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Sammandrag 

Denna studie undersöker hur ett listbyte till Nasdaq Stockholm från en annan svensk 

marknadsplats påverkar aktieavkastningen inför och efter genomfört listbyte. Studiens urval 

om 57 urvalsbolag under åren 2004–2016 presenterar övertygande resultat, efter genomförd 

eventstudie på kort och medellång sikt. Studien påvisar en positiv abnormal avkastning inför 

listbytet, med särskilt god utveckling de sista 15 handelsdagarna. Studien kan inte dra några 

slutsatser om perioden efter genomfört listbyte mer än att empirin indikerar en svag nedgång. 

Listbytande bolag anses således vara en god kortsiktig investering, medan resultat om dess 

långsiktighet lämnar mer att önska. 
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1.Inledning 

Den svenska aktiemarknaden är uppdelad i ett flertal marknadsplatser (listor) avsedda för 

aktiehandel, som i sin tur fördelas i segment. Stockholmsbörsen, formellt Nasdaq Stockholm, 

är den marknad många associerar till först och består av 302 bolag fördelade på tre segment. 

Utöver Stockholmsbörsen finns ett antal övriga marknadsplatser, reglerade eller oreglerade, 

som differentierar sig i de regleringar och krav som ställs på emittenter. Skillnader mellan listor 

öppnar upp för möjlighet och anledning till byten sinsemellan. (Nasdaq, 2016a) 

Under åren 2004–2016 har 65 svenska aktiebolag valt att byta lista till Nasdaq Stockholm från 

marknadsplatserna First North, NGM Equity eller Aktietorget (Nasdaq, 2017a). Listbyten 

möjliggörs ofta delvis av bolagets tillväxt, medan företagens incitament till initiering av 

processen är desto fler. Strävan efter en bredare ägarbas, ökad uppmärksamhet samt 

kvalitetsstämpeln av en högre ansedd marknadsplats hör till de primära faktorerna bakom ett 

genomfört listbyte, visar en masteruppsats som studerat företagens prospekt vid listbyten (Toll 

och Gustafsson, 2011). Baker och Johnson (1990) finner liknande indikationer gällande 

prestige och synlighet på större marknadsplatser, med kompletterande incitament som bolagens 

förhoppning om ökad prisstabilitet till följd av högre likviditet i aktien. 

Tidigare forskning om ett bolag listande och dess effekter på aktiepriset är omfattande, där en 

av de första studierna genomfördes av Ule (1937). Artikeln observerar en positiv abnormal 

avkastning inför listandet, och en negativ abnormal avkastning efter. Kompletterande forskning 

finner konsekventa resultat – en anomali McConnell och Sanger (1987) beskriver som retlig på 

grund av dess envishet och svårhärledda orsak (Dharan och Ikenberry, 1995).  

Vidare har senare forskning intresserat sig allt mer för listbyten och dess många potentiella 

effekter på bolag och dess aktieägare. Amerikanska studier finner resultat som liknar effekten 

vid listbyten med den vid ett nylistande, både i mätbara värden som prispåvekan men även i 

synlighet och informationsflöde från bolaget (Baker och Edelman, 1992; Baker et al., 1999). 

En återhämtning av den vid annonsering ökade aktiekursen identifieras på fler marknader, 

däribland den taiwanesiska, medan en fransk studie inte påvisar samma effekt. (Liao och Yu, 

2013; Bacmann et al., 2002) Resultaten tyder på att listbyten i sin natur kan vara 

svårgeneraliserade över nationella gränser. Då världens aktiemarknader med dess olika 
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marknadsplatser kan se väldigt olika ut bör incitament och möjligheter skilja sig. 

Listbyteseffekten torde i sin helhet grundas i föreliggande skillnad mellan de två 

marknadsplatserna byte sker emellan. 

Fama (1970) presenterar teorin om en effektiv marknad, där aktiepriset bör spegla all tillgänglig 

information på marknaden vid semi-stark effektivitet. Med bakgrund i tidigare studier som 

påvisar en successivt ökande och senare dalande priseffekt av listbyten vore det intressant att 

identifiera en sådan eventuell anomali i Sverige. Tidigare utländska studier och dess slutsatser 

torde vara svårapplicerade på den svenska aktiemarknaden då mängden marknadsplatser och 

dess karaktär skiljer sinsemellan.  

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur ett bolags listbyte till Nasdaq Stockholm från en 

annan svensk marknadsplats påverkar aktieavkastningen inför och efter genomfört listbyte.  
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2. Ramverk 

I detta kapitel introduceras den svenska aktiemarknaden, dess uppbyggnad, regleringar samt 

tillhörande definitioner. 

2.1 Svenska aktiemarknaden 

Det finns idag två reglerade marknader (börser) i Sverige; Nasdaq Stockholm ägt av Nasdaq 

Stockholm AB samt Nordic Growth Market Equity ägt av tyska Börse Stuttgart, varav den 

förstnämnda är mest namnkunnig. Tillstånd att bedriva reglerad marknad erhålls av 

Finansinspektionen, enligt Lag om Värdepappersmarknaden (2007:528). (Finansinspektionen, 

2016; SFS, 2016) 

Utöver de svenska börserna finns även tre handelsplattformar, Multilateral Trading Facility 

(MTF). Dessa är First North1 (tidigare Nya Marknaden), Nordic MTF samt Aktietorget. Likt 

börserna erhålles tillstånd av Finansinspektionen, medan marknaderna anses oreglerade på 

grund av det mindre omfattande regelverket. (Finansinspektionen, 2016) Denna studie väljer 

att kalla samtliga bolag för listade, med särskiljningen mellan börs och handelsplattform(MTF). 

Samlingsnamnet för samtliga listor är (aktie)marknadsplats. Med listbyte menas när ett företag 

väljer att byta marknad där dess ägarandelar, aktier, handlas.  

Figur 1: Den svenska aktiemarknadens uppbyggnad med oreglerade handelsplattformar, MTFs, i grått. 

 

                                                 

1 Inklusive First North Premier, ett segment med ökade krav på informationsdelning och redovisning. 
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2.2 Noteringsprocess, Nasdaq Stockholm 

En listning på Nasdaq Stockholm tar ungefär 3–6 månader beroende på hur väl förberett 

företaget är (Nasdaq, 2017b). Detta påverkas till stor del av hur mycket tid ledningen kan frigöra 

samt externa faktorer såsom revisorernas granskning. Det listande företaget skriver ett kontrakt 

med Nasdaq där alla detaljer ingår och detta kontrakt hålls konfidentiellt. En skriftlig ansökan 

ska lämnas in till bolagskommittén som beslutar om noteringen. (Nasdaq, 2016b) 

 

Figur 2: Noteringsprocessen för Nasdaq Stockholm, indelat i fem steg. 

2.3 Krav på emittenter, svenska marknadsplatser 

Reglerade och oreglerade marknader skiljer sig i kraven de ställer på emittenter. Skillnaderna 

är många, på både övergripande och detaljerad nivå, varpå ett urval gjorts med fokus på de 

faktorer som anses relevanta inom studiens ramar och teoretiska hänvisningar.  

Samtliga marknadsplatser ställer spridningskrav på ansökande bolag, för att säkerställa ett 

befintligt utbud samt en efterfrågan om dess aktier. Spridningskraven är som följande: 

• Nasdaq Stockholm kräver att ett ”tillräckligt antal aktier” ska finnas i allmän ägo samt 

att bolaget ska ha ett ”tillräckligt antal aktieägare”. Detta uppfylls om 25 % av aktierna 

är i allmän ägo, samt efter tumregeln att minst 500 aktieägare existerar vid notering där 

varje ägare håller aktier värda minst 1000 euro.  (Nasdaq, 2016a; Nasdaq, 2013) 

• NGM Equity kräver att 10 % av aktierna är i allmän ägo och att bolaget har ett 

”tillräckligt antal aktieägare”. Detta uppfylls i normalfall där minst 300 aktieägare håller 

aktier värda minst 5000 svenska kronor. (NGM AB, 2016) 

• First North kräver att ett ”tillräckligt antal aktieägare” håller aktier värda minst 500 

euro, samt att 10 % av aktierna är i allmän ägo (Nasdaq, 2016c). Tumregeln menar att 

ett ”tillräckligt antal aktieägare” uppgår till ca 300 stycken (Albemark, 2016). 
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• Aktietorget kräver att 300 aktieägare håller aktier värda minst 10 % av basbeloppet, 

vilket 2017 uppgår till 4480 svenska kronor, samt att minst 10 % av aktieägarna äger 

mindre än 10 % av bolagets kapital. (Aktietorget, 2017; SCB, 2016) 

Endast Nasdaq Stockholm och First North Premier ställer särskilda krav på emittentens 

marknadsvärde. Nasdaq Stockholm kräver ett förväntad marknadsvärde på aktierna om 1 

miljon euro och First North Premier 10 miljoner euro (Nasdaq, 2016a; Nasdaq, 2016b). I övrigt 

gäller bestämmelserna enligt 1 kap. 14 § i Aktiebolagslagen (SFS 2005:551), där krav på 

aktiekapital om 500 000 svenska kronor ställs på publika aktiebolag (SFS, 2005). 

