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Förord 

Författarna vill dela ut några tacksamma hälsningar till de som varit med och hjälpt till under 
denna period. Först och främst ett stort tack till handledaren Ogi Chun som varit till hjälp och 
kommit med användbara åsikter under skrivtiden. Dessutom vill vi rikta ett tack till de 
opponenter som under sammankomsterna kommit med konstruktiva och användbara 
synpunkter. Det har varit en mycket lärorik tid! 
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Sammanfattning 
Titel Företagstyp och kapitalstruktur: finns det ett samband? 
Författare Björkman, Lovisa & Nilsson, Caroline  

Handledare Chun, Ogi 
Ämne Kandidatuppsats Företagsekonomi - Finansiering  
Datum  2016-08-01 
Syfte Genom att studera svenska börsnoterade företags årsredovisningar mellan år 2005-2015 
är syftet med denna studie att se huruvida det föreligger några likheter i kapitalstruktur hos 
företag med liknande market-to-book ratio och materiella tillgångar. En jämförelse kommer 
även att utföras på branschnivå.  
Tidigare forskning och teori: Huvudforskning i denna undersökning är Wu och Yeungs 
studie om börsnoterade amerikanska företag. De anser att en kombination av market-to-book 
ratio och materiella tillgångar kan ge en viss kapitalstruktur. Andra tidigare forskningar är 
från Aggarwal, som menar att kapitalstruktur skiljer sig mellan länder och branscher, samt 
Harris och Raviv som menar att skuldsättningsgraden inom en bransch tenderar att hålla i sig 
över tid. Teorier som använts är pecking order, asymmetrisk information, teorin om 
markettiming, buy-and-holdteorin och finansiell arkitektur.  
Metod Studien är av kvantitativ metod, där insamling av data sker genom att studera 
årsredovisningar på liknande sätt som tidigare forskning av Wu och Yeung. Populationen är 
samtliga företag som börsnoterades på antingen Aktietorget eller Nasdaq OMX Stockholm 
under 2005-2010, urvalet från detta är 77 företag som fortfarande är publika. Abduktiv ansats 
används i studien.    
Slutsats Slutsatser som kan dras av denna studie är att svenska läkemedelsföretag som 
innehar en hög market-to-book ratio tillsammans med låga materiella tillgångar: är konstanta 
inom sin företagstyp (G3), finansierar sig genom nyemissioner, följer teorin om 
marknadstiming, har en skuldsättningsgrad under 10 %, har ingen utdelning, visar en negativ 
lönsamhetsindikator år 0-2, har ett högt kassainnehav och höga immateriella tillgångar, har 
aktieägare som inte bryr sig om utdelning, har låg informationsasymmetri mellan ledning och 
aktieägare samt har aktieägare som ser tillväxtmöjligheter med att investera i 
läkemedelsföretag.   
	
Nyckelord Kapitalstruktur, market-to-book ratio, materiella tillgångar, pecking order, 
informationsasymmetri, svenska företag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



	 	 	

Abstract 
Title Company type and capital structure: are there a connection? 
Authors Björkman, Lovisa & Nilsson, Caroline 
Mentor Chun, Ogi 
Subject Bachelor Thesis in Business Administration 
Date 2016-08-01 
Purpose and aim By studying swedish public companies and their annual reports through the 
years of 2005-2015, the purpose of this study is to determine whether there are any 
similarities in the capital structure of companies with homogenous market-to-book ratio and 
tangible assets. A comparison on industry level will also take place. 
Previous research and theories The main research in this research is the previous study by 
Wu and Yeung about public american companies. They argue that a combination of market-
to-book ratio and tangible assets can build a certain capital structure. Other previous 
researches are Aggarwal, who says that capital structure differ between countries and 
industries, and also Harris and Raviv who argue that leverage ratio is constant within the 
specific industry. The theories that have been used in this study are the pecking order theory, 
asymmetric information, market timing theory, buy-and-hold theory and financial 
architecture.  
Methodology A quantitative method have been used, where collection of data happens 
through studies of companies annual reports in a similar way of Wu and Yeung. The 
population is all of the companies that have been publicly introduced on either Aktietorget or 
Nasdaq OMX Stockholm during the years of 2005-2015. The selection from the population 
are 77 companies.  
Conclusion Swedish pharmaceutical companies who possess a high market-to-book ratio in 
combination with a low rate of tangible assets: are persistent within its company type (G3), 
finance through issues of equity, follows the market timing theory, have a leverage ratio 
under 10 %, have no dividends, shows a negative profitability indicator during the years 0-2, 
have high cash holdings and a high rate of intangible assets, have stockholders who don’t 
bother about dividends, have low asymmetric information between management and 
stockholders, and they also have stockholders who see growth opportunities with investing in 
pharmaceutical companies.  
Keywords Capital structure, market-to-book ratio, tangible assets, pecking order, asymmetric 
information, swedish companies 
 

     
    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



	 	 	

Begreppsförklaring 

 
Market-to-book ratio: Kallas i denna studie för “MB-värde” 
 
Materiella tillgångar: Kallas i denna studie för “MT-värde” 
 
Företagstyp: Det finns tre olika företagstyper som är aktuella för denna studie:   
 

Företagstyp G1 Företagstyp G2 Företagstyp G3 

Lågt MB-värde 
+ 

Högt MT-värde 

Lågt MB-värde + Lågt MT-värde, eller 
Högt MB-värde + Högt MT-värde 

Högt MB-värde 
+ 

Lågt MT-värde 

 
För en mer utförlig förklaring, se punkt 1.3. 
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1. Inledning 
___________________________________________________________________________ 
 
I detta avsnitt finns bakgrundsinformation om val av uppsatsämne, samt varför valet av ämne 

även kan bidra till problem. Avslutningsvis följer frågeställning samt information om 
nödvändiga avgränsningar som är relevanta för studien. 

___________________________________________________________________________ 

1.2 Bakgrund 
Ett fungerande och konkurrenskraftigt näringsliv är något som är viktigt för Sverige. Att 
stimulera företag för att få dem att växa och skapa arbetstillfällen är något regeringen 
prioriterar högt (Regeringen 2015). Företag skapar arbetstillfällen och bidrar i och med detta 
till en bättre välfärd. För att denna cirkel ska kunna slutas behövs kapital som kan investeras i 
företagen och företagen i sin tur behöver förvalta sitt kapital på bästa sätt (Aktietorget u.å.).   
 
Men vad är egentligen en optimal kapitalstruktur? Definitionen av kapitalstruktur har ändrats 
avsevärt de senaste decennierna, med olika optimala uppbyggnader. På 50-talet var det 
optimalt med så hög skuldsättningsgrad som möjligt, medan det nu för tiden inte finns någon 
synbar gräns för skuldsättning kombinerat med aktiekapital. Det forskarna däremot är överens 
om är att kapitalstruktur är definierat som hur ett företag finansierar sin dagliga verksamhet 
och tillväxt med hjälp av olika finansieringsformer som exempelvis banklån och emittering av 
aktier (Bierman 2003 s. 1-5). 
 
Damodaran (2004 s. 1.01-1.09) menar i sin bok Applied Corporate Finance att 
företagsfinansiering är uppdelat i fem olika teman: 
 
1. “Common sense”  - sunt förnuft 
Innebär att ett företag som innehar sunt förnuft inte utför investeringar som ger en avkastning 
som är lägre än vad kostnaden för investeringen var, samt att ett företag alltid ska leta efter 
investeringen som kan göras till lägst kostnad.  
 
 
2. “Focused” - fokuserad 
Ett företag ska alltid ha fokus på att maximera sitt värde. Om företaget håller sitt fokus kan 
det fatta rätt investeringsbeslut, hitta rätt finansieringsmix (vilka finansieringsmedel man 
använder inom företaget) samt nå rätt summa som ska utdelas till företagets aktieägare.  
 
3. Ändrat fokus 
Fokus för företaget förändras genom dess livscykel. Det betyder att investeringsintressen, 
finansieringsmix och utdelningspolicy inte är konstant över ett företags livstid.  
 
4. “Universal” - universell 
Med detta menas att alla företag, oavsett om det är stort eller litet, privat eller publikt eller till 
exempel svenskt eller amerikanskt, måste ta beslut gällande investering, finansiering och 
utdelning. Här menar författaren även att ett universellt mål för alla företag är att de vill 
maximera sitt värde. Dessa två universella principer förändras inte under ett företags 
livscykel, utan är konstanta oavsett vad som sker i företaget.  
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5. Damodarans egna visdomsord 
Författaren menar att om företagare bryter mot de två ovan nämnda universella principerna så 
kommer de att behöva betala för det i framtiden. Det finns vissa företagare som hävdar att 
dessa principer inte kan appliceras på deras företag, att de inte behöver några ramverk. Men 
enligt Damodaran kommer dessa företag senare att få alldeles för höga kostnader på grund av 
brott mot dessa principer och menar på att nästan alla företagskrascher kommer från att ha 
brutit mot dessa grundläggande principer.  
 

“Success in investing comes not from being right but from being wrong less often than 
everyone else.”  - Aswath Damodaran (2004) 

 
Det är, som tidigare nämnt, viktigt att hitta en finansieringsmix och kapitalstruktur som passar 
det individuella företaget och som är specifikt för just dem. Enligt Talberg et al. (2008) kan 
likheter hittas i kapitalstruktur mellan företag som agerar i samma bransch, på grund av att 
arbetssituationen är liknande för dessa företag. Författarna har studerat börsnoterade 
amerikanska bolag och kommit fram till att i merparten av företag som drivs i samma bransch 
är kapitalstrukturerna liknande varandra, medan de skiljer sig åt mellan olika branscher. 
Anledningen till att de studerade börsnoterade företag är för att de lättare kan få tillgång till 
kapital genom exempelvis emissioner.  
 
