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Abstract 
In this study of IPOs, from 2006 until 2014, of the Nasdaq Nordic market (main markets of 

Finland, Sweden, Denmark and Iceland) we are investigating whether the long-run return of 

private equity backed IPOs significantly differs from the return of non-private equity backed 

IPOs. We measure the long-run performance by using the simple BHAR and comparing the 

two samples. We find that private equity-backed IPOs significantly outperform non-private 

equity backed companies over the measured time periods, 1 and 3 years.   

Key words: Nordic market, Private equity, Long-run return, IPO, BHAR 

Abstrakt 

I denna studie av nyintroduktioner på börsen (IPO:er), från 2006 till 2014, på börsen Nasdaq 

Nordic (som består av Nasdaqs börser i Finland, Sverige, Danmark och Island) undersöker vi 

om avkastningen för private equity-ägda företags IPO:er på lång sikt är högre än hos de icke 

private equity-ägda företagens IPO:er. Vi mäter den långsiktiga avkastningen genom att 

använda måttet BHAR och jämföra de två grupperna sinsemellan. Vi finner att private equity-

ägda företags IPO:er har en högre avkastning än de icke private equity-ägda företagens IPO:er 

över de båda tidsperioderna 1 och 3 år. 

Nyckelord: Nordiska marknaden, Private equity, Långsiktig avkastning, IPO, BHAR 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

Den 14 oktober 2016 distribueras ett pressmeddelande. Den tekniska tjänsteleverantören Eltel 

vinstvarnar och aktien sjunker med mer än 30 procent (Ollila, 2016). Bolaget noterades på 

Stockholmsbörsen så sent som februari 2015 då private equity (PE) bolaget 3i påbörjade sin 

exit som slutfördes juni 2016 (3i, 2016), fyra månader innan vinstvarningen. Det PE-ägda1 OW 

Bunker är en annan nyintroduktion där investerarna fick se sin investering minska markant i 

värde. OW Bunker gick i konkurs inom ett år från noteringen på Köpenhamnsbörsen.  

En fundamental del av en framgångsrik ekonomi är att fördela kapital effektivt. Där spelar de 

finansiella marknaderna en nyckelroll. I takt med att räntan har sänkts (Riksbanken, 2016), 

lönerna ökat (Medlingsinstitutet, 2016) och det finns få alternativ till börsen när avkastning 

efterfrågas, har allt mer kapital sökt sig till börsen. För uppnå en effektiv allokering så bör 

kapital investeras i sektorer och företag som har hög förväntad framtida avkastning och goda 

framtidsutsikter medan kapital i sektorer med svaga framtidsutsikter bör omallokeras (Wurgler, 

2000). Det är alltså i hela ekonomins intresse att investerare inte allokerar sitt kapital i bolag 

som Eltel och OW Bunker. 

På senare år har vi sett att det finns en tydlig trend med nyintroduktioner på börsen. Vi befinner 

oss i en tid av hög noteringsvilja. Under första halvåret 2016 var det fler noteringar på den 

nordiska börsen än på Londonbörsen och Parisbörsen, som båda är större än den nordiska 

börsen (Kostyál, 2016).  I tider av höga värderingar på eget kapital föredrar fler företag att söka 

sig till börsen för finansiering, medan i tider av låga värderingar kommer fler bolag istället söka 

sig till lånefinansiering (Baker och Wurgler, 2000). Vilket stöds av Loughran et al. (1994) som 

finner att på 14 marknader av 15 ökade antal IPO:er (nyintroduktioner på börsen) i tider när 

börserna var på historiskt höga nivåer, vilket innebär att företag i hög grad tenderar att invänta 

marknaden för att nå höga värderingar. 

En debatterad teori som kan kopplas till detta är den effektiva marknadshypotesen. I dess 

starkaste form existerar inte begrepp som "höga värderingar" då priset på företagets aktie 

avspeglar företagets alla risker och möjligheter, det ska alltså vara omöjligt att uppnå en bättre 

avkastning generellt över tid gentemot börsen genom "stockpicking" (Brealey et al., 2014). 

Detta eftersom aktiepriset innehåller all tillgänglig information i marknaden, även 

                                                           
1 När vi i den här uppsatsen pratar om PE-ägda, VC-ägda etc. är det uteslutande ägarförhållandet innan IPO:n 

som åsyftas. 
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insiderinformation, och att det därför skulle vara onödigt att försöka finna aktier som avkastar 

bättre, då det är en omöjlighet. Det är dock mer troligt att marknaden inte är så effektiv.  

En hel del tyder på att finns anomalier i marknaden. Om vi tar hänsyn till detta skulle 

marknadseffektiviteteten vara begränsad och endast finnas i mellan- eller svaga formen. 

Tidigare studier inom IPO:er visar på vissa anomalier som inte kan förklaras av den effektiva 

marknadshypotesen. En av dessa anomalier är den långsiktigt sämre avkastningen som IPO:er 

har visat sig leverera. En strategi där investerare investerar i nyintroduktioner och behåller dem 

under 3 år har visat sig vara en ogynnsam investeringsstrategi då nyintroduktionerna avkastar 

sämre gentemot jämförbara noterade företag (Ritter, 1991). 

Ett annat område som studerats är den långsiktiga avkastningen av IPO:er och nyintroduktioner 

av bolag med PE-ägande. Tidigare studier (Minardi et al., 2013), (Bergström et al., 2006) och 

(Brav och Gompers, 1997) visar att företag som noteras och är ägda av PE-bolag, över tid, 

avkastar bättre än företag som inte har sådan ägare. Dessa studier har berört de, brasilianska, 

franska, engelska och amerikanska börserna. Då det saknas forskning på den nordiska 

marknaden har vi inte något underlag för att med säkerhet hävda att även detta gäller på den 

nordiska börsen. Därav finns det en lucka i den existerande forskningen som vi avser fylla. 

Den nordiska marknaden har en stark utveckling av PE-ägande. 2013 svarade de nordiska 

länderna för cirka 10% av all kapitalinsamling av PE-bolag i Europa (Mueller, 2014). I Norden 

har Sverige varit det stora dragloket. 2009 svarade Sverige för 41% av kapitalinsamlingen på 

den nordiska börsen (European Private Equity & Venture Capital Association [EVCA], 2010). 

De PE-ägda bolagen i Sverige svarar för en omsättning på cirka 8 % av Sveriges BNP och 

växer snabbare än både ekonomin överlag och även i jämförelse med jämförbara företag i 

liknande storlek (Swedish Private Equity and Venture Capital Association [SVCA], 2015). 

Då både PE-ägande är i en positiv trend och noteringar har ökat under de senaste åren finns det 

en tydlig relevans och aktualitet att undersöka dessa begrepp närmare och underlag för att göra 

en robust studie på den nordiska marknaden.  I denna studie kommer vi att undersöka IPO:er i 

ett nordiskt perspektiv.  

 

1.2 Frågeställning 

Uppvisar nyintroduktioner av PE-ägda bolag på den nordiska marknaden långsiktigt bättre 

avkastning gentemot nyintroduktioner av icke PE-ägda bolag?  
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1.3 Syfte 

Vårt syfte är att undersöka om företag med PE-ägande före nyintroduktionen på lång sikt 

kommer att avkasta bättre än icke PE-ägda företag på den nordiska marknaden. I avsaknad av 

tidigare forskning på den nordiska marknaden hoppas vi bidra med nya insikter inom området 

nyintroduktioner och deras långsiktiga avkastning. 

