifall det är 

en lämplig modell att förhålla sig till vid affärer med aktier. 

 

Buy and hold teorin kan ge en insikt över varför investerare väljer att behålla sina aktier i en 

längre period i stället för att sälja dem efter en kortare period. Det kan även ge en inblick över 

vilken grad av osäkerhet som råder på marknaden och är därmed relevant för denna studie. 

 

2.1.6 Market Timing 
 

Enligt Baker och Wurgler (2002) finns det ingen kapitalstruktur som kan fastställas som den 

bästa eller mest fördelaktiga. Det mest kostnadseffektiva finansieringsalternativet, vid just den 

tidspunken på marknaden, är det alternativ företagen väljer utnyttja (Baker & Wurgler, 2002). 

För att välja det bästa alternativet ska företagen alltså tima sig med marknaden. Företag med 

högt market to book förhållande brukar exempelvis finansiera sig genom aktieemittering 

medan företag med låg market to book förhållande oftast tar banklån för att finansiera sin 

verksamhet (Wu & Yeung, 2012). Sammanfattningsvis påstår alltså författarna Baker och 

Wulgler att den optimala finansieringsmetoden inte existerar. Det är istället omständigheter 
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som styr hur kapitalstrukturen ser ut för ett företag. Vidare talar författarna att vid 

finansieringsbeslut är denna teori ett viktigt verktyg.  

 

Haung och Ritter (2004) hävdar på samma sätt som Baker och Wurgler att företag väljer det 

billigaste finansieringsalternativet. Även om företag föredrar banklån för finansiering vänder 

företag sig till aktieemittering när kostnaderna blir allt för höga med banklånen. Förtagen har 

alltså inga fastställda preferenser när dem ska tillfredsställda finanseringsbehovet. I vissa fall 

kan även företagen, även om det inte riktigt behövs, dra in nytt kapital, dock ska nuvärdet 

fortsätta vara positivt för investeringen (Haung & Ritter, 2004). Författarna påstår att teorin 

om marknadstiming är ett bättre alternativ för pecking order teorin eftersom den ger en bättre 

bild över förändringar i kapitalstruktur. 

 

Teorin tydliggör för hur omständigheter på marknaden påverkar kapitalstrukturen hos företag. 

Detta är speciellt viktigt för denna studie då omständigheterna på marknaden varierar från 

USA som tidigare forskning grundar sig på, och kan bidra med förståelse över företagets val 

av finansiering i Sverige.  

 

2.2 Tidigare forskning 
 

2.2.1 Två typer av asymmetrisk information 
 

I studien, Equity financing in a Myers–Majluf framework with private benefits of control, 

utforskar Wu och Wang (2005) frågan om varför små-tillväxtföretag inte verkar drabbas av 

asymmetrisk information vid aktieemitteringar. Det finns två typer av asymmetrisk 

information enligt Myers och Majluf (1984): ena om materiella tillgångar och den andra om 

tillväxtmöjligheter. Myers och Majluf (1984) har fokuserat mer på den första och den 

klassiska pecking order utforskar alltså inte asymmetrisk information om tillväxt fullständigt.  

 

Wu och Wang (2005) finner att avkastningen på tillkännagivanden av aktieemitteringar ökar 

med förväntad tillväxt. När asymmetrisk information uppkommer från tillväxt mer än från 

materiella tillgångar, är avkastning vid tillkännagivanden mer sannolikt positiva. Detta 

överensstämmer även med insikten från Ambarish et al. (1987) och Cooney och Kalay 

(1993). När tillväxten förväntas vara mycket hög men mindre fylld med osäkerheter, återgår 

tillkännagivande effekten till noll då de nya emitteringarna inte har något 

informationsinnehåll (Myers & Majluf, 1984) 
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I Myers och Majluf (1984) klassiska modell, dominerar alltid adverse selection, alltså att 

asymmetrisk information utnyttjas på ett orättvist sätt. I Wu och Wangs (2005) generaliserade 

modell, på grund av ledningens möjliga acceptans av dåliga projekt, är aktiekurserna före 

tillkännagivandet lägre än vad Myers och Majluf (1984) syftar. Detta är det främsta skälet till 

positiva tillkännagivandeeffekter som uppstår när asymmetrisk information om 

tillväxtmöjligheter överväger asymmetrisk information om befintliga tillgångar, som är källan 

till adverse selection. Denna insikt svarar på frågan om att mindre skuldsatta små-

tillväxtföretag föredrar aktieemissioner. Små-tillväxtföretag har lågt säkerhetsvärde och kan 

sällan ta på sig skuld om intern finansiering inte är tillgänglig. Enligt Myers och Majluf 

(1984) bör sådana företag möta allvarliga asymmetriska informationsproblem när de emitterar 

nytt kapital och därmed ha höga emitteringkostnader. Fama och French (2002) drar slutsatsen 

att detta förvirrande fenomen inte överensstämmer med pecking order modellen som ges i 

Myers (1984). Modellen av Wu och Wang (2005) antyder att asymmetrisk information om 

företagets värde som främst kommer från tillväxt snarare än tillgångar inte nödvändigtvis är 

en nackdel vid nyemissioner. 

 

Vilka är de faktorer som påverkar avkastning vid tillkännagivande? Som även Ambarish et al. 

(1987), Cooney och Kalay (1993) finner i sina undersökningar att positiv avkastning av 

tillkännagivanden är mer troligt när ledningens insiderinformation bygger mer på 

investeringsmöjligheter än från materiella tillgångar. Ju mindre ett företag, är den 

asymmetriska informationen om företaget mer troligt att uppstå från investeringsmöjligheter 

än från materiella tillgångar enligt Myers och Majluf (1984). Ändå är en liten företagsstorlek 

bara en nödvändig förutsättning för positiv avkastning av tillkännagivandet. Småföretags 

goda tillväxtutsikter med mycket osäkerhet är den avgörande faktorn (Wu & Yeing, 2005). I 

själva verket är det mer sannolikt att små tillväxtföretag emitterar aktier än större företag. 

Därför kanske det inte är konstigt alls att små företag är mer benägna att ha en positiv 

meddelandeavkastning som tidigare noterat av Kang och Stulz (1996) samt Wu och Wang 

(2003). 

 

Små tillväxtföretag kan alltså förutse och njuta av de positiva tillkännagivande effekterna av 

nyemissioner, eftersom majoriteten av asymmetrisk information om dessa företag troligen 

kommer att uppstå från investeringsmöjligheter snarare än från materiella tillgångar (Wu & 
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Wang, 2005). Således behöver asymmetrisk information i allmänhet inte vara en nackdel med 

att utfärda nytt kapital. 

 

Sammanfattningsvis visar denna undersökning av Wu och Wang (2005) att asymmetrisk 

information om tillväxt (i förhållande till materiella tillgångar) avgör kritiskt tecknen på en 

tillkännagivande effekt. Studien visar också att små tillväxtföretag sannolikt kommer att 

gynnas av de positiva effekterna av nya aktieemissioner. Den nya insikten från generaliserade 

modellen hjälper att rationellt tydliggöra för frågan gällande pecking ordern för finansiering 

av små-tillväxtbolag. 

 

Motiveringen för eventuellt positiva tillkännagivandeeffekter av aktieemissioner ger en 

generaliserad version av Myers '(1984) pecking order i finansieringen. När osäkerheter om 

företagets värde främst kommer från tillgångar på plats dominerar den klassiska Myers 

pecking order. Omvänt, när asymmetrisk information huvudsakligen kommer från tillväxt 

snarare än tillgångar på plats, tenderar adverse selection vid emissioner att försvinna. Detta 

antyder att aktiekursvolatiliteter inte nödvändigtvis kan avskräcka nya emissioner.  