Företagsfinansieringsform beslutas oftast av ledningen då investerare har en begränsad 
kontroll över investeringar som görs inom bolaget. Flexibiliteten för en finansiering anses 
relativt hög då snabba beslut kan ske men det är styrelsens uppdrag att ta aktieägarnas intresse 
i beaktande, därför är det viktigt med kommunikation från företaget till intressenter (Finnerty 
2013 s. 23-24). Det finns olika typer av intressenter för ett företag att kommunicera ut 
information till. Dessa kan enligt Schoonraad (2000) kallas aktieägare och övriga intressenter. 
De övriga intressenterna kan vara exempelvis kunder eller leverantörer till företaget, 
samhället i stort, banker som lånat ut pengar till företaget eller konkurrenter. Ett företag ska 
alltid agera enligt aktieägares och intressenters bästa, men då det kan vara svårt att alltid 
kunna göra allt för dem måste en bra avvägning kunna göras för att samtidigt kunna 
maximera företagets värde. Författaren menar vidare att det också finns två olika sätt att vårda 
relationerna med aktieägare och intressenter. Dessa är “Financial Public Relations” och 
“Investor Relations” och går ut på att all information på ett enkelt sätt ska komma ut, både bra 
och dålig. Detta för att företaget då visar sig ansvarsfullt och öppet mot sina aktieägare och 
intressenter. Båda sätten används för att kommunicera mellan företaget och 
intressenter/aktieägare, skillnaden mellan dem är att den första tar både finansiell och icke-
finansiell information i beaktande, medan den senare endast fokuserar på finansiell 
information. Dessa två kommunikationsvägar är av vikt för att visa på transparens som i sin 
tur underhåller aktieägares och intressenters engagemang. Information om ett företags 
finansiella status, som till exempel investeringsbeslut och/eller andra ekonomiska beslut, 
måste kommuniceras ut till aktieägare och intressenter. Detta är viktigt för att reducera 
osäkerhet mellan företaget och olika aktörer. Kommunikationen är också viktig för att kunna 
välja den kapitalstruktur som är optimal för just denna kombination av medverkande parter 
(Schoonraad 2000).  

1.3 Problemformulering 
Idag finns det ett flertal olika teorier och modeller om kapitalstruktur, några exempel är 
pecking order theory, market timing och trade-off model. Trots att dessa modeller finns är 
forskningen på området ännu långt ifrån fullbordad och det finns fortfarande många 
frågetecken som kan och behöver forskas vidare om för att ge svar till. Kapitalstruktur och de 



	 	 3	

olika val ett företag gör kring just denna varierar beroende på rådande förhållanden och är 
ofta komplexa (Hillier et al 2013, s. 456-458). Enligt en studie gjord av Titman & Wessels 
(1988) väljer ett företag att finansiera sig utifrån vilka kostnader och fördelar varje 
finansieringssätt innebär. Om till exempel transaktionskostnaderna för ett finansieringssätt 
överstiger de intäkter företaget får, avstår företaget från att välja det alternativet.  
 
Åtskilliga studier tyder på att kapitalstruktur är ett komplext ämne och det kan vara svårt att 
finna en optimal kapitalstruktur. Men i flera fall där företag i exempelvis samma bransch har 
undersökts kan man se samband i vissa nyckeltal. En studie gjord av Frank & Goyal (2009) 
använder nyckeltalen MB-värde (market-to-book ratio), tillgångar och skuldsättningsgrad. De 
menar på att företag med höga MB-värden har låg skuldsättningsgrad, samt att företag med 
lägre MB-värde har en högre skuldsättningsgrad, detta mönster gäller även för större företag.  
 
Wu och Yueng (2012) har undersökt börsnoterade företag i sin studie “Firm growth type and 
capital persistence” och menar bland annat att ett företags MB-värde tillsammans med 
tillgångsinnehav påverkar företagets finansieringsval. Forskarna menar även att en koppling 
kan tydas mellan dessa två variabler och flera andra faktorer såsom skuldsättningsgrad, 
utdelningspolitik och finansiering via nyemission. Detta samband är konstant, då forskarna 
menar att ett företags MB-värde tillsammans med tillgångsinnehav är något som håller i sig 
över tid. Med hjälp av dessa två variabler delar forskarna upp företag i tre olika företagstyper 
som sorteras efter just MB-värde tillsammans med tillgångsinnehav och där företag med högt 
MB-värde tillsammans med ett lågt MT-värde (materiella tillgångar) prioriteras främst. Denna 
företagstyp visar sig följa ett gruppspecifikt mönster inom kapitalstruktur. Dock är denna 
studie endast genomförd på amerikanska bolag, vilket lämnar en nyfikenhet om dessa 
finansiella mönster också är applicerbara på svenska företag.  
 
Skillnaderna mellan USA och Sverige är många, en av dessa är respektive lands finansiella 
arkitektur. Den finansiella arkitekturen berättar om ett land är marknads- eller bankorienterat. 
Medan USA har ett marknadsorienterat system arbetar Sverige efter ett bankorienterat system 
(Kwok & Tadesse 2006). Dessa skillnader gör det än mer intressant att se om Wu och Yeungs 
(2012) studie går att tillämpa på svenska företag. 

1.4 Frågeställning 
Vilka finansiella likheter finns i kapitalstruktur mellan börsnoterade företag som innehar ett 
högt market-to-book ratio och låga materiella tillgångar? 

1.5 Syfte 
Genom att studera svenska börsnoterade företags årsredovisningar mellan år 2005-2015 är 
syftet med denna studie att se huruvida det föreligger några likheter i kapitalstruktur hos 
företag med liknande MB- och MT-värde. En jämförelse kommer även att utföras på 
branschnivå.  

1.6 Avgränsning 
I denna studie granskas enbart företag som introducerats på någon av de två största svenska 
handelsplattformarna; Aktietorget eller Nasdaq Stockholm mellan år 2005-2010. Sedan 
undersöks dessa företags årsredovisningar mellan år 2005-2015 enligt följande två steg: 
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Steg 1 (år 0-2) används för den initiala sorteringen av företag, där de företag med högt MB-
värde och lågt MT-värde kvalificeras som användbara företag i denna studie. Här undersöks 
även de övriga nyckeltalen som kompletterar studien. 
 
Steg 2 (år 3-5) används för att undersöka huruvida den initala sortering som gjorts är konstant 
över tid (om de företag som mellan år 0-2 som hade högt MB-värde och lågt MT-värde 
fortfarande har det år 3-5). 
 

 
 Tabell 1.1 Översikt - tidsram för undersökning 
 
 
Exempel: Företag X börsintroducerades år 2008 (år 0). Därför undersöks i Steg 1 
årsredovisningar mellan 2008-2010 (år 0-2). I steg 2 undersöks årsredovisningar mellan år 
2011-2013 (år 3-5).  
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2. Tidigare forskning 
__________________________________________________________________________ 
 

I detta avsnitt kommer det redogöras för vilka tidigare forskningar som används i denna 
studie. Forskningarna används för att genomföra det empiriska arbetet i denna uppsats och 

för att senare kunna analysera eventuella likheter eller skillnader. 
__________________________________________________________________________ 
 

2.1 Finansiella nyckeltal 
Wu och Yeung (2012)  menar att ett samband mellan amerikanska företags MB-värde och 
dess MT-värde kan användas för att skönja likheter och skillnader i företagets kapitalstruktur. 
Ett företag som har ett högt MB-värde och ett lågt MT-värde, eller vice versa, följer ett visst 
ramverk inom kapitalstruktur. Då företagen har låga MT-värden har de istället större andel 
immateriella tillgångar, då de ofta samlar kapital för att göra investeringar i immateriella 
tillgångar som exempelvis patent.   
 
Totalt har författarna, Wu och Yeung (2012), studerat 4 181 amerikanska företag. 1 260 av 
dessa företag visade sig ha ett lågt MB-värde och ett högt MT-värde, 1 425 hade antingen ett 
högt MB-värde i kombination med ett högt MT-värde, eller ett lågt MB-värdei kombination 
med ett lågt MT-värde. 1 496 av dessa företag visade sig ha ett högt MB-värde kombinerat 
med ett lågt MT-värde - denna företagstyp kallas G3 och ligger som huvudfokus i artikeln. 
Med ett högt MB-värde menas ett värde över 2 och med ett lågt MT-värde menas ett värde 
under 10%. För att gruppera företagen i respektive företagstyp studerade författarna alla 
företags årsredovisningar mellan år 0 till 2, där år 0 är året de börsintroducerades. Därefter 
räknade de ut ett medelvärde över de tre åren för att få fram en genomsnittlig MB-värde och 
genomsnittligt MT-värde. Författarna tar inte hänsyn till skillnader eller likheter i olika 
branscher.  
 
Det råder alltid en viss informationsasymmetri inom ett företag och genom ett MB-värde 
korrelerat med ett MT-värde kan aktieägarna försöka förutspå framtiden. Eftersom 
företagsvärdet är viktigt för aktieägare, kan ett företag med ett lågt MB-värde tillsammans 
med ett högt MT-värde skapa oro hos aktieägarna om företaget gör en nyemission, då det 
redan finns ett lågt MB-värde som inte bör bli lägre. Däremot menar författarna att om ett 
företag med ett högt MB-värde och ett lågt MT-värde gör en nyemission ser aktieägarna detta 
som något positivt som kan bringa tillväxtmöjligheter. Detta är bara ett objekt Wu och Yeung 
(2012) har studerat. Vidare följer fler slutsatser de har kunnat konkludera genom att observera 
MB-värde korrelerat med MT-värde: 

2.1.1 Ihållande företagstyp 

Wu och Yeung (2012) menar i studien att den företagstyp företaget är under år 0-2, till stor 
del är konstant och håller i sig även i framtiden. Efter år 2 ska cirka 70% av företagen som fått 
grupperingen G3 stanna kvar som den företagstypen. Denna procent minskar dock över tiden, 
men den initiala sorteringen är ihållande även efter 20 år, som är tidsramen de studerar. 
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2.1.2 Emittering av aktier 

Vidare i studien av Wu och Yeung (2012), visar författarna på att företagstypen G3 är mer 
trolig att skaffa kapital genom att emittera aktier än vad de övriga företagstyperna är. G3 
använder kapitalet från emissionerna till att investera i immateriella tillgångar, exempelvis 
forskning och utbildning för att förbättra tillväxtmöjligheterna ytterligare. På grund av deras 
frekventa emissioner av aktier kan de lagra mycket pengar i företaget, vilket förklarar att de 
har ett högt kassainnehav. 

2.1.3 Skuldsättningsgrad 

Författarna hävdar att ett företag som är av företagstypen G3 har en låg skuldsättningsgrad 
som ligger runt 10 %. Anledningen till att de har en låg skuldsättning är på grund av att de 
väljer att finansiera sig i första hand med nyemissioner istället för att ta nya lån.  

2.1.4 Utdelningar 

Wu och Yeung (2012) ser att företag av typen G3 sällan betalar utdelningar på grund av att de 
istället lagrar pengar för att, som tidigare nämnt, kunna investera i forskning och utveckling. 
Aktieägarna till ett sådant företag anser att utdelning varken medför en ekonomisk 
begränsning eller en nackdel för dem, eftersom de tror sig investera i de framtida fördelar som 
forskning och utveckling medför.  