2. Begrepp 

2.1 Initial Public Offering, IPO 

En IPO är en nyintroduktion på börsen, däremot är det inte detsamma som begreppet "notering" 

då noteringar även kan innefatta listbyten och sekundärnoteringar. Listbyten är när ett bolags 

aktier har varit noterade på någon annan börslista men av en eller annan anledning valt att flytta 

t.ex. för att öka handeln i bolagets aktie, för att det ger mer legitimitet och för att få bättre 

tillgång till kapitalmarknader att handlas på en reglerad marknad än enbart på en marknadsplats 

(Mr Green & Co, 2016) Ett listbyte innehåller inte de karakteristika som en IPO kännetecknas 

av; med utgivande av aktier, inkopplandet av värdepappersinstitut och en möjlighet för 

investerare att teckna aktier. Gällande sekundärnoteringar så kan bolag välja att göra dessa för 

att nå ut till en bredare massa av investerare men där bolaget sedan tidigare är noterade på en 

annan marknad. 

En IPO innebär att bolaget som ska noteras ger ut nyemitterade aktier, befintliga aktier eller en 

kombination av båda, till allmänheten. Emitteras nya aktier är det för att bolaget behöver 

kapital till t.ex. expansion och om det enbart är befintliga aktier som säljs kan anledningen vara 

att ägarna vill göra en vinsthemtagning och en exit. (Brealey et al., 2014) 

Till sin hjälp har det emitterande bolaget ett eller flera värdepappersinstitut som bistår företaget 

inom tre primära områden; ger råd, förbinder sig att sälja aktierna i bolaget och distribuerar ett 

erbjudande till allmänheten att de har möjlighet att teckna sig för köp av aktier i bolaget. 

(Brealey et al., 2014)  

En viktig del av en notering och en del av regelverket som börsen har för bolag som ska noteras 

är prospektet som företaget sammanställer (Nasdaq, 2016b). Det finns ett EU-direktiv för vad 

prospektet ska innehålla (Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG). Prospektet 

innehåller den viktigaste informationen investerare behöver för att bilda sig en uppfattning om 

företagets verksamhet. Framför allt är det fokus på vilka risker som finns med en investering i 
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företaget, men även sådant som vilka anledningarna är till att bolaget vill genomföra en IPO 

och vilka de befintliga aktieägarna är.  

En annan viktig del av en IPO är teckningskursen, som är det pris som aktien börjar handlas 

till. Om värdepappersinstitutet har skrivit ett placeringsavtal med bolaget vill de gärna försäkra 

sig om att inte behöva köpa ett stort antal aktier som ingen institutionell investerare eller 

privatinvesterare vill ha (D'Agostino et al., 2007). Därför sonderar värdepappers-institutet vad 

investerare är villiga att betala och teckningskursen sätts utifrån denna sondering (Brealey et 

al., 2014). Värdepappersinstitutet kan även ha en övertilldelningsoption som gör att de har 

möjlighet att sälja fler aktier än vad de är utlovade, detta är vanligt om det råder stort intresse 

för introduktionen (D'Agostino et al., 2007). 

Om investeraren tycker att bolagets teckningskurs är fördelaktig med tanke på bolagets värde 

så kan denne välja att teckna sig för aktier. Det är möjligt att investeraren inte får det antalet 

aktier som den vill ha utan tilldelningen kan bli mindre eller helt utebli om det varit stort 

intresse för noteringen. Detta eftersom att emittenten har full frihet att bestämma hur 

tilldelningen ska bli. Emittenten tar råd från värdepappersinstitutet om hur tilldelningen ska 

ske för att tillgodose börsens krav på ägarspridning (Nasdaq, 2016b). Viktigt för emittenten 

brukar också vara att få med stora, långsiktiga ägare (D'Agostino et al., 2007) Stora investerare 

kan för att vara säkra på att få tilldelning välja att vara med som ankarinvesterare och 

förpliktigar sig då, med vissa villkor, att köpa en stor del av de erbjudna aktierna (Jakobsson, 

2015). 

 

2.2 Private Equity  

PE har utvecklats till att ha en allt större och viktigare funktion som finansiell intermediär men 

även som en aktiv rådgivande och involverad part i det dagliga beslutsfattandet i de företagen 

där de är ägare (Metrick och Yasuda, 2010). PE är en förhållandevis stor del av den nordiska 

ekonomin. 2010 representerade investeringar från PE-bolag, i genomsnitt, 9 % av de nordiska 

ländernas BNP (Mueller, 2014) 

Det finns två generella typer av PE-bolag; Buy-outs (BO) och Venture capital (VC). VC-

bolagen är generellt företag som är av en mindre storlek och har ett färre antal anställda, 

merparten av alla VC är så kallade "micro firms" med färre än 9 anställda, än företag inom BO 

segmentet (SVCA, 2015). Detta kan förklara det faktum att trots att VC utgör 65 % av de 
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existerande företagen i den svenska PE-sektorn så svarar deras portföljbolag för enbart 9 % av 

de totala intäkterna genererade av PE-ägda bolag (SVCA, 2015). 

Den principiella skillnaden mellan VC- och BO-bolag är deras val av portföljbolag (Metrick 

och Yasuda, 2010). PE-bolag inom BO investerar i mer mogna och större bolag, där en kunnig 

ledning redan finns på plats. PE-bolag inom VC inriktar sig främst på start-ups, de investerar i 

företag som är i behov av den externa expertis som VC-bolaget kan bidra med. Detta för att 

tidigt i företagets livscykel gå in och påverka deras långsiktiga utveckling och med 

förhoppningen att stimulera en snabb tillväxt (Metrick och Yasuda, 2010). VC:s investeringar 

tenderar att avkasta bäst de första åren efter investeringen medan BO:s investeringar är stabilare 

över en längre tidsperiod (SVCA, 2015).  

PE-bolag använder sig av fonder där institutionella investerare som pensionsbolag och 

försäkringsbolag samt förmögna privatpersoner har en möjlighet att bli en begränsad partner 

och ta del av fondens vinster, om de investerar i fonden. De som är begränsade partners har 

begränsat ansvar för fonden och har inget direkt engagemang i hur fonden styrs. Dessa 

partnerskap sätts upp för en begränsad tidsperiod, vanligen 10 år. I utbyte mot att PE-bolaget 

styr över investerarnas pengar utgår en avgift, bestående av en rörlig och en fast del. Vanligen 

en lägre procentsats av det investerade kapitalet, och en ränta på de eventuella vinsterna. När 

partnerskapet väl är format så finner PE-bolaget investeringsmöjligheter som passar in i 

fonden, investerar i dessa företag och behåller dem över den avtalade tidsperioden. (Brealey et 

al., 2014) 

3. Tidigare studier 

Det finns en stor mängd tidigare forskning kring IPO:er. Merparten av de tidigare studierna 

kring IPO:er berör någon av de tre stora väldokumenterade anomalierna; "underpricing", "long-

run underperformance" och "hot issues" (Ritter, 1991).  

Den anomali som kanske har studerats mest intensivt är "underpricing" (underprissättning). 

Med detta menas den abnormalt höga avkastningen den första handelsdagen som ofta går att 

observera vid en börsintroduktion. Graden av underprissättning motsvarar den skillnad som 

går att observera mellan introduktionskursen och stängningskursen den första handelsdagen 

(Ritter, 1991).  En andra anomali är "hot issue markets". Detta fenomen avser de perioder i 

vilka den genomsnittliga första månatliga avkastningen efter börsnoteringen hos bolag är 

abnormalt hög (Ibbotson och Jaffe, 1975).  
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Ritter (1991) finner en tredje anomali "long-run underperformance" (långsiktigt sämre 

avkastning) när han studerar den långsiktiga avkastningen hos IPO:er. I sin studie av 1526 

företag på de amerikanska börserna så lyfter han bevis för att börsintroduktioner över en 3-

årsperiod avkastar sämre än jämförbara företag inom samma industri med motsvarande storlek. 