 

2.2.2 Tillväxttyp 
 

I sin studie, Firm growth type and capital structure persistence, studerar Wu och Yeung 

(2012) tillväxttyp hos amerikanska företag för att sedan undersöka finansiella likheter och 

mellan dessa företag och kapitalstruktur, samt om tillväxttypen håller över tid. Författarna 

identifierar dessa tillväxttyper mer en sortering baserad på market-to-book förhållandet och 

mängden materiella tillgångar. Studien visar tillväxttyp, som i högsta grad kan förutsäga 

ihållandet av många företagsvariabler, kan förklara en betydande del av ihållande distinkta 

skuldsättningsgrad. Det författarna kallar tillväxttyp är asymmetrisk informationstyp och som 

är relaterad till tillgångstyp dessutom.  

 

Myers (1997) har visat att tillgångstyp och asymmetrisk information, som oftast är 

korrelerade i verkligheten, påverkar kapitalstrukturen. Företag med mer materiella tillgångar i 

förhållande till immateriella tillgångar, inklusive tillväxtmöjligheter, tenderar att ha högre 

skuldsättning (Myers, 1977). Det är även känt att asymmetrisk information om materiella 

tillgångar, som beskrivs av Myers och Majluf (1984) och ligger till grund för Myers '(1984) 

pecking order vid finansiering där emittering är en sista utväg. När den asymmetriska 



 22 

informationen om materiella tillgångar tenderar att hämma nyemission, kan asymmetrisk 

information om tillväxtmöjligheter underlätta nyemission av tillväxtbolag. Som beskrivs av 

den generaliserade Myers Majluf modell utvecklad av Wu och Wang (2005). Wu & Yeung 

(2012) lägger mest fokus i dessa bolag under studien och drar slutsatser för dessa bolag. 

Företag med mer asymmetrisk information om tillväxt är mer angelägna om att använda 

aktieemittering eftersom kostnaderna för deras nya kapital kan vara mycket lägre än förutsett 

av den klassiska Myers - Majluf-modellen. 

 

G1(låg tillväxt) G2(blandat) G3(hög tillväxt) 

Låg Market-to-book 

Hög Materiella tillgångar 

Låg + Låg MtB + MT eller 

Hög + Hög MtB + MT 

Hög Market-to-book 

Låg Materiella tillgångar 

Tabell 1 Tillväxttyp 

 

Enligt Wu och Yeungs (2012) tillväxttyp vy kan företag vara fundamentalt olika beroende på 

hur deras värderingar skapas. I ena änden av spektrumet finns det företag vars värdering och 

osäkerhet främst kommer från materiella tillgångar. Men det finns också företag som 

använder intäkter från nya aktieemissioner för att bygga upp fler tillväxtalternativ genom att 

investera i FoU. I den andra änden finns det således företag vars värdering och osäkerhet 

främst beror på nya investeringsmöjligheter.  

Författarna definierar ett market-to-book förhållande över 2 som högt och lågt materiellt 

tillgångsvärde under 10 % som lågt. Dessa värden undersöktes två år framåt från och med 

börsintroduktionen (Wu & Yeung 2012.) Utöver dessa har författarna även kunnat dra fler 

slutsatser genom att studera market-to-book förhållandet och materiella tillgångars 

korrelation. Slutsatserna är följande: 

Varaktig tillväxttyp 

Företag som klassificerades som högtillväxttyp under de första två åren behöll oftast samma 

position i framtiden då den i stort sätt visat sig vara konstant. Cirka 70% av företagen som 

klassificerad som G-3 behöll sin plats efter 2 år. Procentuellt minskar detta däremot över tid. 

Studien visade att klassificering håller även efter 20 år, som även var tidsramen för 

undersökningen.  
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Emittering av aktier 

Jämfört med dem andra typerna utnyttjar högtillväxttypen aktieemittering som den vanligare 

formen för införskaffning av kapital. Dessa företag investerar i immateriella tillgångar med 

kapitalet som erhållits genom emissionerna. Immateriella tillgångar används bl.a. till 

utbildning och forskning, eller annat som avser att öka tillväxtmöjligheterna. Dessa företag 

har högt kontantinnehav som resultat av emissioner företaget erhåller (Wu &Yeung 2012).  

 

Skuldsättning 

Skuldsättningen för företagen med högtillväxt visade sig vara låg enligt studien, med en grad 

på cirka 10%. Som nämnt tidigare är det vanligast att denna typ införskaffar kapital genom 

emissioner, vilket är anledningen till deras låga skuldsättningen.  

 

Utdelningar 

Högtillväxtbolag väljer att lagra pengarna och främjar sällan utdelning. Företagen investerar 

istället kapitalet tillbaka till företaget för att skapa nya tillväxtmöjligheter. Detta anses inte 

vara en nackdel utifrån aktieägarnas perspektiv eftersom dem är medvetna om att kapitalet 

ska tillbaka till företaget och gynna dem på långsikt (Wu & Yeung 2012). 

 

Lönsamhet 

Högtillväxtbolag hade en låg siffra med ett värde under noll för dem två första åren. Efter sex 

år brukar detta dock ändras till ett positiv. Den främsta anledningen är investeringarna i FoU 

som vanligtvis lönar sig i långsikt och dessa företag registrerar stora förluster dem första åren 

som resultat av stora investeringar (Wu & Yeung, 2012). 

 

Kontantinnehav 

Resultatet av de frekventa aktieemitteringarna är att de skapar möjligheten för 

högtillväxtbolag att lagra stora summor kapital. Med kapitalet kan de göra investeringar på 

immateriella tillgångar i form av ex. utbildning och forskning. Men denna anledning har 

högtillväxttyp oftast högt kontantinnehav (Wu och Yeung 2012). De främsta anledningarna 

till den höga tillväxt för dessa bolag är just Investeringar i immateriella tillgångar och högt 

kontantinnehav. 
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Figur 1 Tillväxttyp G3 

Figuren ovan sammanfattar Wu och Yeungs syn på företagstyp som är av högtillväxt. 

Finansieringen sker genom aktieemittering och har nästan ingen utdelning. Skuldsättningen är 

låg medan kontantinnehavet är högt med frekventa emissioner som investeras i forskning och 

utveckling. Aktieägarna har positiv syn på detta med tillväxtmöjlighet. Första två åren är 

lönsamheten negativ, då stora investeringar görs i immateriella tillgångar. 

 

Slutligen visar alltså resultaten att om företag inte upplever uppenbara förändringar i 

asymmetrisk informationstyp kommer deras finansieringsbeteende till stor del att bestå 

konstant. Med andra ord är det den medfödda tillväxttypen som ligger till grund för ihållande 

tillväxttypen finansieringsbeteende och därmed kapitalstruktur (Wu & Yeung, 2012), (Myers 

& Majluf 1984) 

 

Till skillnad från tidigare studier kommer denna studie även beakta branschtillhörighet och 

undersökningen kommer bygga på svenska bolag med annorlunda omständigheter i 

förhållande till företagen som undersökts av författarna (se 2.1.5). Bidraget med studien 

kommer därmed vara att kartlägga finansiella likheter mellan svenska tillväxtbolag inom olika 

branscher. 

 

2.2.3 Bransch 
 

Aggarwal (1990) har i sin studie, Capital Structure Differences among Large Asian 

Companies, undersökt storföretag i Asien med hänsyn till land, bransch och företagsstorlek. 

