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Abstract  
 

Title: Liquid assets impact on profitability and shareholder value 

 

Level: Bachelor thesis in Business Administration and Economics, direction finance 

 

Authors: Johanna Nitschmann och William Norén  

 

Supervisor: Ogi Chun  

 

Examiner: Cheick Wagué  

 

Objective: The study will investigate whether cash liquidity have a negative affect on 

profitability and share value of companies, listed on Nasdaq OMX Stockholm 2008-2011. Part of 

the purpose is also to show if the industry risk is of importance for treasury management of these 

companies. 

 

Method: The methodology for the study is key analysis through hypothesis testing and 

regression analysis 

 

Conclusion: The liquidity ratio affects profitability in a negative direction on the entire sample. 

No other conclusion can be drawn. 
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Syfte: Studiens syfte är att undersöka om kassalikviditeten har en negativ påverkan på 

lönsamhet och aktievärde, hos företag noterade på Nasdaq OMX Nordic Stockholm mellan åren 

2008 till 2011. Delsyftet är att undersöka om branschrisken har ett positivt samband med 

kassalikviditeten för dessa företag. 

 

Metod: Metoden för studien är nyckeltalsanalys med hjälp av hypotesprövning och 

regressionsanalys, för företag på Nasdaq OMX Nordic Stockholm. 

 

Slutsats: Kassalikviditeten påverkar lönsamheten i negativ riktning på hela urvalet. Inga andra 

slutsatser kan dras.   
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1 Introduktionskapitel 

 

I introduktionskapitlet kommer bakgrund, problemdiskussion, syfte och avgränsningar att 

redogöras. Allt detta med stöd av tidigare forskning. 

 

 

1.1 Bakgrund  
 

Länge har för hög likviditet i balansräkningen förknippats med slöseri av kapitalresurser och 

skickat negativa signaler till aktieägare och investerare. Detta eftersom ett överskott av likvida 

medel innebär förlorade ränteintäkter eller att det inte finns några lönsamma 

investeringsalternativ inom räckhåll. Därför ska företagens önskvärde mål vara att arbeta för att 

ha en optimal nivå av likvida tillgångar, då det är en del i att maximera värdet för aktieägarna. 

(Williamson et al., 2006) I en internationell undersökning av Pinkowitz et al (2007) 

konstaterades att Sverige var ett av de länder som behöll relativt hög likviditet istället för att höja 

utdelningen till aktieägarna. Detta trots att korruptionen är på den lägsta nivån och skyddet för 

minoritetsägare är på medelnivå. Annars sker detta till största del i länder med hög korruption 

och lågt skydd för minoritetsägare (Pinkowitz et al 2007). 

 

Efter finanskrisen 2008 visade en undersökning av Kahle et al (2009) att amerikanska bolag har 

mer i likviditetsöverskott
1
 än tidigare. Skäl till det är att mer likvida tillgångar skapar en större 

flexibilitet och en trygghet för bolagen. Studien visade att de företag som hade ett större 

likviditetsöverskott, erhöll en konkurrensfördel framför de företag som fortfarande ansåg att 

likviditetsöverskott var något att undvika (Kahle et al, 2009). I en studie av Duchin och Ozbas 

(2010) visades att investeringar minskade under uppkomsten av finanskrisen med fokus på åren 

2007 till 2008.  Detta främst för att företagen i branscher som är beroende av extern finansiering 

men även företag som saknade tillgång till likvida tillgångar med höga kortfristiga skulder. 

Studiens fokus är huvudsakligen perioden mellan 1 juli 2007 och 30 juni 2008. (Duchin, Ozbas, 

2010) 

 

Företags marknadsvärde påverkas av all tillgänglig information på marknaden och förändras 

direkt då ny information presenteras (Fama, 1970), där de likvida tillgångarna är en av 

faktorerna. Företag som strävar efter att ha en optimal nivå av likvida tillgångar riskerar att 

inneha ett underskott. En påföljd kan bli att företaget inte kan finansiera sin vardagliga 

verksamhet på kort sikt. Dessa avvägningar om storleken på likvida tillgångar kallas för cash 

management. (Preve & Sarria-Allende, 2010) 

 

                                                        
1
 Mängden likvida medel som företagen har extra utöver det som normalt sätt behövs. 
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Motiv till att behålla likvida medel nämns som spekulationsmotivet, transaktionsmotivet och 

försiktighetsmotivet. Om det finns osäkerheter kring hur mycket likvida medel som behövs för 

transaktioner avsätter bolagen i regel mer pengar till likvida medel i försiktighetssyfte (Preve & 

Sarria-Allende, 2010 s.61). Alternativkostnaden
2
 att inte placera likviditetsöverskottet kan dock 

bli stor om inte överväger att investera i räntebärande värdepapper eller dela ut dessa till 

aktieägarna (Berk & DeMarzo Pearson, 2007). Utifrån de tre motiven ska storleken på de likvida 

tillgångarna bestämmas. Det är då viktigt att ta hänsyn till hur mycket pengar den operativa 

verksamheten behöver under normal drift, vilket är beroende av företagets aktivitetsnivå och 

kassacykel. I generella termer är storleken på kassa en funktion av aktivitetsnivån, kassacykeln, 

administrationskostnad och produktionsbehovet. (Preve & Sarria-Allende, 2010) 

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Working Capital management som är en vidare förgrening av Cash Management, beskrivs på 

svenska som styrning av ett företags totala rörelsekapital
3
. Styrning av rörelsekapitalet har en 

direkt påverkan på företagens likvida tillgångar och således dess lönsamhet (Hamlin & 

Heathfield, 1991). En tidigare studie gjord av Hamlin och Heathfield (1991) menar att styrningen 

av rörelsekapital har varit en underordnad prioritering hos företagen. De företag som behåller 

flexibilitet under hela produktionsprocessen, erhåller en komparativ fördel jämförelsevis med 

andra bolag, där styrning av rörelsekapital har en underordnad prioritering. Flexibilitet är en av 

nyckelfaktorerna till framgång med bäst styrning av rörelsekapital (Hamlin & Heathfield, 1991). 

Claes Göran Larsson (2000) betonar också att styrning av rörelsekapital utgör en viktig del för 

att höja effektiviteten i företagens verksamhet. 

 

För lite rörelsekapital innebär en ökad konkursrisk, medan ett överskott av rörelsekapital kan 

innebära minskad lönsamhet för bolaget, därav minskad värdeökning för aktieägarna (Preve & 

Sarria-Allende, 2010). Företagen ställs därför inför ett dilemma att hitta en balansgång som både 

är gynnsamt för företaget, men samtidigt inte riskera att betalningsförmågan på kort sikt inte 

täcker de kortfristiga skulderna. Ett sätt att uppskatta företagens kortsiktiga betalningsförmåga är 

att använda nyckeltalet kassalikviditet (Greve, 2003 s.175) Samtidigt ska företagens mål vara att 

ha en balans av likvida tillgångar med syfte av att maximera företagets marknadsvärde och 

lönsamhet (Preve & Sarria-Allende, 2010). I Sverige har konkurserna ökat med 13 % från 

februari 2012 till samma månad 2013 enligt konkursstatistik från UC. De företag som har 

drabbats hårdast är de bolag som har haft lönsamhetssvårigheter samt mindre reserver av likvida 

tillgångar, speciellt inom transportsektorn, handeln och byggindustrin. Konkurserna har ökat i 

antal, däremot menar Roland Sigbladh marknadschef på UC, att detta inte är en drastisk 

                                                        
2
 Kostnaden av att avstå från ett annat placeringsalternativ. 

3
 Omsättningstillgångar är tillhörande varulager, kortfristiga fordringar, kortfristiga placeringar samt likvida medel i 

form av kassa och banktillgodohavanden. Ofta i finansiella sammanhang kallas dessa omsättningstillgångar för 

rörelsekapital. (Greve, 2010 s. 36)  
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förändring utan snarare att företagen har blivit fler i antal. Konkursantalet kommer att sjunka då 

konjunkturen förbättras igen. (UC konkursstatistik, 2013).  

 

Tim Opler (1999) utförde en studie om vilka faktorer som påverkar företags storlek på likvida 

tillgångar för att senare fastställa likviditetsöverskottet. I den amerikanska studien kallas 

likviditetsöverskott som excess cash. Undersökningen visar att företag som är nära en 

kapitalmarknad i regel har ett lägre likviditetsöverskott, medan företag som är i en mer riskfylld 

bransch eller där tillväxtmöjligheterna är höga i regel har ett högre likviditetsöverskott. (Opler et 

al, 1999) Simutin (2010) utvecklade Opler et al (1999) studie och jämförde Amerikanska 

företags likviditetsöverskott med deras framtida avkastning till aktieägare. Simutin (2010) 

observerade att det fanns ett positivt samband mellan likviditetsöverskott och avkastning. 

Simutins (2010) studie visade även samma tendenser som Opler et al (1999). Ett företag som 

verkar i en bransch med högt betavärde
4
 det vill säga hög branschrisk, innehar ett högre 

likviditetsöverskott. Det fanns även ett samband likviditetsöverskott och framtida investeringar. 

Det intressanta med Simutins (2010) studie är att det inte gick att påvisa att ett högre 

likviditetsöverskott hade ett signifikant positivt samband med lönsamhet trots att möjligheten att 

investera med likvida medel finns att tillgå (Simutin, 2010). Till skillnad från Simutin (2010) 

studie menar Modigliani Millers (1958) proposition II att mindre del eget kapital, leder till att 

företagen får ett högre resultat än bolag med motsatt kapitalstruktur. Detta med anledning av att 

de kan låna till en lägre ränta än WACC
5
 och skatteskölden ökar. (Modigliani & Miller, 1958) 

 

1.3 Syfte 
 

Studiens syfte är att undersöka om kassalikviditeten har en negativ påverkan på lönsamhet och 

aktievärde, hos företag noterade på Nasdaq OMX Nordic Stockholm mellan åren 2008 till 2011. 

Delsyftet är att undersöka om branschrisken har ett positivt samband med kassalikviditeten för 

dessa företag. 

 

1.4 Avgränsning 
 

Banker är exkluderade såsom i Simutins studie (2010) på grund av dess annorlunda förhållande 

till likvida tillgångar. 

 

  

                                                        
4
 Systematisk risk jämfört med marknadsindex.  (Hillier et al. 2010 s. 302) 

5
 Weighted Average Cost of Capital, Aktieägarnas avkastningskrav som beror på deras risktagande vid investering.  

(Hillier et al. 2010) 
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1.5 Disposition 
 

1. Introduktionskapitel: I introduktionskapitlet redogörs bakgrund, problemdiskussion, syfte 

och avgränsningar. Allt detta med stöd av tidigare forskning. 

 

2. Teori och tidigare forskning: Teoriavsnittet innehåller de teorier och tidigare forskning 

som studien baseras på.  

 

3. Metod: I metodkapitlet presenteras vetenskapssyn, urval, utvalda nyckeltal och en 

beskrivning av genomförandet av studien. Därefter kommer även studiens hypoteser att 

introduceras 

 

4. Resultat: I detta avsnitt presenteras de centrala resultaten av hypotestesterna. Alla 

hypotestest som utförts är tvåsidiga t-test med hjälp av statistikprogrammet SPSS. Korrelation är 

även presenterad för variablerna. 