En strategi där investerare köper in sig i företaget på introduktionsdagen och håller kvar vid 

investeringen i 3 år innebär en genomsnittlig avkastning på 34,7% vilket kan ställas mot den 

avsevärt högre avkastningen, 61,9%, vid en investering i matchande, noterade företag på de 

amerikanska börserna. I studien framgår det även att de sämst avkastande nyintroducerade 

företagen är mestadels små, yngre och växande företag. Ritter (1991) lyfter fram tre möjliga 

förklaringar; (1) en överdriven framtidstro på industrin som dessa bolag tillhör, (2) otur samt 

(3) missbedömning av den inneboende risken i dessa företag.  

Brav och Gompers (1997) finner till skillnad från Ritter (1991) att när hänsyn tas till bolagens 

storlek och "book-to-market ratio" (bokfört värde i relation till marknadsvärde) så visar IPO:er 

inte på sämre avkastning gentemot noterade bolag. Brav och Gompers (1997) menar på att 

fenomenet med långsiktigt sämre avkastning främst är kopplat till små företag med låg book-

to-market ratio oavsett om de är IPO:er eller ej. Att det är främst de små företagen som avkastar 

sämre visar även Bhabra och Pettway (2003) i deras studie gällande IPO:er på den amerikanska 

marknaden. 

Teoh et al. (1998) ger ett visst stöd till både Ritter (1991) och Brav och Gompers (1997). De 

finner liksom Ritter att IPO:er överlag långsiktigt avkastar sämre, än jämförbara bolag, men att 

det likt Brav och Gompers studie kan bero på bolagsspecifika karakteristika bland de företag 

som gör en IPO. De menar på att ledningen kan "manipulera" redovisningen genom "earnings 

management" i form av periodiseringar. Deras studie visar att företag med ovanligt höga 

periodiseringar första året på börsen avkastar sämre de nästkommande åren med ungefär 20 % 

mot de företag som är mer konservativa med periodiseringar i redovisningen. De finner att 

företagen som är mest "konservativa" med periodiseringar inte har en långsiktig sämre 

avkastning utan det är de mest "aggressiva" bolagen som bidrar till att det totala utfallet för 

IPO:er blir att de avkastar sämre än noterade bolag.    

Andra studier av företagskarakteristika har studerat IPO:er med olika ägarförhållanden och 

jämfört deras avkastning mot varandra. En sådan uppdelning är mellan nyintroduktioner av 

företag som är PE- respektive icke PE-ägda. Bergström et al. (2006) och Minardi et al. (2013) 

finner i sina studier av Paris- och Londonbörsen samt den brasilianska börsen att PE-ägda 
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företags IPO:er avkastar bättre, gentemot de företag som vid introduktionstillfället inte har ett 

sådant ägande, över samtliga studerade tidsperioder från 6 månader till 5 år. Brav och Gompers 

(1997) finner liknande resultat i deras granskning av VC-ägda företags IPO:er på den 

amerikanska marknaden där de VC-ägda företagen tydligt avkastande bättre gentemot de icke 

VC-ägda företagen över en 5-årsperiod.  

Något som kan vara en bidragande faktor till den högre avkastning som påvisas hos PE-ägda 

företags nyintroduktioner är att PE-bolagen har tillskansat sig en sådan position att de 

signalerar kvalité på IPO:n. Det kan till exempel vara den inverkan som ett sådant ägande 

medför på ett företags ledning som signalerar kvalité (Bessler och Kurth, 2007). Masulis och 

Thomas (2008) visar i sin studie att det finns en tydlig värdeskapande roll hos PE-bolagen då 

de har en positiv påverkan på ledningsarbetet i företaget. Minardi et al. (2013) menar, i linje 

med Masulis och Thomas, att PE-ägda bolag oftast har sundare organisationsstrukturer med 

mer erfarenhet och kunnande i ledningen än majoriteten av övriga bolag som börsintroduceras. 

Att det finns ett PE-ägande i ett företag som ska genomföra en IPO kan då fungera som en typ 

av kvalitetsstämpel (Masulis och Thomas 2008). Megginson och Weiss (1991) finner i sin 

studie av amerikanska VC-ägda företag att kvalitetsstämpeln kan vara relaterad till att VC-ägda 

bolag har en högre median av bokförda tillgångar och en högre andel av eget kapital än de icke 

VC-ägda bolagen.   

En annan tänkbar anledning till de nyintroducerade PE-ägda företagens positiva avkastning, 

gentemot de icke PE-ägda företagen, kan vara att PE-bolagen har en förmåga att finna företag 

med bra ledning, god struktur etc. för att sedan välja optimala tillfällen att investera och sälja 

av innehavet och därmed skapa en högre avkastning utan att egentligen tillföra något värde till 

det börsintroducerade företaget (Minardi et al., 2013).  

PE-ägda företags IPO:er, som generellt är av större storlek än övriga IPO:er, tenderar att dra 

till sig mer publicitet och nyhetsbevakning innan introduktionen vilket innebär att investerare 

kan uppfatta dem som mindre riskfyllda. Detta ligger väl i linje med att de PE-ägda bolagen 

har en högre andel av institutionella ägare än icke PE-ägda företag. Att andelen institutionella 

investerare är större kan förklaras av att PE-bolagen har en tydlig tendens att ge tilldelning av 

aktier till institutionella investerare samt att institutionella investerare överlag undviker att 

investera i mindre företag där knappheten av information, och därmed risken, kan vara 

betydande. Bergström et al. (2006) menar att PE-ägda bolag som skall introduceras på börsen, 

då de är mer utvecklade och sofistikerade, skulle kunna vara bättre på att finna gynnsamma 
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lägen för noteringar och utnyttja perioder av höga värderingar på börsen. Däremot visar deras 

studie att de PE-ägda bolagen inte tenderar till att invänta tider av höga värderingar. (Bergström 

et al., 2006)  

PE-företag brukar traditionellt behålla en stor del av sitt ägande efter introduktionen för att 

sedan under en kortare period sälja av innehavet successivt (Bergström et al., 2006). 

Megginson och Weiss (1991) menar att PE-företag eftersträvar återkommande samarbeten och 

att de därav vill undvika att köparna allokerar kapital i bolag som utvecklas negativt, för att 

framöver möjliggöra försäljning av framtida innehav. Därför måste PE-bolaget göra en 

avvägning mellan deras planerade exit och sitt anseende, det resulterar i att det inte är en stor 

del av VC-bolagets del av bolaget som säljs vid IPO:n (Lin och Smith, 1998).  

Krishnan et al. (2011) visar på att de VC-bolag som är bättre ansedda investerar i bättre bolag 

och håller kvar sitt ägande och styrelserepresentation längre tid. Det leder till att företagen 

långsiktigt avkastar extra positivt. Att kvarstå som ägare långsiktigt finns dock inte som ett 

alternativ då VC-bolagen måste se till att deras begränsade partners får tillbaka sina pengar 

(Lin och Smith, 1998) och att hela idén med VC-ägande är att gå in i omogna bolag där 

avkastningen är högre. Vid en IPO är bolagen mycket mognare än den första fasen VC-bolaget 

gick in i bolaget och därmed minskar investeringens avkastning (Kraus och Burghof, 2003). 

Perioden som VC-bolaget kvarstår som ägare efter en IPO har av ovan nämnda skäl därför en 

positiv påverkan på avkastningen.  

En vägledning till VC-bolagets innehavslängd kan ges av den bestämda lock-up-perioden, som 

innebär att ägare är låsta från att avyttra aktier under en viss tid efter IPO:n. Därför är det inte 

helt osannolikt att när denna perioden löper ut, så påverkar det PE-ägda IPO-bolagets 

avkastning (Kraus och Burghof 2003). Innan perioden löper ut avkastar bolagen bra, medan 

efter periodens slut avkastar de sämre. Säljer VC-bolaget aktierna över börsen så tenderar 

företaget att gå sämre än om de säljer ett helt "block" till en annan institutionell ägare. Kraus 

och Burghof (2003) menar på att det är av vikt att det finns en ägare som kan kontrollera hur 

ledningen agerar. När lock-up-perioden löper ut så finner Brau et al. (2004) en negativ 

avkastning som beror på att incitamenten för ägare och ledning inte går helt i linje med varandra 

i samma utsträckning längre, vilket stödjer Kraus och Burghofs tes.  