2.1.5 Lönsamhetsindikator 

Författarna menar på att genom att räkna på rörelseresultat + avskrivningar/totala tillgångar 
kan de se hur effektivt G3 använder sina tillgångar för att bidra till företagets lönsamhet. 
Denna lönsamhetsindikator och företagstyp är negativt relaterad, vilket innebär att G3 har ett 
lågt resultat på denna variabel och att de ligger under noll procent år 0-2. Detta tenderar 
däremot att förändras under åren och G3 visar ett positivt resultat från år sex. 

2.1.6 Kassainnehav 

På grund av att G3 gör frekventa och stora aktieemitteringar har de möjligheten att lagra 
likvida medel och göra framtida investeringar i immateriella tillgångar som forskning och 
utbildning under flera år. Därför har G3 ofta högt kassainnehav, enligt Wu och Yeung (2012). 
Som resultat av deras höga kassainnehav och investeringar i immateriella tillgångar menar 
författarna att det ligger till grund för hög tillväxt inom företaget. 
 
Sammanfattningsvis kan denna bild skönja Wu och Yeungs (2012) slutsatser: 
 

 
Figur 2.1 Utfall av företagstypen G3s karaktäristiska drag. 
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Wu och Yeung (2012) ser på ett företag med högt MB-värde och lågt MT-värde på ovan sätt. 
Dessa har få utdelningar och finansierar sig frekvent med emittering av aktier. Detta leder till 
en låg skuldsättningsgrad och högt kassainnehav. Detta kassainnehav kan användas för att 
göra investeringar i FoU. Detta ser aktieägarna som en tillväxtmöjlighet. Dessa företag har 
mycket låg, till och med en negativ, lönsamhetsindikator de första åren de är publika (år 0-2).  

2.2 Kapitalstruktur inom olika branscher 
Det finns olika forskningar kring om kapitalstrukturen skiljer sig åt beroende vilken bransch 
företaget är verksamma i. Detta är även av relevans för denna studie då en sådan uppdelning 
sker.  
 
Aggarwal (1986) har i artikeln Capital structure differences among large asian 
companies  studerat kapitalstrukturen i 474 stora företag i 20 olika asiatiska länder. Studien 
undersöker kapitalstrukturen i tre olika moment; land, storlek och bransch. Resultatet av 
denna undersökning visar att ett företags storlek inte påverkar valet av kapitalstruktur. 
Däremot kan en signifikant divergens ses mellan företag som är verksamma i olika länder och 
även i olika branscher.   
 
Aggarwal (1986) tittade på nio olika branscher och kunde komma fram till att sju av nio 
branscher skiljde sig från varandra inom kapitalstrukturen i dess land. Företag från bland 
annat Hong Kong, Singapore, Israel och Korea tycktes ha den minst varierande 
kapitalstrukturen mellan branscherna. Den största kontrasten bland branscherna kunde göras 
mellan finansbranschen och partihandeln. Finansbranschen visar sig finansiera sig i snitt med 
19% eget kapital medan partihandeln finansierar sig i snitt med 46% eget kapital.  
 
Harris och Raviv (1991) visar i sin forskning på att skuldsättningsgraden inom en bransch 
liknar varandra mer än om fler branscher undersöks samtidigt. Dessutom hävdar författarna 
att skuldsättningsgraden tenderar att vara ihållande över tid inom branscherna och inte skiftar 
allt för mycket. De undersöker skuldsättningsgrader inom olika branscher och kommer fram 
till att branscher med låg skuldsättningsgrad sysslar med läkemedel, elektronik och industri, 
medan branscher med hög skuldsättningsgrad är företag inom detaljhandeln. Dessutom menar 
de på att skuldsättningsgraden tenderar att vara låg om företaget investerar mycket i forskning 
och utveckling.  
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3. Teori 
__________________________________________________________________________ 
 
Nedan presenteras olika teoretiska begrepp och modeller för att både kunna ifrågasätta och 

tillämpa dessa i resterande del av denna undersökning.  
__________________________________________________________________________ 

3.1 Pecking order 
Pecking order är en av de mest kända finansieringsteorierna när det kommer till 
kapitalstruktur. Myers (1984) är mannen som modifierade modellen till att bli den modell 
som används i modern tid, även fast den var under utveckling långt innan dess.  
 
Teorin går enligt Myers (1984) ut på att företag hellre väljer att finansiera sig med internt 
genererade medel istället för externa, men när externt kapital behövs så väljer företaget hellre 
att ta lån än att emittera aktiekapital. Hur företag väljer att finansiera sig när det interna 
kapitalet inte räcker till beror till stor del på kapitalkostnaden för genomförandet. Ett företags 
kapitalkostnad för att ta upp ett lån blir oftast lägre än att emittera aktier. Då ett företag fått 
igenom sin låneansökan är kapitalkostnaden ofta relativt låg med en ränta på lånet, samtidigt 
som ledningen får behålla sin del av ägandet. Däremot om företaget väljer att emittera aktier 
för att få in sitt behov av externt kapital, blir kapitalkostnaden betydligt högre då aktieägare 
ofta kräver en avkastning på sitt investerade kapital.  

 
Figur 3.1. Pecking order-teorin. Företag tenderar att först och främst finansiera sig med eget kapital, sedan via 
lån. Sist används nyemission som finansieringslösning.  
 
Anledningen till varför både bank och aktieägare kräver återbetalning/avkastning på sitt 
investerade kapital är enligt Myers (1984) på grund av snedvridet urval (adverse selection) 
och asymmetrisk information (asymmetric information). En ledning inom företaget som 
behöver externt kapital vet ofta mer om varför och mer om situationen inom företaget än vad 
exempelvis en bank eller en aktieägare gör. Därför kräver de externa aktörerna någon form av 
säkerhet för att investera sitt kapital i företaget, men aktieägaren kräver långt mer i säkerhet 
än vad banken gör på grund av att aktieägaren investerar sina egna pengar i företaget och det 
blir dyrare för aktieägaren att minska informationsasymmetrin.  

3.1.2 Kritik mot pecking order-teorin 

Pecking order-teorin är en vida debatterad modell, där debatten enligt Leary och Roberts 
(2010) är uppdelad i olika läger; vissa forskare menar att pecking order bättre riktar sig till 
större företag, andra hävdar att den passar bättre till små företag. Andra forskare menar att 
teorin behöver modifieras för att fungera på en bred front, medan andra står fast vid den 
traditionella definitionen. Denna debatt granskas av Leary och Roberts som är kritiska till en 
traditionell tolkning av modellen, och menar på att den kan appliceras olika bra beroende på 
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hur den tolkas. Tolkas den snävt och “traditionellt” är det mindre än 20% av de undersökta 
företagen som faller in under teorin, medan upp mot 80% av företagen kan tyckas passa in om 
undersökningsvariablerna utökas. 
 

3.2 Teorin om marknadstiming 
Baker och Wurgler (2002) menar att det inte finns någon kapitalstruktur som är mest 
gynnsam utan att företag väljer finansieringssätt utifrån vad som är billigast på marknaden 
just vid aktuell tidsperiod. De anser alltså att företag bör och försöker att stämma överens med 
marknaden för att nå det maximalt bästa finansieringssättet. Exempelvis kan man se att ett 
företag som har ett högt MB-värde tenderar att finansiera sig via emittering av aktier. Om ett 
företag har ett lågt MB-värde tenderar det att använda sig av externt kapital som exempelvis 
banklån som finansiering. Denna teori påvisar alltså att det inte finns något optimalt 
finansieringssätt utan att det är tillfället och förutsättningar som formar kapitalstrukturen i ett 
företag. Baker och Wurgler (2002), som är grundarna till denna teori, menar att detta synsätt 
är ett viktigt verktyg för finansieringsbeslut och att marknadstiming kan vara svårt att förstå 
endast genom de klassiska finansieringsteorierna.   
 
En annan studie gjord av Huang och Ritter (2004) håller med ovan nämnda studie, att företag 
väljer det finansieringssätt som är billigast. I den mån det går väljer företag helst att finansiera 
sig med lån, men när kostnaden för att ta ett nytt lån är högre än att emittera aktier så 
emitterar företaget hellre aktier. Man har alltså inte en förutbestämd preferensordning när det 
kommer till att ta in nytt kapital i bolaget. Däremot kan ett företag ta in nytt kapital även fast 
det egentligen inte behöver, så länge investeringen har ett positivt nuvärde. Författarna menar 
på att market timing-teorin förklarar ett företags kapitalstruktur bättre än alternativa metoder 
och att teorin bättre än andra förklarar förändringar i företags kapitalstruktur mellan olika 
tidsramar. Anledningen till varför de anser att teorin fungerar bättre än exempelvis pecking 
order-teorin är för att den inte tar hänsyn till en effektiv marknad, utan enbart till rådande 
priser på marknaden. 
 

3.3 Asymmetrisk information 
Asymmetrisk information innebär enligt Myers och Majluf (1984) att det är en part, 
exempelvis ledningen i ett företag, som har mer information än en annan part, en aktieägare, 
om till exempel värdet på företagets tillgångar. Om ett företag vill utföra nya investeringar 
och väljer att samla in kapital genom att emittera nya aktier kan företaget bli undervärderat av 
aktieägarna på grund av den asymmetriska informationen. Därmed sjunker värdet på företaget 
mer än vad investeringen i sin tur skulle kunnat öka värdet och därför drar sig ledningen ofta 
för att emittera aktier när de vill finansiera nya projekt och slutar hellre ut investeringen. 
Därför menar författarna att asymmetrisk information till stor del påverkar valet av 
kapitalstruktur inom ett företag och att på grund av detta väljer ledningen att finansiera sig 
genom en pecking order-struktur.  
 