 

5. Analys och diskussion: I analys och diskussionsavsnittet har tidigare forskning och 

teorier sammankopplats med resultaten för studien.  

 

6. Slutsats: I detta avsnitt presenteras de slutsatser som studien lett fram till, där analys och 

resultat har sammankopplats. Även förslag till framtida studier tas upp i detta avsnitt.  
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2 Teori och tidigare forskning 

 

Teoriavsnittet innehåller de teorier och tidigare forskning som studien baseras på.  

 

 

2.1 Teori 

2.1.1 Pecking Order teorin 

 

Pecking Order teorin utgår ifrån att personer besitter olika information, således uppstår det 

skillnader i information mellan människor, så kallad informationsasymmetri. Kreditgivare och 

aktieägare kan inte förutspå hur mycket ett nytt projekt för företaget kommer att inbringa, eller 

hur mycket nyemitterade aktier är värda. Detta leder till att dessa aktörer begär en premie av 

företaget, eftersom informationsasymmetrin skapar osäkerhet kring investeringen. Företag 

föredrar därför att finansiera projekt med egna likvida medel i första hand för att slippa betala 

premie. Om inte detta är möjligt använder sig företagen av det säkraste alternativet för att 

ackumulera kapital vilket är lån. Det sista alternativet företag använder sig av för att ackumulera 

kapital är nyemission. (Myers, 1984; 2001) 

 

2.1.2 Trade-Off teorin 

 

Företag strävar efter att uppnå en optimal nivå av likvida tillgångar genom att göra 

övervägningar mellan nytta och kostnader (Opler et al. 1999). Att inneha likvida tillgångar är en 

kostnad eftersom att kapitalet inte används för vinstdrivande projekt eller delas ut till 

aktieägarna. Nyttan av att behålla kapital ligger i spekulationsmotivet, transaktionsmotivet och 

försiktighetsmotivet. Spekulationsmotivet behandlar fördelen med att behålla likviditetsöverskott 

för framtida uppköp eller investeringar. Likvida tillgångar ger då en fördel mot konkurrenterna, 

då snabbare beslut och investeringar kan fattas (Preve & Sarria-Allende, 2010). 

Transaktionsmotivet behandlar ifall bolaget kommer att drabbas av transaktionskostnader när de 

vill införskaffa likvida tillgångar till framtida projekt (Opler et al. 1999) då banker eller andra 

institut tar avgifter för sina tjänster. Detta måste vägas mot kostnaden av att behålla likvida 

tillgångar. En annan orsak att inneha mer likvida medel är att osäkerhet finns kring framtida 

kassaflöden, vilket benämns som Försiktighetsmotivet. Företag med ett stabilare kassaflöde 

behöver inte ta hänsyn till detta motiv i samma utsträckning eftersom det inte finns någon större 

variation. De tre motiven används för att försöka fastställa den optimala nivån på de likvida 

medlen enligt Trade-Off (Preve & Sarria-Allende, 2010).  
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2.1.3 Dimensionering av likviditetsreserver 

 

Att ha en hög likviditet kan ses positivt då oanade utgifter kan uppkomma, företaget kan 

investera snabbt utan att behöva ta in lån eller emittera aktier. Banker och leverantörer kommer 

se aktören som trovärdig kund och ge den bättre villkor. En låg likviditet är dock inte bara 

negativt, utan den kan även betyda att företaget använder sin kassa för att maximera vinsten för 

företaget. Att ha hög likviditet blir då en stor alternativkostnad för företag som missar goda 

investeringsmöjligheter på grund av att de sparar kassan av försiktighet.  (Greve, 2003) 

 

Figure 1: Dimensionering av likviditetsreserver (Preve & Sarria-Allende, 2010) 

 

För att mäta likviditetsnivån i företag kan nyckeltal som kassalikviditet och balanslikviditet 

användas. Skillnaden i dessa nyckeltal är att i kassalikviditet mäts enbart omsättningstillgångar 

som likvida medel, kortfristiga fodringar och kortfristiga placeringar dividerat på kortfristiga 

skulder medan i balanslikviditet tas även lager och förskottsbetalningar med i 

omsättningstillgångarna. Kassalikviditeten anses inte få vara under 1, för i sådana fall kan inte de 

kortfristiga skulderna betalas av med de omsättningstillgångar som har hög likviditet. (Greve, 

2003)   

 

2.1.4 Principal agent teorin 

 

Denna teori behandlar relationen mellan principalen och agenten. Principalen är den som 

anställer eller ber om att få ett arbete genomfört och agenten är den som slutför detta. Denna 

relation kan appliceras exempelvis mellan aktieägare och ledning som ibland har olika syften och 

tolerans kring risker. Detta problem benämns som agentproblemet. Då principalen exempelvis 

vill ha en tjänst utförd kan det vara dyrt och tidskrävande att kontrollera att agenten genomför 

tjänsten väl utifrån principalens syfte och mål. En annan situation som kan uppstå i denna 

relation är moralisk. Denna situation uppstår då agenten agerar utanför sin behörighet till vad 

som står i avtalet. Detta kan bero på att agenten inte själv drabbas av eventuella misstag, utan 

kan handla med en lägre risk, vilket kan leda till att de tar för höga risker mot vad principalen 

hade avseende att ta. Det som också är en del av principal agent teorin är det så kallade 
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snedvridna urvalet som också definieras som asymmetrisk information mellan principalen och 

agenten. Detta leder till misstolkningar av principalens syfte och mål. (Eisenhardt, 1989)  

 

Utgångspunkten i Oplers et al (1999) studie är att ledningen strävar efter att maximera 

aktieägarnas värde. Detta för att investerare inte ska oroa sig för att ledningen använder de 

likvida tillgångarna för egen vinning eller att de investerar i för riskfyllda projekt. 

Informationsasymmetri mellan ledning och aktieägare kan leda till att en olönsam investering 

genomförs. Detta med anledning att utomstående investerare vet mindre än företagets ledning 

ifall priset är antingen under eller övervärderat. Med detta sagt menar Opler et al (1999) att både 

företagets ledning och utomstående investerare kan göra en olönsam affär. 

Informationsasymmetri mellan båda parter gör priset också dyrare, därför har företag med en allt 

för stor belåningsgrad incitament att behålla mer likvida medel. Företag med svag 

belåningskapacitet och alternativa investeringsmöjligheter kommer inneha mindre likvida 

tillgångar, men fortfarande tillräckligt för att undvika konkurs. Agentkostnaden uppstår då 

aktieägarnas intressen skiljer sig från fordringsägarnas. (Opler et al, 1999) 

 

Senare diskuterar Opler et al (1999) att vissa ledningsgrupper i företaget behåller likvida 

tillgångar för att de bland annat att är mer risktoleranta. Likvida tillgångar kan liknas vid fritt 

kassaflöde. Det tillåter ledningen att investera med medel som kapitalmarknaden inte är benägen 

att finansiera. Investering i likvida medel som finansieringskälla utan finansiering från 

kapitalmarknad får ledningen att undvika påtryckning från utomstående finansiärer, vilket kan 

leda till en negativ effekt på företagsvärdet. Ett exempel på detta är att en investerad dollar 

kommer endast att öka företagsvärdet med mindre än en dollar, eftersom aktieägare är medvetna 

om att ledningen ibland handlar efter egen vinning eller i mer riskfyllda projekt. (Opler et al, 

1999) 

 

2.1.5 Modigliani och Miller 

 

Modigliani och Miller (1958), utarbetade två propositioner om hur företags kapitalstruktur 

påverkar värdet på företaget. Den första propositionen menar att valet av kapitalstruktur inte har 

någon påverkan på företagsvärdet. Utgångspunkten för detta antagande är att skatt är exkluderad, 

likaså utdelningspolicy, konkurskostnader, marknaden är effektiv och perfekt information råder.  

Storleken på kassa är irrelevant för företagsvärdet menar första propositionen, eftersom likvida 

medel kan anskaffas utan kostnad då de behövs. (Modigliami & Miller, 1958)  
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Den andra propositionen antar att företagen befinner sig i en värld med skatter, konkurser är 

möjliga och att låna kapital till ett lägre pris än WACC, kommer att leda till att företagets värde 

stiger. Samtidigt kan företagen tjäna på att låna genom den så kallade skatteskölden, som drar 

ned skattekostnaderna då bolagen är belånade. Propositionen antar också att företagens inlåne- 

och utlåneränta är lika samt att det inte finns några transaktionskostnader
6
. (Modigliami & 

Miller, 1958; 1963) 

 

2.2 Tidigare forskning 
 

Modigliani och Miller (1958) beskriver i sin första proposition att kapitalstrukturen är irrelevant 

för företagsvärdet. I den andra propositionen då skatten är inkluderad påverkas företagsvärdet 

positivt för skuldsatta företag eftersom det skapas en skattesköld. En ny syn på optimal 

kapitalstruktur definierades då skatten inkluderades i modellen (Modigliani & Miller, 1963). 

Myers studie (1984) menar att företagens optimala skuldsättningsgrad enligt Trade-off bestäms 

genom en avvägning mellan kostnad och intäkter för att belåna, företagets tillgångar och vilka 

investeringar som planeras. Företag ska balansera skulderna mot det egna kapitalet tills 

företagsvärdet är maximerat. Detta med hänsyn till att balanseringen medför en ökad risk. Myers 

studie (1984) jämför senare kontrasterna mellan Trade-off teorin och Pecking Order teorin. I 

Pecking Order teorin, till skillnad från Trade-off föredrar företag istället intern finansiering 

framför extern. Detta trots att skatteskölden skulle höja företagsvärdet på företaget då 

skuldsättningsgraden är högre (Modigliani & Miller, 1963). Pecking order vill istället prioritera 

billig intern finansiering och skapa säkerhet, då informationsasymmetrin mellan låntagare och 

långivare bidrar till att det tas ut en premie (Myers, 1984). 

 

I studierna (Modigliani & Miller, 1958; 1963; Myers, 1984) ovan där skuldsättningsgraden har 

diskuterats som en viktig aspekt vid företagsvärdering, har Myers och Rajan (1998) fokuserat på 

de likvida tillgångarna i kapitalstrukturen och dess påverkan på företagsvärdet. Studien benämns 

som ”the paradox of liquidity” och förklarar de likvida tillgångarna som ett dubbelsidigt svärd, 

”Double-edgedsword”. På kort sikt kan en hög likviditet vara en resurs och höja omsättningen, 

även som ett enklare finansieringsmedel, som i Pecking order teorin. På längre sikt kan dock en 

ökning av likvida tillgångar vara negativt då ledningen inte tvingas att kreativt förbättra 

finansieringsstrategier som ökar värdet för aktieägarna. Detta på grund av att företagen inte 

längre tvingas att följa handlingsmönster, i jämförelsevis då möjlighet till intern finansiering är 

knapp (Myers et al, 1998).  