Sammanfattningsvis finner vi i vår litteraturstudie att tidigare forskning som berört IPO:ers 

långsiktiga avkastning visar på att de nyintroducerade bolagen tenderar att avkasta sämre mot 

jämförbara noterade bolag över tid, där de sämst avkastande bolagen är koncentrerade till de 



9 
 

storleksmässigt allra minsta. Däremot finns det klara indikationer på att ägarförhållanden innan 

och efter IPO:n spelar roll för bolagens långsiktiga avkastning. Majoriteten av tidigare 

forskning finner att PE-ägda bolag som börsintroduceras uppvisar en bättre avkastning än 

jämförbara icke PE-ägda bolag och att det finns ett antal förklaringar bakom detta fenomen 

som exempelvis ledningsarbetet och signalvärden. Vi avser testa om denna, för PE-ägda 

nyintroducerade bolag, iakttagna långsiktiga avkastning även gäller den nordiska marknaden 

genom att beräkna den långsiktiga avkastningen och jämföra den mot icke PE-ägda företag. 

För att fördjupa vår analys kommer vi även testa för påverkan av bolagens storlek, då tidigare 

studier indikerar att bolagskarakteristika har en betydande roll för bolagens långsiktiga 

avkastning. Vi undersöker även om vi kan observera en långsiktigt sämre avkastning gentemot 

kontrollföretagen hos nyintroduktioner.  

4. Metod 

4.1 Ansats och kategorisering 

Vi antar en deduktiv ansats för att svara på vår frågeställning; uppvisar nyintroduktioner av 

PE-ägda bolag på den nordiska marknaden långsiktigt bättre avkastning gentemot 

nyintroduktioner av icke PE-ägda bolag? Vi avser att mäta den långsiktiga avkastningen och 

jämföra den mellan dessa två ägandegrupper. Vi delar in de nyintroducerade bolagen i två 

kategorier likt studierna av Bergström et al. (2006), Ritter (1991) och Brav och Gompers 

(1997). Dessa kategorier är bolag med en storägare som är ett PE-bolag och de som saknar en 

sådan storägare. Vi definierar ett företag som PE-bolag om de faller inom definitionen för VC 

eller BO. Vi definierar en storägare där PE-bolaget tillhör en av den 5 största ägarna i bolaget. 

Givet denna förutsättning kan PE-bolaget anses ha ett betydande inflytande.  

 

4.2 BHAR-modellen 

De flesta studier som studerar långsiktig avkastning gör detta över 3-årsperioder eller 5-

årsperioder (Bergström et al., 2006). Desto fler år som undersökningen sträcker sig över desto 

större är möjligheterna att få med fler händelser, såsom både kriser och efterföljande 

uppgångar, som kan påverka bolagen. Däremot har längre tidsserier nackdelen att flera av de 

senaste årens noteringar kommer att exkluderas och således kan undersökningen bli mindre 

aktuell. Vi mäter den långsiktiga avkastningen för en 3-årsperiod i likhet med Ritter (1991) 

men mäter även avkastning för 1 år för att även få med så många aktuella noteringar som 

möjligt. 
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Bergström et al. (2006) belyser att de modeller som oftast används för att mäta långsiktig 

abnormal avkastning är kumulativ abnormal avkastning (CAR) och köp och behåll abnormal 

avkastning (BHAR). Ritter (1991) använder sig också av dessa modeller i hans studie gällande 

nyintroduktioners långsiktiga avkastning på den amerikanska marknaden. Då vår studie till 

skillnad från tidigare nämnda studier inte utreder underprissättning utan enbart fokuserar på 

den långsiktiga avkastningen, använder vi oss av den senare modellen BHAR. En tilltalande 

fördel med denna modell är att den bättre avspeglar investerares verkliga upplevelse än andra 

tillämpade modeller avseende riskjusterad avkastning (Khotari och Warner, 2006). Mitchell 

och Stafford (2000) beskriver BHAR som;  

"Den genomsnittliga fleråriga avkastningen som ges av en investeringsstrategi där investering 

görs i alla företag som genomgår ett event för att sedan sälja av innehavet vid slutet av en 

fördefinierad period och jämföra dessa med en strategi där investering sker i liknande företag 

som inte genomgår samma event." 

Till modellen så är det nödvändigt att använda något som fungerar som en proxy för normal 

avkastning. Det finns två vedertagna metoder som används, att matcha bolag utifrån 

företagsspecifika kriterier eller att använda sig av en referensportfölj/index.  Vilket index som 

används som riktmärke för avkastning har betydelse för vilken inferens man kan göra om 

utfallet av nyintroduktionernas avkastning. Ritter (1991) finner som bekant att 

nyintroduktioner har en långsiktigt sämre avkastning mot redan noterade bolag, däremot lyfter 

han fram en tidigare studie där de finner att nyintroduktioner avkastar bättre (Buser och Chan, 

1987), detta beroende på att de använder olika jämförelseindex. 

Metoden med ett jämförelseindex har nackdelen att den leder till bias då portföljen månadsvis 

återbalanseras (Barber och Lyon, 1997). Att indexet omviktas innebär att sämre avkastande 

företag säljs och de bättre avkastande företagen köps, detta leder till att denna metod, med ett 

jämförelseindex, relativt till att använda ett kontrollföretag, kommer att framkalla negativt 

snedvridet medelvärde av BHAR (Barber och Lyon, 1997) Vi använder oss därför av metoden 

att matcha ihop nyintroduktionerna med en kontrollfirma, ett redan noterat bolag på Nasdaq 

Nordic, efter företagsspecifika kriterier då denna metod inte innehåller det omviktnings-bias 

som uppstår vid användning av ett index som proxy. Genom att använda oss av kontrollföretag 

elimineras även risken att valet av index kan avgöra resultatet i undersökningen. Till exempel 

om indexet som används har merparten bolag som kommer från en viss specifik industri eller 

några enstaka bolag har en stor vikt i indexet.  
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Vi matchar sampelföretagen med kontrollföretag baserat på vilken industri de är verksamma 

inom och vilken storlek bolagen har. Vi börjar med att matcha industrier och i nästa steg matcha 

storlek. Matchningen utifrån industri gör vi genom att, så långt som möjligt, matcha bolag som 

har samma NAICS-kod2. Saknas ett motsvarande bolag inom exakt samma industri så matchas 

bolagen antingen inom samma sub-industri eller som sista alternativ, inom samma generella 

industri (för de 4 bolag i vårt urval som saknar NAICS-kod klassificerar vi dem med hjälp av 

andra kodsystem och tilldelar dem en motsvarande kod i NAICS).  

När vi matchar efter storlek är det nyintroduktionernas marknadsvärde dagen efter noteringen 

vi utgår ifrån. En potentiell felkälla kan vara att flera nya bolag matchar med samma befintliga 

bolag. För att inte samma kontrollfirma ska användas mer än en gång, då ett redan listat bolags 

utveckling i sådana fall skulle kunna påverka studiens utfall, så matchas den nyintroduktion 

med tidigast noteringsdatum med en kontrollfirma först. Därefter har ingen annan 

nyintroduktion möjligheten att matcha med samma, redan listade bolag, utan kan endast 

matchas med kvarvarande (icke-matchade) bolag. 

BHAR-modellen i sig är inte heller helt utan nackdelar, modellen har problem med positiv 

snedvridning som en följd av att det inte är ovanligt att nya bolag kan ha en avkastning på över 

100 % under ett enskilt år, något som är mer ovanligt bland mogna bolag (Barber och Lyon, 

1997).  