Bolag noterade på de reglerade marknaderna måste upprätta koncernredovisningen enligt 

International Financial Reporting Standards (IFRS). Detsamma gäller inte bolag listade på 

MTF:er, där lägre krav kan ställas med fokus på exempelvis nationella redovisningsregelverk. 

Vidare måste inte bolag på dessa marknader rapportera kurspåverkande information till 

Finansinspektionen, vilket börsnoterade bolag åläggs (Finansinspektionen, 2016). Nasdaq 

Stockholm kräver, som huvudregel, fullständiga publicerade redovisningshandlingar för tre 

tidigare år (Nasdaq, 2016b). Samma krav ställs inte på de övriga marknadsplatserna. 

Avslutningsvis kräver både Nasdaq Stockholm och NGM Equity en dokumenterad 

vinstintjäningsförmåga, alternativt tillräckliga finansiella resurser för 12 månaders drift 

(Nasdaq, 2016a; NGM AB, 2016). Liknande krav ställs inte på First North eller Aktietorget, 

även om de i praktiken kan ställa liknande förväntningar (Albemark, 2016). 

2.4 Investeringsmöjligheter 

En viktig skillnad mellan reglerade och oreglerade marknader är fondförvaltarnas möjligheter 

att handla bolagets aktie. 5 kap. 5 § i Lagen om Värdepappersfonder (2004:46) stadgar att högst 

tio procent av fondens värde får upptas av värdepapper som handlas på andra än reglerade 

marknader (SFS, 2004). Det innebär i praktiken en relativt omfattande reglering där fokus aldrig 

kan vara på oreglerade marknader. Utöver lagrummet regleras placering ytterligare av 

fondförvaltarna själva, med ofta ännu hårdare krav och ibland nolltolerans mot onoterade bolag. 

(AMF, 2013; Didner & Gerge, 2016; Lannebo Fonder, 2015; Spiltan Fonder, 2006; Swedbank, 

2017)  
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3. Teori 

Detta kapitel presenterar applicerbara vetenskapliga teorier för att sedan diskutera tidigare 

forskning och dess gemensamma respektive motsägelsefulla slutsatser. Utifrån tidigare 

forskning presenteras sedan studiens hypoteser. 

3.1 Effektiva marknadshypotesen 

Fama et al (1969) skriver att priset på en aktie konstant förändras när ny information blir 

tillgänglig. Senare väljer Fama (1970) att utveckla sin teori och delar in marknaden i tre stadier 

av marknadseffektivitet. De grundläggande antaganden Fama använder för att marknaden ska 

vara effektiv är att det inte finns några transaktionskostnader, att all offentlig information är 

gratis för investerare och att all information prisas in på ett korrekt sätt (Fama, 1970).  

• Svag marknadseffektivitet: All historisk data prisas in i aktiepriset och ingen 

information om framtiden tas med i beräkningarna. I detta läge går det inte att 

systematiskt nå överavkastning enbart genom att studera historiska priser då aktien har 

en ”random walk”, det vill säga att aktiens rörelser är helt slumpmässiga. 

• Semi-stark marknadseffektivitet: All offentlig information och historisk information 

prisas in i aktiepriset. Här går det inte att systematiskt nå överavkastning genom att 

enbart studera historisk och offentlig information. 

• Stark marknadseffektivitet: All information om bolaget prisas in, även privat 

information. I detta läge går det inte att systematisk slå marknaden även om man har 

tillgång till privat information. Företagets aktie är korrekt prissatt och enbart nya 

händelser kan påverka kursen.  

Denna studie kommer undersöka hur marknaden reagerar på ny offentlig information och testar 

därmed den semistarka formen av marknadseffektiviteten. En prisförändring i aktien efter att 

ny information blivit publik visar hur marknaden reagerar på den nya informationen.  

3.2 Informationsasymmetri 

Akerlof (1970) beskriver hur bilmarknaden exemplifierar en viss relation mellan köpare och 

säljare väl. Som säljare tenderar kunskapen om varan, i exemplet bilen, vara överlägsen den 

hos köparen. Den brett applicerbara symboliken är informationsproblemet som uppstår när två 



 

 

 

7 

parter besitter olika mängd information och kunskap om en för båda relevant vara eller tjänst. 

På aktiemarknaden är denna informationsasymmetri ständigt närvarande och oundviklig, där 

läckage från företag eller analytikers djupa kunskap kan höja dess effekt (Leland och Pyle, 

1977). Reglering existerar för att tackla dessa asymmetrier, exempelvis Lagen om straff för 

marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden (2016:1307) som behandlar förvärv av aktier 

inom företag där köparen har särskild insyn. Healy och Palepu (2001) visar hur delgivande av 

information, reglerad eller frivillig, kan associeras med ett företags aktieutveckling samt 

analytikerintresse. Forskningen om informationsasymmetri tillför ett perspektiv på studier om 

listbyten, på grund av de förändringar bytet ofta medför.2 

3.3 Litteraturgranskning 

Viktigt vid studerande av listbyten är att urskilja ett byte mellan listor och dess effekter från 

introduktionen till listor i bredare termer. Att studera listande som fenomen, och därigenom 

inkludera bolag vars listande är dess första, riskerar spä ut empirin med faktorn att tidigare 

privata bolag öppnas upp för publikt ägande. Forskning i båda former är dock relevant inom 

studiens ramar, så länge skillnaden förblir tydlig och transparent. Urvalet av tidigare forskning 

är gjort med listbyte som exklusivt fokus medan studier som behandlar perioden både före och 

efter inkluderas för att i helheten komplettera varandra. 

Ule (1937) undersöker 29 amerikanska företag som under dryga tre år mellan 1934–1937 bytte 

marknadsplats från en Over-The-Counter (OTC)-marknad till New York Stock Exchange 

(NYSE) eller New York Curb Exchange (senare känt som American Stock Exchange (AMEX), 

idag NYSE Alternext U.S). Studien visar att företagen inför listbytet tenderar överavkasta ett 

av artikeln specificerat branschindex, medan tiden efter genomfört listbyte präglas av 

underavkastning. Valet av tidsperiod, som beskrivs inkludera en rådande bull movement, 

gynnar studien med ett ökat urval till följd av fler listbyten men kan även komma påverka en 

investerares syn på varje enskilt listbyte. Om frekvensen av en händelse (i studien listbyten) är 

ovanligt hög torde uppfattningen av dessa påverkas i jämförelse med tider av betydligt lägre 

frekvens. Ying et al. (1977) visar på resultat konsekventa med dessa när de studerar 248 

                                                 

2 Se avsnitt 2.3 samt 2.4, skillnader mellan marknadsplatser. 
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amerikanska företag som genomfört listbyten till AMEX eller NYSE under åren 1966–1968. 

Studien presenterar en genomsnittlig ackumulativ riskjusterad avkastning på 16,68 % under de 

sex månaderna inför listbytet, medan samma siffra sex månader efter genomfört listbyte ligger 

på -4,92 %. Som siffrorna indikerar, observerar Ying et al (1977) en betydande positiv 

avkastning inför listbytet medan den negativa återgången därefter är något mer blygsam. 

McConnell och Sanger (1987) studerar 2482 företag som bytt marknadsplats till NYSE under 

åren 1926–1982 och presenterar således den kanske mest omfattande studien inom ämnet.   