Resultaten visade att företagsstorlek inte spelade någon signifikant roll i avgörandet av 

kapitalstruktur. Däremot visade det sig att både land och bransch hade märkbar påverkan på 

kapitalstruktur i Asien.  
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Ett företags kapitalstruktur är ett viktigt inflytande på dess lönsamhet och stabilitet 

(Aggarwal, 1990). Medan en hög andel skuld kan göra ett företag mycket lönsamt när det 

växer enligt författaren. Det ökar också sannolikheten för konkurs och förstörelse, särskilt om 

tillväxten bromsar eller tillfälligt blir negativ (ibid). Resultaten som presenteras för studien 

indikerar att det finns tydliga internationella och interindustriella skillnader i kapitalstruktur 

bland stora asiatiska företag. Även om det genomsnittliga kapitalandelsgraden ofta visade sig 

vara liknande för länder som delade likheter i deras affärsmiljö, kvarstår internationella 

skillnader och branschskillnader och är betydande. Dessa variationer i kapitalstruktur innebär 

att multinationella och diversifierade företag måste enligt Aggarwal (1990) ta hänsyn till dem 

när de utvecklar och fastställer policyer för kapitalstruktur, finansiering, utvärdering och 

styrning av sin verksamhet i asiatiska länder. Dessutom måste bankirer, andra borgenärer och 

aktieinvesterare undersöka skuldkvoter och finansiella rapporter för varje land i en 

affärsgrupp för att exakt kunna bedöma kredit- och investeringsrisker (Aggarwal, 1990) 

 

I en liknande studie finner även Harris och Raviv (1991) att det finns signifikanta likheter i 

skuldsättning mellan företag inom samma bransch, vidare talar författaren om att 

skuldsättning för dessa företag inte ändras avsevärt över tid. Företag som investerar mer på 

FoU hade även lägre skuldsättning enligt studien och författaren exemplifierar 

läkemedelsbranschen som hade lägst skuldsättning i förhållande till övriga branscher.  
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3. Metod 
 

I detta avsnittet kommer det redogöras för vilken typ av datainsamlingsmetod studien utgår 

från. Studiens reliabilitet samt validitet diskuteras även i avsnittet.  

 

3.1 Metodval 
 

För att omvandla siffrorna och göra det mer begripligt har studien använts sig av en 

kvantitativ metod. Kvantitativdata baserad bland annat på observationer och 

surveyundersökningar. Validiteten är oftast hög i en kvantitativ ansats, eftersom data som 

studien har tagit del av finns tillgänglig för andra att kontrollera och ta del av. I en kvalitativ 

metod är validiteten lägre eftersom tolkningen av resultatet påverkas av hur forskaren tolkar 

intervjuerna (Denscombe 2016, s. 350). 

 

3.2 Val av ansats 
 

En induktiv ansats innebär att forskningen baseras på observationer för att kunna dra 

generaliserbara slutsatser och fastställa teorier. Eftersom studien grundar sig på insamling av 

data genom företags årsredovisningar så kommer forskningen att baseras på sekundärdata, gör 

att studien är av analyserande karaktär (Bryman & Bell 2015, s.23–27).  

 

En deduktiv ansats går ut på att härleda slutsatser utifrån forskning som baseras på en djupare 

reflektion. Ett deduktivt tillvägagångssätt ger studien en objektivitet eftersom det utgår från 

existerande generella teorier (Ibid).  

 

Denna Forskning kommer att baseras på en deduktiv metod, där författarna har valt att 

analysera empirin genom existerande generella teorier. Tidigare teorier har använts som 

hjälpmedel för att kunna fastställa en frågeställning och syfte för studien. Utifrån tidigare 

teorier och forskning som författarna har bidragit med kan det finnas potential för att kunna 

dra allmänna slutsatser av resultatet (Bryman & Bell 2015, s.26–27). De tidigare teori som 

varit en utgångpunkt och bidragit till studien kommer tillsammans med slutsatser från 

resultatet, kunna vara ett hjälpmedel för nya studier om kapitalstruktur i framtiden. 
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3.3 Urval 
 

Spotlight stockmarket, Nordic growth market och Nasdaq Stockholm är handelsplattformar 

som idag finns i Sverige (NasdaqOMX u.å). Fokus för denna studie kommer ligga på dem två 

största handelsplattformerna som är Spotlight och Nasdaq Stockholm. Spotlight är den 

primära källan för företag i denna studie eftersom majoriteten av företag som är noterade på 

denna marknad är tillväxtbolag (Spotlightstockmarket, u.å.) vilket denna studie avser att 

undersöka samt behövs marknadsvärdet för beräkningar. NGM kommer inte att undersökas 

eftersom antalet företag listade är idag 87 (NGM u.å.) och betydligt mindre för perioder som 

undersöks.  

 

Företag som används till denna studie har framförts genom ett subjektivt urval. Företagen har 

specifikt valts ut och har relevans för forskningsfrågan. Därmed ska dessa företag ge all 

information som krävs för utförandet av studien och insamlingen av data. Genom ett 

subjektivt urval kan det säkerställas att alla företag som är av behov ingår i studien 

(Denscombe, 2016). Studien bygger på bolag som introducerats till börsen under perioden 

som undersöks och som även idag är noterade, på detta sätt är alla relevanta bolag inkluderade 

för att uppnå giltiga slutsatser.  

 

83 av 186 företag introducerade på spotlight och Nasdaq Stockholm mellan 2008 och 2013 är 

fortfarande noterade idag. Det är just dessa företag som är av betydelse för denna studie då 

konstant tillväxttyp bygger på att dessa företag fortfarande är noterade på börsen, detta ska 

säkerställa att resultaten går att replikera. Urvalet på 83 företag som fortfarande är noterade 

bygger på populationen på 186 företag som introducerades på svenska börsmarknaden mellan 

2008 och 2013, företagen studeras 5 år framåt efter introduktionen. Perioden som undersökts 

inkluderar både hög- och lågkonjunktur, resultaten bygger därmed på en period med 

fluktuerade ekonomi som reflekterar verkligheten. Detta är den främsta anledningen till att 

just den perioden undersöks då det säkerställer att resultaten inte fluktuerar med 

konjunktursvängningar. Om tidigare perioder hade undersökts skulle bortfallet finnas 

dessutom eftersom vissa företag väljer att inte ha kvar äldre årsredovisningar på offentliga 

plattformar efter en viss period, därmed skulle data inte vara fullständig för den perioden.  
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3.4 Datainsamling  
 

I sin studie om tillväxttyp använder Wu och Yeung (2012) 10 variabler för att redogöra för 

kapitalstrukturen och för jämförelse. Ekvationer och punkter presenteras nedan och 

datainsamlingen utgörs i två steg. 

 

Steg 1 utgår från att titta på årsredovisningen för åren 0–2. I detta steg görs det primär 

indelningen av företag. 

 

Steg 2 utförs för att säkerställa att den primära indelningen stämmer över tid. 

Årsredovisningar för åren 3–5 används vid detta steg.   

 

3.4.1 Finansiella nyckeltal 
 

Market-to-Book förhållandet 

 

Book värde är en variabel som reflekterar historiska kostnader. Market-to-Book förhållandet 

jämför då marknadsvärdet för företagets investeringar med deras kostnad. Ett värde mindre än 

1 kan tyda att företaget inte lyckats skapa värde för sina aktieägare (Hillier et al. 2016). 