𝐵𝐻𝐴𝑅𝑖,𝑡 =  ∏[1 + 𝑅𝑖,𝑡]

𝑡

𝑡=1

−  ∏[1 + 𝐸(𝑅𝑐,𝑡)]

𝑡

𝑡=1

 

BHAR-modellens beståndsdelar är t som står för tiden. I vårt fall är t, ett respektive tre år. Då 

vår data består av daglig avkastning så räknar vi ett års avkastning som den ackumulerade 

avkastningen över 261 handelsdagar. Ri,t är det nyintroducerade bolagets avkastning och E(Rc,t) 

är kontrollföretagets avkastning. Den abnormala avkastningen för det nyintroducerade bolaget 

(BHARit) beräknas genom att subtrahera kontrollföretagets avkastning från det nyintroducerade 

bolagets avkastning. BHAR för respektive urvalsgrupp (icke-PE och PE) används för att 

jämföra dessa grupper sinsemellan.  

 

                                                           
2 De två första siffrorna är vilken generell industri det rör sig om. Tredje siffran är vilken sub-sektor som bolaget 

klassificeras i och slutligen den fjärde siffran betecknar industrigrupp (det finns även möjlighet till att bolagens 

industri är ännu mer specificerade, men av de bolagen som finns med i vår data är det ingen som har en femte 

och sjätte siffra). (NAICS 2011) 
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4.3 Hypotes 

Vår hypotes formuleras enligt nedan där j står för PE-ägda företags IPO:er och k motsvarar 

icke PE-ägda företags IPO:er; 

𝐻0: 𝐵𝐻𝐴𝑅𝑗𝑡 =  𝐵𝐻𝐴𝑅𝑘𝑡     

𝐻1: 𝐵𝐻𝐴𝑅𝑗𝑡 >  𝐵𝐻𝐴𝑅𝑘𝑡     

Nollhypotesen (H0) menar att BHAR grupperna emellan inte skiljer sig åt medan vår 

mothypotes (H1) är formulerad så att de PE-ägda företagen har en högre BHAR och därmed 

avkastar bättre än icke PE-ägda IPO:er över den givna tidsperioden. För att testa detta statistiskt 

kommer ett en-sidigt t-test för de två grupperna, att genomföras. Testet är ensidigt för att öka 

den statistiska styrkan. Fama (1998) menar på att studier av långsiktig avkastning bör ha en 

riktning på hypotesen då tidigare studier har tyckts ha en lika stor tendens att visa på en relativt 

sämre avkastning som en högre avkastning.  

 

4.4 Regressionsmodeller och WR 

Vi genomför även en bivariat regression för att testa förklarandegraden av ägandet på den 

långsiktiga avkastningen. Variabeln ägande är en dummyvariabel som anger om företaget har 

ett PE-ägande vid introduktionen eller ej, BHAR är den långsiktiga avkastningen och alfa är 

ekvationens intercept. 

𝐵𝐻𝐴𝑅 =  𝛼 +  𝛽1Ä𝑔𝑎𝑛𝑑𝑒   

För att kontrollera att sambandet i vår regression inte är spuriöst så för vi in en kontrollvariabel, 

då vi i tidigare studier (Ritter, 1991), (Bergström et al., 2006) och (Brav och Gompers, 1997) 

noterat en tydlig effekt av bolagens storlek på deras långsiktiga avkastning. I vår andra 

regression använder vi oss således av en regressionsmodell där storlek står för bolagens 

marknadsvärde.  

𝐵𝐻𝐴𝑅 =  𝛼 +  𝛽1𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘 +  𝛽2Ä𝑔𝑎𝑛𝑑𝑒  

För att placera våra två företagsgruppers avkastning i ett sammanhang använder vi oss, likt 

Ritter (1991), av måttet värderelativitet (Wealth Relative, WR). Genom att matcha våra IPO-

gruppers, icke PE-ägda och PE-ägda, genomsnittliga avkastning över en 1-årsperiod och en 3-

årsperiod mot de matchande kontrollföretagens genomsnittliga avkastning över samma 

tidsperiod kan vi även uttala oss om företagens avkastning gentemot noterade bolag.  
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𝑊𝑅 =  
1 + 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑡 å𝑟𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝐼𝑃𝑂

1 + 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑡 å𝑟𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔
  

En värderelativitet (WR) som understiger 1,00 innebär att företaget har avkastat sämre medan 

ett värde över 1,00 innebär att företaget har avkastat bättre, gentemot det matchande 

kontrollföretaget (Ritter, 1991). Då våra kontrollfirmor inte inkluderar avlistade bolag från den 

nordiska börsen finns det ett survival bias i måttet som kan påverka värderelativitetsmåttets 

validitet negativt. Konsekvensen blir att vårt mått kommer tendera att underskatta IPO:ers 

BHAR.   

Tidigare studier på området har funnit en klar överrepresentation av de minsta bolagen i den 

sämst avkastande gruppen, därav kommer vi även att dela in våra undersökta bolag i kvartiler 

sorterat på deras respektive marknadsvärde för att undersöka om vi kan se om någon grupp 

avkastar sämre relativt övriga kvartiler. 

5. Data 

Vår avkastningsdata hämtar vi från Thomson Reuters Datastream. Vår proxy för nordiska 

marknaden består av noteringar på Nasdaq Nordic, vilket är en börs med samtliga bolag från 

huvudlistorna i Sverige, Danmark, Finland och Island. Vi har valt att exkludera mindre börser 

och marknadsplatser då regelverken skiftar mellan börserna och att marknadsplatser inte är 

reglerade marknader som huvudlistorna är (Nasdaq, 2016a).   

96 bolag har nyintroducerats på Nasdaq Nordic från 1 januari 2006 till och med 31 december 

2014, vilket är den period vi undersöker. Det som inte klassificeras som företags vanliga aktier, 

såsom investeringstrustar och depåbevis har exkluderats i detta material. Aktier som under 

perioden avlistas adderas manuellt till materialet genom att granska Nasdaqs surveillance 

reports för respektive år. Av dessa 96 stycken har vi ett bortfall på 2 bolag till följd av 

svårigheter att insamla information såsom avkastning och industriklassificering efter flera 

byten av verksamhetsinriktning. Vårt sampel består av färre antal bolag när det gäller vår 3-

åriga mätperiod på grund av avlistningar, samt att de bolag som inte varit noterade i 3 år av 

förklarliga skäl inte har en tillräckligt lång period av avkastningsdata. 

Information om hur ägarförhållandena i företagen ser ut innan introduktionen hämtas för hand 

från respektive bolags noteringsprospekt. 

I tabell 1 ser vi att tillverkning är den klart största industrin som innefattar cirka 30 % av alla 

noterade bolag i vårt sampel.  Efter tillverkning finner vi finans- och försäkringsbolagen följt 
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av fastighet, uthyrning och leasing-bolagen som utgör 18 % respektive 13 % av datamaterialet. 

Vår matchning leder till att 84 % av nyintroduktionerna kan matchas med en kontrollfirma 

inom samma industrigrupp och hela 96,8 % av bolagen kan matchas inom samma generella 

industri. 

 

Tabell 1: Antalet nyintroducerade bolag inom respektive två-siffrig NAICS industrikod 

NAICS  Beskrivning Frekvens Procent Kumulativ 

Frekvens 

Kumulativ 

Procent 

11 Jordbruk, skogsbruk, fiske och jakt 2 2% 2 2% 

21 Gruvdrift, brytning och olje- och gasutvinning 2 2% 4 4% 

22 Samhällsnytta 2 2% 6 6% 

23 Konstruktion 2 2% 8 9% 

31-33 Tillverkning 28 30% 36 38% 

42 Grosshandel 1 1% 37 39% 

44-45 Detaljhandel 5 5% 42 45% 

48-49 Transport och lagring 6 6% 48 51% 

51 Information 5 5% 53 56% 

52 Finans och försäkring 17 18% 70 74% 

53 Fastighet, uthyrning och leasing 12 13% 82 87% 

54 Professionell, vetenskaplig och teknisk service 8 9% 90 96% 

56 Administration, support, avfallshantering och 

sanering 

1 1% 91 97% 

62 Hälsovård och socialhjälp 1 1% 92 98% 

72 Boende- och matservice 2 2% 94 100% 

 

 

Tabell 2: Samplet av IPO:er fördelade per år och uppdelade på de två kategorierna Icke PE-ägande och PE-

ägande. Medel och median av marknadsvärdet i miljoner Euro. N är antalet. 