Artikeln fokuserar på priseffekter efter genomfört listbyte, och finner där en genomsnittlig 

ackumulativ riskjusterad avkastning på -3,9% under en 12-månadersperiod. Studiens sekundära 

syfte, efter att ha bekräftat en påvisad negativ priseffekt konsekvent med tidigare forskning, är 

att söka klarhet i de bakomliggande faktorerna. McConnell och Sanger (1987) undersöker ett 

flertal potentiella förklaringar, däribland listspecifika tendenser för NYSE, trenden av 

nyemissioner efter listbyten samt – kanske av störst intresse för vår studie – om en negativ 

abnormal avkastning efter listbyte är en rättelse av en initial överreaktion på marknaden. Ingen 

slutsats kring orsak kan fattas. Anomalin beskrivs som retlig då den är mycket närvarande men, 

trots extensiva försök, svårförklarlig. Dharan och Ikenberry (1995), vars studie presenterar ett 

närmast identiskt syfte som ovan beskriven, studerar 2889 amerikanska listbyten mellan 1962–

1990 och finner resultat konsekventa med tidigare forskning. De hävdar att den abnormala 

avkastningen är förvånansvärt låg, med tanke på hur vanligt listbyten mellan två etablerade 

marknadsplatser är i USA. Den någorlunda konsekventa forskningen härleder studiens två 

hypoteser: 

H1: Det sker en positiv abnormal avkastning för företagen innan genomfört listbyte. 

H2: Det sker en negativ abnormal avkastning för företagen efter genomfört listbyte. 

Avslutningsvis så noteras liknande effekter på andra aktiemarknader än nordamerikanska. 

Hwang och Jayaraman (1993) påvisar negativ abnormal avkastning efter listbyten till Tokyo 

Stock Exchange. Samma effekt observeras på den taiwanesiska aktiemarknaden, som även 

studerar perioden inför listbytet där resultaten är konsekventa med de från Ying et al. (1977) 

(Liao and Yu, 2013). En av få studier som går emot tidigare forskning är en fransk, där positiv 

abnormal avkastning observeras både inför och efter genomfört listbyte (Bacmann et al., 2002). 

Ett fåtal studier i relation till varandra utgör inte en säker grund, men de skilda resultaten 
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kombinerat med olikheterna mellan nationella aktiemarknader kan indikera att skillnader i 

effekt av listbyten föreligger mellan länder. Skillnader i metod bör även tas hänsyn till vid 

jämförelse av tidigare studier, då studieperiodernas längd kan skilja sig avsevärt. 

Författare Inför Efter Längd på eventfönster Land 

Ule (1937) Överavkastar Underavkastar 24 månder innan och efter bytet USA 

Ying et al. (1977) Överavkastar Underavkastar 24 månader innan och efter bytet USA 

McConell & 

Sanger (1987) 

- Underavkastar 12 månader efter bytet USA 

Hwang & 

Jayaramen (1993) 

- Underavkastar 9 dagar efter bytet Japan 

Dharan & 

Ikenberry (1995) 

- Underavkastar 36 månader efter bytet USA 

Bacmann et al. 

(2002) 

Överavkastar Överavkastar 5 dagar innan till 250 dagar efter 

bytet 

Frankrike 

Liao & Yu (2013) Överavkastar Underavkastar 10 dagar innan annonsering till 

90 dagar efter bytet. Snitt på 100 

dagar mellan annonsering och 

listbyte. 

Taiwan 

 

Tabell 1: Sammanställning av tidigare studier, dess studieplats, metod och slutsats. 
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4. Metod 

Detta kapitel går igenom studiens metod och dess beräkningar. Vidare diskuteras de val som 

gjorts, hur de härleds samt eventuella effekter av dessa. 

Studien ämnar uppfylla syftet genom tillämpning av en eventstudie (MacKinlay, 1997). Med 

tanke på urvalets ringa storlek kommer eventstudien kompletteras med en analys av 

urvalsbolagens snittavkastning. Ett sådant komplement bidrar med visuella indikationer till en 

studie där statistisk signifikans kan vara svåruppnåeligt.  

4.1 Data och urval 

Studien avgränsar sig till bolag som genomfört listbyte till Nasdaq Stockholm från en annan 

svensk marknadsplats under tidsperioden 2004–2016, vilket uppgår till 65 företag. Genom att 

inleda studien 2004 så undviks IT-boomens värsta år, 2000-2002 (Nasdaq, 2017c). Börsen har 

även haft ett år på sig att återhämta sig. Företag och datum för listbyten är inhämtade från 

Nasdaq Stockholms förändringslogg. Historisk kursutveckling för urvalsbolagen samt SIXRX 

är insamlad via Thomson Reuters Eikon samt Thomson Reuters Datastream. 

4.1.2 Urvalskriterier och bortfall 

Av de 65 bolagen återstår 57 efter bortfall enligt urvalskriterierna nedan, där företaget bör: 

✓ ha noterats på Nasdaq Stockholm under tidsperioden. 

✓ genomfört listbytet från en svensk marknadsplats. 

✓ varit listade minst 220 handelsdagar på ursprungslistan. 

✓ varit listande minst 100 handelsdagar på Nasdaq Stockholm. 
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Diagram 1: Sammanställning av studiens urval, presenterat efter studiens tidsperiod. 

Av de sju bortfallen kan fyra härledas av för få dagar på ursprungslistan, en av för få 

handelsdagar efter genomfört listbyte, två av saknad aktiedata, samt en av extrema 

avkastningsvärden.3 

4.2 Eventstudie 

För att titta på hur listbyten påverkar ett företags aktiekurs används en eventstudie. Vad som 

undersöks i eventstudien är om det bildas abnormal avkastning vid listbytesdagen och 

omkringliggande dagar. Den abnormala avkastningen räknas ut genom att subtrahera 

företagens förväntade avkastning från den faktiska avkastningen. Eventstudien kräver vissa 

bestämda parametrar. Dessa är händelsedagen, hur långt händelsefönstret ska vara, hur lång 

estimeringsperioden ska vara samt val av metod för normalavkastning. (MacKinlay, 1997) 

Händelsefönstret är de dagar som undersöks för att observera effekter runt händelsedagen. 

Händelsefönstret inkluderar alltid händelsedagen och dagen efter, men är oftast längre än så 

(MacKinlay, 1997). Händelsedagen i denna studie är första handelsdag på Nasdaq Stockholm. 

                                                 

3 Ett urvalsföretag visade på en abnormal avkastning om -1300% under studieperioden, varpå den senare 

eliminerades från samtliga beräkningar. 
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MacKinlay (1997) beskriver att normalfördelad underliggande population bör antas vid 

beräkning av normal och abnormal avkastning. Ett sådant antagande bör göras både för den 

abnormala avkastningen samt asset returns, varpå studien beräknat kurtosis och skevhet för 

abnormal avkastning under händelsedagen samt daglig marknadsjusterad avkastning4 under 

hela studieperioden, för samtliga urvalsbolag. 

 Kurtosis Skevhet 

Abnormal avkastning t0 3,42 1,59 

Marknadsjusterad avkastning t-100 – t100 31,38 1,69 

 

Tabell 2: Sammanställning av kurtos och skevhet vid test av normalfördelning 

Resultatet visar på toppiga och något skeva kurvor, då värdena ligger utanför rekommenderade 

intervall (Hamberg, 2013). Detta indikerar att fler observationer samlas runt medianen än vid 

normalfördelad population samt att svansarna inte är proportionella, vilket är vanligt 

förekommande för daglig avkastningsdata (Brown and Warner, 1985). En metod för att 

underlätta normalfördelningen vore att behandla urvalets extremvärden. Hamberg (2013) 

beskriver att ett sådant tillvägagångssätt, såsom trimming eller winsorizing, snarare skadar 

studier där extremvärden har relevans. Börsnotering ges som exempel på sådan forskning, där 

listbyten anses närliggande nog för att dra liknande slutsatser. Fördelningen är således inte 

optimal, men bedöms samtidigt inte vara avvikande nog för att vidta åtgärder utöver det tidigare 

borttagna extremvärdet. Studien väljer därmed, efter ovan presentation av urvalets eventuella 

risker, att anta approximativ normalfördelning. 