 

Likt Myers studie (1984) om balansering av eget kapital och skulder för att maximera 

företagsvärdet, ställs företag i en senare studie av Myers et al (1998) inför ett val av hur mycket 

                                                        
6
 ”Kostnad utöver priset på själva varan eller tjänsten som uppkommer i samband med köp och försäljning” 

(http://www.ne.se/lang/transaktionskostnad, 20130516) 

http://www.ne.se/lang/transaktionskostnad
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likvida tillgångar som ska behållas. Positiv med att inneha likvida tillgångar i företaget är att det 

är möjligt att snabbare beslut om investering kan fattas, som kan öka företagsvärdet. Å andra 

sidan kan företaget negativt påverkas av detta, då trovärdigheten för ledningen kan minska. Detta 

på grund av att aktieägare och andra intressenter inte vet om ledningen har en plan för hur de 

likvida tillgångarna ska investeras på det mest lönsamma sättet. (Myers et al, 1998)  

 

Ett år efter Myers studie (1998) genomförde Opler et al (1999) en undersökning för att härleda 

en metod för att bestämma vilka faktorer som påverkar företagets storlek på likvida tillgångar. 

Detta för att senare kunna bestämma likviditetsöverskottet. Studien visar att företag med ökad 

möjlighet till tillväxt och företag som verkar på mer riskfylld bransch, kvarhåller ett högre 

likviditetsöverskott. Vid diskussion kring vilka faktorer som påverkar företagens storlek på 

likvida tillgångar har hänsyn tagits till Trade-off, Pecking order och Agent principal teorierna. 

Opler et al (1999) studie kommer fram till att företag nära en kapitalmarknad tenderar att inneha 

ett lägre likviditetsöverskott.  Ett motiv till att behålla likvida tillgångar ur ett Pecking order 

perspektiv är att företag vill vara säkra på att kunna investera då kassaflödet är lägre. Detta 

relativt till investeringen och då de externa finansieringskällorna är dyrare. (Opler et al, 1999) 

 
Figure 2: Optimal amount liquid assets (Opler et al, 1999) 

 

 

Simutin (2010) utvecklade senare Opler et al studie (1999) genom att använda variabeln 

likviditetsöverskott och hur det påverkar framtida avkastning till aktieägare. Höga 

likviditetsöverskott beskriver Simutin som att företag oroar sig för framtida kassaflöden eller att 

investeringsmöjligheter är många. Resultatet visar en antydan på ett negativt samband mellan 

likviditetsöverskott och lönsamhet. Efterfrågan på investering ökar, dock visas inte något 

signifikant positivt samband med lönsamhet. Företagen kan eventuellt stå inför dyr extern 

finansiering och vill därför istället bygga upp likviditetsreserver, i väntan på framtida 

investeringsmöjligheter. Ett positivt samband visades mellan likviditetsöverskott, framtida 

investeringar och förväntad avkastning (Simutin, 2010). Samma diskussion och argument som i 

Opler et al (1999) använder Simutin i studien (2010). 
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Simutin (2010) undersökte och fann liksom Opler et al (1999) att företag med ett högre 

betavärde, det vill säga företag som har en hög branschrisk, innehar ett högre 

likviditetsöverskott. Detta för att kompensera för risken att verka i branschen. Simutins (2010) 

studie visade att likviditetsöverskott har ett positivt samband med framtida investeringar och 

avkastning. (Simutin, 2010) 

 

Duchin och Ozbas studie (2010) visade att investeringar minskade under finanskrisen, främst för 

företag i branscher som är beroende av extern finansiering men även företag som saknade 

tillräckliga likvida tillgångar för att täcka de kortfristiga skulderna. Detta kan ses som att 

företagen innan finanskrisen har föredragit extern finansiering framför intern och inte beaktat 

risken med extern finansiering. Bankerna blev mindre riskbenägna i samband med Lehman 

Brothers konkurs. Detta ledde till att företag fick svårare att finansiera verksamheten med externt 

kapital, vilket gjorde att investeringarna minskade kraftigt. (Duchin, Ozbas, 2010) 

 

Sammanfattningsvis har all tidigare forskning som beskrivits ovan efter Myers (1984)  diskuterat 

teorierna Trade-off, Pecking order och Agent principal teorierna. De studier som gjorts inom 

likvida tillgångar (Myers & Rajan, 1998; Opler et al, 1999; Simutin, 2010) har alla kommit fram 

till att likvida tillgångar ska beaktas i val av kapitalstruktur eftersom det kan ha en negativ 

påverkan på marknadsvärde och lönsamhet samtidigt som det kan ha en positiv påverkan på kort 

sikt. Det finns inga tydliga motsättningar i synen på hur de likvida tillgångarna ska hanteras i 

kapitalstrukturen. Däremot har det skett en utveckling från att likvida tillgångar mäts utifrån 

positiva och negativa aspekter, till att Opler et al (1999) bestämmer företags likviditetsöverskott. 

Detta används senare av Simutin (2010) för att se om likviditetsöverskottet har ett signifikant 

positivt samband med avkastning, lönsamhet och branschrisk. Efter Modigliani och Miller 

(1958; 1963) syns en övergång i området kring val av kapitalstruktur. Allt fler forskare (Myers & 

Rajan, 1998; Opler et al, 1999; Simutin, 2010) specialiserar sig i likvida tillgångars påverkan på 

företagsvärde men inte kapitalstrukturen i sin helhet. Detta för att senare studera 

likviditetsöverskottet vilket är en del av de likvida tillgångarna. Dessa undersökningar har 

förfinat förståelsen för hur kapitalstrukturens komponenter påverkar företagsvärdet och hur det 

kan maximeras.  
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3 Metod 

 

I metodkapitlet presenteras vetenskapssyn, urval, utvalda nyckeltal och en beskrivning av 

genomförandet av studien. Därefter kommer även studiens hypoteser att introduceras. 

 

 

3.1 Vetenskapssyn 
 

Valet av vetenskapssyn spelar roll i formulering av vetenskapliga frågor och genomförande av 

forskning (Bryman & Bell 2010 s.27). Denna studie utgår från en positivistisk vetenskapssyn, då 

den bygger på kvantitativ data. Undersökningens mål är att generalisera kausala samband mellan 

företags kassalikviditet med dess lönsamhet, aktievärde samt företagens branschrisk. 

Positivismen är en naturvetenskapligt inriktad teori. Den kan både ha en induktiv som deduktiv 

ansats (Bryman & Bell 2010 s.23-25). Studiens hypoteser som bygger på teorier och tidigare 

forskning kommer deduktiv prövas. Detta är ett objektivistiskt synsätt och har valts för att i detta 

fall betrakta data som verklig och konkret, och inget som kan tolkas eller upplevas olika av 

individer beroende på sociala konstruktioner i samhället. Detta angreppssätt säger ingenting om 

orsak och verkan, utan visar endast sambandet mellan de valda variablerna. (Bryman & Bell, 

2010 s.33) 

 

3.2 Möjliga metoder 
 

En tidigare studie av Opler et al (1999) tog fram variabler för att bestämma vilka faktorer som 

påverkar storleken på likvida medel, för att senare bestämma likviditetsöverskottet. Simutin 

(2010) använde denna metod för att se om likviditetsöverskott hade en positiv påverkan på 

avkastningen hos Amerikanska företag. Denna metod skulle eventuellt kunna användas för att 

mäta likviditetsöverskottet mot ett lönsamhetsmått i någon form. Simutin (2010) använde 

avkastning på totalt kapital. Sektorsindelningen som gjorts skulle kunna ersättas med en annan 

indelning som t.ex. Kenneth Frenchs branschindelningar, vilket Simutin använde i sin studie från 

2010.  

 

3.3 Urval 
 

Populationen för denna studie är alla aktiebolag i Sverige som är börsnoterade på Nasdaq OMX 

Nordic Stockholm, medan urvalet kommer vara ett icke-slumpmässigt urval ur populationen, där 

endast stora till medelstora företag kommer att utgöra stickprovet som har funnits mellan åren 

2008-2011. Urvalsmetoden sker genom bekvämlighetsskäl då dessa företag har sin 

årsredovisning relativt lättillgänglig. Homogeniteten som beskriver urvalsobjektens likheter, i 
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detta urval är alla bolagen börsnoterade på Nasdaq OMX Nordic Stockholm. Att företagen 

opererar i olika branscher differentierar urvalsobjekten och ger heterogenitet till urvalet (Bryman 

& Bell, 2010 s. 124). Då indelning av företag har behandlats har hänsyn tagits till både Nasdaq 

OMX Nordic Stockholm, medelstora till stora företag och deras sektorsindelning som benämns 

ICB
7
. 

 

3.4 Val av nyckeltal 
 

Nyckeltal är numeriska och är en approximation av verkliga förhållanden för den verklighet som 

råder på grund av organisatorisk konstruktion. Nyckeltal har en förmåga att förenkla till fördel 

att behandla komplexa frågor. När en jämförelse görs av nyckeltal bildas nyckeltalen till en 

kvotförbindelse. (Gröjer et al, 2008 s.16-17) När nyckeltalen bildar en kvotförbindelse är det 

möjlig att beräkna aritmetiska medelvärde (Bryman & Bell, 2010 s.260). 

 

Syftet med nyckeltal är att se hur förhållandet ser ut kring olika företeelser, även lära hur dessa 

samverkar med varandra. Det är inte förrän lärdom kring sambandet mellan nyckeltal som det får 

kallas för ett lärande nyckeltal. En större förståelse av hur sambanden ter sig mellan nyckeltalen 

kan ge en förbättring av organisationernas och företagens styrning.  (Gröjer et al, 2008 s.39) Med 

vissa invändningar kan det vara allt för riskabelt att tro att sambanden kommer att finnas för all 

framtid och sambanden är sällan helt linjära. Som följd av detta kan även en svagare grad av 

korrelation observeras. Nyckeltal ska inte heller vara ensamt som grund för organisationernas 

och företagens styrning. (Gröjer et al, 2008 s.40) Finansiella nyckeltal har i början av 1900-talet 

utvecklats och blivit ett allt mer betydelsefullt styrningsinstrument för att ledning lättare ska 

förstå organisationens mer komplexa sammanhang. Finansiella redovisningen och 

bokföringsrapporter blev då och är än idag ett verktyg som används för att ta fram användbara 

nyckeltal, inte bara för aktieägare utan också för ledningen. (Gröjer et al, 2008 s. 112) De styrkor 

som de finansiella nyckeltalen besitter, är att de är jämförbara oavsett verksamhet och plats . De 

är lätta att tolka och förstå och de kan användas i alla möjliga olika analyser. (Gröjer et al, 2008 

s.120) 

 

Nyckeltalen som ställs mot kassalikviditeten har noga valts ut utifrån tidigare forskning inom 

området. Simutin (2010) använde lönsamhetsmåttet räntabilitet på totalt kapital för att se om det 

fanns ett samband mellan likviditetsöverskott och lönsamhet. Simutin (2010) gör även en 

jämförelse hur likviditetsöverskott hos företagen påverkas av betavärdet. Det visade sig att 

företag med hög branschrisk behöll större del överskottlikvider än företag med lågt betavärde 

(Simutin, 2010). Kassalikviditeten är ett användbart mått på att företagens kassahållning och 

betalningsförmåga på kort sikt. Detta nyckeltal har använts som en approximation av verkliga 

förhållanden.  