Genom market-to-book förhållandet är det möjligt att fastställa ett företags marknadsvärde i 

förhållande till totala tillgångar. I detta steg avgörs även i vilken utsträckning företags 

värdering samt osäkerhet kring värderingen kommer från tillväxtmöjligheter. 

 

Formel: (Marknadsvärde (antal aktier * marknadsvärde per aktie) + Totala Skulder + 

preferensaktie – uppskjuten skatt) / Totala Tillgångar 

 

Materiella tillgångar  

 

Fysiska tillgångar är tillgångar för företag kallas materiella tillgångar. Materiella tillgångar 

delas in i två kategorier, anläggningstillgångar och omsättningstillgångar (Hillier et al. 2016). 

Detta steg avgör företagets materiella tillgångs innehav i förhållande till totala tillgångar samt 

i vilken utsträckning företags värdering och osäkerhet kring värderingen bygger på materiella 

tillgångar. 

 

Formel: (Materiella tillgångar + lager) / Totala tillgångar 



 29 

Tillväxttyp 

 

Företag delas in i grupper baserad på market to book förhållandet och materiella tillgångar: 

G1(Lågtillväxt) G2(blandat) G3(Högtillväxt) 

Låg Market-to-book 

Hög Materiella tillgångar 

Låg + Låg MtB + MT eller 

Hög + Hög MtB + MT 

Hög Market-to-book 

Låg Materiella tillgångar 

Tabell 2 Tillväxttyp 

 
Varaktig tillväxttyp 

 

Detta steg utförs endast för att säkerställa att tillväxttypen förhåller sig över tid genom att 

undersöka åren 3–5. Detta ska även säkerställa att resultaten stämmer överens med dem Wu 

och Yeung (2012) har lyckats identifiera. 

 
Aktie emittering 

 

Genom att ett företag ger ut nya aktier får företaget en emittering. Genom en sådan emittering 

kan företaget ta in extra kapital (Wu & Yeung, 2012). Detta steg ger informationen om ifall 

företag emitterat aktier mellan år 0–2 samt frekvensen. 

 

Skuldsättning 

 

Skuldsättningsgrad är förhållandet av skuld ett företag har jämfört med egenkapital (Hillier et 

al. 2016).  Här mäts i vilken grad företaget är skuldsatt i förhållande till marknadsvärdet. 

Formel: Totala skulder / (Totalskulder + marknadsvärde) 

 

Utdelning 

 

Begreppet utdelning innebär att företagets vinster delas ut till aktieägarna. Den vanligaste 

formen av utdelning är i kontant form. Det är vanligt att företag gör en regelbunden kontant 

utdelning två gånger om året däremot kan detta variera mellan företag då vissa inte alls gör en 

utdelning (Hillier et al. 2016). Här studeras årsredovisningen ifall företaget haft utdelning 

under år 0–2. Detta steg undersöker ifall företaget gjort utdelning till aktieägarna.  

 

Lönsamhet 

 

I detta steg mäts hur lönsamt företaget drivs med hjälp av indikatorn som presenteras nedan.  

Formel: (Rörelseresultat + Avskrivningar) / Totala tillgångar 
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Kontantinnehav 

 

Dem huvudsakliga orsakerna till att företag behåller likvida medel är transaktions relaterade 

kostnader. Ifall ett företag har låga likvida medel kan detta leda till att företaget får slut på 

medlen (Hillier et al. 2016). Formeln visar kontantinnehavet i förhållande till totala tillgångar.  

Formel: Kassa och Bank/Totala tillgångar 

 
Immateriella tillgångar 

 

Immateriella tillgångar har ingen fysikform men kan vara värdefullt. Exempel på detta kan 

vara varumärke eller värdet av ett patent (Hillier et al. 2016). Här mäts vilket förhållande 

immateriella tillgångar företaget erhåller.  

Formel: Immateriella tillgångar / (immateriella tillgångar + Materiella tillgångar) 

 

3.5 Validitet  
 

Årsredovisning är den främsta källan i denna studie. Dessa är offentliga som i sin tur stärker 

validiteten för denna studie. Med den kvalitativa metod begränsas författarnas partiskhet 

genom exakta siffror som är relevant för studien och med denna anledning anses validiteten 

vara hög för studien. 

 

För att begreppsvaliditeten ska vara hög för en studie bör begrepp som används vara enkla att 

förstå av allmänheten (Denscombe 2016). I denna studie kan begreppsvaliditeten anses vara 

hög eftersom begreppen som används under studien är vanligt förekommande under liknande 

sammanhang och att de varit inkluderade i tidigare vetenskapliga artiklar. Validiteten för 

beräkningarna som förekommer under studien anses också bära hög validitet eftersom de 

härstammar från tidigare forskning.   

Intern validitet behandlar studiens relation till verkligheten (Denscombe 2016). Just ämnet 

kapitalstruktur är väldigt avancerat och det finns flera uppfattningar gällande dess påverkan 

på företagets värde (Chowdhury & Chowdhury, 2010). Anledningen till att studien går att 

utföra i verkligenheten ligger på att Sverige är bankbaserad. Ifall studie skulle genomföras i 

ett annat land skulle den däremot behöva justeras för att behålla interna validiteten. 

Extern validitet eller generaliserbarhet ifrågasätter ifall resultaten går att tillämpa i andra 

situationer eller sammanhang (Denscombe 2016). I detta fall anses externa validiteten vara 
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bristande om den ska tillämpa på företag som inte är noterade på börsen, då studien endast går 

att tillämpa på börsnoterade företag då siffror krävs för beräkningar.  

 

3.6 Reliabilitet 
 

Ifall en studie gjordes om och visar samma resultat med vid annan tidpunkt anses 

reliabiliteten vara hög för studien (Bryman & Bell, 2015). Eftersom tester gjordes på 

företagen om tillväxttypen håller genom åren är det möjligt att säga att reliabiliteten är hög för 

denna studie. Data som använts för studie bygger på siffror från årsredovisningen som är 

offentlig och konstant, därmed ska det inte vara några problem med att upprepa denna studie 

och få samma resultat. Med tanke på externa faktorer kan resultaten variera ifall studien 

genomförs en annan tidsperiod. I denna studie ligger fokus på tillväxttyp som enligt Wu och 

Yeung (2012) är oförändrat över tid. Genom att studera om tillväxttyp är konstant eller inte 

kan detta skydda resultatet mot ändringar eller händelser som kan påverka resultatet. Hög och 

lågkonjunktur kan också påverka resultat och om studien endast hade fokuserat på period med 

högkonjunktur hade resultatet sett annorlunda ut. Tidsramen för denna studie anses därmed 

lämplig eftersom tidsramen täcker både högkonjunktur och lågkonjunktur. 

 
3.7 Metodkritik 
 

Metoden som tillämpad under denna undersökning baseras huvudsakligen i studie av Wu och 

Yeung vilket kan anses vara problematiskt. Alternativet skulle vara att plocka ut tillväxtbolag 

från ett index där dem klassificeras som tillväxtbolag eller bolag av högtillväxt och därefter 

beräkna variablerna. Metoden som används under denna studie identifierar först tillväxtbolag, 

utan att ta det för givet, vilket andra metoder inte beaktar på samma sätt. Från Spotlight stock 

market som ¨är marknadsplatsen där investerare och tillväxtbolag möts¨ 

(Spotlightstockmarket, u.å.), var det inte alla företag som kategoriserades som 

högtillväxtbolag enligt denna metod. Den främsta anledningen till att denna metod valts är att 

den först säkerställer att företagen är av högtillväxt och fortsätter med att analysera dessa 

tillväxtbolag efter vanligt förekommande nyckeltal inom investerings sammanhang.  