Kothari (2001) delar in eventstudier i två delar, de med korta eller långa eventfönster. Korta 

eventfönster är allt från några sekunder till några dagar och testar marknadseffektiviteten 

genom att studera avkastningen under några specifika dagar kring eventfönstret. Långa 

eventfönster studerar avkastningen under längre tid, vanligtvis ett till fem år. Marknaden kan 

över- och underreagera då investerare kan misstolka information. Återhämtning från en sådan 

felvärdering kan ta lång tid, varpå ett längre eventfönster är att föredra. Kothari (2001) nämner 

tre problem med eventstudier om ett långt eventfönster tillämpas. Det första är felaktiga 

                                                 

4 Se formel 14. 
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estimationer av risken. Det kan uppstå då känsligheten i en riskfaktor är mätt felaktig eller när 

relevant riskfaktor är utelämnad från modellen för förväntad avkastning. Det andra problemet 

är dataproblem där Kothari nämner det vanligaste felet, survivor bias. Förutom felaktiga 

estimationer utav risk och dataproblem så uppstår ett tredje problem när slutsatser ska dras om 

den effektiva marknadshypotesen, då det saknas modeller som använder en ineffektiv marknad 

som nollhypotes (Kothari, 2001). 

4.2.1 Fönster 

Eventfönstret ska vara tillräckligt stort för att ta med alla händelser som kan påverka studien. 

(MacKinlay, 1997). Tidigare forskning om listbyten studerar händelser de första tio dagarna 

efter eventet upp till 3 år efter listbytet (Dharan och Ikenberry, 1995; Liao och Yu, 2013). I 

denna studie kommer två olika eventfönster att tillämpas. Dels 100 handelsdagar innan till 100 

handelsdagar efter bytet, benämnt medellång sikt, för att få med så många relevanta händelser 

som möjligt inklusive annonseringsdag. Det andra eventfönstret på 20 handelsdagar innan och 

20 handelsdagar efter, benämnt kort sikt, ämnar studera händelserna kring själva listbytesdagen 

mer specifikt. Varför långa eventfönster inte används (längre än 1 år) är för att undvika risken 

att inkludera irrelevanta händelser som kan skapa missvisande indikationer (Kothari, 2001). 

 

 

 

Estimeringsfönstret i denna studie kommer vara på 120 dagar enligt rekommendation från 

MacKinlay (1997). För båda eventfönsterna kommer estimeringsfönstret att vara 220 

handelsdagar innan listbytesdagen till 100 handelsdagar innan. Estimeringsfönstret undviker på 

så vis annonsering av listbyte, och i vissa fall annonsering av ambitionen att genomföra ett 

listbyte. Förhoppningen är att listbytet således isoleras ytterligare. 
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4.2.2 Val av index 

Vid val av index till beräkning av normal avkastning har ett flertal faktorer övervägts. 

MacKinlay (1997) beskriver att valt aktieindex bör vara brett baserat, vilket exkluderar smalare 

index som endast inkluderar få men ofta stora bolag. Vidare bör det vara representativt för den 

svenska aktiemarknaden i sin helhet, baseras på totalavkastning samt ha tillgänglig kursdata 

sedan 2004. Brown och Warner (1980) visar att värdeviktade index, där bolag påverkar index 

olika mycket beroende på storlek, riskerar resultera i en upward bias vid beräkning av 

marknadsjusterad avkastning vilket riskerar en undersöknings undkommande av abnormal 

avkastning. Optimalt vore då ett likaviktat index där bolag representerar lika stora delar av 

index vardera. Ett fåtal likaviktade index som möter kriterierna existerar, däribland 

OMXS40TR. Problematiskt är att dessa i regel introducerades efter inledning av studieperioden 

(Nasdaq, 2017d). 

Förutsatt ett värdeviktat index som enda kvarstående möjlighet så faller valet på SIX Return 

Index (SIXRX), på grund av dess höga representativitet av samtliga bolag på Nasdaq 

Stockholm samt tillgängligheten till historisk kursdata. En potentiell problematik vid 

användning av SIXRX, som baseras på Nasdaq Stockholms kursutveckling, är att samtliga 

urvalsbolags ursprungslista är en annan än Nasdaq Stockholm inför listbyte, och genomgående 

Nasdaq Stockholm efter genomfört listbyte. Följden blir att normal och abnormal avkastning, 

som beräknas relativt marknadsutveckling, baseras på två frånkopplade marknader inför 

listbyte men två svagt sammankopplade marknader efter genomfört listbyte. Beräkning av 

abnormal avkastning efter listbyte sker således, konservativt tolkat, in sample vilket går emot 

rekommenderat tillvägagångssätt (MacKinlay, 1997). Det presenterar dock ett bias som är nära 

omöjligt att undgå, då enda lösningen vore en användning av index som exkluderar samtliga 

bolag på Nasdaq Stockholm – Sveriges största börs och aktiemarknadsplats. Studien noterar 

men väljer därmed att bortse ifrån den risken. Eventuell effekt på slutresultat bedöms även vara 

nära obefintlig, då nylistade bolag generellt påverkar SIXRX i mycket låg utsträckning på grund 

av dess storlek. Här gynnas studien således av att valt index inte är likaviktat, utan värdeviktat.  

Ytterligare problematik kan härledas från val av index baserat på Nasdaq Stockholm. Att 

bolagen jämförs med en separat marknad inför listbytet men den aktuella efter kan skapa 

missvisande effekter under eventfönstret. För optimal relevans skulle index baserade på aktuell 
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aktiemarknad användas under hela eventfönstret. En sådan metod hade dock per studiens syfte 

inneburit olika index innan och efter händelsedagen vilket medför risker för resultatet som 

bedömdes överväga fördelarna. Det uteslöts därmed som alternativ. Kvarstår gör då att använda 

ett index som inte bara representerar Nasdaq Stockholm väl, utan svenska aktiemarknaden i 

stort. 

Studiens tre observerade aktiemarknader där listbyten skett ifrån har alla egna index; First North 

All-Share, Nordic Growth Market Index samt AT Index. En korrelationsberäkning av dessa 

mot OMXSPI kan indikera hur väl korrelerade aktiemarknaderna är i sin helhet. AT Index, som 

baseras på Aktietorget, var ej tillgängligt i Thomson Reuters Eikon och exkluderades från dessa 

beräkningar. Jämförelse sker mot OMXSPI, och inte SIXRX som studien använder som primärt 

index, för en rättvisande jämförelse mellan två index som exkluderar utdelningar. OMXSPI och 

SIXRX, som båda baseras på Nasdaq Stockholm, är i sin tur starkt korrelerade5. 

Korrelationen mellan aktiemarknaderna mäts på procentuell daglig avkastning under en 

period om 120 handelsdagar, samma spann som studiens estimeringsfönster. 

 

Graf 1: Korrelation av NGM Equity/First North mot     Diagram 2: Sammanställning av samtliga  

OMXS PI.              urvalsbolagens ursprungslista. 

                                                 

5 Utveckling på OMXS PI och SIXRX har en snittkorrelation på 0,998 under perioder om 120 handelsdagar mellan 

2004-2016. Se Bilaga 2 för beräkningsunderlag. 
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Beräkningarna visar på skiftande och något låga resultat, där First North indikeras ha en starkare 

korrelation mot OMXS PI än NGM Equity. 41 av studiens 57 urvalsbolag genomförde listbytet 

från just First North. En klar majoritet av urvalet har således en ursprungslista vars korrelation 

mot Nasdaq Stockholm varierar mellan 0,4–0,8 de senaste sex åren. NGM Equity och 

Aktietorget, vars korrelation är positiv men låg respektive obefintlig, representerar en klart 

mindre del av urvalet. Studien väljer efter ovan resonemang att använda ett index baserat på 

Nasdaq Stockholm, mer specifikt SIXRX. 

4.3 Beräkningar 

4.3.1 Normal avkastning 

MacKinlay (1997) går igenom två sätt att beräkna förväntad avkastning.  De är ”constant mean 

return model” och ”market model”, marknadsmodellen. Denna studie kommer använda 

marknadsmodellen då den tar hänsyn till marknadens rörelser vilket inte ”constant mean return 

model” gör.  Den normala avkastningen beräknas med hjälp av en regression som estimerar 

aktiens uppskattade rörelse i förhållande till den valda marknaden (MacKinlay, 1997). 