                                                        
7
 Industry Classification Benchmark 
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Kassalikviditet 
Kassalikviditeten utgörs av omsättningstillgångar med hög likviditetsgrad dividerat i de 

kortfristiga skulderna och visar företagets betalningsförmåga på kort sikt (Greve 2003 s. 175). 

Omsättningstillgångar som lager och förskott till leverantörer räknas bort på grund av att de inte 

har en tillräckligt hög likviditetsgrad dvs. att det kan vara svårt att avyttra dessa tillgångar direkt 

vid akuta likvida behov. Generellt vill inte företag att kvoten för kassalikviditet understiger 1. 

Det betyder att företagen inte kan betala alla sina kortfristiga skulder vid ett tillfälle. 

Försäljningar av till exempel anläggningstillgångar ett visst år som ger företaget mycket likvida 

medel kan ge en felaktig bild av hur företagets kallalikviditet normalt ser ut. ( Greve 2003 s.175 )  

 

Kassalikviditet = 
                          

                    
 

 

ROE 

Nyckeltalen som denna studie kommer att använda är bland annat lönsamhetsmåttet avkastning 

på eget kapital (ROE) som visar förhållandet mellan nettoresultatet och kapitalinvesteringarna. 

Detta nyckeltal visar räntabiliteten för varje investerad krona eller annan valuta. (Preve & Sarria-

Allende, 2010 s.43) 

ROE=  
             

            
   

ROA 

Lönsamhetsmåttet avkastning på totalt kapital (ROA), visar förhållandet mellan rörelseresultat 

efter skatt och totala tillgångar. (Preve & Sarria-Allende, 2010 s.44) Simutin (2010) har använt 

detta nyckeltal som lönsamhetsmått, eftersom ROA visar avkastning på företagets totala kapital 

(Simutin, 2010) 

 

ROA= 
             

                 
 

P/E-tal 

P/E-talet är ett marknadsvärdesmått som visar räntabilitetskvoten på en investering (Greve, 2003 

s.54). Ett högt P/E-tal anses ofta vara positivt då marknaden värderar företaget högt i jämförelse 

med dess resultat. Marknaden kan tro att det finns tillväxtmöjligheter i företaget eller att det ses 

som en investering med låg risk och därför värt att betala extra för. Företaget kan också ha ett 

högt P/E-tal på grund av att deras resultat för det senaste året har varit betydligt lägre än 

föregående år. (Greve 2003 s. 54) 

 

Då tolkning av nyckeltalet utförs är priset en av byggstenarna. Priset bestäms på marknaden, 

utifrån framtida förväntningar kring vinster, justerat med den risk för företaget som bedöms. Ett 

exempel i Boken om nyckeltal, kan alltså ett P/E värde på 5 förklara att företaget är värt 5 

årsvinster. Detta resonemang kan skapa problem då en jämförelse av olika tidsperioder görs 

eftersom det troligen inte är rätt att anta att värdet ligger på samma nivå under alla år som 
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beaktas. Ett annat problem är också hur ett negativt P/E-tal värderas. Troligtvis kommer inte 

värdet ligga på en negativ nivå en längre tid om företaget i fråga det året har satsat på forskning 

och utveckling som i framtiden kommer att leda till ökade framtida vinster. (Gröjer et al, 2008 

s.25) 

P/E-tal = 
             

          
 

 

Betavärde 

Beta är en variabel som visar den systematiska risken som inte går att differentiera bort för 

investerare. I formeln står    för avkastningen på den specifika aktien och    för 

marknadsindexets avkastning. Denna variabel kan användas för att se hur den specifika 

tillgångens avkastning skiljer sig från marknadsindex, om den har en positivt eller negativt 

samband och indikerar på hur volatil tillgången är. (Hillier et al. 2010 s. 301-323) 

 

β =  
          

       
  

    

  
  

 

3.5 Val av metod 

3.5.1 Hypotesprövning 

 

Approximativt är de mesta verkliga företeelserna normalfördelade med anledning av att de är i 

ungefärlig storleksordning (Blom et al, 2009 s.142). En positiv egenskap med antagandet om 

normalfördelning är att den är enkel att arbeta med och att den kan användas trots att det finns 

avvikelser. Medelvärden som har använts i denna studie mellan åren 2008-2011 av fler variabler 

är också normalfördelade (Blom et al, 2009 s.150)   

 

Hypotesprövning är en analys för att se hur väl stickprovet motsvarar resten av populationen. 

Hypoteser ställs upp och är uppbyggda med en nollhypotes och en mothypotes. Om 

nollhypotesen kan förkastas betyder det att mothypotesen är statistiskt signifikant skild från noll 

med ett jämförande t-värde. Mothypotesen kan därmed generaliseras till resten av populationen 

utifrån det valda stickprovet. (Blom et al., 2009 s.322) Den statistiska signifikansen är den risk 

för att testets utfall inte stämmer även benämnt som felrisk. Signifikansnivån ska väljas på 

förhand och mäter sannolikheten att nollhypotesen förkastas om den är sann. (Blom et al, 2009 

s.322) Detta visar hur säkert stickprovet kan motsvara hela populationen och hur stor risken är att 

slutsatsen att sambandet i själva verket inte finns. Signifikansnivån är oftast fem procentnivån, 

vilket betyder att risken är fem procent att stickprovet är avvikande från resten av populationen. 

Frihetsgrader är antalet i stickprovet subtraherat med ett, som krävs för att ta fram t-värdet med 

vald signifikansnivå. (Blom et al, 2009 s.323)  
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De vanligaste felen kallas feltyp 1 och feltyp 2. Feltyp 1 betyder att nollhypotesen förkastas trots 

att den ska accepteras respektive feltyp 2 då nollhypotesen accepteras när den ska förkastas. 

(Blom et al, 2009 s.328) 

 

3.6 Hypoteser 
 

Hypotes 1 

H0: Det finns ett positivt eller inget samband mellan svenska börsnoterade företags 

kassalikviditet och lönsamhet 

H1: Det finns ett negativt samband mellan svenska börsnoterade företags kassalikviditet 

och lönsamhet 

 

Hypotes 2 

H0: Det finns ett positivt eller inget samband mellan svenska börsnoterade företags 

kassalikviditet och marknadsvärde 

H1: Det finns ett negativt samband mellan svenska börsnoterade företags kassalikviditet 

och marknadsvärde 

 

Hypotes 3 

H0: Det finns ett negativt eller inget samband mellan branschrisk och kassalikviditet för 

svenska börsnoterade företag 

H1: Det finns ett positivt samband mellan branschrisk och kassalikviditet för svenska 

börsnoterade företag 

 

 

3.6.1 Linjär regressionsanalys  

 

Regressionsanalys handlar om att studera ett samband mellan flera variabler. Om det handlar om 

två stycken variabler benämns metoden som linjär regressionsanalys. Värdet är genomsnittligt 

och bildar ett linjärt förhållandesätt kring de valda variablerna. (Blom et al, 2009 s.359) 

 

 

                          

                            

                             

(Blom et al, 2009 s.360) 
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3.6.2 Korrelationskoefficienten 

 

Korrelationen beskriver hur den beroende variabeln påverkas av den oberoende variabeln.  

 

  
   

√       
         ∑   

∑    

 
 

           ∑   
∑    

 
 

           ∑    
∑  ∑ 

 
 

(Blom et al, 2009 s.369) 

 

Om Korrelationen (r) är -1 visar korrelationen ett perfekt negativt samband. Om r=0 betyder det 

att inte finns någon korrelation. om r=1 har variablerna en perfekt positiv korrelation. Detta kan 

betecknas som        Gränsvärde för hög korrelation ligger mellan              (Blom 

et al, 2009 s.369) 

 

3.7 Genomförandet av studien 
 

Studien härleds kvantitativt med en deduktiv ansats då dess hypoteser och frågeställningar är 

uppbyggda på tidigare teorier om hur världen är skapad. Mätningen ger ett konsekvent svar på 

skillnaden i det kausala samband mellan de faktorer som valts ut för den valda tidpunkten. 

Prövning av hypoteserna kommer att härledas statistiskt (Bryman & Bell, 2010). Sambandet 

mellan kassalikviditet och nyckeltalen kommer att härledas med hjälp av hypotestest. Alla 

nyckeltal som inkluderas i hypotestesterna är aritmetiska medelvärden för åren mellan 2008-

2011. Med tanke på att studien endast ska utgöra ett stickprov från den totala populationen som 

innefattar Sveriges börsnoterade aktiebolag på Nasdaq OMX Nordic Stockholm, måste studien 

använda en korrelationskoefficient som kan mäta vad sambandet hade varit om alla svenska 

aktiebolag börsnoterade på Nasdaq OMX Nordic Stockholm i hade varit med i stickprovet. 

Utifrån relevanta teorier ska de valda hypoteserna prövas. (Bryman & Bell, 2010) 

 

Empirin är framtagen från sekundärkällor ur databaserna Affärsdata, Hitta Kursvinnare samt 

Datastream. Ur databasen Affärsdata har kassalikviditeten, räntabiliteten på eget kapital och 

räntabiliteten på totalt kapital hämtats. Hitta Kursvinnare har använts som ett komplement för 

dess tillgång på historiska data av P/E-tal.  Betavärden för företagen har hämtats från 

Datastream.  

 

Kassalikviditeten är det nyckeltal som ska mäta företagens betalningsförmåga på kort sikt. 

Kassalikviditeten kommer att delas in i tre portföljer med en indelning av företag som har högst, 

medel respektive lägst kassalikviditet. Senare ska kassalikviditeten ställas mot nyckeltal såsom 
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ROA och ROE som visar företagens lönsamhetsnivå. Kassalikviditeten ska även jämföras med 

P/E-tal för att se om kassalikviditet och marknadsvärdet påverkas av varandra. Företagens 

betavärden för att visa den systematiska risken som ej kan differentieras bort ska även jämföras 

med kassalikviditeten. En annan indelning som studien ska använda för att härleda 

kassalikviditetens eventuella samband med variablerna ovan, är att dela in stickprovet i 

branscher likt Simutin (2010) och Opler et al (1999). Däremot är deras 17 respektive 30 

branschindelningar utifrån Fama and French för många för denna studies valda stickprov. Med 

beaktning till det mindre stickprovet kommer studien utgå från Nasdaq OMX sektorsindelning, 

benämnt ICB (FTSE, 2012). Sektorerna kommer att delas in i material, finans och fastigheter, 

industri, konsumtionsvaror, konsumtionstjänster och sjukvård och medicin. Banker i sektorn 

finans och fastigheter har uteslutits såsom i Simutins (2010) studie, eftersom denna kategori av 

företag har speciella lagstadgade restriktioner för kassahållning. Studien kommer genomföras 

med hjälp av hypotestest och regressionsanalys. Programmet SPSS ska användas för att pröva 

studiens hypoteser som står angivna i avsnitt (2.4) för att kunna bedöma eventuell signifikans. 