 

Därmed har alternativa metoder övervägts och skribenterna anser att denna metod är lämplig 

och trovärdig med anledningen att den bygger på etablerade studier av Myers och Majluf samt 

flera andra studier av olika forskare. Metoden har anpassats till denna studiens ändamål med 
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justeringar i antal variabler och eventfönster då denna studie avser att ge en förenklad bild 

över företag inom olika branscher för intressenter att ta del av, därmed har endast essentiella 

variabler inkluderats.   
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4. Empiri 

 

I detta avsnitt kommer det redogöras för delar av datainsamlingen som varit essentiell för att 

kunna analysera och besvara frågeställningen som studien baseras på. 

 

4.1 Typ indelning 
 

För att avgöra vilka företag som kommer att tas med i studien, måste företagen sorteras 

utifrån gruppering som tidigare nämnts i studien. Antal företag som hamnade i G2 är 42 och 8 

blir placerad i G1, dessa företag anses inte vara kvalificerad och därmed kommer inte att tas 

med i studien för vidareforskning. Fokus kommer att ligga på företag som hamnar i G3, som 

har ett högt market-to-book förhållandet och låga materiella tillgångar. De företag som 

hamnade i G3 är totalt 39 stycken, undersökningen kommer då att baseras på dessa företag. 

20 företag i G3 tillhörde läkemedelsbranschen, 6 stycken industribranschen, 7 av företagen 

verkar inom data/IT branschen och resterande 6 företag klassas som övrigt. Av resterande 

företag är 2 verksamma inom detaljhandel branschen, 2 tillhör tjänstebranschen, 1 tillhör 

energibranschen och 1 inom finansbranschen.  

 

Enligt resultatet bildas tabellen: 

Tillväxttyp  Bransch 

G1: 8  Läkemedel: 20 

G2: 42 G3: 39 Industri: 6 

G3: 39  Data/IT: 7 

Tot:83  Övrigt: 6 

Tabell 3 Typ indelning 

 

4.2 Varaktig Tillväxttyp 
De företag som visade tecken på varaktighet var 33 av 39 antal företag. Enligt 

undersökningen är det cirka 82% företag som förblir kvar i G3 med ett högt market-to-book 

förhållande och låga materiella tillgångar. De återstående företagen får antingen en hög eller 

låg market to book/materiella tillgångar värde, vilket leder till att de klassificeras som G2 

företag efter fem år.  

 

Tabell för varaktig Tillväxttyp: 
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Bransch Nuvarande grupp – G3 Ny grupp – G2 

Läkemedelsbranschen 18 2 

Industri 5 1 

Data/IT 6 1 

Övrigt 3 3 

Tabell 4 Varaktig tillväxttyp 

 

Resultatet blir att 2 företag flyttas från läkemedelsbranschen, 1 företag från industribranschen. 

1 företag från data/IT branschen och 3 företag från indelningsgruppen övrigt.  

 

4.3 Aktie emitteringar 
Resultatet visar att under 0–2 år har 34 av 39 företag gjort en emission av aktier vid ett eller 

flera tillfällen. Beslut om nyemission har gjorts 1–2 gånger av 17 företag, medan de 

kvarstående 17 företagen emitterat aktier vid 3 eller fler tillfällen.  

 

Tabell för vilka företag som emitterat: 

Bransch 0 1–2 3 

Läkemedel (20) 0 11 9 

Industri (6) 1 2 3 

Data/IT (7) 1 3 3 

Övrigt (6) 3 1 2 

Tabell 5 Aktie emittering 

 

De företag som gjort en nyemission minst 1–2 gånger vid år 0-2 är verksamma inom 

läkemedelsbranschen, inom industribranschen var det 5 företag, 6 företag verkade inom 

data/IT branschen och i indelningsgruppen övrigt var det 3 företag.  

 

4.4 Skuldsättning 
Tabell för företag med skuldsättning under 10%: 

Läkemedel Industri Data/IT Övrigt 

20/20 3/6 5/7 2/6 

Tabell 6 Skuldsättning 
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Företag inom läkemedelsbranschen visade en skuldsättning som är under 10%. Inom industri 

och data/IT branschen är det 3 respektive 5 företag som har en lägre skuldsättning än 10%, 

och indelningsgruppen övrigt är det 2 företag med Skuldsättning lägre än 10%. 

Läkemedelsbranschen hade en lägre skuldsättning än de andra branscherna, med ett snitt på 

4,15%. Branschen som toppade skuldsättningen var övrigt med ett snitt på 18,56%. 

 

4.5 Utdelningar 
I utdelningar redogör författarna för vilka företag som har haft en utdelning vid år 0–2.  

Tabell som visar på hur många företag som haft en utdelning. 

0 1–2 3 

31 3 5 

Tabell 7 Företag med utdelning 

Av totalt 39 företag var det 31 som inte har gjort en utdelning till aktieägarna vid år 0–2. Av 

resterande företag har 3 gjort en utdelning 1–2 gånger under 0–2 år. De återstående 5 företag 

har haft en utdelning 3 gånger under samtliga år.  

 

En tabell som förklarar hur många företag som inte haft utdelning (bransch).  

Läkemedel Industri Data/IT Övrigt 

20/20 5/6 5/7 5/6 

Tabell 8 Företag utan utdelning 

Diagrammet delar upp företagen enligt bransch, sedan redogörs det för hur många företag 

som inte har haft någon utdelning till aktieägare vid år 0–2. Det framgår av resultatet att 

läkemedelsbranschen inte har haft någon avkastning till aktieägare, inom industrin är det 5 av 

6 företag, i Data/IT branschen är det 5 av 7 företag och i indelningsgruppen övrigt är det 5 av 

6 företag som inte har haft utdelning vid år 0–2.  

 

4.6 Lönsamhet 
Totalt är det 34 av 39 företag som har en negativ relation mellan rörelseresultat och totala 

tillgångar år 0–2.  

 

Tabell för lönsamhet: 

Läkemedel Industri Data/IT Övrigt 

20/20 6/6 5/7 3/6 

Tabell 9 Lönsamhets 
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Alla företag inom läkemedelsbranschen samt industribranschen visade en total negativ 

korrelation mellan rörelseresultat och totala tillgångar. Inom data/IT branschen är det 5 

företag som visar en negativ korrelation och inom indelningsgruppen övrigt är det 3 företag. 

Det högsta negativa resultat var inom läkemedelsbranschen.  

 

4.7 kontantinnehav  
21 av 39 företag visar tecken på ett kontantinnehav som är över 30 procent vid år 0–2.  

 

Tabell över kontantinnehav 

Branch > 30% 

Läkemedel 20 17 

Industri 6 1 

Data/IT 7 2 

Övrigt 6 1 

Tabell 10 Kontantinnehav 

 

17 av totalt 20 företagen inom läkemedelsbranschen har ett kontantinnehav på över 30% vid 

år 0–2. Inom industri och data/IT branscherna samt gruppen övrigt var det 1, 2 respektive 1 

företag med ett kontantinnehav över 30%. 

 

4.8 Immateriella tillgångar 
De flesta företag hade mer immateriella tillgångar i jämförelse med materiella tillgångar, detta 

illustreras i tabellen nedan som redogör för antalet. 26 av 39 företag har högre än 50% i 

immateriella tillgångar.  