 IPO:er med icke PE-ägande  IPO:er med PE-ägande  Total 

År N Medel  Median  N Medel  Median    N 

2006 17 224,45 81,00  6 416,67 399,60  23 

2007 18 250,37 149,13  7 118,57 121,71  25 

2008 5 94,64 36,21  0 0,00 0  5 

2009 1 85,32 85,32  0 0,00 0  1 

2010 1 119,50 119,50  5 1289,41 302,59  6 

2011 4 134,06 156,84  3 101,80 115,23  7 

2012 1 67,53 67,53  1 277,60 277,60  2 

2013 7 107,92 117,67  3 558,02 650,64  10 

2014 8 369,28 184,82  7 989,06 405,87   15 

Totalt 62    32    94 

Genomsnitt 6,89 161,45 110,89  3,56 416,79 252,58  10,44 

 

Som det går att utläsa från tabell 2 över antalet nyintroduktioner per år på Nasdaq Nordic, 

kommer inte nyintroduktioner i ett jämt flöde. I den tidsperiod vi undersöker är det hela 48 

nyintroduktioner under åren före finanskrisen 2008. Efter finanskrisen är antalet introduktioner 

betydligt lägre medan de åter blir fler under tidsperiodens sista två år, 2013 och 2014. 

I tabellen så framgår det att PE-bolagen efter finanskrisen 2008 är tillbaka med ett större antal 

nyintroduktioner redan 2010 och tillbaka på toppnivån 2014. Fram till 2014 har däremot inte 
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nyintroduktionerna av de icke PE-ägda företagen återgått till hälften av antalet under toppåren 

2006 och 2007.   

Bolagen som innan introduktionen har en storägare som är ett PE-bolag är överlag större än de 

bolag som inte har ett PE-ägande, både sett till medel- och medianstorlek. 

6. Resultat och analys 

6.1 BHAR 

Vårt 1-åriga sampel består av 94 bolag där vi har beräknat BHAR. För den längre tidsperioden, 

3 år, har vi 68 bolag med tillräcklig data för att beräkna BHAR. Vi finner att BHAR ger extrema 

"outliers" som befinner sig över 3 standardavvikelser från medelvärdet. Därav har vi 

normaliserat vår data genom att använda oss av "trimming". Vi har exkluderat de bolag som 

befinner sig inom 5 respektive 95 percentilen i respektive bolagsgrupp.  

För 1-års BHAR återstår totalt 84 bolag efter normaliseringen medan det för den 3-åriga 

motsvarigheten återstår totalt 58 bolag. Vi ser att för den längre tidsperioden så ökar både 

intervallet och standardavvikelsen för båda grupperna. Detta kan förklaras av att sannolikheten 

för att observera större skillnader i avkastning tenderar att öka över tid.   

 

Tabell 3. Beskrivande statistik BHAR  

 BHAR 1år BHAR 3år 

Statistik PE Icke-PE PE Icke-PE 

Medelvärde % 4,21 −9,21 1,01 −23,61 

Median −6,76 −10,88 7,63 −27,49 

Standardavvikelse 31,93 37,21 69,23 62,69 

Antal 28 56 19 39 

Maximum (1) 64,75 80,70 135,04 97,81 

Minimum (1) −51,36 −95,29 −132,63 −130,85 

 

Vår studie ger en tydlig bild av förhållandet mellan PE-ägda och icke PE-ägda nyintroducerade 

företag. På ett års sikt ser vi att de PE-ägda företagen avkastar bättre än de icke PE-ägda 

företagen. De PE-ägda företagen avkastar i genomsnitt 13,4 % bättre än vad de icke PE-ägda 

företagen gör. Ett t-test för de båda gruppernas medelvärde, där vi antar lika varians i båda 

grupperna, ger möjligheten att vi kan uttala oss om denna skillnad har statistisk relevans. I vårt 

t-test finner vi att sannolikheten för att få en observerad skillnad minst lika extrem som 

resultatet för BHAR 1 år i tabell 4, som mäts av p-värdet, är <0,1. Detta innebär att vi med en 

signifikansnivå på 10% med statistisk säkerhet kan förkasta vår nollhypotes, alltså att ingen 
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skillnad kan påvisas mellan de två grupperna i vårt sampel på ett års sikt. Därmed bekräftas vår 

mothypotes; att de PE-ägda bolagen avkastar bättre än de icke PE-ägda. 

  

Tabell 4: T-test antagande lika varians 1 år.  

BHAR 1år  PE Icke-PE 

Medelvärde % 4,21 -9,21 

Varians 1019,31 1384,33 

Observationer 28 56 

Antagen skillnad i medelvärde, 𝐻0 0  

t-Stat 1,63**  
P(T<=t) en-sidig 0,05**  
Värde markerat med * indikerar signifikans på 10%-nivån, ** 5 % -nivån och *** 

1% -nivån. 

 

För 3-års BHAR (tabell 5) så finner vi liknande resultat som för 1-årsperioden. Vi ser i tabell 

4 att PE-ägda bolag i genomsnitt uppvisar en bättre avkastning än sina icke PE-ägda 

motsvarigheter.  Likt den första mätperioden finner vi att nollhypotesen kan förkastas på 10 %-

ig signifikansnivå då P-värdet är mindre än 0,1. Även här kan vi alltså bekräfta vår mothypotes; 

att de PE-ägda bolagen i genomsnitt avkastar bättre under 3-årsperioden. För icke PE-ägda 

bolag ser vi en tydligare negativ BHAR för den 3-åriga perioden gentemot 1-årsperioden. För 

PE-ägda bolag är BHAR positiv men har minskat något. Den observerade skillnaden i BHAR 

är cirka 25 % företagsgrupperna emellan.    

 

Tabell 5: T-test antagande lika varians 3 år 

BHAR 3 år  PE Icke-PE 

Mean 1,01 -23,61 

Varians 3930,43 4793,35 

Observations 19 39 

Antagen skillnad i medelvärde, 𝐻0  0  
t Stat 1,36*  
P(T<=t) en-sidigt 0,09*  

Värde markerat med * indikerar signifikans på 10%-nivån, ** 5 % -nivån och *** 1% -nivån. 
 

Som går att utläsa i tabell 6 finner vi att på ett års sikt är den genomsnittliga avkastningen 

positiv för PE-ägda företag och överstiger den genomsnittliga avkastningen hos 

kontrollföretagen. Detta ger ett värderelativitetsmått på 1,021 vilket innebär att de PE-ägda 

företagen haft en bättre avkastning gentemot matchande företag. För den andra gruppen, icke 

PE-ägda företag, så är förhållandet det omvända, de icke PE-ägda företagen uppvisar betydligt 

sämre avkastning gentemot kontrollföretagen. Värderelativitetsmåttet för dessa företag är 

0,923 vilket är klart sämre än samma mått för de PE-ägda företagen. Även för den 3-åriga 
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tidsperioden ser vi att de PE-ägda företagen avkastar bättre än kontrollföretagen och att de icke 

PE-ägda avkastar sämre än de matchande företagen. Värderelativitetsmåttet sjunker för icke 

PE-ägda bolag under den längre tidsperioden och visar på att dessa IPO:er, i linje med Ritters 

studie (1991), långsiktigt har avkastat sämre gentemot matchande företag. Vi finner statistisk 

signifikans (α=0,1) när vi utför ett t-test av WR för de icke PE-ägda företagen och 

kontrollföretagen för dessa perioder. Däremot kan vi inte med säkerhet hävda att skillnaden 

mellan PE-ägda företagen och kontrollföretagen är statistiskt signifikant.  