Asymmetrisk information kan enligt Dewenter och Warther (1998) även påverka 
utdelningskultur inom företag. Eftersom ledningen enligt denna teori vet mer om företaget 
och företagets visioner än aktieägarna, så kan en utdelning signalera något till aktieägarna och 
marknaden. Ofta får en signal om utdelning en positiv påverkan på aktieägarna, medan en 
utebliven utdelning får en negativ påverkan. På grund av den negativa effekten av utebliven 
utdelning tvekar ofta ledningen inför att ställa in utdelningar, men de tvekar också inför att 
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höja utdelningssumman på grund av att de kanske i framtiden måste sänka den igen. Enligt 
Dewenter och Warther (1998) kan utdelningspolitik och asymmetrisk information även skiljas 
mellan olika länder och finansiella system. Exempelvis i Japanska keiretsu-system är den 
asymmetriska informationen mycket mindre än i amerikanska firmor, vilket innebär att 
signaler om utdelning inte är av lika stor vikt i Japan som i USA. Det skiljer sig även inom 
länder, då keiretsu-system i Japan är mer sammansvetsade än självständiga bolag i samma 
land. Därmed är den asymmetriska informationen mindre i keiretsu-företagen än de 
självständiga.  
 
Det finns även studier som visar på att informationsasymmetri inte behöver vara en direkt 
anledning till hur företag finansierar sig. Bland annat Leary och Roberts (2010) menar på att 
informationsasymmetri inte behöver vara en direkt anledning till att föredra upptagning av lån 
istället för att emittera aktier. Författaren menar att det finns tillfällen då 
informationsasymmetrin är låg på marknaden och då är även kostnaderna för att avvika från 
pecking order också låg, eftersom ledningen enligt pecking order väljer den specifika 
kapitalstrukturen just på grund av asymmetrisk information.  

3.4 Finansiell arkitektur 
Finansiell arkitektur handlar om att förmedla kapital. Enkelt förklarat; de som besitter mer 
kapital kan hjälpa de som besitter mindre kapital. Detta kan göras bland annat via banker eller 
direkt med marknadens aktörer (Riksbanken 2014). Kwok och Tadesse (2006) menar att olika 
länder har olika system för hur detta går till och kan bero på ett lands kultur och dess 
riskbenägenhet.  
 
Sverige har idag ett bankorienterat system men det marknadsorienterade systemet börjar ta 
mer och mer plats i landet. Det marknadsorienterade systemet utvecklas i takt med att 
investerare blir allt mer vana vid att investera i värdepappersmarknaden. Om Sverige skulle 
gå från ett bankorienterat system till ett marknadsorienterat system skulle det innebära en viss 
risk i kreditförsörjningens stabilitet. Därför är en balans mellan dessa system något att 
eftersträva (Finansinspektionen 2015).   
 
Det är av stor vikt att veta vilket finansiellt system ett land har, för att veta vilken typ av 
finansiella medel man har till förfogande. Det går inte att använda samma typ av information i 
ett bankorienterat land som i ett marknadsorienterat, eftersom länderna har olika typer av 
finansiella medel och olika institutionella lagar och regler. För att hitta rätt kapitalstruktur är 
det viktigt att ta hänsyn till rådande makroekonomiska förhållanden i landet. (Antoniou, 
Guney & Paudyal 2008) 

3.4.1 Marknadsorienterat system 
I bland annat USA och Storbritannien råder det ett marknadsorienterat banksystem. Detta 
betyder att det är marknaden i sig och dess aktörer som besitter funktionen att allokera det 
finansiella kapitalet som finns i samhället. Politiska regleringar är svagt förekommande då det 
är aktörerna som bestämmer själva hur kapitalet ska fördelas. På grund av detta ses det 
marknadsorienterade system som ett effektivt system som kan agera direkt på marknaden 
(Beck & Levine 2002).  Kwok och Tadesse (2006) påstår att ett land som inte är känsliga för 
risk har oftast ett marknadsorienterat system.  
 
Ett land med marknadsorienterad styrning ser problem med banker som har stor makt i ett 
land med många nära relationer på marknaden. De menar på att innovationer, på grund av 
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dessa relationer, kan hämmas och därmed hindras även konkurrensen på marknaden. 
Förespråkare för ett marknadsorienterat system hävdar därför att det systemet minskar 
ineffektiva relationer som banker och företag kan ha och därmed öka en ekonomisk tillväxt 
(Levine 2001). 

3.4.2 Bankorienterat system 

Tyskland och Japan är exempel på bankorienterade system men även, som tidigare 
nämnts,  har Sverige ett sådant system. Istället för att kapitalet finns hos marknadens aktörer, 
som i det marknadsorienterade systemet, finns till stor del kapitalet hos bankerna. Å ena sidan 
anses detta system något mindre effektivt än det förstnämnda men å andra sidan kan 
moraliska dilemman undvikas då kapitalet hela tiden kontrolleras och regleras av en 
mellanhand; banken (Beck & Levine 2002).  Om ett land är känsliga för risk använder de sig 
oftast av bankorienterade system på grund av flödet hela tiden kontrolleras och regleras, och 
lagar kan assistera om något skulle gå fel (Kwok & Tadesse 2006).  
Ofta, i bankorienterade länder, finns det en avdragsrätt för räntekostnader vilket gör att det är 
mer förmånligt för företag att finansiera sig via just banker än att finansiera sig via 
aktiekapital (Finansinspektionen 2015). Detta på grund av att i dessa system så är vanligtvis 
räntekostnaden lägre än avkastningskravet för aktiekapitalet (Juks 2010, s.25).   
 
Bankorienterade länder ser nackdelar med marknadsorienterade system, till exempel att all 
information alldeles för snabbt kommer ut på marknaden, vilket leder till att investerare får 
mindre motivation till att investera i ett visst företag. På grund av denna stora mängd av 
lättillgänglig information blir det alldeles för billigt och enkelt för investerare att köpa och 
sälja sina aktier, vilket även detta leder till en minskad motivation hos investerare. 
Förespråkare för bankorienterade system anser att detta påverkar den ekonomiska tillväxten i 
ett land (Levine 2001). 

3.5 Buy-and-holdteorin 
Shiryaev, Xu och Yu Zhou (2008) skriver om teorin som handlar om att en investerare ska 
köpa en bra aktie och sedan låta den vara under en period och endast sälja om något sker med 
aktieägaren personligen och inte med marknaden. Denna teori har sitt ursprung från andra 
teoretiska grunder, den första är den effektiva marknadshypotesen. Hypotesen menar på att 
om marknaden är effektiv finns det ingen anledning till att sälja en aktie, eftersom priset alltid 
kommer att vara rätt, utan istället spara den till ett senare tillfälle. En annan anledning till att 
köpa och hålla en aktie kan vara på grund av transaktionskostnader, exempelvis om man 
tvingas sälja aktien billigare än man köpte den, som kan uppstå vid frekvent köpande och 
säljande av aktier. Enligt behavioural finance-forskning kan en aktieägare på grund av övertro 
på sin aktiekunskap sälja och byta för mycket. Detta beteende kan leda till en dålig utdelning 
för aktieägaren, vilket pekar på att en annan väg att gå kan vara genom buy-and-hold. 

3.5.1 Kritik mot buy-and-holdteorin 

Det finns en del problem och tvetydigheter med denna teori, ett stort sådant är när den 
optimala tidpunkten för att sälja aktien uppkommer. Det är svårt att definiera det perfekta 
tillfället att sälja en aktie, man vet till exempel inte när under tiden man äger aktien man kan 
göra den största vinsten. Det är även svårt att veta om just denna strategi är den bästa 
strategin, då forskningen visar olika resultat av genomförda studier (ibid.) 
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Ett annat problem med buy-and-holdteorin enligt Evans (1968) uppkommer från “The random 
walk theory”, som innebär att marknaden och därmed aktiepriset förändras på ett 
slumpmässigt sätt och alltså inte går att förutspå. Därmed blir det svårt för en aktieägare som 
tänkt köpa en aktie och hålla den kvar till priset blir “rätt”, eftersom det inte går att förutspå 
priset i framtiden. Det är alltså svårt enligt flertalet studier att bekräfta huruvida buy-and-
holdteorin är en effektiv modell att använda vid köp och sälj av aktier. 
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4. Metod 
__________________________________________________________________________ 
 

I detta avsnitt kommer det redogöras för vilken typ av metod som används i studien, samt 
olika val som hjälper till att få fram relevant information för att kunna förstå hur empirin har 

samlats in samt frågeställningen besvarats. Avslutningsvis behandlar avsnittet hur studien 
anses vara eller inte vara valid och reliabel.  

__________________________________________________________________________ 

4.1 Vetenskaplig metod 
En kvantitativ metod handlar om att ta fram mätbar data och sedan omvandla siffror till något 
konkret. Detta görs bland annat genom observationer, surveyundersökningar eller experiment. 
Fördelar med att genomföra en kvantitativ metod är till exempel att resultatet är faktisk data 
som finns och kan kontrolleras av andra, vilket ökar validiteten. I jämförelse med en 
kvalitativ metod, som bygger på intervjuer där forskarens egna åsikter tar stor plats, kan 
validiteten vara varierande då egna tolkningar ofta, medvetet som omedvetet, spelar in i 
forskningen (Denscombe 2016, s. 350, 379-380, 418).  

 
4.1.1 Anledning till vald metod 

För att kunna undersöka denna uppsats forskningsfråga kommer studien bygga på just en 
kvantitativ metod, då tillvägagångssättet kommer vara insamling av data från 
årsredovisningar i form av siffror. Den kvantitativa data som kommer användas är sekundär, 
eftersom den redan finns tillgänglig historiskt i respektive företags årsredovisning 
(Denscombe 2016, s. 377).  
 
Anledningen till att en kvantitativ metod valts är för att det är det mest passande 
tillvägagångssättet för att nå de mål som behövs för studiens validitet. Eftersom 
informationen som behövs för denna studie är i form av befintliga siffror som kan hittas i 
årsredovisningar, är denna metod den mest rationella. Det finns många olika kvantitativa 
metoder för att samla in data och till denna specifika studie har valts att samla in redan 
existerande data, som genom observation analyseras och sedan blir till slutsatser, för att få ett 
så tillförlitligt resultat som möjligt. Vid exempelvis enkäter hade svaren kunnat bli skeva och 
inte varit valida på samma sätt som det nu blir (Denscombe 2016, s. 377-381).  

4.2 Population och urval 
Idag finns det 3 stycken handelsplattformar i Sverige: Nasdaq OMX Stockholm AB, 
Aktietorget AB samt Nordic Growth Market NGM AB (Finansinspektionen u.å.). 
Populationen för denna studie är de två största plattformarna, därför tas ej hänsyn till NGM 
som endast har 39 listade företag (NGM u.å.). 
 