𝑅𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖𝑅𝑚𝑡 + 𝜀𝑖𝑡          (1) 

𝑅𝑖𝑡: Normal avkastning för aktie (i) under period (t) 

𝛼𝑖: Idiosynkratisk risk för aktie (i) 

𝛽𝑖: Systematisk risk för aktie (i) 

𝑅𝑚𝑡: Marknadsindex avkastning (m) under period (t)  

𝜀𝑖𝑡: Felterm med antaget medelvärde 0 

4.3.2 Abnormal avkastning 

Utifrån estimaten från den normala avkastningen kan sedan den abnormala avkastningen 

beräknas då (𝜀𝑖𝑡) beskriver aktiens avvikelse från den normala avkastningen. Den abnormala 

avkastningen är en omskrivning av formeln ovan då den förväntade avkastningen subtraheras 

från den faktiska avkastningen. (MacKinlay, 1997) 
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𝐴𝑅𝑖𝑡 = 𝑅𝑖𝑡 − �̂�𝑖 − �̂�𝑖𝑅𝑚𝑡          (2) 

𝐴𝑅𝑖𝑡: Abnormal avkastning för aktie (i) under period (t) 

𝑅𝑖𝑡: Faktisk avkastning för aktie (i) under period (t) 

�̂�𝑖 − �̂�𝑖𝑅𝑚𝑡 : Förväntad avkastning för aktie (i) under period (t) 

4.3.3 Genomsnittlig abnormal avkastning 

Den genomsnittliga abnormala avkastningen fås genom att summera den abnormala 

avkastningen för alla företag för varje enskild dag och sedan dividera med antalet observationer 

(MacKinlay, 1997). 

𝐴𝑅̅̅ ̅̅
𝑡 =

1

𝑁
∑ 𝐴𝑅𝑖𝑡           (3)

𝑁

𝑖=1

 

𝐴𝑅̅̅ ̅̅
𝑡: Genomsnittlig abnormal avkastning för dag (t) 

N: Antal observationer 

𝐴𝑅𝑖𝑡: Abnormal avkastning för aktie (i) för dag (t) 

4.3.4 Genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning 

Den genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen fås genom att summera de 

genomsnittliga abnormala avkastningarna för varje dag i eventet.  

𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅ (𝑡1, 𝑡2) = ∑ 𝐴𝑅̅̅ ̅̅
𝑡

𝑡2

𝑡=𝑡1

          (5) 

𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅ (𝑡1, 𝑡2): Genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning, mellan period t1–t2 som utgör 

dagarna i eventfönstret. 

𝐴𝑅̅̅ ̅̅
𝑡: Genomsnittlig abnormal avkastning för dag (t) 
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4.3.5 Signifikansberäkning 

För att kunna se om resultaten är signifikanta, görs ett T-test. Detta medför att variansen för 

genomsnittlig abnormal avkastning och variansen för genomsnittlig kumulativ abnormal 

avkastning måste räknas ut. (MacKinlay, 1997) 

𝑣𝑎𝑟(𝐴𝑅̅̅ ̅̅
𝑡) =

1

𝑁2
∑ 𝜎𝜀𝑡

2

𝑁

𝑖=1

          (6) 

𝑣𝑎𝑟(AR̅̅ ̅̅
t)Varians för genomsnittlig abnormal avkastning för period (t) 

N: Antal event 

𝜎𝜀𝑡

2 : Variansen för genomsnittlig abnormal avkastning under estimeringsperiod för aktie (i) 

För att beräkna variansen för den genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen 

summeras variansen för den genomsnittliga abnormala avkastningen från varje dag i 

eventfönstret. 

𝑣𝑎𝑟(𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅(𝑡1, 𝑡2)) =  ∑ 𝑣𝑎𝑟(𝐴𝑅̅̅ ̅̅
𝑡)

𝑡2

𝑡=𝑡1

           (7) 

𝑣𝑎𝑟(𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅(𝑡1, 𝑡2)): Varians för genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning, mellan period 

t1–t2 som utgör dagarna i eventfönstret. 

𝑣𝑎𝑟(AR̅̅ ̅̅
t): Varians för genomsnittlig abnormal avkastning för period (t) 

För att testa nollhypotesen, att det inte är någon abnormal avkastning, genomförs nedanstående 

beräkning:  

1 =
𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅ (𝑡1, 𝑡2)

𝑣𝑎𝑟(𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅(𝑡1, 𝑡2))
1
2

 ~𝑛(0,1)           (8) 

𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅ (𝑡1, 𝑡2): Genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning, mellan period t1–t2 som utgör 

dagarna i eventfönstret. 

𝑣𝑎𝑟(𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅(𝑡1, 𝑡2)): Varians för genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning, mellan period 

t1–t2 som utgör dagarna i eventfönstret. 
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4.3.6 Avkastning på lång sikt 

Vid beräkning av abnormal avkastning är det framförallt två modeller som är vanligast, 

Cumulative Average Abnormal Return (CAAR) samt Average Buy and Hold Abnormal Return 

(ABHAR) (Ngatuni et al., 2007). Skillnaden mellan de två metoderna är att CAAR summerar 

daglig AR och således inte tar hänsyn till aggregerade effekter. ABHAR, å andra sidan, 

förväntar sig långsiktig investering från aktieägaren och undviker därmed balansering av 

portföljer. Ngatuni et al (2007) menar att ABHAR således leder till en trovärdigare avkastning 

på lång sikt. Tidigare forskning är dock inte helt överens om valet av metod. Många anser att 

ABHAR är fördelaktig då CAAR kan utgöra ett missvisande estimat och överskattar den 

faktiska avkastningen (Barber och Lyon, 1997; Ritter, 1991; Kothari och Warner, 1997). 

Kritiker menar att ABHAR kan underprestera som följd av dess beräkning av sammanslagen 

avkastning, och föredrar därmed CAAR (Fama, 1998; Mitchell och Stafford, 2000).  

Genom en multiplikativ metod, snarare än en additiv, kan CAAR och ABHAR skilja sig 

sinsemellan under framförallt långa studieperioder. Med ett eventfönster på 200 dagar bedöms 

perioden vara på medellång sikt, varpå båda metoderna kommer att användas. Vid beräkning 

av förväntad avkastning 𝐸(𝑅𝑗,𝑡 ) används formel (1), istället för en jämförelseportfölj eller valt 

index. Att konstruera en jämförelseportfölj på den svenska aktiemarknaden presenterar 

svårigheter på grund av dess storlek. Alternativet att likställa förväntad avkastning med SIXRX 

avfärdades då antagandet av ett betavärde på 1 inte är rättvisande inom studiens ramar. Vid 

användning av både CAAR och ABHAR samt påföljande jämförelseanalyser sinsemellan, 

underlättar även liknande tillvägagångssätt så att eventuella skillnader sinsemellan kan härledas 

från annat än metoden. 

BHAR är differensen mellan faktisk och förväntad BHR. (Ngatuni et al., 2007) 

𝐵𝐻𝑅𝑗,𝜏,𝑇 = [∏(1 + 𝑅𝑗,𝑡) − 1

𝑇

𝑡=𝜏

] × 100%           (9) 

𝐵𝐻𝑅𝑗,𝜏,𝑇 = Reell avkastning för aktie (j) från dag () till dag (T) 

𝑅𝑗,𝑡 = Avkastning för aktie (j) för dag (t) 
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𝐸(𝐵𝐻𝑅𝑗,𝜏,𝑇 ) = [∏(1 + 𝐸(𝑅𝑗,𝑡 )) − 1

𝑇

𝑡=𝜏

] × 100%           (10) 

𝐸(𝐵𝐻𝑅𝑗,𝜏,𝑇 ) = Förväntad avkastning för aktie (j) från dag () till dag (T).  

𝐸(𝑅𝑗,𝑡 ) = Förväntad avkastning för aktie (j) för dag (t). 

𝐵𝐻𝐴𝑅𝑗,𝜏,𝑇 =  ∏(1 + 𝑅𝑗,𝑡) −

𝑇

𝑡=𝜏

∏(1 + 𝐸(𝑅𝑗,𝑡 ))

𝑇

𝑡=𝜏

           (11) 

𝐴𝐵𝐻𝐴𝑅𝜏,𝑇 =
1

𝑁
∑ 𝐵𝐻𝐴𝑅𝑗,𝜏,𝑇

𝑁

𝑖=1

          (12) 

Ett T-test genomförs för att se om resultaten är signifikanta. (Ngatuni et al., 2007) 

𝑡𝐴𝐵𝐻𝐴𝑅𝜏,𝑇
=

𝐴𝐵𝐻𝐴𝑅𝜏,𝑇  × √𝑁

𝜎𝐵𝐻𝐴𝑅𝑗,𝜏,𝑇

           (13) 

N = Antal observationer under tid (t) 

𝐴𝐵𝐻𝐴𝑅𝜏,𝑇 = Genomsnittlig BHAR, se formel 12 

𝜎𝐵𝐻𝐴𝑅𝑗,𝜏,𝑇
 = Standardavvikelsen för BHAR 

4.3.7 Marknadsjusterad avkastning 

Marknadsjusterad avkastning räknas ut genom att subtrahera index (SIXRX) mot ett visst 

företags avkastning för en specifik dag.  