 

Tabell 6:Värderelativitetsmått för PE och icke-PE där WR motsvarar 1+z för IPO dividerat med 1+z för 

kontrollföretag.  

 1 år 3 år 

Ägande 
Kontrollföretag 

1+ z 

IPO 

1+ z 

WR P-

värde 

Kontrollföretag 

1+z 

IPO 

1+z 

WR P-

värde 

PE 1,04 1,06 1,02 0,75 1,07 1,17 1,10 0,81 

Icke-PE 1,01 0,93 0,92 0,1* 1,10 0,89 0,81 0,07* 

 𝑧 =
�̅�

100
 = genomsnittlig procentuell avkastning dividerat med 100.  

Värde markerat med * indikerar signifikans på 10%-nivån, ** 5 % -nivån och *** 1% -nivån. 

 

När bolagen har sorterats efter deras marknadsvärde där den 1:a kvartilen innehåller de 25 % 

allra minsta bolagen och den 4:e kvartilen innehåller de 25 % allra största, så noterar vi att 

bolagen i 4:e kvartilen efter 1 år har en högre BHAR än de i 1:a kvartilen, skillnaden är dock 

liten. Sämsta avkastning har 2:a och 3:e kvartilen. På 3 år är avkastningen i både 1:a och 4:a 

kvartilen sämre än för föregående period. Vi ser alltså inte något iögonfallande samband som 

skulle tyda på att en enskild kvartil står för en betydande sämre avkastning som skulle påverka 

resultatet för gruppen i stort. Vi observerar däremot att standardavvikelsen är betydligt större 

för de mindre bolagen över den 3 åriga perioden vilket tyder på att den långsiktiga avkastningen 

i den minsta kvartilen varierar mest.   

För 1-årsperioden så är 53 % av företagen PE-ägda i den 4:e kvartilen. I 1:a kvartilen är 10 % 

av företagen PE-ägda. För 3-årsperioden är 47 % av företagen PE-ägda i den 4:e kvartilen 

medan 20 % är PE-ägda i den 1:a kvartilen.   
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Tabell 7: BHAR uppdelat i kvartiler efter storlek för både 1 år och 3 år. Storlek median och storlek medelvärde 

är marknadsvärde i miljoner Euro. Antal är antalet IPO:er i respektive kvartil.  

 

BHAR  

1 år 

BHAR  

3 år 

BHAR  

1 år 

BHAR 

3år  

BHAR  

1 år 

BHAR  

3 år  

BHAR  

1 år 

BHAR  

3 år  

Kvartil 1 1 2 2 3 3 4 4 

Medelvärde % -2,07 -20,96 -11,51 -8,04 -3,82 -19,91 -0,41 -11,46 

Medianvärde -2,92 -3,49 -15,51 -19,35 -8,39 -11,89 -4,57 -25,06 

Standardavvikelse 46,56 82,54 30,96 64,68 35,31 68,30 36,15 66,70 

Minimum -95,29 -142,68 -63,86 -118,63 -84,21 -132,63 -62,90 -128,88 

Maximum 80,70 97,81 59,41 135,04 85,27 102,42 64,75 138,79 

Storlek median 

MEUR 30,72 29,24 116,50 86,71 254,84 193,32 674,33 650,64 

Storlek medelvärde 33,29 30,61 106,69 97,25 247,55 220,14 811,22 971,20 

PE-ägande % 10 20 43 33 38 47 53 47 

Antal 22 15 21 15 21 15 22 15 

 

6.2 Regressionsanalyser  

I tabellerna 8–11 redovisas resultaten från våra linjära regressionsanalyser. Vi saknar 

fullständiga data för 3 år för alla bolag i vårt ursprungliga sampel. Efter rensning för bolag där 

data inte finns och efter trimming av extremvärden återstår 60 bolag. För den 1-åriga perioden 

har vi 86 bolag i vårt sampel efter trimming av extremvärden.  

 

Tabell 8:1-årigt resultat för den bivariata 

regressionsmodellen där BHAR är den 

beroende variabeln och storlek den oberoende. 

Statistik 1år 

Multipel R 0,18 

R kvadrat 0,03 

Justerad R kvadrat 0,02 

Medelfel 36,98 

Observationer 86 

 

Värde markerat med * indikerar signifikans på 10%-nivån, ** 5 % -nivån och *** 1% -nivån. 

 

  

  Koefficienter Medelfel t-Stat P-värde 

Intercept -9,21 4,94 -1,86* 0,07* 

Ägande 13,86 8,37 1,66* 0,10* 
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Tabell 9: 3-årigt resultat för den bivariata 

regressionsmodellen där BHAR är den 

beroende variabeln och storlek den oberoende. 

Statistik 3år 

Multipel R 0,24 

R kvadrat 0,06 

Justerad R kvadrat  0,04 

Medelfel 67,91 

Observationer 60 

Värde markerat med * indikerar signifikans på 10%-nivån, ** 5 % -nivån och *** 1% -nivån. 

 

För den bivariata regressionen (regressionsmodell 1) finner vi en något högre justerad 

förklaringsgrad och statistiskt signifikanta resultat för den oberoende variabeln ägande 

(PE/icke PE) över båda tidsperioder, där den längre tidsperioden får en något högre 

förklaringsgrad. Då den justerade förklaringsgraden är högre för den bivariata 

regressionsmodellen så är detta är ytterligare ett bevis på att bolagsstorlek tycks vara en mindre 

bra proxy för BHAR.3    

Tabell 10: 1 årigt resultat för multivariata 

regressionsmodellen där BHAR är den 

beroende variabeln, storlek och ägande är 

oberoende variabler.  

Statistik 1år 

Multipel-R 0,19 

R-kvadrat 0,03 

Justerad R-kvadrat 0,01 

Medelfel 37,14 

Observationer 86 

 

  Koefficienter Medelfel t Stat P-värde 

Intercept -8,20 5,34 -1,54 0,13 

Storlek -0,004 0,01 -0,51 0,61 

Ägande 15,10 8,75 1,72* 0,09* 

Värde markerat med * indikerar signifikans på 10%-nivån, ** 5 % -nivån och *** 1% -nivån. 

 

 

 

 

                                                           
3 Den justerade förklaringsgraden tar hänsyn till antalet oberoende variabler i regressionen och korrigerar  
R2 beroende på antal variabler. Ju fler oberoende variabler desto mer korrigeras förklaringsgraden nedåt. 

 Koeffecienter Medelfel t-Stat P-värde 

Intercept -26,59 10,74 -2,48*** 0,01*** 

Ägande 34,49 18,60 1,85* 0,07* 
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Tabell 11: 3 årigt resultat för multivariata 

regressionsmodellen där BHAR är den beroende 

variabeln, storlek och ägande är oberoende 

variabler. 

 Statistik 3år 

Multipel-R 0,24 

R-kvadrat 0,06 

Justerad R-kvadrat 0,02 

Medelfel 68,49 

Observationer 60 

Värde markerat med * indikerar signifikans på 10%-nivån, ** 5 % -nivån och *** 1% -nivån. 
 

I vår multivariata regressionsanalys (regressionsmodell 2) finner vi att den justerade 

förklarandegraden (R2) är låg. 1,1 % respektive 7,5 % av variationen i BHAR kan förklaras av 

de oberoende variablerna för 1 år respektive 3 år. Vi ser att den oberoende variabeln storlek 

inte har någon statistisk signifikant påverkan då p-värde för båda perioderna överstiger 0,1. Vi 

finner 1-stjärnig signifikans (p <0,1) för dummyvariabeln ägande (PE/icke-PE) under den 1-

åriga och treåriga perioden. I regressionen finner vi inte någon förklarandegrad hos bolagens 

storlek på deras avkastning och även i vår univariata analys av bolagsstorlek ger inget stöd för 

att storleken skulle inneha en större betydelse för ett bolags långsiktiga avkastning.  