Denna uppsats bygger på ett subjektivt urval. Med detta menas att urvalsgruppen som väljs ut 
är en handplockad grupp som har en specifik relevans för ämnet i fråga och därmed ökar 
möjligheterna för att ge behövlig information till studien och dess datainsamling. Genom ett 
subjektivt urval ges författarna trygghet i att alla enheter som behövs inkluderas i studien 
(Denscombe 2016, s. 74-75). Eftersom denna studie bygger på alla företag som börsnoterades 
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mellan år 2005-2010 och fortfarande är publika, används därmed alla företag som är av 
relevans för forskningsfrågan och studiens genomförande. Dessa företag ger studien all 
nödvändig information som krävs för att nå fram till valida slutsatser.  
 
Under år 2005-2010 introducerades 160 företag på Nasdaq OMX Stockholm och Aktietorget, 
77 av dessa företag är idag fortfarande publika. Denna uppsats kommer endast behandla 
företag som fortfarande är noterade på grund av att en konstant företagstyp hos företagen bör 
bekräftas för att resultatet ska bli replikerbart. Populationen för detta arbete är alla 
börsintroduktioner på den officiella svenska marknaden under åren 2005-2010, alltså 160 
stycken. Urvalet från populationen är alla företag som fortfarande är publika, 77 stycken.  

4.2.1 Bortfall 

Studien har ett bortfall på ett företag, av totalt 77 stycken, då det företagets årsredovisning 
inte kunde hittas trots att företaget är publikt.  

4.3 Val av ansats 
En induktiv ansats menar att slutsatser dras från observationer och genererar teorier från dessa 
slutsatser. Genom att studera och observera en händelse som vid varje observation får samma 
resultat, blir slutsatsen att det kommer hända igen (Bryman & Bell 2015 s. 23-27). Ett 
exempel på detta är: Företaget har gett alla sina anställda bonus kring jul de senaste 10 åren, 
därför kommer bonusen delas ut kring jul i år igen.  
 
En deduktiv ansats utgår istället ifrån logiska slutsatser och resonemang. Det går från det 
allmänna och generella till det specifika. Till exempel att en teori eller modell testas i 
verkligheten (ibid.). Ett exempel på detta kan vara: 1. Alla anställda får bonus kring jul 
eftersom de alltid fått det. 2. Det delades inte ut någon bonus kring jul detta år. 3. Hypotes 1 
är falsk.  
 
I denna studie kommer en abduktiv ansats att användas, vilket innebär att forskningen både 
har en induktiv och en deduktiv ansats. Studien kommer utgå från befintliga teorier och 
modeller, men även använda sig av teorigenerering. Denna teorigenerering går ut på att 
författarna, om de ser någon möjlighet till generalisering av resultatet, ämnar att bygga en 
egen applicerbar teori. Detta har sin grund i de tidigare forskningar och teorier som använts 
för studien och som tillsammans med resultatet blir en ny teori eller modell. Först används 
befintliga teorier och forskningar inom ämnet, som bildar studiens forskningsfråga samt 
bidrar till att samla in nödvändig data. Sedan tolkas detta resultat genom att koppla ihop 
datainsamlingen med den tidigare teoriinsamlingen. Därefter är det möjligt att bygga en ny 
teori som går att applicera på studiens resultat och även i framtida studier inom liknande 
ämnen om kapitalstruktur.  
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Figur 4.1 Skillnaden mellan en induktiv och en deduktiv ansats. (Leduc, u.å.) 

 

4.4 Insamling av data 
Insamling av data sker i enlighet med den tidigare studien av Wu och Yeung (2012). 
Forskarna har studerat tio variabler för att jämföra kapitalstrukturer för de undersökta 
företagen. Den här uppsatsen använder samma tio variabler som Wu och Yeung (2012). Det 
finns många olika sätt att räkna ut de variabler som ska mätas i denna studie, därför används 
sättet som den tidigare studien också använder för att kunna knyta ihop empiri med analys 
och slutsats på ett adekvat sätt. Data har hämtats från de 76 utvalda företagens 
årsredovisningar. Totalt har 456 årsredovisningar studerats för att få fram all relevant data till 
studien. 
 
Till denna studie har även valts att studera företagen på branschnivå för att eventuellt se 
samband och skillnader, samt för att möjligen kunna dra en generalisering på en småskalig 
nivå.  

4.4.1 MB-värde 

MB-värde räknas ut genom följande formel: 

(Marknadsvärde (antal aktier*marknadsvärdet per aktie) + Totala skulder + 
Preferensaktie - Uppskjuten skatt)/Totala tillgångar 

 
Marknadsvärdet per aktie räknas ut genom att samla ett räkenskapsårs aktievärde/dag och 
sedan räkna ut ett genomsnitt.   

4.4.2 MT-värde 

För att räkna ut MT-värde används följande formel: 
(Materiella tillgångar + lager)/Totala tillgångar 
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4.4.3 Företagstyp 

MB-värde och MT-värde räknas ut för vardera år 0, 1 respektive 2. Efter det räknas ett 
genomsnitt ut för de båda värdena och företaget tilldelas en gruppering: 
 

G1 G2 G3  

Låg MB 
Högt MT 

Låg + Låg MB + MT eller 
Hög + Hög MB + MT 

Högt MB 
Låg MT 

Tabell 4.1 Grupperingsinformation 

4.4.4 Ihållande företagstyp 

Denna variabel räknas ut som avsnittet ovan (2.4.3 Gruppering), men på år 3-5 för att kunna 
se om den initiala företagstypen är ihållande.  

4.4.5 Emittering av aktier 

Denna data samlas in genom att studera respektive företags årsredovisningar för år 0-2. 

4.4.6 Skuldsättningsgrad 

Skuldsättningsgraden räknas ut enligt följande formel: 
Totala skulder/(Totala skulder+marknadsvärde) 

4.4.7 Utdelningar 

Huruvida företagen haft eller inte haft utdelningar under år 0-2 undersöks genom att studera 
respektive företags årsredovisningar.  

4.4.8 Lönsamhetsindikator 

Denna indikator räknas ut på följande sätt: 
(Rörelseresultat + Avskrivningar)/Totala tillgångar 

4.4.9 Kassainnehav 

Kassainnehav för varje företag räknas ut enligt följande: 

Kassa och bank/Totala tillgångar 

4.4.10 Immateriella tillgångar 

Den sista variabeln räknas ut på följande sätt: 

Immateriella tillgångar/(Immateriella tillgångar + Materiella tillgångar) 
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4.5 Metodkritik 
I detta avsnitt presenteras huruvida studien är reliabel och/eller valid. Reliabilitet och validitet 
i symbios med varandra skapar en tillförlitlig studie (Mälardalens Högskola 2014). 
Författarna anser det av stor vikt att kunna uppvisa en studie som det ska gå att genomföra 
igen, med liknande resultat. Dessutom är det viktigt att den insamlade data som presenteras i 
denna studie är korrekt och bidrar till ett sanningsenligt resultat och relevanta slutsatser.  

4.5.1 Reliabilitet 

 

Om undersökningen skulle visa liknande svar om den blev gjord igen vid en annan 
tidpunkt. (Bryman & Bell 2015, s. 49) 

 
Reliabilitet står för om undersökningen skulle visa liknande svar om den blev gjord igen vid 
en annan tidpunkt (Bryman & Bell, 2015 s. 49). Denna studie kan till stor del anses vara 
reliabel, eftersom ytterligare tester på ihållande företagstyp testas för att kunna se om 
företagen har en konstant kapitalstruktur i generella drag. Den kvantitativa data som hämtas 
från årsredovisningar är konstant och ständigt tillgänglig och kan därför användas vid 
upprepande studier. Därför skulle en upprepande studie med samma tidsram som denna visa 
på exakt samma resultat som denna. Däremot om en annan tidsram används kan resultatet 
fluktuera på grund av olika faktorer som exempelvis makroekonomiska förändringar som kan 
påverka ett företags kapitalstruktur. I denna studie undersöks den konstanta företagstypen, 
och enligt Wu och Yeung (2012) är företagstypen just konstant. Genom att undersöka detta 
kan det ses som en gardering mot eventuella förändringar. Eftersom denna konstanthet i 
företagstyp undersöks, garderas även studien mot den finanskris som inträffade under den 
valda tidsramen. Om data för studien endast undersökts under exempelvis en högkonjunktur 
hade resultatet med stor sannolikhet inte blivit det samma, då det säkerligen hade förändrats 
när ekonomin i samhället också förändras. Därför är skribenterna nöjda med den valda 
tidsramen, då både bra och dåliga tider i ekonomin finns med i undersökningen.  

4.5.2 Validitet 

 

Om forskningen visar på exakta och konsekventa data, samt om den nämnda datan är av 
rätt typ för den aktuella undersökningen (Denscombe 2016, s. 377) 

 
Den kvantitativa metod som valts för detta arbete styrker validiteten genom konsekvent data 
som hämtats från offentliga handlingar. På så sätt förhindras studien från bias av både 
skribenterna och de undersökta företagen. Denna studie anses därför vara valid då data som 
finns i årsredovisningarna är exakta samt av relevant karaktär för denna specifika 
undersökning.  

4.5.2.1 Begreppsvaliditet 

Med begreppsvaliditet menas om de begrepp som används är av allmän förståelse 
(Mälardalens Högskola 2014). Då de begrepp som används i denna studie kommer från 
företags årsredovisningar är begreppsvaliditeten hög, eftersom denna typ av begrepp är av 
central förståelse i detta sammanhang. Även de uträkningar som är av nödvändighet för 
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studien har tagits från tidigare forskning och är därmed även dem att anses som valida. 
Dessutom anses begreppen som används vara valida på grund av att de är inkluderade i en 
vetenskapligt granskad artikel med författare från universitetet i Hong Kong. 

4.5.2.2 Intern validitet 

Med intern validitet menas om undersökningen och verkligheten går hand i hand 
(Mälardalens Högskola 2014). Kapitalstruktur är ett komplext ämne och det finns många 
olika åsikter kring om det finns en referensram för en optimal sådan. Rådande förhållanden 
kan störa ett kausalt samband vilket bidrar till att en intern validitet inte kan styrkas till fullo 
(Hillier et al 2013, s. 456). Däremot, med denna studie som isolerad undersökning och allt 
annat lika, kan den interna validiteten uppfyllas. I Sveriges system, som för närvarande 
mestadels är bankorienterat, går undersökningen att applicera på verkligheten. Däremot om 
man skulle använda sig av samma metod i ett annat land kan man behöva justera metoden för 
att kunna bekräfta den interna validiteten för det aktuella fallet.  