𝑅𝑚𝑎𝑑𝑗 = 𝑅𝑖𝑡 − 𝑅𝑚𝑡           (14)  

𝑅𝑚𝑎𝑑𝑗: Marknadsjusterad avkastning för aktie (i) under period (t) 

𝑅𝑖𝑡: Faktisk avkastning för aktie (i) under period (t) 

𝑅𝑚𝑡: Marknadsindex avkastning (m) under period (t) 
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4.4 Operationalisering av hypoteser 

För att undersöka om hypoteserna stämmer, att det sker positiv abnormal avkastning innan 

listbytet och negativ abnormal avkastning efter görs ensidiga t-test.  T-testet för CAAR 

genomförs på de olika längder studien har i sina eventfönster (t -100–t0, t -20–t0, t0–t100, t0–t20) 

medan t-testet för ABHAR enbart görs över de dagar som studerar medellång sikt (t -100 –t0 och 

t0–t100) då ABHAR inte används på kort sikt.  
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5. Resultat 

Detta kapitel presenterar studiens resultat. Vidare förs en analys med hänvisning till tidigare 

forskning och den teoretiska referensram som studien använder sig av.  

Resultatet för aktieutvecklingen och avkastningen under tidsperioden delas upp i huvudsakligen 

två delar; totalavkastning och abnormal avkastning. Den abnormala avkastningen utgör 

studiens huvudsakliga data i test av hypoteserna, medan den faktiska totalavkastningen 

kompletterar empirin med reella effekter som kan implementeras i vardaglig 

investeringsstrategi. 

5.2 Totalavkastning 

Totalavkastningen visar på en positiv utveckling under hela händelseperioden, i synnerhet nära 

inpå listbytet för att efter genomfört byte uppleva en något svagare period. 

Graf 2: Medelvärde samt median av totalavkastning hela studieperioden, t-100 – t100, för samtliga urvalsbolag. 

Medianvärdet visar en kurva som ämnar exkludera utliggare så som kursraketer och aktier som 

presterar mycket dåligt. Med en lägre gående mediankurva än medelvärdet indikeras fler höga 

extremvärden än låga. Nämnvärt är dock att medianen representeras av en trend snarlik den 

genomsnittliga totalavkastningen. Studien noterade en särskilt stark utveckling femton dagar 
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innan listbytet. Vidare efterforskning visar på en genomsnittlig totalavkastning om 10,2% 15 

handelsdagar inför respektive listbyte, där 50 av 57 urvalsbolag avkastade positivt de dagarna. 

Effekten är påtaglig och konsekvent, vilket skulle kunna lägga grund för en intressant 

investeringsstrategi.  

5.3 Abnormal avkastning 

En sammanställning av den abnormala avkastningen visar på någorlunda konsekventa resultat. 

Företagen tenderar präglas av positiv abnormal avkastning inför listbytet, och negativ abnormal 

avkastning efter genomfört byte. Detaljerna skiljer sig mellan vald period samt metod, som 

presenterat i Tabell 3. Resultatet indikerar att mycket händer 20 handelsdagar – en månad – 

inför listbytet.  

  Före listbyte Efter listbyte Total avkastning 

± 100 handelsdagar CAAR 7,61%*** -4,31% 3,3%* 

 ABHAR 6,16%** -9,94% -3,78% 

± 20 handelsdagar CAAR 8,17%*** -2,42%* 5,75%*** 

 

Tabell 3: Sammanställning av resultat för olika perioder och mått, fördelat på perioden före listbyte, efter listbyte 

samt hela händelseperioden.6 

*      Statistiskt signifikant på 10%-nivån 

**    Statistiskt signifikant på 5%-nivån 

***  Statistiskt signifikant på 1%-nivån 

 

 

 

                                                 

6 Signifikansberäkningar återfinns med T-stat och P-värden i Bilaga 3. 
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Trenden för CAAR och ABHAR är av liknande karaktär under studieperioden, vilket illustreras 

i Graf 3. Likheten kan härledas från samma rådata och mått för förväntad avkastning. Noterbart 

är dock den avsevärt mer negativa kurvan för ABHAR, i synnerhet efter genomfört listbyte. 

Graf 3: Abnormal avkastning på medellång sikt, t-100 – t100, beräknat i CAAR och ABHAR. 

Inför listbytet så upplever ABHAR en mer negativ avkastning t -45 till t -15 för att sedan, likt 

CAAR, stiga kraftigt fram tills händelsedagen. De abnormala avkastningen vid t0 för ABHAR 

(6,16%) blir något lägre än den för CAAR (7,61%) just på grund av den starkare initiala 

nedgången. Efter genomfört listbyte påvisar även ABHAR en svagare utveckling än CAAR. 

CAAR återhämtas successivt negativt efter listbytet, för att vid t100 landa på en abnormal 

avkastning om 3,3%. McConnell och Sanger (1987) menar att denna negativa abnormala 

avkastning efter listbytet kan vara en motreaktion och återhämtning efter en överreaktion som 

sker inför bytet. Aktiekursen bör sedan återgå till normala nivåer. Vi kan dock inte med säkerhet 

dra slutsatser om den motreaktionen då resultaten ej visar statistisk signifikans. Vid studerande 

av ABHAR (-9,94%) vid t0 – t100 blir återhämtningen snarare en nedgång, där den normala 

nivån underavkastas. Anledningen torde delvis kunna vara faktumet att CAAR är en additiv 

metod medan ABHAR beräknas multiplikativt och således påverkas av en ränta-på-ränta effekt. 

Konsekvensen blir att ABHAR vid perioder med någorlunda konsekvent kursreaktion upplever 

en förstärkt effekt jämfört med CAAR. Detta noteras vid t0 – t100. Måtten är således någorlunda 

ense om typen av kursreaktion under händelsefönstret, medan dess magnitud tycks skilja sig. 
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Graf 4: Abnormal avkastning på kort sikt, t-20–t20, beräknat i CAAR. 

Effekterna är än mer lättobserverade närmare händelsedagen, som sig bör. Den positiva 

abnormala avkastningen är påtaglig perioden t-15 – t0, där den på dagen för listbyte uppnår 

8,17%. De tre sista veckorna inför listbyte tycks därmed präglas av mycket god utveckling som 

i studien är statistiskt säkerställd. Ying et al (1977) hänvisar viss positiv abnormal avkastning 

inför listbyte till positiva signaler från företaget som i sin tur ökar efterfrågan. Avkastningens 

magnitud och timing indikerar ett samband med listbytesdagen. Tiden efter listbyte präglas, likt 

på medellång sikt, av negativ abnormal avkastning. Nedgången, som anses signifikant på 10%-

nivån, uppgår till -2,42% t0 – t20 för att slutligen landa på en CAAR om 5,75%. Samtidigt 

förstärker CAAR under det kortsiktiga fönstret den positiva abnormala avkastningen som 

observerades på medellång sikt inför listbytet. Jämförelsen tyder på en snabbare positiv reaktion 

än den negativa som sker efter listbytet. Detta blir desto mer tydligt vid jämförelse av Graf 3 

och Graf 4. 

Studiens resultat går i linje med tidigare forskning. Ying et al (1977), som studerar ett 

eventfönster på totalt 48 månader, finner 16,68% positiv abnormal avkastning sex månader 

inför listbyte och -4,92% efter listbytet. McConnell och Sanger (1987) samt Dharan och 

Ikenberry (1995) finner båda att det sker negativ abnormal avkasting efter listbytet på 12 

respektive 36 månaders sikt. Tidigare studier finner ofta en än mer påtaglig effekt under 
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respektive studieperiod, vilket kan härledas från längre eventfönster. Analys av, samt 

jämförelse med, tidigare studier bör göras med detta i åtanke.  