 

Tabell som redogör för immateriella tillgångar: 

Bransch > 50% 

Läkemedel 20 16 

Industri 6 3 

Data/IT 7 4 

Övrigt 6 3 

Tabell 11 Immateriella tillgångar 
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5. Analys 
 

I detta avsnitt analyseras insamlade data med hjälp av teorier samt tidigare forskningar.  

 

 

5.1 Varaktig tillväxttyp 
 

82% av företagen kvarstår som G-3 även efter två år. Totalt sätt var det 33 av 39 som gjorde 

detta med däremot var det avvikelser mellan de fyra branschkategorierna. I branschkategorin 

övrigt var det endast 4 som kvarstod som G-3 efter två år. Resultaten för de resterande 

branschkategorierna, läkemedel, industri och data/IT visade sig följa det ursprungliga 

resultatet som framgår i studien av Wu och Yeung (2012). Resultat från tidigare studie visade 

en varaktighet på över 70% vilket även denna studie påvisar. Det är möjligt att dra en slutsats 

baserad på de undersökta företagen i sin helhet med stöd från tidigare studie. På branschnivå 

är dock resultaten ofullständiga eftersom branschkategorin övrigt hade en varaktighet på 50%, 

i enlighet med Wu och Yeungs (2012) studie är det inte möjligt att göra en generalisering på 

branschnivå. 

 

Förklaringen till resultaten är att företagen tenderar att följa samma kapitalstruktur i längre 

perioder, så länge företag inte upplever uppenbara förändringar i asymmetrisk 

informationstyp kommer deras finansieringsbeteende till stor del att bestå konstant. Med 

andra ord är det den medfödda tillväxten som ligger till grund för ihållande tillväxttypen 

finansieringsbeteende och därmed kapitalstruktur (Wu & Yeung, 2012), (Myers & Majluf 

1984) Av denna anledning brukar nyckeltalen för dessa företag även vara på liknande nivå 

under åren. Enligt klassiska pecking är aktieemitteringar det sista alternativet vid kapitalbehov 

då det medför stora kostnader som resultat av assymetrisk information mellan parterna och 

intern finansiering är att föredra. Företag som väljer att förhålla sig till denna order och en 

viss finansieringsform kommer således återspeglas på nyckeltalen hos dessa företag och dessa 

nyckeltal bör återkomma på liknande nivå.  

 

Enligt Haung och Ritter (2004) är Market timing ett rimligare alternativ med företagskultur 

idag i åtanke men även mer praktiskt att tillämpa. Detta håller författarna för denna uppsats 

med om. Själva modellen utgår på att företag väljer den kapitalstruktur som anses vara den 

optimala med hänsyn till marknaden. Även om modellen inte bekräftar anledningen till 

varaktig tillväxttyp kan den bidra med ett resonemang om att företagen som undersökts har 
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valt just den finansieringsmetoden med anledningen att den ansågs vara det mest gynnsamma 

alternativet under den tidsperioden och ändrades därför inte. 

 

5.2 Aktie emitteringar 
 

Wu och Yeung (2012) menar att högtillväxtbolag ska oftare göra en nyemission av aktier för 

att kunna samla in pengar som ska stimulera forskning och utveckling. 34 av 39 företag har 

minst en gång gjort en emission av aktier vid år 0–2, 17 företag har emitterat 1-2 gånger under 

samma period och resterande 17 företag har gjort en emission av aktier vid 3 eller flera 

tillfällen under samma period. Wu och Yeung (2012) påstående stämmer med läkemedel och 

industriföretags beslut om frekventa aktieemissioner. De andra kvarstående branscherna 

avviker från författarnas påstående. Läkemedel och industribranschen följer inte processen 

som klassiska pecking order teorin har fastställt, eftersom branscherna väljer att emittera nya 

aktier som förstahandsval, medan teorin anser att det bör vara sista utvägen för företag.  

 

En förklaring till detta kommer från generaliserade pecking order av Wu och Wang (2005). 

Författarna finner att avkastningen vid tillkännagivanden av aktieemitteringar ökar med 

förväntad tillväxt. När asymmetrisk information uppkommer från tillväxt mer än från 

materiella tillgångar, är avkastning vid tillkännagivanden mer sannolikt positiva. Detta 

överensstämmer även med insikten från Ambarish et al. (1987) och Cooney och Kalay 

(1993). 

 

En annan föklaring kan vara att sverige förhåller sig mer till marknadsbaserat system, där 

större delen av finansiella resurserna finns hos marknaden. Detta kan förklara varför 

läkemedel, industri och data/IT företag väljer att göra en nyemission av aktier som 

förstahandsval. Pecking order teorin kommer då att inte hålla i det nya svenska systemet, 

eftersom i ett marknadsbaserat system har emission av aktier en större effekt än i det 

bankbaserade systemet.  

 

I marknadstiming teorin redogörs det för hur företag med hög osäkerhet kring tillväxt oftast 

väljer aktieemitteringar som finansieringskälla, vilket ytterligare verifierar resultatet hos 

läkemedel och industribranschen. Denna form av finansieringsstrategi effektiviserar kostnader 

för dessa typer av företag, då det ses som ett billigare alternativ istället för att ta nya lån. 

Haung och Ritter (2004) menar att nyemission hos tillväxtbolag behöver inte alltid innebära 
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att företag är beroende av extern finansiering, utan aktieemittering kan också vara mer 

gynnsamt under ett visst tillfälle.  

 

Branscherna i indelningsgruppen övrigt skiljer sig åt från de tidigare 3 nämnda branscherna. 

En av orsakerna kan vara att branscherna i övrigt inte är lika engagerade i att vara innovativa, 

då fokus inte ligger på produktutveckling. Det går inte att se ett sambandsmönster inom 

företagen i indelningsgruppen övrigt, då dessa är företag skiljer sig åt även inom samma 

bransch.  

 

5.3 Skuldsättning 
 

Skuldsättningen visade sig vara under 10 % för 29 av 39 undersökta bolag. Alla 

läkemedelsbolagen visade en skuldsättning under 10 % medan resterande företag hade 

varierande grad. Harris och Raviv (1991) talar om att det finns signifikanta likheter 

skuldsättning inom branscher, vilket stämmer med läkemedelsföretag. Vidare talar Harris och 

Raviv om att företag inom läkemedelsbranschen är de med lägst skuldsättning. Författarna i 

talar även om att företag inom branscher där stora investeringar görs i forskning och 

utveckling har lägre skuldsättning. För läkemedels stämmer detta däremot stämmer detta till 

50% och 71 % för industri respektive data/IT branscherna. Med hjälp av dessa är det möjligt 

att bekräfta antaganden som framförts kring forskning och utveckling.   

 

Resultaten från aktier emitteringar kan även länkas till skuldsättningen. Högtillväxtbolag 

finansierar sig primärt genom emitteringar som Wu och Yeung (2012) syftar. Detta samband 

är starkast för läkemedelsbolag som tyder på ett samband mellan låg skuldsättning och 

aktieemitteringar.  

 

Sverige är mer bankbaserat till skillnad från USA. Trots detta föredrar företagen 

aktieemitteringar till lån. Lån anses vara ett säkrare alternativ sådan orientering. Resultaten 

från denna studie visar att det i verkligheten inte är så för majoriteten av dessa företag i 

Sverige.  

 

Enligt marknadstiming finns det ingen kapitalstruktur som kan definieras som den optimala 

eller mest gynnsamma (Baker & Wurgler, 2002). Det billigaste finansieringsalternativet, vid 

just den tidspunken på marknaden, är det alternativ företagen väljer vilket kan förklara varför 
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dessa företag valt att finansiera sig med nyemissioner. Trade-off teoerin av Myers (2001) talar 

även om att rätt val av strategi samt ett utnyttjande av skattesköldens fördelar kan företag få 

ett högre värde. Det fanns inget företag i denna studie utan skuld vilket gör även denna teori 

aktuell i förklaring till varför dessa företag har någon form av skuld.  