4.5.2.3 Extern validitet 

Med extern validitet menas om undersökningen går att genomföra på andra fall, såsom andra 
populationer (Denscombe 2016, s. 378). Denna typ av studie kan endast appliceras på 
börsnoterade företag eftersom det krävs siffror som till exempel marknadsvärde. Därför är 
den externa validiteten bristfällig om den ska utföras på ett sätt utanför börsnoterade företag. 
Om det däremot finns tillgång till alla de begrepp som behövs för liknande uträkningar får 
denna studie anses uppfylla kravet om extern validitet.   
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5. Empiri 
___________________________________________________________________________ 
 

I följande avsnitt presenteras den insamling av empiri som varit nödvändig för att kunna 
analysera och dra slutsatser kring den tidigare ställda frågeställningen.  

___________________________________________________________________________ 

5.1 Gruppering av företag 
För att se vilka företag som passar denna undersökning och som kvalificerar till djupare 
analys, utförs en initial sortering. Resultatet visar att 29 stycken av de undersökta företagen är 
G3, alltså ett företag med högt MB-värde tillsammans med ett lågt MT-värde. Antal företag 
som blev G1 och G2 är 4 respektive 43 stycken, dessa kommer ej hanteras mer i 
undersökningen. Den branschmässiga sorteringen visar att 11 företag är läkemedelsföretag, 8 
företag är verksamma inom industri, 4 företag passar in i detaljhandeln och 6 företag sorteras 
som övrigt. I övrigt finns 4 företag som är spelföretag och IT, medan hushållsnära tjänster och 
bostadsförvaltning har 1 företag var. 
 

 
Figur 5.1 Indelningsschema 
 
Följande branschmässiga indelning bildas: 

Läkemedel Industri Detaljhandel Övrigt 

11 företag 8 företag 4 företag 6 företag 

Tabell 5.1 Branschindelning 

5.2 Ihållande företagstyp 
Enligt denna undersökning stannar 23 av 29 företag, 79,3%, i den ursprungliga grupperingen 
efter år fem. Resterande företag migrerar till G2 med antingen hög/hög MB/MT eller låg/låg 
MB/MT. 
 

Bransch Befintlig gruppering - G3 Ny gruppering - G2 

Läkemedelsbranschen 10 företag 1 företag 

Industribranschen 7 företag 1 företag 

Detaljhandeln 4 företag  •  
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Övrigt 2 företag 4 företag 

Tabell 5.2 Ihållande företagstyp 
 
Branschmässigt så migrerar ett företag från läkemedelsbranschen, ett företag från 
industribranschen och fyra företag från den övriga kategorin. 

5.3 Emittering av aktier 
Undersökningen visar att 23 företag av 29 emitterat aktier en eller flera gånger under år 0-2. 
Av dessa 23 företag har 11 företag emitterat mellan 1-2 gånger och 12 företag 3 gånger eller 
fler. Sex företag av 29 emitterade inte en enda gång under år 0-2. 
 

Bransch/nyemission 0 1-2 3 

Läkemedel (11) 0 6 5 

Industri(8) 1 2 5 

Detalj(4) 2 2 0 

Övrigt(6) 3 1 2 

Tabell 5.3 Nyemissioner - bransch 
 
Samtliga läkemedelsföretag har emitterat aktier minst en gång under år 0-2. Sju av åtta 
företag i industribranschen, två av fyra företag inom detaljbranschen samt tre av de övriga 
företagen har emitterat aktier minst en gång under år 0-2.  
 

5.4 Skuldsättningsgrad 
Resultatet visar att 19 företag av 29 hade en skuldsättningsgrad under 10% år 0-2.  

Läkemedel Industri Detaljhandeln Övrigt 

11 företag (11) 4 företag (8) 2 företag (4) 2 företag (6) 

Tabell 5.4 Skuldsättningsgrad - bransch 
 
Samtliga företag i läkemedelsbranschen visar på en skuldsättningsgrad under 10%, hälften av 
industriföretagen respektive detaljhandeln, samt två av sex företag i kategorin övrigt. Det kan 
även urskiljas att läkemedelsbranschen i genomsnitt hade den absolut lägsta 
skuldsättningsgraden (3,45%) bland branscherna. Högst genomsnitt har kategorin övrigt 
(19,72%).  

5.5 Utdelningar 
Skribenterna har undersökt huruvida företagen har eller inte har haft utdelning till sina 
aktieägare under år 0-2.  
 

0  1-2 3 
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23 företag (29) 2 företag (29) 
 

4 företag (29) 

Tabell 5.5 Utdelningsstatistik - totalt 
 
Resultatet visar att 23 av 29 företag, inte haft någon utdelning under år 0-2. Två av 
företagen  hade utdelning två gånger under de tre åren och fyra företag hade utdelning 
samtliga år. 
 

Läkemedel Industri Detalj Övrigt 

11 företag (11) 6 företag (8) 1 företag (4) 5 företag (6) 

Tabell 5.6 Andel av företagen som ej haft utdelningar - bransch 
 
Tabellen ovan visar hur många av företagen per bransch som ej har utdelning under år 0-2. 
Inget läkemedelsföretag har utdelning under dessa år, 6 av 8 industriföretag hade inte någon 
utdelning, 1 av 4 detaljhandelsföretag hade inte någon utdelning och 5 av 6 företag i kategorin 
övrigt hade inte utdelning under år 0-2.   

5.6 Lönsamhetsindikator  
Resultatet på denna faktor visar att 24 företag av 29 i genomsnitt har ett negativt samband 
mellan rörelseresultat och totala tillgångar år 0-2. 
 

Läkemedel Industri Detalj Övrigt 

11 företag (11) 8 företag (8) 3 företag (4)  2 företag (6) 

Tabell 5.7 Företag som har ett negativt samband mellan rörelseresultat och tillgångar- bransch 
 
Samtliga läkemedels- och industriföretag har ett negativt samband, medan tre företag i 
detaljhandeln och två inom kategorin övrigt uppvisar samma resultat. Läkemedelsbranschen 
ligger långt under noll procent, och uppnår de enskilt högsta negativa siffrorna i jämförelse 
med de andra branscherna.   

5.8 Kassainnehav 
Resultatet visar att 13 företag av 29 hade ett genomsnittligt kassainnehav på över 30% år 0-2.  
 

Bransch > 30% 

Läkemedel (11) 9 

Industri (8) 1 

Detalj (4) 1 

Övrigt (6) 2 

                          Tabell 5.8 Högt kassainnehav - bransch 
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Majoriteten av läkemedelsföretagen, nio av elva, hade ett högre kassainnehav än 30% år 0-2. 
Endast ett av företagen inom industri- respektive detaljbranschen, samt två företag bland de 
övriga företagen hade ett kassainnehav över 30%.  

5.9 Immateriella tillgångar 
Detta resultat visar att det är 15 företag av 29 som har mer än 50% immateriella tillgångar i 
jämförelse med materiella tillgångar.   
 

Bransch >50%  

Läkemedel (11) 8 

Industri (8) 3 

Detalj (4) 2 

Övrigt (6) 2 

                   Tabell 5.9 Immateriella tillgångar - bransch 
 
De 8 läkemedelsföretag som hade över 50% immateriella tillgångar hade dessutom ett 
genomsnitt på 98,8%. Genomsnittet för industribranschens tre företag över 50% var 93,31%, 
detaljhandelns två företag 76% och den övriga kategorins två företag 89,25%. 
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6. Analys 
__________________________________________________________________________ 

 
I detta avsnitt analyseras empirin med hjälp av tidigare forskning och teori. Slutligen ges en 

avslutande analys om undersökningens resultat. 
__________________________________________________________________________ 

6.1 Ihållande företagstyp 
Studiens resultat visar att 79,3% (23 av 29 företag) av de undersökta företagen förblir G3 
även efter år 2. Däremot om det studeras på branschnivå visas en divergens mellan de fyra 
branscherna. Branschen “övrigt” hade endast två företag som stannade kvar i sin ursprungliga 
sortering efter år 2, medan de tre andra branscherna (läkemedel, industri och detalj) följde 
artikelns resultat väl. Enligt artikeln av Wu och Yeung (2012) ska cirka 70% av företagen 
som fått grupperingen G3 stanna kvar i den även efter år 2, vilket här stämmer överens när de 
29 företagen undersöks tillsammans. Alltså kan man dra en slutsats som stödjer sig på det 
resultat som författarna i den jämförande artikeln när det handlar om den totala undersökta 
gruppen. Däremot är resultatet inte fullständigt på branschnivå, eftersom en av branscherna 
endast hade hälften av företagen kvar i samma företagstyp efter år 2, vilket gör att en 
generalisering på branschnivå ej är möjlig enligt Wu och Yeungs (2012) studie. 
 
Om kapitalstrukturen avspeglar nyckeltalen i ett företag kan en anledning till att resultatet ser 
ut så här vara på grund av att om företag väljer att följa samma typ av kapitalstruktur en 
längre tid, bör företagets nyckeltal tendera att likna varandra år efter år. Företag som helst 
finansierar sig genom pecking order följer då denna finansieringsform: internt kapital → 
externt kapital → emittering av aktier. Om företag konstant väljer denna form bör det spegla 
av sig på företags nyckeltal som också bör likna varandra återkommande.  
Skribenterna till denna uppsats är medvetna om den kritik pecking order har fått och vill 
därför inte använda detta resonemang som analytisk tyngdpunkt.  
 
Market timing är, enligt både förespråkare av modellen och skribenterna till denna uppsats, en 
mer praktiskt använd och även en mer rimlig teori i dagens företagskultur som ger företag 
möjlighet att välja den optimala kapitalstrukturen för just det företaget efter rådande 
förhållanden på marknaden. Ett resonemang kan vara att majoriteten av de undersökta 
företagen ansåg deras aktuella finansieringsmetoder vara de mest fördelaktiga under den 
perioden och därför inte gjorde stora förändringar. Dock bekräftar inte denna teori 
anledningen till ihållande företagstyp. 