Den valda signifikansnivån kommer att vara 0,05, som innebär att mothypoteserna är med 95 

procentig säkerhet sanna till hela populationen. (Blom et al, 2009 s.323 ). 

 

3.7.1 Indelning av sektorer 

 

Klassificering av sektorer enligt Industry Classification Benchmark, ICB (FTSE, 2012) 

 

Material 

I sektorn material finns företag som skog- och pappersindustrier som arbetar med allt från 

pappersmassa till plantsättning. Kemiskindustri som till exempel producerar plast och fiberglas 

men även svårare kemikalier som färg och cellpolymer. Gruvindustrins bolag ingår i sektorn 

material med prospektering, utvinning och bearbetning. Även bolag som distribuerar metaller 

ingår i denna sektor. 

 

Olja och gas 

I olja och gas ingår företag som arbetar med prospektering, producerar olja och gas samt tar fram 

produkter såsom ledningar för transporter av olja och gas. Det enda företaget som fanns med i 

urvalet sektor olja och gas har räknats in i sektor material på grund av deras snarlika inriktning 

av råvaror på marknaden även för att det endast var ett företag i sektorn olja och gas. 

 

Industri  

I industrisektorn ingår företag som bygger hus vägar och broar. Även de företag som producerar 

delar till byggnaderna. Företag som inriktar sig mot flyg-, rymd- och försvarsbranschen ingår 

också under sektorn industri. Industriellteknik som tar fram komponenter eller elektronisk 

utrustning tillhör industrisektorn samt också industritransporten.    

 



 

18 
 

Konsumtionsvaror 
Under sektorn konsumtionsvaror ingår alla produkter som är riktade mot privata konsumenter. 

Företag som producera bilar och dess reservdelar, drycker och andra livsmedelsprodukter. 

Inventarier och vitvaror samt hemelektronik. Tobaksföretag ingår även i denna sektor 

 

Sjukvård och medicin 

I sektorn sjukvård och medicin ingår läkemedel, övriga sjukvårdsartiklar och 

medicinskutrustning. Vårdgivare placeras också i denna sektor. Även bioteknikföretagen som 

arbetar med forskning av läkemedel och diagnostiska verktyg ingår i denna sektor.   

 

Konsumtionstjänster 

I denna sektor ingår företag som arbetar med att utföra tjänster till privata konsumenter. Här 

ingår försäljare av konsumtionsvarorna såsom detaljhandeln. Media i olika former som tv och 

tidningar ingår här. Även rese- och turismbolag som säljer tjänster samt hasardspelsbolag. 

 

Telekommunikation 

Här ingår företag som arbetar med kommunikation inom mobil- och fast telefoni och. Dessa 

tillhandahåller tjänster för telekommunikation och har därför räknats in i konsumtionstjänster på 

grund av dess ringa antal. 

 

Allmännyttiga tjänster    

I denna sektor innehåller företag som arbetar med vattendistribuering, framställning av 

elektricitet och andra allmännyttiga tjänster. Inga sådana företag är med i urvalet. 

 

Finans och fastighet 

I denna sektor ingår banker och finansiella tjänster med utlåning och tillgångsförvaltning. 

Fastighetsbolag som hyr ut bostäder och lokaler för annan verksamhet. Försäkringsbolag ingår 

även i denna sektor. Banker har uteslutits ur denna studie, liksom i Simutins (2010) studie.  

 

Teknik 

Företag i denna sektor arbetar med programvara och datatjänster. Även företag som utvecklar 

teknisk maskinvara och utrustning finns i denna sektor. Det kan vara datorer, lagringsenheter, 

halvledare och moderkort. Denna sektor har slagits ihop med industrisektorn i denna studie.  

 

(FTSE, 2012) 
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3.8 Tillförlitlighet  
 

Reliabilitet syftar på överensstämmelsen och pålitligheten hos de faktorer som används i studien 

(Bryman & Bell, 2010 s.48). De data som samlats in för studien är sekundärdata ur företagens 

årsredovisningar. Enligt aktiebolagslagen 9:3 (Sverige Rikes Lag, 2011) måste alla de företag 

som är del i studien granskas av externa revisorer. Då lagen ändå tillåter att redovisningen får 

planeras olika kan detta också påverka resultatet. Bokföringsbrott är förekommande i svenska 

aktiebolag vilket skulle kunna vrida resultatet i denna studie och göra den missvisande. Då 

årsredovisningarna är den källa som kan ge den utförligaste informationen, har den valts, trots 

dess eventuella brister. Stabiliteten i studien som visar om studiens resultat inte fluktuerar 

(Bryman & Bell, 2010 s.94) är svår att mäta då företagen presterar olika resultat från år till år 

vilket kan ändra studien vid en senare mätning då andra år jämförs.  

 

Det kausala samband som studien ger resultat till kan fortfarande vara relativt lika men att 

objekten i studien förflyttar sig i skalan. Faktorer som det makroekonomiska klimatet eller andra 

faktorer skulle kunna ändra faktorernas kausalitet och kunna påvisa ett annat resultat vid annat 

tillfälle. Den interna reliabiliteten som diskuterar om indikatorerna har ett samband mellan 

varandra är Cronbachsalpha. Ett värde över 0,6 av Cronbachalpha visar en hög intern reliabilitet, 

variabeln redovisas i appendix. Då studien enbart jobbar med objektiv data som inte ska 

kategoriseras eller subjektivt bedömas används inte internbedömarreliabiliteten som tar upp att 

observatörens subjektivitet kan ifrågasättas. (Bryman & Bell, 2010 s.95) 

 

3.9 Kritisk granskning av metoden 

 

En kritik mot nyckeltalsanalyser som sådana är att nyckeltalen kan vara justerade för att skapa en 

bättre bild av företaget. Då all data som krävdes för studien inte fanns i Affärsdatas databas 

tvingades undersökningen till viss del förlita sig på data i sekundärkällor från andra databaser.  

Kritik mot användandet av flera databaser baserar sig på att databaser inte nödvändigtvis 

innehåller samma data och således skulle kunna vrida studien. Dock då studien har använt 

databaser som är godkända av de flesta högskolor och universitet borde sannolikheten att data 

skiljer sig åt och följaktligen påverkar resultatet av undersökningen vara marginell. Denna studie 

undersöker korrelationen mellan kassalikviditet med lönsamhet, marknadsvärde och branschrisk 

och inte likviditetsöverskottet som använts av forskare som Simutin (2010).  
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4 Resultat  

 

I detta avsnitt presenteras de centrala resultaten av hypotestesterna. Alla hypotestest som utförts 

är tvåsidiga t-test med hjälp av statistikprogrammet SPSS. Korrelation är även presenterad för 

variablerna. 

  

 

4.1 Stöd för att förkasta hypoteserna  
 

Hypotes 1 

H0: Det finns ett positivt eller inget samband mellan svenska företags kassalikviditet och 

lönsamhet 

 H1: Det finns ett negativt samband mellan svenska företags kassalikviditet och 

 lönsamhet 

 
Figure 3: Kassalikviditet mot lönsamhet (Hela urvalet) 

 
 

Empirin som tagits fram via ett tvåsidigt t-test visar att hela urvalet har ett negativt samband 

mellan kassalikviditet och lönsamhetsmåttet ROA. T-värdet ligger på -2,519 och ger en 

signifikansnivå på 0,013 Korrelationen för testet mellan dessa variabler är -23,8%, vilket är ett 

svagt negativt samband. Detta ger att testet som gjorts mellan kassalikviditet och lönsamhet visar 

att nollhypotesen kan förkastas. I de olika sektorindelningarna där uppsatsen har sökt ett 
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samband mellan kassalikviditet och lönsamhet, visar sektorn finans och fastigeter upp ett t-

testsvärde mellan kassalikviditet och ROA på -3,271, detta ger en signifikansnivå på 0,003. 

Korrelationen är semistark negativ på -53,3%. Detta gör att hypotes 1 för denna grupp på 28 

undersökningsobjekt kan förkastas.  

 

Figure 4: Kassalikviditet mot lönsamhet (Finans och Fastigheter) 

 
 

Gruppen med hög kassalikviditet med 35 undersökningsobjekt finns det en semisvag negativ 

korrelation på -32,5% mellan variablerna kassalikviditet och lönsamhet. Signifikansnivån för 

t-testet är däremot 0,052 vilket är utanför den kritiska nivån i uppsatsen. Vilket betyder att 

nollhypotesen inte kan förkastas i detta fall.  

 

I sektorn material som endast har åtta undersökningsobjekt är korrelationen mellan 

kassalikviditet och ROA starkt negativ med -69,5%. Signifikansnivån är 0,056 vilket är precis 

över den kritiska nivå på 0,05 som valts för studien. Synliga tendenser kan ändå ses att det finns 

ett negativt samband, även om inte nollhypotesen kan förkastas. Vid en mätning med ett annat 

lönsamhetsmått, ROE. Visas tendenser till ett negativt samband mellan kassalikviditet, då 

korrelationen är starkt negativ på -69,9% men signifikansnivån för detta t-test är 0,054. 

Nollhypotesen skulle inte heller här kunna förkastas. Då ROA har använts av Simutin (2010) har 

ROE blivit ett oprioriterat lönsamhetsmått i denna studie.             
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Hypotes 2 

H0: Det finns ett positivt eller inget samband mellan svenska företags kassalikviditet och 

marknadsvärde 

H1: Det finns ett negativt samband mellan svenska företags kassalikviditet och 

marknadsvärde 

 

Figure 5: Kassalikviditet mot marknadsvärde (Material) 

 
 

T-testet för sektor material som prövade om nollhypotesen mellan variablerna kassalikviditet 

och marknadsvärde kan förkastas. Observationen visar en stark negativ korrelation på -74,6%. T-

testsvärdet är -2,745 vilket ger en signifikansnivå på 0,034 vilket innebär att nollhypotesen kan 

förkastas för sektorn material. 