Trots de låga förklaringsgraderna i våra regressionsmodeller så finner vi att det ändå finns en 

påverkan som är statistisk relevant då vi ser att variabeln ägande ger signifikanta resultat i båda 

regressionerna.  

Sammantaget finner vi att de PE-ägda bolagen tydligt avkastar bättre än de icke PE-ägda 

bolagen. De icke PE-ägda bolagen som noteras visar även upp en negativ avkastning gentemot 

deras kontrollfirmor. Vi ser också att andelen PE-ägande är större bland de största bolagen men 

finner dock inget stöd för att storlek har en avgörande påverkan på den långsiktiga 

avkastningen. Därav ges inget stöd för att de mindre företagen, oavsett ägande, avkastar sämre, 

än de än de större bolagen och vice versa.  

 

6.3 Diskussion  

I denna studie har vi studerat om PE-ägda bolag som börsintroduceras uppvisar en högre 

avkastning gentemot icke PE-ägda bolag. Vi kan se en signifikant skillnad dessa grupper 

emellan där den förstnämnda gruppen visar på en klart bättre avkastning över samtliga 

mätperioder. Regressionsanalysen ger dock förhållandevis låg förklaringsgrad av den påverkan 

  Koefficienter Medelfel t-Stat P-värde 

Konstant -26,21 11,19 -2,34** 0,02** 

Storlek -0,001 0,01 -0,14 0,89 

Ägande 35,30 19,69 1,79* 0,08* 
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ägandet har på den långsiktiga avkastningen. En möjlig förklaring kan vara att det finns många 

andra bolagskarakteristika variabler som kan påverka ett bolags långsiktiga avkastning som 

inte fångas av våra regressionsmodeller.  

PE-ägda företag tycks avkasta bättre än sina respektive kontrollfirmor över båda 

tidsperioderna. För icke PE-ägda företag observeras en tydlig och signifikant sämre avkastning 

gentemot kontrollföretagen. Detta visar att den långsiktigt sämre avkastning som observerats 

hos IPO:er av Ritter (1991) tycks gälla för de icke-PE ägda företagen i vår studie. Det finns 

tecken på att de nyintroducerade PE-ägda bolagen kan vara ett möjligt undantag, men några 

definitiva slutsatser kan inte dras på grund av det statistiskt begränsade underlaget.    

Vi observerar en tydlig skillnad i storleken på bolagen, där medianbolaget av de PE-ägda 

bolagen tydligt har ett större marknadsvärde än hos de icke PE-ägda bolagen. Detta ligger väl 

i linje med vad Bergström et al. (2006) finner i sin studie, där de menar att de PE-ägda bolagen 

generellt är av större storlek sett till marknadsvärde. Detta i sig är inte bevis nog för att förklara 

den högre avkastning vi observerar hos PE-ägda bolagen, i synnerhet då vi till skillnad från 

Ritter (1991), Brav och Gompers (1997) och Bhabra och Pettway (2003) inte finner något stöd 

för att storlek har någon inverkan på den långsiktiga avkastningen. Däremot kan det ses som 

ett tecken på att PE-bolag tenderar att investera i större och mer mogna bolag som introduceras 

på börsen.  

Vad skillnaden i avkastning för nyintroduktioner, mellan PE-ägda och icke PE-ägda företag, 

grundar sig på är en fråga som även tidigare studier har sökt finna svar på. En förklaring kan 

vara att PE-ägda bolag generellt har en sundare organisationsstruktur och bättre ledning vilket 

kan förklara att de tenderar att prestera bättre även efter det att PE-bolaget avyttrat sitt ägande 

(Minardi et al., 2013), (Masulis och Thomas, 2008). Om denna organisations-struktur och 

ledning faktiskt är något som PE-bolaget för med sig och implementerar eller om det är något 

som PE-bolagen aktivt letar efter i sina portföljbolag, är en fråga som kan vara värd att följa 

upp. Bland annat finns det en klar skillnad mellan BO och VC gällande den strategi som 

tillämpas, exempelvis gällande ledningsarbetet. 

Vi finner likt Bergström et al. (2006) att PE-bolagen i lägre grad tycks tidsmässigt anpassa 

noteringen efter marknaden än vad andra typer av ägare gör (se tabell 2). En förklaring kan 

vara att PE-bolagen är intresserade av att de som har förvärvat aktier vid introduktionen ska få 

en god avkastning på längre sikt, även efter att PE-bolaget avyttrat sitt innehav. Detta för att 

skapa sig goda förhållanden för framtida affärer och att de därav inte söker en maximal 
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kortsiktig värdering vilket också lock-up perioden förhindrar. Till detta kan det dras paralleller 

till studierna av Megginson och Weiss (1991), Lin och Smith (1998) och Kraus och Burghof 

(2003) där de finner att VC-ägande är en form av certifiering av bolagen och att VC-ägarna är 

beroende av ett gott anseende för återkommande affärer. PE-bolagen tenderar att behålla en 

stor del av sitt ägande efter introduktionen av denna anledning, vilket innebär att även om 

IPO:n genomförs i tider av lägre värderingar så kan börsklimatet mycket väl ha ändrats när 

aktierna sedan börjar avyttras i större omfattning. Incitamentet för PE-bolagen att genomföra 

en fullständig exit till hög värdering torde vara större än att få lite mer betalt för sina aktier vid 

noteringstillfället.  

7. Slutsats 

Vår studie ger tydliga indikationer på att PE-ägande i en IPO ur ett investeringsperspektiv, 

ceteris paribus, vore att föredra framför icke-PE ägande. Trots en del negativa exempel som 

OW Bunker och Eltel finner vi att i genomsnitt så kommer de PE-ägda bolagen som 

börsintroduceras vara ett mer fördelaktigt långsiktigt investeringsalternativ (om det är 

avkastning som investeraren söker). Givet detta menar vi att PE-ägande, i linje med tidigare 

studier, kan ses som en kvalitetsstämpel. Om det beror på PE-bolagens inverkan på ledningen 

och organisationsstrukturen i likhet med vad Bessler och Kurth (2007) och Masulis och 

Thomas (2008) menar, låter vi vara osagt.  

Om nu PE-ägda bolag i genomsnitt avkastar bättre gentemot icke PE-ägda bolag resonerar 

Megginson och Weiss (1991) att en effektiv marknad borde prisa in detta vid introduktionen. 

PE-ägda bolag skulle då inte på lång sikt kunna uppnå en bättre avkastning. Vår studie visar 

att uppenbarligen är så inte fallet. Vår studie kan då tolkas som ytterligare en indikation på att 

marknaden inte är fullständigt effektiv.  

Vår studie är ett bidrag till ökad kunskap om den nordiska börsen där tidigare forskning inom 

området är knapp. Förhoppningsvis kan studien ge investerare ett ytterligare beslutsunderlag 

för att finna bättre investeringar och i längden så att kapitalallokeringen sker mer effektivt 

genom att de företag som är sunda och bra skötta har tillgång till kapitalanskaffning för att 

kunna drivas framåt.  

Då PE-ägda IPO:er har visat sig leverera en bättre långsiktig avkastning gentemot icke-PE 

ägda företag på Nasdaq Nordic, så är orsakerna bakom denna högre avkastning ett högst 

intressant område. Vad är det som PE-bolagen egentligen gör med de företagen som de är 
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ägare av? Vi har berört tänkbara förklaringar som ledningsförändringar och 

kompetensförsörjning. Att i framtida studier även utreda lock-up periodens påverkan skulle 

skapa förutsättningar för en mer djupgående analys av PE-ägandets implikationer.  
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