6.2 Emittering av aktier 
Enligt artikeln av Wu och Yeung (2012) ska G3 emittera ofta för att samla in kapital till nya 
investeringar i immateriella tillgångar. Denna studies resultat visar att 23 av företagen 
emitterar minst en gång under år 0-2 och 12 företag emitterar varje år under denna period. 
Läkemedels- och industribranschen stödjer sig mot artikelns utfall väl, medan de andra två 
branscherna skiljer sig åt från dem. Det finns många analytiska utfall som kan ha att göra med 
detta resultat. En koppling som kan göras är att läkemedels- och industribranschen tydligt 
avviker från pecking order, då de flertalet gånger finansierar sig med det sista steget i 
modellen som egentligen ska vara en sista utväg enligt denna. Detta betyder att det inom 
dessa två branscher tas emot bra av aktieägarna, då Wu och Yeung (2012) menar på att 
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nyemissioner kan tyda på att det finns tillväxtmöjligheter att hämta genom investeringar i 
forskning och utveckling. Detta skulle stämma bra överens med läkemedels- och 
industribranschen då de är de två branscherna i denna studie som kan tänkas investera mycket 
i immateriella tillgångar som exempelvis patent på mediciner och maskiner.  
 
Därmed styrker detta branschspecifika resultat även Finansinspektionens (2015) teori om att 
Sverige går mot ett mer marknadsorienterat system från att ha varit bankorienterat. Därmed 
går landet från att ha merparten av kapitalet i bankerna ut till marknaden, vilket kan påverka 
att fler företag förändrar sin kapitalstruktur och hellre avviker från den traditionella peckin 
order-modellen och istället emitterar aktiekapital.  
 
Även teorin om marknadstiming styrker detta resultat och menar att ett företag med högt MB-
värde ofta använder sig av aktieemittering som finansieringsform då detta är ett billigt 
alternativ för denna typ av företag. Den frekventa nyemission bland dessa G3, främst bland 
läkemedels- och industribranschen, behöver inte alltid betyda att de är i behov av kapital utan 
att det kan vara förmånligt att emittera aktier vid en viss tidpunkt, enligt Haung och Ritter 
(2004).  
 
De två andra branscherna, detaljhandeln och övrigt, skiljer sig åt även inom sina specifika 
branscher. Detta kan bero på mindre benägenhet att investera i forskning och utveckling, då 
de utvecklar andra produkter än läkemedels- och industribranschen. Därför kan ingen 
koppling mellan svenska detaljhandelsföretag och företag som passar in i företagskategorin 
övrigt göras. Det kan även bero på att det råder asymmetrisk information mellan 
företagsledningen och aktieägarna i de olika företagen, vilket leder till att ledningen gärna 
håller sig ifrån att emittera aktier och istället följer den traditionella pecking order. Skulle de 
istället emittera aktier utan att minska gapet med asymmetrisk information först, skulle det 
kunna tas emot som en dålig signal av aktieägarna som kan välja att lämna företaget.  
 

6.3 Skuldsättningsgrad 
Resultatet av denna variabel visar att 19 av 29 företag håller sig på en skuldsättningsgrad 
under 10%, där läkemedelsbranschen är den enda bransch där alla företag följer samma 
mönster medan de övriga branscherna spretar tydligt. Forskningen av Harris och Raviv (1991) 
menar att skuldsättningsgraden inom en bransch är konstant, vilket går att applicera på 
läkemedelsföretagen, men inte på någon ytterligare bransch. Forskarna säger också att de 
företag med lägst skuldsättningsgrad är just läkemedel. De nämner även industri som en 
bransch med låg skuldsättningsgrad, vilket kan sägas stämma med 50% sannolikhet. Vidare 
menar de på att detaljhandeln ska vara den bransch med hög skuldsättningsgrad, vilket enligt 
detta resultat stämmer till 50%. Harris och Raviv (1991) menar vidare att de branscher som 
har låg skuldsättningsgrad är branscher som investerar mycket i forskning och utveckling, 
vilket kan appliceras till fullo på läkemedelsföretagen och till 50% på industriföretagen som 
leder till att en bekräftelse på tidigare antaganden om forskning och utveckling kan göras.  
 
Vidare kan en stark koppling göras till tidigare kategori som behandlar emittering av aktier 
som finansieringsval. Wu och Yueng (2012) menar på att G3 har en låg skuldsättningsgrad på 
grund av att de i första hand hellre finansierar sig med nyemissioner istället för nya lån. 
Framförallt läkemedelsföretagen visar på att nyemissioner och en låg skuldsättningsgrad går 
hand i hand.  
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Sverige är ett bankorienterat land, vilket innebär att kapitalet finns hos bankerna istället för på 
marknaden. Trots bankernas aktiva roll på kapitalmarknaden så väljer majoriteten av dessa 
företag hellre att emittera aktier än att ta lån. Enligt Aggarwal (1986) ska det finnas likheter i 
ett lands kapitalstruktur, vilket gör att svenska företag som har ett bankorienterat system i 
majoritet hellre borde vilja låna pengar från banken än från aktieägare då det ska vara ett 
säkrare val att genomföra. Men resultatet från denna studie tyder på att så inte är fallet i 
merparten av företagen. Finansinspektionen (2015) ser en sakta övergång till ett mer 
marknadsorienterat system i Sverige och detta bekräftar resultatet man kan se i denna uppsats. 
Det blir allt vanligare att använda sig av andra finansieringsformer än banklån.    
 
Den låga skuldsättningsgraden hos läkemedelsföretag visar på att teorin om marknadstiming 
även kan appliceras i detta fall. Ett företag med lågt MB-värde tenderar att använda sig av 
externt kapital, som exempelvis lån, då detta är optimalt för just ett sådant företag. Dessa G3-
företag har ett högt MB-värde och visar på att externt kapital inte är en prioritet i 
kapitalstrukturvalen.  
 
Anledningen till att de övriga branscherna, förutom läkemedelsbranschen, divergerar kan vara 
på grund av att de inom sina specifika företag hittat en kapitalstruktur som för tillfället är 
optimal kostnads- och effektivitetsmässigt. Därmed går även teorin om marknadstiming att 
appliceras på dessa branscher, men på ett annat sätt. Dock är genomsnittet under 20% i 
skuldsättningsgrad för de andra branscherna, vilket är relativt lågt och ändå tyder på att 
skuldsättning och ett högt MB-värde inte hör ihop.  
 

6.4 Utdelningar 
Undersökningen visar att 23 företag av de totala 29 inte har någon utdelning under 
tidsperioden. Branschmässigt är läkemedelsföretagen den enda bransch där alla företag följer 
samma mönster, medan detaljhandeln uppvisar det mest divergerande resultatet. Enligt Wu 
och Yeung (2012) lagrar G3 hellre pengar istället för att göra utdelning för att kunna investera 
i forskning och utveckling som kan leda till tillväxt. Därmed kan det antas att det finns låg 
grad av asymmetrisk information i läkemedelsbranschen, då aktieägarna enligt Wu och Yeung 
(2012) inte bryr sig nämnvärt om utdelningen hålls inne, då de vet med sig att de investerar i 
framtida tillväxtmöjligheter.  
 
Vidare kan buy-and-holdteorin ge en analytisk tyngd till resultatet att merparten av företagen 
har få eller inga utdelningar, då aktieägare i ett G3-företag inte anser att det är viktigt med 
utdelning. Aktieägarna känner istället tilltro till företaget och ser en tillväxtmöjlighet i 
framtiden istället. En rimlig analys kan därför vara att aktieägarna känner sig säkra med att 
köpa aktier i bolaget och sedan hålla kvar dem för att de ser en ljus framtid. Eftersom en 
effektiv marknad innehar låg informationsasymmetri kan det även antas att aktieägarna agerar 
på en effektiv marknad och därmed inte känner något behov av att sälja aktierna eftersom 
majoriteten av all tillgänglig information redan finns på marknaden och är lättillgänglig för 
aktieägarna.  
 

6.5 Lönsamhetsindikator 
Enligt datainsamlingen uppvisar 24 företag av 29 ett negativt samband mellan rörelseresultat 
och totala tillgångar. Både läkemedels- och industribranschen följer detta resultat till 100% 
och detaljhandeln följer efter med 75%, vilket bekräftar Wu och Yeungs (2012) hypotes att 
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lönsamhetsindikatorn och företagstypen är negativt relaterad år 0-2. Däremot kan inget klart 
samband ses i kategorin “övrigt” där endast två av företagen uppvisar ett negativt samband. 
 
Som tidigare nämnts i punkt 6.4 så menar Wu och Yeung (2012) att G3 ej har utdelningar på 
grund av att de väljer att investera istället för att göra utdelning till aktieägarna. Detta bör 
avspeglas på lönsamhetsindikatorn då vinsten sjunker vid en investering för att sedan, 
förhoppningsvis, stiga mer kommande år.  
Då författarna menar att lönsamhetsindikator visar på hur väl ett företag använder sig av sina 
tillgångar kan detta också visa på hur väl en G3 investerar i FoU under de första åren. Då år 0-
2 är negativt och sedan ökar detta resultat successivt. Detta beror antagligen på att deras 
investeringar som gjorts under år 0-2 ger resultat efter år 2 då lönsamheten ökar på grund av 
investeringarna de gjort.   

6.6 Kassainnehav 
Denna variabel är den som visar mest utspritt resultat, där 13 företag av 29 uppvisar ett 
kassainnehav som går över 30%. Den enda bransch som följer detta är läkemedelsbranschen 
där nio av elva företag har ett högt kassainnehav. Wu och Yueng (2012) anser att G3 har höga 
kassainnehav på grund av deras emitteringar, som de gör för att kunna investera i forskning 
och utveckling i ett senare skede. Detta antagande kan endast bekräftas med stor säkerhet om 
läkemedelsbranschen, då nio av de elva företagen har ett högt kassainnehav. Men kanske är 
det så att de övriga branscherna nyligen gjort stora investeringar och därmed inte hunnit 
ackumulera nytt kapital i form av kassainnehav. 
 
Denna faktor hör nära samman med att en G3 (mest applicerbart på läkemedelsföretag) lagrar 
likvida medel för att göra investeringar och därför inte har många utdelningar till sina 
aktieägare. Men som tidigare nämnts ser aktieägarna framtida tillväxtmöjligheter genom att 
investera sina pengar i en G3 och kan därmed utan problem köpa aktier och lagra dem under 
lång tid. Detta bekräftar även denna faktor som i detta fall kan länkas ihop med både 
emitteringar och utdelningar.  