 

I grupperna hela urvalet, hög kassalikviditet och låg kassalikviditet samt sektorerna finans och 

fastigeter, sjukvård och medicin och konsumtionstjänster har alla en svag negativ korrelation 

mellan kassalikviditet och marknadsvärde. Men deras signifikansnivåer är allt för höga för att 

kunna förkasta nollhypotesen. Dessa grupper kan då endast ge en antydan om att det finns ett 

negativt samband mellan variablerna kassalikviditet och marknadsvärde.  
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Hypotes 3 

H0: Det finns ett negativt eller inget samband mellan branschrisk och kassalikviditet 

 H1: Det finns ett positivt samband mellan branschrisk och kassalikviditet     

 

Figure 6: Branschrisk och kassalikviditet (Sjukvård och medicin) 

 
 

Sektorn sjukvård och medicin med åtta undersökningsobjekt, har en relativt starkt positivt 

samband mellan kassalikviditet och branschriskmåttet betavärde på 0,6. T-testsvärdet är dock 

1,984 och ger en signifikansnivå på 0,088, vilket inte är tillräckligt för att kunna generalisera 

resultatet och förkasta nollhypotesen. Men detta kan ge indikationer att det kan finnas ett positivt 

samband mellan kassalikviditet och betavärde. Andra sektorer och grupper som låg 

kassalikviditet och konsumtionstjänster har en svag positiv korrelation mellan kassalikviditet och 

branschrisk. Låg kassalikviditet och konsumtionstjänsters signifikansnivå är ännu högre än 

sjukvård och medicin (0,099 respektive 0,158) vilket ger en ännu lägre generaliseringsgrad. 
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4.2 Stöd för att acceptera hypoteserna 
 

Hypotes 1 

H0: Det finns ett positivt eller inget samband mellan svenska företags kassalikviditet och 

lönsamhet 

 H1: Det finns ett negativt samband mellan svenska företags kassalikviditet och 

 lönsamhet 

 

Sektorn industri som har 33 undersökningsobjekt har ett t-värde på 3,596 i t-testet mellan 

kassalikviditet och lönsamhetsmåttet ROA vilket ger en signifikansnivå på 0,001. Det innebär att 

99,9% av resultatet för urvalet kan generaliseras på hela populationen. Korrelationen för industri 

mellan variablerna är semistarkt positiv på 53,8%. Detta innebär att det finns ett signifikant 

positivt samband mellan dessa variabler för urvalet i denna sektor och nollhypotesen måste 

accepteras. 

Figure 7: Kassalikviditet mot lönsamhet (Industri) 

 
 

I sektorn konsumtionstjänster med 15 undersökningsobjekt är korrelationen semisvagt positiv 

med 46%. T-värdet är 1,94 och ger en signifikansnivå på 0,073 vilket överstiger den kritiska 

nivån. Detta gör att det inte går att signifikant fastställa om det finns ett positivt samband mellan 

kassalikviditet och lönsamhetsmåttet ROA för denna sektor. Men illustrativt finns ett positivt 

samband mellan dessa två variabler.  
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Hypotes 2 

H0: Det finns ett positivt eller inget samband mellan svenska företags kassalikviditet och 

marknadsvärde 

 H1: Det finns ett negativt samband mellan svenska företags kassalikviditet och 

 marknadsvärde 

 

I hypotestestet av sambandet mellan kassalikviditeten och marknadsvärdesmåttet P/E-tal kan 

svag positiv korrelation ses i sektorn konsumtionsvaror på 28,2%. Däremot är signifikansen 

0,374 vilket gör att det inte går att generalisera resultatet för populationen. Detta betyder att 

tendenser kan ses till att sektorn konsumtionsvaror har ett positivt samband mellan 

kassalikviditet och marknadsvärde. 

 

Figure 8: Kassalikviditet mot marknadsvärde (Konsumtionsvaror) 

 
 

Gruppen medelnivå av kassalikviditet och sektorn industri har en positiv korrelation mellan 

kassalikviditet och P/E-tal. Deras korrelation är även lägre än sektorn konsumtionsvaror och 

deras signifikansnivåer ligger också över den kritiska nivån för att kunna generalisera resultatet 

till den övriga populationen.  
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Hypotes 3 

H0: Det finns ett negativt eller inget samband mellan branschrisk och kassalikviditet 

 H1: Det finns ett positivt samband mellan branschrisk och kassalikviditet     

 

Sektorn konsumtionstjänster har en semisvag negativ korrelation mellan variablerna på -37,1%. 

Signifikansnivån är däremot på 0,0158 vilket innebär att urvalsgruppen inte går att generalisera 

för hela populationen. Tendenser kan ändå urskiljas att sektorn konsumtionstjänster har ett 

negativt samband mellan branschrisk och kassalikviditet. 

 

Figure 9: Branschrisk mot kassalikviditet (Konsumtionstjänster) 

 
 

Gruppindelningen medelnivå med 35 urvalsobjekt respektive 33 i sektorn industri, har en negativ 

korrelation mellan variablerna branschrisk och kassalikviditet. Deras signifikansnivå är dock allt 

för hög för att kunna vara signifikant generaliserbara, och korrelationen mellan variabler är 

mycket svagt negativt -16,7% respektive -13,4%.  Resterande variabler, grupper och sektorer 

som inte tagits upp i resultatet men är en del av empirin har inte haft tillräckligt signifikans eller 

korrelation för att tas upp i denna del och kommer inte att diskuteras i analysen. För att vidare 

studera dessa variabler, se appendix (kap 7). 
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5 Analys och diskussion 

 

I denna analys och diskussionsavsnitt har tidigare forskning och teorier sammankopplats med 

resultaten för studien. 

 

 

Det empiriska resultatet för hela urvalet visar ett negativt samband mellan kassalikviditet och 

lönsamhet, vilket stödjer teorier och tidigare forskning att likvida tillgångar har en negativ sida. 

Det kan minska lönsamheten, eftersom alternativkostnaden kan bli hög om de inte placeras. 

Dimensionering av likviditetsreserver ger teoretiskt stöd. Teorin framför att både en för hög och 

för låg nivå av likvida medel minskar lönsamhet för företagen (Greve, 2003). Företagen i denna 

studie med hög kassalikviditet och med låg lönsamhet, skulle kunna öka sin lönsamhet genom att 

placera större del av sina likviditetsreserver. En hög kassalikviditet har även en annan negativ 

effekt, då tilltron till företagets ledning kan minska (Opler et al, 1999). Konsekvensen av detta, 

likt försiktighetsmotivet i trade-off teorin att aktieägarna vill erhålla en kompensation för den 

ökade risken. Detta mot en premie, som kan påverka lönsamheten negativt. Företag med hög 

kassalikviditet kan således ha ett starkt försiktighetsmotiv, de kan vara osäkra kring framtida 

kassaflöden och kostnaden för extern finansiering (Preve & Sarria-Allende, 2010).  I motsatt 

riktning kan en dålig betalningsförmåga på kort sikt, leda till en ökad risk för konkurs, som är 

den främsta orsaken till konkurs enligt UC:s rapport från februari 2013. 

 

Företagen i hela urvalet som befinner sig under 100 procent i kassalikviditet har en ökad risk för 

konkurs, däremot ser gränssnittet för behovet olika ut för olika branscher. (Greve, 2003) I denna 

studie visar hela urvalet att en trolig prioritering av spekulationsmotivet framför 

försiktighetsmotivet är att föredra för en ökad lönsamhet. Det empiriska materialet kan däremot 

inte skildra om detta är av ren slump, eller av medveten styrning av likvida tillgångar. 

 

I de tre grupper hög, medel och låg kassalikviditet kan ett splittrat resultat utläsas. Gruppen med 

en hög kassalikviditet som börjar runt 120 procent i kassalikviditet, har ett icke signifikant 

negativt samband mellan kassalikviditeten och lönsamhet. De två andra grupperna med medel 

och låg kassalikviditet däremot har ett icke signifikant men positivt samband mellan variablerna. 

Från detta resultat kan kopplingar till Dimensionering av likviditetsreserver dras, då både de 

företag med högst respektive lägst kassalikviditet har en lägre lönsamhet än de företag som 

ligger i mitten av urvalet. Det kan betyda att dessa företag i mitten av urvalet kan hålla ned 

kostnaderna för anskaffning av externt kapital. De innehar inte för mycket likvida tillgångar i 

syfte att kompensera försiktighetsmotivet, vilket kan exemplifieras med teorin om 

Dimensionering av likviditetsreserver som kan minska alternativkostnaden (Greve, 2003). När 

företag uppvisar en god betalningsförmåga på kort sikt. Kan långivare och aktieägare se en 

mindre risk med bolaget och kommer troligtvis att ta ut en lägre premie, när företaget är i behov 
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av externt kapital. Resultatet för grupperna hög, medel och låg kassalikviditet visas dock inget 

signifikant samband, därför kan detta endast anses som svaga spekulationer.  

 

Av de sex sektorer som behandlas i studien har fyra av dessa, finans och fastigheter, sjukvård 

och medicin, konsumtionsvaror och material, ett negativt samband mellan kassalikviditet och 

lönsamhet. Finans och fastigheter har också ett signifikant samband och material ligger precis 

utanför den kritiska nivån. Dessa branscher kan ha ett mer förutsägbart kassaflöde vilket ger dem 

möjlighet att placera sina likvida medel och fokusera på spekulationsmotivet för en ökad vinst åt 

aktieägarna. Detta ger heller inte ledningen utrymme att investera i mindre lönsamma projekt 

som möjligtvis skulle kunna ge ledningen extra fördelar men minska lönsamheten för företaget. 

Sektor material hade ett starkt negativt samband däremot fanns endast åtta företag i 

urvalsgruppen, därför ska inte detta resultat överskattas och om detta är generaliserbart till hela 

sektorn kan var opålitligt, även om signifikansnivån hade legat under 0,05. Anledning till varför 

sektorn finans och fastigheter har en relativt hög negativ korrelation kan orsakas av att dessa 

företag har för stora skillnader i verksamhetsinriktning. På grund av deras olika förhållningssätt 

till likvida medel kan en annan sektor- eller branschindelning varit att föredra, för att kunna 

generalisera sambandet. 

 

I de två andra sektorerna industri och konsumtionstjänster finns ett positivt samband mellan 

kassalikviditet och lönsamhet, industri ett signifikant samband. Som i Dimensionering av 

likviditetsreserver kan orsaken bero på att företagen i sektorn industri har en relativt låg 

kassalikviditet, där hälften av företagen har en kassalikviditet under 100 procent som är under 

gränssnittet (Greve, 2003). Detta fenomen kan diskuteras med stöd av Pecking order teorin, då 

företag föredrar intern framför extern finansiering, då den kan vara dyrare. Orsaken kan även 

vara att företag i dessa sektorer finansierar relativt mycket med externt kapital, då deras fasta 

tillgångar utgör säkerhet till långivarna. Företagen kan då behöva betala en högre premie för den 

externa finansieringen jämförelsevis med de företag i sektorn som finansierar internt och har en 

högre kassalikviditet. Om företagen i dessa sektorer har stora fasta tillgångar som kan bringa 

säkerhet för externa lån, finns det inga empiriska belägg för i denna studie men teoretiskt kan 

detta vara en aspekt värd att beakta.  

 

I Simutins studie (2010) visade företag med ett högre likviditetsöverskott investerade i fler 

projekt, däremot kunde inte resultat kopplas med ett signifikant positivt samband med lönsamhet. 

I denna studie kan inte ett sådant förhållande utläsas då variabeln investeringsgrad är exkluderad. 

Detta kan illustrera den negativa sidan av likvida medel, då likviditetsöverskott kan bidra till 

minskade ränteintäkter, påverka lönsamheten negativt och jämna ut den positiva effekten av nya 

investeringar. Det som minskar jämförbarheten med Simutins studie (2010) är att 

likviditetsöverskott har ersatts mot nyckeltalet kassalikviditet. Variabler såsom 

kapitalförbrukning, inflation och storlek på företaget är det som skiljer sig åt. Ställningstagande 

kring om kassalikviditeten ligger på en för hög respektive för låg nivå kan inte avgöras i denna 
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studie. Däremot är gränssnittet för en betalningsförmåga runt 100 procent att föredra, dock kan 

100 procent vara för låg respektive för hög med hänsyn till företagets storlek och vilken bransch 

företaget verkar inom (Greve, 2003).  