 

För läkemedelsbolag är det möjligt att se ett tydligt mönster med skuldsättningen dock inte 

med återstående företag. Detta går att klargöra med att dessa företag har hittat en optimal 

kapitalstruktur för tillfället där dem kan utnyttja skatteskölden fördelaktigt. Alltså går det att 

tillämpa teorin om marknadstiming samt trade-off terorin för de resterande företag men att 

dessa företag valt en annan finansieringsmetod baserad på denna logik. Även om snittet för 

dessa företag låg under 20% är det inte möjligt att visa att samband mellan högtillväxtbolag 

och skuldsättning. 

 

5.4 Utdelning 
 

Majoriteten, 31 av 39 företag, hade ingen utdelning dem första två åren efter 

börsintroduktionen. Åtminstone ett företag från vardera branschkategorin, förutom läkemedel 

som inte hade utdelning alls, hade utdelning minst en gång under denna period. Som nämnt av 

Wu och Yeung (2012) att högtillväxtbolag föredrar att investera kapitalet i forskning och 

utveckling, istället för att ha en utdelning. På grund av aktieägarnas optimistiska syn inför 

läkemedel branschens framtid så menar Wu och Yeung (2012) att aktieägarna väljer att inte 

uppmärksamma dessa avslag på utdelning från ledningen.  

 

Här är det möjlig att säga buy-and-hold teorin tillämpas av aktieägarna, främst inom 

läkemedelsbranschen. Buy and hold teorin är en investeringsstrategi där aktieägare köper 

aktier, ägarna håller aktierna en längre period i hopp om god finansiell avkastning i framtiden 

(Shiryaev & Yu Zhou 2008). Eftersom investerare i högtillväxtbolag inte förväntar sig någon 

utdelning, innebär det att aktieägarna litar på företagets framtidsplaner och tror på en 

utveckling i framtiden. En god tilltro om framtidsplaner kan vara motivet till att aktieägarna 

behåller sina andelar i ett företag. Detta är lämpligt om det endast är en perfekt marknad, där 

det råder en låg informationsasymmetri och en effektiv marknad definieras av att all 

information ska vara tillgänglig för allmänheten. Teorin menar att i längden kommer 

aktieägarna få en god avkastning på investerade pengar, men volatiliteten hos vissa 
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aktiekurser kan påverka investerarens beslut. Däremot tyder Wu och Wang (2005) att 

aktiekursvolatilitet inte nödvändigtvis avskräcker investerare vid emissioner. 

 

5.5 Lönsamhet 
 

Dem två första åren hade alla läkemedel samt industribolag negativ lönsamhet. Totalt sett 

studerades 39 bolag där 34 hade negativ lönsamhet, majoriteten av dessa bolag var 

verksamma inom läkemedel eller industribranschen. Cirka 70% av företagen inom Data/IT 

visade negativ lönsamhet på samma sått. Wu och Yeungs (2012) styrker detta resultat, då 

författarna menar att under de två första åren är lönsamheten negativ för högtillväxtbolag. I 

indelningsgruppen övrigt var det betydligt svårare att dra slutsatser om det fanns ett negativt 

samband, eftersom det bara var 3 av 6 företag som visade tecken på det.  

 

Wu och Yeung (2012) talar om att högtillväxtbolag inte gör en utdelning första två åren efter 

börsintroduktionen, och investerar istället kapitalet i forskning och utveckling. Detta orsakar 

att företagen visar på en negativ trend vid första åren. Den negativa trenden hos dessa företag 

börjar avta efter två år och lönsamheten ökar gradvis. Resultatet för företagen behöver inte 

antyda på att de ej är lönsamma företag eller investeringar, utan den negativa trenden vid 

denna period kan indikera tillväxtmöjligheter i framtiden och en satsning på forskning och 

utveckling. 

 

5.6 Kontantinnehav 
 

21 av 39 företag hade ett kontantinnehav på över 30 procent vid dem två första åren. Samtliga 

branscher hade varierande resultat, där vissa var under och andra över 30 procent.  

Däremot visade läkemedelsbolag en tydlig trend där 17 av 20 företag hade ett högre 

kontantinnehav än 30 procent. Det höga kassa innehavet kan förklaras med de frekventa 

aktieemitteringar som noterats. Wu och Yeung (2012) styrker detta och menar att 

högtillväxtföretag bör ha ett högt kontantinnehav eftersom dessa företag oftare emitterar 

aktier.  

 

Variabeln redogör för hur företag väljer att använda kapital från investeringar och att de oftast 

väljer att behålla en stor del av kapitalet vid dem två första åren. Högtillväxtbolag eller främst 

läkemedelsbolag väljer att investera kapitalet som annars skulle kunna användas för 
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utdelning. Liknade resultat kan man se på punkt 5.2, emittering av aktier, och 5.4, 

utdelningar, i punkterna redogörs det för hur avslag på utdelning från ledningen vid den första 

perioden inte har en större betydelse för aktieägarna, eftersom aktörerna är medvetna om 

tillväxtmöjligheten i företaget. Således köper investerar aktier och behåller de under en längre 

period i hopp om värdeutveckling i framtiden.  

 

5.7 Immateriella tillgångar 
 

26 av 39 företag hade en högre immateriella än materiella tillgångar, vilket låg på över 50%. 

Wu och Yeung (2012) menar att högtillväxtbolag ska ha högre immateriella tillgångar, 

eftersom dessa företag väljer oftast att satsa på forskning och utveckling. Författarnas 

påstående infogas på de företag som befinner sig i läkemedelsbranschen, där 16 av 20 företag 

hade högre än 50% immateriell tillgång. I resterande branscher som data/IT hade 4 av 7 

företag högre än 50% immateriella tillgångar, men procentuellt var det inte lika många företag 

som i läkemedelsbranschen, vilket gör att läkemedelsbranschen speglar författarnas 

antaganden om högtillväxtbolag. Hög immateriell tillgång kan också förklaras av att en större 

andel av företag i läkemedelsbranschen väljer oftast att satsa på forskning och utveckling. 

Resultatet för nyckeltalet varier mycket mellan företagen, således blir det komplicerad att dra 

slutsats om huruvida det finns ett samband mellan dessa bolag. 

 

5.8 Slutlig analys 
 

Svenska företag borde som följd av det bankbaserade systemet föredra och känna sig säkrare 

med banklån men däremot visar resultaten att företagen inte följer denna ideologi. Detta 

stärker Finansinspektionens (2016) påstående om att Sverige rör sig mot ett marknadsbaserat 

system. Finansieringsmetoden som majoriteten av företag har valt att använda är 

aktieemissioner och följaktligen är skuldsättningsgraden låg för dessa företag.  Enligt 

Aggarwal (1990) brukar företag inom samma bransch ha kapitalstrukturer som liknar 

varandra. På samma sätt säger Harris och Raviv (1991) att dessa företag har en liknande 

skuldsättning. Detta stämmer i stort sätt med läkemedelsföretag samt delvis med industri och 

data/it företagen.  