6.7 Immateriella tillgångar 
Resultatet av denna uträkning visar att 15 företag av 29 har över 50% immateriella tillgångar 
jämfört med materiella tillgångar. Enligt Wu och Yeung (2012) ska en G3 ha större andel 
immateriella tillgångar än materiella tillgångar på grund av deras frekventa investeringar i just 
immateriella tillgångar som exempelvis patent. Läkemedelsbranschen var den enda bransch 
som går att applicera artikelns antagande på förhållandevis väl med åtta av elva företag som 
uppvisade en större andel immateriella tillgångar, vilket är logiskt på grund av tidigare 
antaganden om en stor andel forskning och utveckling i denna bransch. Däremot är denna 
faktor den mest divergerande, vilket gör att det blir svårt att dra en definitiv koppling mellan 
tidigare forskning och denna studies resultat.  

6.8 Avslutande analys 
Efter genomförd teori- och empiriinsamling har denna analys gett en bild av huruvida teori 
och empiri kan sammankopplas eller inte.  
 
Sverige har för närvarande en bankorienterad finansiell arkitektur, vilket innebär att företagen 
förslagsvis borde känna en säkerhet att ta nya lån då det kan finnas en hög säkerhet att låna 
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via bank men så har inte varit fallet i denna undersökning. Då dessa företag till större del 
hellre har emitterat aktier, samt har låg skuldsättningsgrad i majoriteten av företagen. Harris 
och Raviv (1991) säger att skuldsättningsgraden liknar varandra bättre inom en bransch än 
vad den gör om alla branscher undersöks samtidigt, och Aggarwal (1986) säger att 
kapitalstrukturen tenderar att vara liknande för företag i samma bransch. Detta kan bekräftas 
till störst del i läkemedelsföretagen och även i industriföretagen som endast med några få 
undantag följer varandra bra inom respektive bransch.  
 
Pecking order och asymmetrisk information är två teorier som går hand i hand, då pecking 
order uppkom till stor del på grund av asymmetrisk information mellan ledning och 
aktieägare. Det kan antas att minst andel asymmetrisk information och därmed minst 
benägenhet att finansiera sig genom pecking order är i läkemedels- och industribranschen. 
Detta på grund av att det är de branscher där det oftast emitteras aktier och enligt Wu och 
Yeung (2012) tas det emot bra av aktieägarna då de vet att de investerar i framtida tillväxt. 
Därmed är de två branscherna de som håller sig närmast Leary och Roberts (2008) som menar 
på att den asymmetriska informationen inte alltid är hög, vilket gör att det går att avvika från 
pecking order. I de andra branscherna kunde inga signifikanta likheter urskiljas, då de 
uppvisade olika resultat vid varje nytt avsnitt.  
 
Som tidigare nämnt så finns det en hel del kritik mot pecking order-teorin. Leary och Roberts 
(2010) är mycket skeptiska till teorin och menar att den går att applicera olika bra på olika 
företag och detta verkar även stämma överens enligt denna uppsats resultat. Istället för den 
omtalade pecking order-teorin visar de börsnoterade företagen att de använder sig mer av 
teorin om marknadstiming. De använder sig alltså av den kapitalstrukturen som de för 
tillfället anser vara mest optimal. I dagens hårda konkurrens är det viktigt att alltid välja det 
som är mest optimalt för just sitt företag, och istället för att följa en förutbestämd 
finansieringsmodell aktivt kunna anpassa sin kapitalstruktur efter rådande förhållanden och 
därigenom få konkurrensfördelar.    
 
Författarna kan se att buy-and-holdteorin främst går att applicera på läkemedelsföretagen, 
som är de som bäst följer den tidigare studien av Wu och Yeung (2012). Som tidigare nämnts 
kan en relevant analytisk koppling vara att aktieägarna stannar kvar i denna typ av företag på 
grund av de ser stora tillväxtmöjligheter och därför inte ser några problem med att hålla 
aktierna under en längre tid. Detta ser man även tydligt på faktorerna emittering av aktier 
(punkt 6.2), utdelningar (punkt 6.4) samt kassainnehav (punkt 6.6) då dessa tre följer varandra 
i en logisk ordning. Läkemedelsföretag emitterar ofta för att investera i forskning och 
utveckling, på grund av detta har de sällan eller aldrig utdelning till aktieägarna samt ett 
förhållandevis högt kassainnehav. Detta ses som en signal till aktieägarna att företaget mår 
bra och att framtiden är ljus med tillväxtmöjligheter.  
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7. Slutsats 
__________________________________________________________________________ 
 

I samverkan med empiri och analys följer här den slutsats som besvarar denna studies 
frågeställning och syfte.  

__________________________________________________________________________ 
 
Syftet med denna undersökning var att studera likheter bland svenska börsnoterade företag, en 
jämförelse skulle även göras på branschnivå. Den enda bransch som utmärkt sig och följt den 
huvudsakliga forskningen är läkemedelsbranschen. Därför kan endast slutsatser dras om 
denna bransch. Det går inte heller att dra någon generell slutsats om företagen som helhet.  
 
Nedan följer uppsatsens viktigaste bidrag och slutsatser, och därmed kan dessa finansiella 
likheter i kapitalstruktur presenteras: 
Svenska läkemedelsföretag som innehar ett högt MB-värde tillsammans med ett lågt 
MT-värde: 
 

• Är konstanta inom sin företagstyp; G3 
• Finansierar sig först och främst genom nyemissioner 
• Har en skuldsättningsgrad under 10 % 
• Har ingen utdelning 
• Visar på en negativ lönsamhetsindikator mellan år 0-2 
• Har ett högt kassainnehav och höga immateriella tillgångar 
• Har aktieägare som inte bryr sig om utdelning 
• Låg informationsasymmetri mellan ledning och aktieägare 
• Aktieägarna ser tillväxtmöjligheter 
• Företagen följer teorin om marknadstiming  

 
I metod-avsnittet (punkt 4.3) skrevs om en abduktiv ansats, vilket innebär att författarna ska 
kunna generera en ny teori om resultatet från undersökningen går att generalisera. Då 
resultatet visar att läkemedelsföretag är den bransch som mycket väl följer den tidigare 
studien av Wu och Yeung (2012) anser skribenterna att resultatet går att generalisera inom 
denna bransch. Slutsatserna har gett upphov till följande modell, som presenterades 
grundläggande under “Tidigare forskning” och nu har utvecklats till följd av resultatet från 
studien: 
 

 
  Figur 7.1 Slutgiltig modell - kapitalstruktur 
 
Detta bidrag kan vara till stor hjälp för potentiella intressenters nästa investering. Istället för 
att de ska räkna ut dessa nyckeltal själva kan de med hjälp av denna modell se hur svenska, 
börsnoterade läkemedelsföretag agerar på marknaden. Exempelvis, en person som äger aktier 
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i ett svenskt läkemedelsföretag behöver inte oroa sig för att företaget håller inne på 
utdelningar utan istället se det som tillväxtmöjligheter.  

7.2 Förslag till vidare forskning 
Det skulle vara av stort intresse för skribenterna till denna studie att läsa vidare forskning som 
utförs med hjälp av andra variabler än denna studie använt, för att eventuellt kunna upptäcka 
finansiella likheter i kapitalstruktur i andra branscher än läkemedelsbranschen, då denna 
studie ej kunde dra några slutsatser om några andra branscher än just nämnda bransch. 
Intressant vore även att se en liknande undersökning på bolag som inte längre är noterade på 
någon av marknadsplattformarna, i detta fall kanske en utredning kunde göras om varför de 
inte är publika längre. Författarna ser gärna att vidare studier inom detta görs på fler svenska 
bolag, då forskningen i Sverige inte är fulländad. 
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8. Avslutande diskussion 
___________________________________________________________________________ 
 

Nedan följer ett avsnitt där skribenterna kritiserar och diskuterar använda källor och även 
deras eget utförande av studien och uppsatsskrivandet.  

___________________________________________________________________________ 
 
Det var problematiskt för denna studie att det inte var fler företag som börsintroducerades 
under detta tidsspann, då fler företag hade kunnat göra studien mer representativ, dessutom 
hade fler kompletterande studier kunnat lokaliserats för att även dem ge mer tyngd till 
resultaten. 
 
Källorna som använts till studien är av både ny och äldre kvalitet, det som är bra med dessa är 
att de är många till antal - nitton stycken vetenskapliga artiklar har använts för att få fram 
adekvat information. Däremot blev det svårt att göra tolkningar som var representativa för 
Sverige eftersom huvudforskningen var gjord på amerikanska bolag. Sverige och USA har 
olika finansiell arkitektur, vilket innebär att strukturen ser olika ut för de båda länderna. Detta 
kan ha påverkan på hur företag väljer att finansiera sitt företag då dessa system ligger som 
grund till kapitalmarknaden.  
 
Validiteten som genomsyrat detta arbete har varit god, då inga nya metoder använts utan 
endast beprövade sådana, samt lättillgänglig och offentlig data. Därmed anser författarna att 
denna studie mycket väl kan användas som bistånd till framtida studier. Detta har varit av stor 
vikt för skribenterna, då det går att lära sig mer när metoderna är av hög giltighet. 
 
Skribenterna upplever arbetet med studien som lärorikt och utvecklande, då nya metoder 
använts för att samla in data. Det har varit berikande att få studera så många olika företags 
årsredovisningar och stor del av tiden har lagts på just detta. Totalt har 77 stycken publika 
företag studerats och 76 av dem använts för att få fram nödvändig data. Därför har även 76 
olika företags årsredovisningar undersökts och studerats för att få fram relevant data. Dessa 
lärdomar kommer skribenterna ha med sig i framtiden. 
 

“Education is the most powerful weapon we can use to change the world.” 
• Nelson Mandela 
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Bilaga 1: Undersökta företag 
Aktietorget 
2005: 
HomeMaid Hemservice AB 
 
2006: 
Eurocine Vaccines AB 
MedicPen AB 
Miris Holding AB 
Sveriges Bostadsrättscentrum AB 
 
2007: 
C-Rad AB 
Easy Fill AB 
Star Vault AB 
 
2008: 
Deflamo AB 
Neurovive Pharmaceutical AB 
Wonderful Times Group AB 
 
2009: 
Clincal Laserthermia System AB 
Dignitana AB 
Micropos Medical AB 
Senso Detect AB 
 
2010: 
Challenger Mobile AB 
Episurf Medical AB 
Parans Solar Lightning AB 
Pharma Lundensis AB 
WntResearch AB 
 

Nasdaq OMX Stockholm 
2005: 
Indutrade AB 
Orexo AB 
 
2007: 
HMS Industrial AB 
 
2008: 
Nordic Mines AB 
 
2009: 
Electra Gruppen AB 
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NetEnt AB 
 
2010: 
Avega Group AB 
Byggmax Group AB 
Odd Molly AB 
 
 

	