En ytterligare faktor som kan påverka avkastningen och skapa brus är urvalsbolagens 

kvartalsrapporter. Då eventfönstret är på totalt 201 handelsdagar inkluderar tidsspannet tre till 

fyra kvartalsrapporter per bolag. Med kvartalsrapporter som anses kursdrivande, riskerar 

analysen på medellång sikt påverkas av detta (Kross och Schroeder, 1984). Dock går det inte 

att härleda några specifika rörelser i grafen utifrån kvartalsrapportsläpp då tidpunkten i relation 

till listbytet inte nödvändigtvis är konsekvent bland urvalsbolagen.  

Ett byte till Nasdaq Stockholm innebär i samtliga fall högre ställda krav på bolagen, enligt 

studiens tidigare redogörelse. Redovisningen blir mer öppen och frekvent, spridningskravet 

stramare och vinstintjäningsförmågan en ständigt övervakad faktor. Effekten torde bli att 

informationsasymmetrin, såsom Akerlof (1970) beskriver den, minskar. Kraven på öppenhet 

möjliggör i större utsträckning lika villkor på marknaden. De nyöppnade 

investeringsmöjligheterna som ett nytt bolag på en reglerad marknad innebär för 

fondförvaltarna, förväntas driva intresse. Lang och Lundholm (1993) beskriver hur det ökade 

informationsflödet ökar företagets intresse bland analytiker, medan andra snarare menar det 

motsatta då lägre informationsasymmetri leder till en sjunkande efterfrågan av deras 

experttjänster (Chung et al., 1995). Forskningen kring informationsflödets relation till 

efterfrågan på analytiker beskrivs därför som tvetydig, medan analytikers bevakning av bolag 

i sin tur ofta leder till ökad marknadseffektivitet då värderelevant information inprisas snabbare 

(Healy and Palepu, 2001). 

Noterbart är att studiens observerade ökning inför listbyte är successiv, vilket inte helt går i 

linje med den semi-starkt effektiva marknad Kothari (2001) menar råder. Inprisningen innan 

listbyte är dock svårtolkad i studien då hänsyn till exakt annonseringsdag ej tagits. Sanger och 

McConnell (1986) beskriver att den utspridda reaktionen kan bero på just att informationen 

läckt ut från företagen under olika tidpunkter. Samtidigt observeras en signifikant kurshändelse 

inför den av studien definierade händelsedagen, vilket snarare kan styrka teorin om en effektiv 

marknad. Tiden efter listbyte tycks präglas av samma ineffektivitet, i hänsyn till den successiva 

kursutvecklingen. Då händelsedagen genomgående är dagen för listbyte, kan denna studeras 

med högre säkerhet än perioden efter annonsering.  
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6. Konklusion 

Detta kapitel presenterar studiens slutsats och en genomgång av studiens hypoteser, för att 

sedan diskutera dess utfall och faktorerna bakom detta. Avslutningsvis ges förslag på vidare 

forskningsmöjligheter inom området.  

6.1 Slutsats 

Syftet med denna studie var att undersöka hur ett listbyte till Nasdaq Stockholm påverkade 

företagets aktieavkastning innan och efter listbytet. Studien observerar en positiv abnormal 

avkastning innan listbytet, i synnerhet de sista 15 handelsdagarna. Efter listbytet indikeras en 

negativ abnormal avkastning som dock präglas av insignifikanta resultat. Med grund i empirin 

testas studiens hypoteser: 

Test av hypotes H1: Det sker en positiv abnormal avkastning för företagen innan genomfört 

listbyte. 

Studien accepterar denna hypotes. Med starkt signifikanta resultat för både CAAR och ABHAR 

på både kort och medellång sikt kan en positiv kursreaktion anses statistiskt säkerställt inför 

genomfört listbyte.  

Test av hypotes H2: Det sker en negativ abnormal avkastning för företagen efter genomfört 

listbyte. 

Studien kan inte acceptera denna hypotes. Resultaten efter genomfört listbyte präglas av 

insignifikans, om än med indikationer om negativ abnormal avkastning. Nämnvärt är att CAAR 

på kort sikt påvisar en negativ abnormal avkastning, säkerställt på 10%-nivån. Empirin bringar 

dock en tillräcklig osäkerhet kring kursutvecklingen efter listbytet för att studien ska undvika 

att dra några slutsatser.  

Studien finner genomgående signifikanta resultat inför listbyte och insignifikanta resultat efter, 

med undantag för CAAR på kort sikt som kan säkerställas på 10%-nivån efter genomfört 

listbyte. Noterbart är att samtliga resultat som visar på stark signifikans är de som lyfter en 

positiv abnormal avkastning, vilket antyder att händelseperioden främst präglas av en god 

kursutveckling. Den negativa kursutveckling som indikeras efter listbytet torde dels anses som 
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en återhämtning av en tidigare överreaktion, i enlighet med tidigare forskning. Vidare anses 

listbyten till Nasdaq Stockholm minska de informationsasymmetriska aspekterna som präglar 

alla publika bolag. Ett ytterligare reglerat informationsflöde ökar möjligheterna för likväl 

privata som institutionella investerare medan effekten på de marknadseffektiva aspekterna, 

samt förmågan att omgående inprisa värderelevant information, är något tvetydig. 

Sammanfattningsvis påvisar studien att svenska listbyten är en signifikant och kursdrivande 

händelse, likt vid andra nationella aktiemarknader. Studiens data argumenterar att ett 

listbytande bolag är en god kortsiktig investering, medan dess långsiktighet ej kan fastställas 

inom uppsatsens ramar.  

6.2 Förslag på framtida forskning 

Denna studie har fokuserat på avkastning kring listbytesdagen på kort och medellång sikt. För 

framtida studier vore det intressant att studera listbyten med utgångspunkt från den dagen 

företagen annonserar om listbytet och studera marknadens reaktion på den informationen. 

Studien använder sig av MacKinlay’s beskrivna market model, en enfaktormodell som antar en 

relation mellan företagets dagliga avkastning och ett brett marknadsindex utveckling. Det vore 

intressant att utforma en anpassad regressionsmodell med kontrollvariabler som motiveras vara 

relevanta för just listbyten, för att komplettera denna studies resultat om att en kursreaktion 

med varför. 

Denna studie finner en påtaglig avkastning de sista 15 handelsdagarna innan listbytet, och utför 

mindre beräkningar om detta. Det vore av intresse att utveckla denna observation ytterligare 

och grundligt analysera dess egenskaper. Hur ställer sig en sådan investering mot andra, 

riskjusterat? Hur skulle en eventuell investeringsstrategi ut? Komplikationer i riskspridning kan 

uppstå med tanke på de relativt få antal listbyten som sker i Sverige.  



 

 

 

i 

7. Referenslista 

Akerlof, G.A., 1970. The Market for “Lemons”: Quality Uncertainty and the Market Mechanism. 

Q. J. Econ. 84, 488–500.  

Aktietorget, 2017. Noteringskrav. 

Albemark, G., 2016. Börsnotering - en teoretisk guide om det praktiska. 

AMF, 2013. Fondbestämmelser för AMF Aktiefond Småbolag. 

Bacmann, J. f., Dubois, M., Ertur, C., 2002. Valuation Effects of Listing on a More Prominent 

Segment of the Stock Market: Evidence from France. Eur. Financ. Manag. 8, 479–493. 

Baker, H.K., Edelman, R.B., 1992. AMEX-to-NYSE Transfers, Market Microstructure, and 

Shareholder Wealth. Financ. Manag. 21, 60–72.  

Baker, H.K., Johnson, M., 1990. A Survey of Management Views on Exchange Listing. Q. J. Bus. 

Econ. 29, 3–20. 

Baker, H.K., Powell, G.E., Weaver, D.G., 1999. Listing Changes and Visibility Gains. Q. J. Bus. 

Econ. 38, 46–63. 

Barber, B., Lyon, J.D., 1997. Detecting long-run abnormal stock returns: The empirical power and 

specification of test statistics. J. Financ. Econ. 43, 341–372. 

Brown, S.J., Warner, J.B., 1985. Using daily stock returns. J. Financ. Econ. 14, 3–31.  

Brown, S.J., Warner, J.B., 1980. Measuring security price performance. J. Financ. Econ. 8, 205–

258.  

Chung, K.H., McInish, T.H., Wood, R.A., Wyhowski, D.J., 1995. Production of information, 

information asymmetry, and the bid-ask spread: Empirical evidence from analysts’ 

forecasts. J. Bank. Finance 19, 1025–1046.  

Dharan, B.G., Ikenberry, D.L., 1995. The Long-Run Negative Drift of Post-Listing Stock Returns. 