 

Marknadsvärdet tenderar att ligga högre för de företag som har en kassalikviditet runt 100 

procent, jämförelsevis med de företagen med en betalningsförmåga som täcker deras kortfristiga 

skulder med flera hundra procent. Detta är dock ett svagt negativt samband utan signifikans. Om 

en sammankoppling görs med Principal agent teorin, kan det bero på att ledningen och 

aktieägare strävar efter samma mål, det vill säga öka aktieägarnas värde optimalt. Detta kan leda 

till, enligt samma teori att riskerna minskar och värdet ökar. Fler aktieägare kan därmed vilja äga 

aktier i företaget då de vet att företagets ledning och anställda inte handlar för egen vinning eller 

motiv. Det kan även vara att företag som har en lägre kassalikviditet har ett jämnare eller mer 

förutsägbart kassaflöde. Det kan leda till att lednigen använder sig av spekulationsmotivet i 

trade-off teorin istället för att fokusera på försiktighetsmotivet i samma omfattning. (Preve & 

Sarria-Allende, 2010) Med andra ord kan ledningen signalera att deras styrning av likvida medel 

är berättigad, utan att oroa företagets intressenter (Opler et al, 1999). 

 

Sambandet mellan Kassalikviditetens och marknadsvärdering är i fyra av de sex sektorerna 

negativt. Av dessa är det endast sektorn material som har ett signifikant samband. För de andra 

grupperna kan orsaken vara att aktieägarna i dessa sektorer hellre ser att företagen innehar 

mindre likvida tillgångar. Det kan även spegla att företagen tänker aktivt på aktieägarnas värde 

(Pinkowitz et al, 2007). Ur ett Principal agent perspektiv kan det bero på att aktieägarna har ett 

bättre förtroende till ledningen. Informationsasymmetrin skulle kunna ses som mindre mellan 

parterna. (Eisenhardt, 1989) Även om sektorn material visar ett signifikant negativt samband, 

finns en risk att urvalet uppvisar en missvisande bild, då urvalsgruppen endast innehåller åtta 

undersökningsobjekt. De flesta i urvalet innehar en kassalikviditet runt 100 procent, förutom ett 

företag som uppvisade runt 1000 procent med ett lägre marknadsvärde än resten av urvalet och 

kan snedvrida resultatet. 

 

Sektorerna industri och konsumtionsvaror uppvisar inte ett signifikant positivt samband mellan 

kassalikviditet och marknadsvärde. Detta kan bero på som Simutin (2010) beskriver i sin studie, 

att likviditetsöverskott kan påverka företagets aktievärde positivt på kort sikt. Aktieägarnas kan 

se det som att företaget utstrålar styrka eller är förberedda på att göra en större investering utan 

att använda eventuellt dyrare extern finansiering. Marknadsvärdet kan därmed öka på grund av 

optimistisk framtidstro (Myers, 2001).  

 

Studien kan inte påvisa om marknadsvärdet signifikant påverkas negativt av en för hög 

kassalikviditet. I majoriteten av testerna påvisas ett svagt negativt samband men då korrelationen 

är svagt negativ i det flesta fall påverkas endast marknadsvärde marginellt. Ledningen vill i 

enlighet med hur Opler (1999) beskriver det, höja marknadsvärdet och lönsamheten. Då dessa 
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komponenter endast kommer att påverkas i en liten grad värderar ledningen att kompensera för 

risken istället. Detta genom att behålla mer överlikvida medel, vilket kan höja värdet på bolaget 

eftersom risken minskar. (Opler et al, 1999) Då ledningen har likvida medel som blivit 

finansierade internt istället för externt, tenderar företagsvärdet att ha en lägre tillväxt och 

lönsamhet på grund av att de inte har samma påtryckningar. Då investeringen istället sker externt 

måste exempelvis banker godkänna investeringen för att bolaget ska kunna få den externa 

finansieringen. På detta sett leder påtryckningarna från de externa långivarna till ett ökat krav på 

företagen att generera ökade vinster av investeringen. Allt detta menar Opler (1999) är ett 

agentförhållande som kan påverka aktieägarnas värde. (Opler et al, 1999) Om företagen i denna 

studie finansierar sin verksamhet internt eller externt finns inga belägg för. 

 

Då branschrisk behandlas mot kassalikviditet för sektorerna finans och fastigheter, sjukvård och 

medicin, konsumtionsvaror och material och även för hela urvalen, har alla ett positivt samband. 

Ingen av dessa har dock ett signifikant samband men sjukvård och medicin har en stark positiv 

korrelation. Simutins studie (2010) beskriver orsaken till det positiva sambandet med att företag 

som verkar i en mer riskfylld bransch har ett större försiktighetsmotiv, med hänvisning till trade-

off (Preve & Sarria-Allende, 2010). Av den orsaken behålls ett högre likviditetsöverskott för att 

kompensera för den risk som inte går att differentiera bort. Denna jämförelse med Simutins 

studie (2010) kan vara missvisande, eftersom olika variabler för kassahållning har används. 

Däremot kan det ändå finnas ett liknande försiktighetsmotiv oavsett skillnader mellan 

kassalikviditet och Simutins (2010) mätning av likviditetsöverskott. Indelningen i hög respektive 

låg kassalikviditet visar också upp detta positiva samband, dock inte signifikant. 

 

Indelningen i medelnivå av kassalikviditet, sektorerna industri och konsumtionstjänster har också 

ett icke signifikant samband, mellan variabler branschrisk och kassalikviditet, men det är 

däremot svagt negativt. Detta kan bero på att de opererar i sektorer som inte är i samma behov av 

att kompensera för branschrisk, jämförelsevis med företagen i de andra två grupperna. Inget 

tydligt orsakssamband kan styrkas utifrån denna studie. Om företagens storlek i denna grupp 

hade inkluderats såsom i Simutins studie (2010) kanske sambandet hade synts tydligare.  

 

En intresseväckande avslutande diskussion är om det negativa sambandet mellan kassalikviditet 

och lönsamhet skulle kunna appliceras på alla svenska aktiebolag, men antagligen är stickprovet 

allt för litet för detta. Det skulle troligtvis även krävas att fler företag som inte är börsnoterade 

skulle vara en del i stickprovet. 
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6 Slutsats  

 

I detta avsnitt presenteras de slutsatser som studien lett fram till, där analys och resultat har 

sammankopplats. 

 

 

Studiens syfte var att undersöka om kassalikviditeten hade en negativ påverkan på lönsamhet och 

marknadsvärde, för företag noterade på Nasdaq OMX Nordic Stockholm. De slutsatser som kan 

dras av studien är att lönsamheten påverkas negativt av kassalikviditet för hela urvalet. 

Hypotestestet för hela urvalet visade ett signifikant samband med en svag negativ korrelation, 

där nollhypotesen kunde förkastas. Detta visar att företagen ökar sin lönsamhet genom att inneha 

en lägre andel likvida tillgångar, men då korrelationen är svagt negativ kommer endast 

lönsamheten att påverkas marginellt. För sektorn finans och fastigheter kunde signifikant 

negativt samband ses men då verksamhetsinriktningarna är olika finns osäkerhet kring 

generaliserbarheten. I sektorn industri visades ett signifikant positivt samband för 33 företag i 

urvalsgruppen, därför accepteras nollhypotesen. Eventuella orsaker till dessa samband kan inte 

styrkas i denna studie.    

 

Studien kan inte påvisa om marknadsvärdet signifikant negativt påverkas av kassalikviditetens 

storlek. I majoriteten av t-testerna påvisas ett svagt negativt samband, men då korrelationen är 

svagt negativ i det flesta fall påverkas endast marknadsvärde marginellt. Tendenser av att 

marknadsvärdet påverkas minimalt av kassalikviditeten kan ses i denna studie, eftersom denna 

företagsinformation är en av många som påverkar marknadsvärdet (Fama, 1970). Detta tyder på 

att andra faktorer har större inverkan på marknadsvärdet än kassalikviditeten.  

 

Delsyftet med studien var att undersöka om branschrisken hade ett positivt samband med 

kassalikviditeten. Inga generella slutsatser kan dras utifrån denna studie, däremot i sektorn 

sjukvård och medicin var korrelationen stark positiv, dock endast med åtta urvalsobjekt och utan 

signifikans. Intressanta likheter med resultatet från Simutins studie (2010) kan ändå ses. 
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6.1 Kritik mot studien 
 

Kritik som kan riktas mot studien är bland annat att en annan indelning av sektorerna än ICB 

skulle kunna visa ett annat resultat än det studien presenterade. Valet av kassalikviditet som 

nyckeltal för att uppskatta företagens kassahållning kan även ifrågasättas då variabler som Opler 

(1999) och Simutin (2010) nyttjade i sina studier har exkluderats. Om storleken på företagen har 

en inverkan på likviditetsöverskottets påverkan på lönsamhet och marknadsvärde har t.ex. inte 

diskuterats i denna studie. Undersökningen kunde använt ett större urval för att ge godare 

generaliserbarhet till populationen. Fler nyckeltal för lönsamhet och marknadsvärde kunde ställts 

mot kassalikviditeten. Detta för att få en komplettare bild av företagen och hur kassalikviditeten 

påverkar lönsamheten respektive marknadsvärdet. Istället för att enbart kassalikviditeten kunde 

fler nyckeltal som mäter företagens betalningsförmåga använts som komplement till exempel 

balanslikviditeten där lager och andra mindre likvida tillgångar är inräknade.            
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6.2 Förslag till framtida studier 

 

Denna studie har inte illustrativt behandlat om kassalikviditeten är högre då finansiell oro råder 

liksom i den amerikanska studien (Kahle et al 2009). I det empiriska materialet ses ändå att 

kassalikviditeten var lägre 2008 då finanskrisen bröt ut, än några år senare. Åren efter 

finanskrisen har en ökning i kassalikviditet setts, vilket skulle vara intressant att undersöka mer. 

 

Ett annat förslag till framtida studier är att använda liknande formel som Simutin (2010) på den 

svenska aktiemarknaden, i jämförelse med lönsamhet.  Andra lönsamhets- och marknadsvärdes 

mått skulle även kunna användas istället för denna studies variabler. 