 

Läkemedels, data/IT samt industribranschen tenderar inte att följa den klassiska pecking 

order, där adverse selection alltid dominerar. I Wu och Wangs (2005) generaliserade modell, 
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på grund av ledningens möjliga acceptans av dåliga projekt, är aktiekurserna före 

tillkännagivandet lägre än vad Myers och Majluf (1984) syftar. Detta är det främsta skälet till 

positiva tillkännagivandeeffekter som uppstår när asymmetrisk information om 

tillväxtmöjligheter överväger asymmetrisk information om befintliga tillgångar. Denna insikt 

svarar på frågan om att mindre skuldsatta tillväxtföretag föredrar aktieemissioner. Detta 

stämmer i stort sett med branscherna läkemedel, industri och data/IT.  

 

Den klassiska pecking order går inte att tillämpa med dessa företag som Wu och Wang (2005) 

också påpekar och resultaten visar. Den generaliserade pecking order av Wu och Wang 

(2005) samt trade-off modellen ger en bättre förklaring över resultaten. Detta innebär att 

företagen väljer den kapitalstruktur som är mest fördelaktig med skatteskölden i åtanke. Det 

kan även vara så att skuldsättningen varit det ideala vid just det tillfället vilken 

marknadstiming talar om. I en konkurrenskraftig marknad är det viktigt att vara flexibel med 

ständigt ändrande förhållanden på marknaden och inte bara utgå från en specifik modell eller 

teori som inte kanske är optimal för den tidpunkten.  

Investerar köper aktier från dessa företag och behåller aktierna med starka hopp om att 

tillväxtmöjligheterna kommer tillbringa avkastning i framtiden vilket kan förklaras med buy-

and-hold teorin. Detta är även möjligt att se genom att kolla på resultaten från aktieemittering, 

utdelning och kontantinnehav i tidigare avsnitt. Läkemedelsbolag har undantagsvis utdelning 

som följd av frekventa emitteringar och stora investeringar i forskning och utveckling. Dessa 

företag har även ett högt kontantinnehav och alla dessa faktorer ger en positiv signal till 

aktieägare om företagets tillstånd och framtid. 
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6. Slutsats 
 

I detta avsnitt presenteras slutsatser som framställts genom datainsamlingen och analys av 

data. 

 

 

Syftet med denna uppsats var att undersöka finansiella likheter mellan tillväxtbolag och sedan 

jämföra resultaten efter bransch. Det var inte möjligt att dra en slutsats för alla företag i denna 

studie och är den enda branschen som gick att dra en slutsats kring var läkemedelsbranschen 

som också följt tidigare forskning.  

 

För tillväxtbolag inom läkemedelsbranschen visade resultaten att tillväxttypen är konstant och 

dessa företag väljer att finansiera sig primärt genom aktieemitteringar. Skuldsättningen är låg 

och har ingen utdelning. Frånvaron av utdelning ses inte som en brist av aktieägarna utan de 

ser möjligheterna med företaget inför framtiden. Dem två första åren är lönsamheten negativ 

och majoriteten av tillgångarna är i immateriell form. Även Kontantinnehavet är högt för 

dessa företag och i kontrast är information asymmetrin låg mellan aktieägarna och ledningen.  

 

Med hjälp av de finansiella likheter som sammanställts genom denna undersökning, samt med 

hjälp av tidigare forskning är det möjligt att dra en slutsats med följande modell: 

 

Figur 2 Modell för svenska läkemedelsföretag  

Denna modell kan vägleda intressenter vid investeringsbeslut. Detta kan hjälpa intressenter att 

bättre förstå beslut som fattas av företagen om exempelvis utdelning, eftersom det inte 

behöver vara något negativt utan betyder att pengarna återinvesteras i företaget för ytterligare 

framtida tillväxtmöjligheter. 



 45 

7. Diskussion 
 

I detta avsnitt framförs diskussioner kring slutsatsen samt kritik mot slutsatsen. Även förslag 

om fortsatta studier nämns under detta avsnitt. 

Det främsta svårigheten med denna undersökning enligt skribenterna är att det inte var fler 

företag som introducerats på börsen under tidsperioden som studerats. Studien skulle kunnat 

ge en bredare bild och fler likheter hade kunnat identifieras för att stärka resultaten.  

 

I studien användes flertal vetenskapliga artiklar från olika tidsperioder, dessa var till större del 

baserade på studier i USA och med tanke på olikheter med arkitekturen som nämns tidigare 

mellan USA och Sverige blev det svårare att tolka data som faktiskt är relevant i Sverige. 

Studien utfördes efter beprövade metoder samt grundas på offentlig och lätt tolkade data 

vilket stärker validiteten.  

 

Således har bidraget med denna studie, utöver den från Wu och Yeung, är att metoden 

tillämpas på svenska företag som är verksam i en väsentligt annorlunda miljö än företag som 

undersökts i tidigare studier. Samt att branschtillhörighet tas till hänsyn i denna studie vilket 

tidigare studie inte beaktar, för att kartlägga likheter bland svenska tillväxtbolag inom olika 

branscher. Efter undersökningen var det endast möjligt att dra slutsats för 

läkemedelsbranschen. För att kunna identifiera finansiella likheter i andra branscher än 

läkemedelsbranschen kan fortsatta studier använda andra variabler än vad som använts i 

denna undersökning. Studien avgränsades till företag som fortfarande är noterade, det kan 

även vara intressant att undersöka orsakerna till varför vissa företag inte längre är noterade.  

 

En annan intressant punkt som skribenterna påpekar är att resultaten stödjer 

Finansinspektionens påstående om att Sverige rör sig mot ett marknadsbaserat system. 

Därmed skulle en studie vid en senare tidpunkt vara intressant för att avgöra om resultaten 

varierar från nuvarande resultat samt hur Sverige rör sig mellan bank-och marknadsbaserat 

system. 
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Bilagor 
 

Läkemedel: 

Spotlight Stock Market Nasdaq OMX Stockholm  

Arocell AB (2011) Boule Diagnostic AB (2011) 

Brighter AB (2012) Moberg Pharma AB (2011) 

Clincal Laserthermia System AB (2009) NeuroVive Pharmaceutical AB (2013) 

Dignitana AB (2009) - 

Enzymatica AB (2011) - 

Episurf Medical AB (2010) - 

EQL Pharma AB (2013) - 

Micropos Medical AB (2009) - 

Medfield Diagnostic AB (2012) - 

Neurovive Pharmaceutical AB (2008) - 

Pharma Lundensis AB (2010) - 

ProstaLund AB (2013) - 

Respiratorius AB (2012) - 

RLS Global AB (2012) - 

Senso Detect AB (2009) - 

Synthetic MR AB (2013)  - 

WntResearch AB (2010) - 
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Industri:  

Spotlight Stock Market Nasdaq OMX Stockholm 

Arc Aroma Pure AB (2013) - 

Deflamo AB (2008) - 

Ecomb AB (2011) - 

NFO Drives AB (2013) - 

Parans Solar Lightning AB (2010) - 

Serstech AB (2013) - 

 

Data/IT: 

Spotlight Stock Market Nasdaq OMX Stockholm 

Challenger Mobile AB (2010) Electra Gruppen AB (2009) 

Hexatronic group AB (2011) Micro Systemation AB (2011) 

Tourn international AB (2013) NetEnt AB (2009)  

Wonderful Times Group AB (2008) - 

 

Övrigt: 

Spotlight Stock Market Nasdaq OMX Stockholm 

Cortus AB (Energi) (2013) Byggmax Group AB (Detaljhandel) (2010) 

Future Gaming Group International AB 

(Tjänster) (2012) 

MQ Holding AB (Detaljhandel) (2010) 

FX international AB (Finans) (2011) - 

Tikspac AB (Tjänster) (2013) - 
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