 

Andra företag av mindre storlek eller andra företagsformer skulle även vara intressant att studera, 

om det eventuellt skiljer sig från de största företagen på Nasdaq OMX Nordic Stockholm. För att 

kunna se motiven bakom orsakssambanden, kan metodtriangulering vara av värde.  
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8 Appendix 
 

8.1 Resultatsammanställning 

 

Table 1: Kassalikviditet mot lönsamhet (ROA) (Sektorer) 

 
Kassalikviditet 

mot ROA 

Finans och 

fastigheter Sjukvård industri 

Konsumtions- 

tjänster 

Konsumtions-

varor Material 

R -0,533 -0,218 0,536 0,46 -0,09 -0,695 

t-värde -3,271 -0,591 3,596 1,94 -0,285 -2,367 

sig. 0,003 0,573 0,001 0,073 0,781 0,056 

Df 27 7 32 14 10 6 

Cronbach's 

Alpha -0,046 -0,173 0,369 0,303 -0,067 -0,036 

 

Table 2: Kassalikviditet mot lönsamhet (ROA) (Hög, medel, låg) 

Kassalikviditet mot ROA Hög Medel Låg Hela urvalet 

R -0,327 0,083 0,089 -0,238 

t-värde -2,015 0,486 0,522 -2,519 

sig. 0,052 0,63 0,605 0,013 

Df 34 34 34 106 

Cronbach's Alpha -0,095 0,12 0,085 -0,062 

 

Table 3: Kassalikviditet mot marknadsvärde (Hög, medel, låg) 

Kassalikviditet 

mot P/E Hög Medel Låg Hela urvalet 

R -0,275 0,26 -0,141 -0,096 

t-värde -1,668 1,569 -0,832 -0,989 

sig. 0,105 0,126 0,411 0,325 

Df 34 34 34 106 

Cronbach's Alpha -0,107 0,404 -0,323 -0,040 
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Table 4: Kassalikviditet mot marknadsvärde (Sektorer) 

Kassalikviditet 

mot P/E 

Finans och 

fastigheter 

Sjukvård 

och 

medicin industri 

Konsumtions-

tjänster 

Konsumtions-

varor Material 

R -0,289 -0,22 0,152 -0,371 0,282  -0,746 

t-värde -1,571 -0,596 0,868 -1,493 0,931 -2,745 

sig. 0,128 0,57 0,392 0,158 0,374 0,034 

Df 27 7 32 14 10 6 

Cronbach's 

Alpha -0,041 -0,141 0,237 -0,011 0,421 0,167 

 

Table 5: Branschrisk mot kassalikviditet (Hög, medel, låg) 

Beta mot 

Kassalikviditet Hög Medel Låg Hela urvalet 

R 0,211 -0,167 0,279 0,071 

t-värde 1,26 -0,985 1,697 0,735 

sig. 0,216 0,332 0,099 0,464 

Df 34 34 34 106 

Cronbach's Alpha 0,001 0,009 0,025 0,001 

 

Table 6: Branschrisk mot kassalikviditet (Sektorer) 

 

Beta mot 

Kassalikviditet 

Finans och 

fastigheter 

Sjukvård 

och 

medicin industri 

Konsumtions-

tjänster 

Konsumtions- 

varor Material 

R 0,215 0,6 -0,134 -0,371 0,045 0,052 

t-värde 1,143 1,984 -0,764 -1,493 0,143 0,127 

sig. 0,263 0,088 0,451 0,158 0,889 0,903 

df 27 7 32 14 10 6 

Cronbach's 

Alpha 0,001 0,008 0,015 -0,011 0,003 0 
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Table 7: Kassalikviditet mot lönsamhet (ROE) (Hög, medel, låg) 

Kassalikviditet mot 

ROE Hög Medel Låg Hela urvalet 

R -0,275 0,257 -0,05 -0,153 

t-värde -1,665 1,548 -0,29 -1,59 

sig. 0,105 0,131 0,773 0,115 

df 34 34 34 106 

Cronbach's Alpha -0,162 0,181 -0,103 -0,135 

 

Table 8: Kassalikviditet mot lönsamhet (ROE) (Sektorer) 

Kassalikviditet 

mot ROE 

Finans 

och 

fastigheter 

Sjukvård 

och 

medicin industri 

Konsumtions-

tjänster 

Konsumtions-

varor Material 

R -0,308 0,304 0,295 0,133 0,037 -0,699 

t-värde -1,684 -0,843 1,748 0,501 -0,117 -2,393 

sig. 0,104 0,427 0,09 0,624 0,909 0,054 

df 27 7 32 14 10 6 

Cronbach's 

Alpha -0,051 -0,536 0,392 0,176 -0,056 -0,091 
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8.2 Grafer  
 

Figure 10: Kassalikviditet mot ROA (Industri) 

 

 
 
Figure 11: Kassalikviditet mot ROE (Industri)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 12: Kassalikviditet mot P/E-tal 

(Industri)  

 

 
 

 

Figure 13: Kassalikviditet mot beta (Industri) 
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Figure 14: Kassalikviditet mot ROA 

(Konsumtionstjänster) 

 

 

 
Figure 15: Kassalikviditet mot ROE 
(Konsumtionstjänster) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16: Kassalikviditet mot P/E-tal 

(Konsumtionstjänster) 

 
 

Figure 17: Beta mot kassalikviditet 

(Konsumtionstjänster) 
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Figure 18: Kassalikviditet mot ROE 

(Konsumtionsvaror) 

 

 

 
Figure 19: Kassalikviditet mot ROA 

(Konsumtionstjänster) 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 20: Kassalikviditet mot P/E-tal 

(Konsumtionsvaror) 

 

 

 

 

Figure 21: Beta mot kassalikviditet 

(Konsumtionsvaror) 
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Figure 22: Kassalikviditet mot ROA (Material) 

 
 

 

Figure 23: Kassalikviditet mot ROE (Material) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 24: Kassalikviditet mot P/E-tal 

(Material) 

 
 

 

 

Figure 25: Beta mot kassalikviditet (Material) 
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Figure 26: Kassalikviditet mot ROA (Hela 

urvalet 

 

 

 

 

Figure 27: Kassalikviditet mot ROE (Hela 

urvalet) 

 

 

 

 

Figure 28: Kassalikviditet mot P/E-tal (Hela 

urvalet) 

 

 
 

Figure 29: Betavärde mot kassalikviditet 

(Hela urvalet) 

 

 

 

  



 

VI 
 

 

Figure 30: Kassalikviditet mot ROA (Finans 

och fastigheter) 

 

 

 
Figure 31: Kassalikviditet mot ROE (Finans 

och fastigheter) 

 
 

 

 

 

Figure 32: Kassalikviditet mot P/E-tal (Finans 

och fastigheter) 

 
Figure 33: Beta mot kassalikviditet (Finans 

och fastigheter) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

VII 
 

Figure 34: Kassalikviditet mot ROA (Sjukvård 

och medicin) 

 

 
Figure 35: Kassalikviditet mot ROE (Sjukvård 

och medicin) 

 

 
 

 

 

 

Figure 36: Kassalikviditet mot P/E-tal 

(Sjukvård och medicin) 

 
 
Figure 37: Beta mot kassalikviditet (Sjukvård 

och medicin) 
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Figure 38: Kassalikviditet mot ROA (Hög 

kassalikviditet) 

 

 

Figure 39: Kassalikviditet mot ROE (Hög 

kassalikviditet) 

 

 

 

 

 

Figure 40: Kassalikviditet mot P/E-tal (Hög 

kassalikviditet) 

 

 
Figure 41: Beta mot kassalikviditet (Hög 

kassalikviditet) 
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Figure 42: Kassalikviditet mot ROA (Medel 

kassalikviditet) 

 

 

 

Figure 43: Kassalikviditet mot ROE (Medel 

kassalikviditet) 

 

 
 

 

 

Figure 44: Kassalikviditet mot P/E-tal (Medel 

kassalikviditet 

 

 
 
Figure 45: Beta mot kassalikviditet (Medel 

kassalikviditet) 
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Figure 46: Kassalikviditet mot ROA  

(Låg kassalikviditet) 

 

 
Figure 47: Kassalikviditet mot ROE (Låg 

kassalikviditet) 

 

 

 

 

Figure 48: Kassalikviditet mot P/E-tal  

(Låg kassalikviditet) 

 

 
 
Figure 49: Beta mot kassalikviditet  

(Låg kassalikviditet) 
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8.3 Sektorindelning och företag i Nasdaq OMX Nordic  
 

8.3.1 NASDAQ OMX Nordic Basic Materials Industry  
Billerud AB  

Boliden AB  

HEXPOL AB ser. B  

Holmen AB ser. A  

Holmen AB ser. B  

Höganäs AB ser. B  

  Lundin Petroleum AB 

 

8.3.2 NASDAQ OMX Nordic Industrials Industry 

ASSA ABLOY AB 

Addtech AB 

Alfa Laval AB 

Atlas Copco AB 

B&B TOOLS AB 

Beijer Alma AB 

G & L Beijer AB 

AB Fagerhult 

Gunnebo AB 

Haldex AB 

Hexagon AB 

NCC AB 

Nolato AB 

Peab AB 

Proffice AB 

SAAB AB 

SCANIA AB 

AB SKF 

SWECO AB (publ) 

Sandvik AB 

Skanska AB 

AB Volvo 

ÅF AB 

ABB AB 

Indutrade AB 

Lindab AB 

Loomis AB 

NIBE Industrier AB 

Trelleborg AB 

Systemair AB 
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Axis AB 

HiQ International 

AB 

Industrial and 

Financial Systems, 

IFS AB 

Ericsson AB 

 

8.3.3 NASDAQ OMX Nordic Consumer Goods Industry  

Autoliv AB 

AB Electrolux 

Fenix Outdoor AB 

Mekonomen AB 

New Wave Group AB 

Nobia AB 

SvenskaCellulosa AB 

SCA 

Swedish Match AB 

Cloetta AB 

Duni AB 

Husqvarna AB 

Oriflame Cosmetics AB 

 

8.3.4 NASDAQ OMX Nordic Consumer Services Industry  

Axfood AB 

Betsson AB 

Bilia AB 

ClasOhlson AB 

Eniro AB 

H & M Hennes&Mauritz AB 

Hakon Invest AB 

SAS AB 

SkiStar AB 

Modern Times Group MTG 

AB 

Net Entertainment NE AB 

Rezidor Hotel Group AB 

Swedol AB (publ) 

KappAhl AB (publ) 

Tele2 AB 

TeliaSonera AB 
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8.3.5 NASDAQ OMX Nordic Health Care Industry  

ACTIVE Biotech AB 

Aerocrine AB 

BioGaia AB 

Elekta AB (publ) 

Getinge AB 

Meda AB 

Medivir AB 

SECTRA AB 

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) 

 

8.3.6 NASDAQ OMX Nordic Financials Industry  

Atrium Ljungberg AB 

Avanza Bank Holding AB 

Bure Equity AB 

Castellum AB 

Corem Property Group AB 

Fabege AB 

Fast Partner AB 

Fastighets AB Balder 

HebaFastighets AB 

Hufvudstaden AB 

AB Industrivärden 

IntrumJustitia AB 

Investor AB 

JM AB 

Klövern AB 

Kungsleden AB 

Nordnet AB 

Ratos AB 

DiösFastigheter AB 

East Capital Explorer AB (publ) 

MelkerSchörling AB 

VostokNaftaSverige AB 

Investment AB Öresund 

Investment AB Kinnevik 

WihlborgsFastigheter AB 

Wallenstam AB 

InvestmentaktiebolagetLatour 

L E LUNDBERGFÖRETAGEN AB 

AB Sagax 

 