J. Finance 50, 1547–1574.  

Didner & Gerge, 2016. Fondbestämmelser för Didner & Gerge Aktiefond. 

Fama, E.F., 1998. Market efficiency, long-term returns, and behavioral finance1. J. Financ. Econ. 

49, 283–306.  

Fama, E.F., 1970. Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work. J. Finance 

25, 383–417.  

Fama, E.F., Fisher, L., Jensen, M.C., Roll, R., 1969. The Adjustment of Stock Prices to New 

Information. Int. Econ. Rev. 10, 1–21.  



 

 

 

ii 

Finansinspektionen, 2016. Börs- och MTF-bolag. 

Hamberg, M., 2013. Research design issues in CMBAR (working paper). 

Healy, P.M., Palepu, K.G., 2001. Information asymmetry, corporate disclosure, and the capital 

markets: A review of the empirical disclosure literature. J. Account. Econ. 31, 405–440.  

Hwang, C.-Y., Jayaraman, N., 1993. The post-listing puzzle: evidence from Tokyo Stock 

Exchange listing. Pac.-Basin Finance J. 1, 111–126.  

Kothari, S.P., 2001. Capital markets research in accounting. J. Account. Econ. 31, 105–231.  

Kothari, S.P., Warner, J.B., 1997. Measuring long-horizon security price performance. J. Financ. 

Econ. 43, 301–339.  

Kross, W., Schroeder, D.A., 1984. An Empirical Investigation of the Effect of Quarterly Earnings 

Announcement Timing on Stock Returns. J. Account. Res. 22, 153–176.  

Lang, M., Lundholm, R., 1993. Cross-Sectional Determinants of Analyst Ratings of Corporate 

Disclosures. J. Account. Res. 31, 246–271.  

Lannebo Fonder, 2015. Fondbestämmelser för Lannebo Sverige. 

Leland, H., Pyle, D.H., 1977. Informational Asymmetries, Financial Structure, and Financial 

Intermediation. J. Finance 32, 371–87. 

Liao, T.-L., Yu, M.-T., 2013. Price and Liquidity Effects of Switching Exchange Listings. Emerg. 

Mark. Finance Trade 49, 20–34.  

MacKinlay, A.C., 1997. Event Studies in Economics and Finance. J. Econ. Lit. 35, 13–39. 

McConnell, J.J., Sanger, G.C., 1987. The Puzzle in Post-Listing Common Stock Returns. J. 

Finance 42, 119–140.  

Mitchell, M.L., Stafford, E., 2000. Managerial Decisions and Long‐Term Stock Price 

Performance. J. Bus. 73, 287–329.  

Nasdaq, 2017a. Corporate Actions Stockholm - Changes to the List [WWW Document]. Nasdaq. 

URL http://www.nasdaqomx.com/transactions/markets/nordic/corporate-

actions/stockholm/changes-to-the-list (accessed 4.11.17). 

Nasdaq, 2017b. Nordic Main Market [WWW Document]. URL 

http://business.nasdaq.com/list/listing-options/European-Markets/nordic-main-market 

(accessed 4.11.17). 

Nasdaq, 2017c. Historiska kurser OMXSPI [WWW Document]. URL 

http://www.nasdaqomxnordic.com/index/historiska_kurser/?Instrument=SE0000744195 

(accessed 5.18.17). 



 

 

 

iii 

Nasdaq, 2017d. OMX Stockholm 40 Equal Weight TR Index. 

Nasdaq, 2016a. Var handlar man aktier? [WWW Document]. URL 

http://www.nasdaqomxnordic.com/utbildning/aktier/varhandlarmanaktier/?languageId=3 

(accessed 4.7.17). 

Nasdaq, 2016b. Regelverk för emittenter. 

Nasdaq, 2016c. Nasdaq First North Nordic - Rulebook. 

Nasdaq, 2013. Ett förbättrat börsnoteringsklimvat för Sveriges tillväxt. 

Ngatuni, P., Capstaff, J., Marshall, A., 2007. Long-Term Performance Following Rights Issues 

and Open Offers in the UK. J. Bus. Finance Account. 34, 33–64.  

NGM AB, 2016. Börsregler. 

Ritter, J.R., 1991. The Long-Run Performance of initial Public Offerings. J. Finance 46, 3–27.  

Sanger, G.C., McConnell, J.J., 1986. Stock Exchange Listings, Firm Value, and Security Market 

Efficiency: The Impact of NASDAQ. J. Financ. Quant. Anal. 21, 1–25.  

SCB, 2016. Prisbasloppet för år 2017. 

SFS, 2016. Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. 

SFS, 2005. Aktiebolagslag (2005:551). 

SFS, 2004. Lag om värdepappersfonder (2004:46). 

Spiltan Fonder, 2006. Fondbestämmer för Spiltan Aktiefond Stabil. 

Swedbank, 2017. Fondbestämmelser Swedbank Robur Ny Teknik. 

Toll, G., Gustafsson, P., 2011. Entering “the Swedish Big Board.” Kungliga Tekniska Högskolan. 

Ule, G.M., 1937. Price Movements of Newly Listed Common Stocks. J. Bus. Univ. Chic. 10, 

346–369. 

Ying, L.K.W., Lewellen, W.G., Schlarbaum, G.G., Lease, R.C., 1977. Stock Exchange Listings 

and Securities Returns. J. Financ. Quant. Anal. 12, 415–432.  

  



 

 

 

iv 

Bilaga 1 

Genomförsta listbyten till Nasdaq Stockholm från svensk aktiemarknadsplats åren 2004–2016 

Företag Listningsdag Ursprungslista Orsak till bortfall 
Netonnet AB 2004-05-25 Nya Marknaden   

Ainax AB 2004-12-01 Nya Marknaden 
För få handelsdagar innan byte på 
ursprungslistan 

Probi AB 2004-12-02 NGM   

Lundin Mining Corporation 2004-12-03 Nya Marknaden   

Connecta AB 2005-05-30 Nya Marknaden   

PA Resources 2006-06-19 NGM   

Svithoid Tankers AB 2006-07-13 Aktietorget   

AarhusKarlshamn AB (AAK AB) 2006-09-11 First North   

Uniflex 2006-11-01 First North   

Melker Schörling AB 2006-12-06 First North 
För få handelsdagar innan byte på 
ursprungslistan 

Rejlerkoncerner AB (Rejlers AB) 2006-12-18 NGM   

Tanganyika Oil Company Ltd 2007-02-14 First North   

NovaCast Technologies AB 2007-04-11 NGM   

Björn Borg AB 2007-05-07 First North   

West Siberian Resources Ltd (Alliance Oil) 2007-05-23 First North   

Sagax AB 2007-10-08 First North   

Nordic Service Partners Holding AB 2008-01-15 First North   

Morphic Technologies AB (Amasten) 2008-03-04 First North   

Swedol AB 2008-06-12 First North   

ITAB Shop Concept AB 2008-07-08 First North   

Nordic Mines AB 2008-07-18 First North   

Net Entertainment NE AB (NetEnt AB) 2009-01-13 NGM   

Cloetta AB 2009-02-16 First North 
För få handelsdagar innan byte på 
ursprungslistan 

Electra Gruppen AB 2009-06-01 First North   

Alltele Allmänna Svenska 
Telefonaktiebolaget 2009-06-15 First North   

Black Earth Farming Ltd 2009-06-22 First North   

Corem Property Group AB 2009-06-24 NGM   

FormPipe Software AB 2010-01-19 First North   

eWork Scandinavia AB 2010-02-18 First North   

CellaVision AB 2010-05-31 First North   

NAXS Nordic Access Buyout Fund AB 2010-06-07 First North   

Odd Molly International AB 2010-06-21 First North   

Oasmia Pharmaceutical AB  2010-06-24 NGM   

Trigon Agri A/S (Agromino) 2010-12-08 First North   

Avega Group AB 2010-12-16 First North   

Vitec Software Group AB 2011-07-04 Aktietorget   

Micro Systemation AB 2011-12-27 NGM   

Seamless Distribution AB 2012-06-13 First North Extrem abnormal avkastning 

Arcam AB 2012-06-18 NGM   

Endomines AB 2012-11-07 NGM   

Shelton Petroleum (Petrosibir) 2012-11-19 NGM   

Neurovive Pharmaceutical AB 2013-04-10 Aktietorget   

Tethys Oil AB 2013-05-02 First North   

Opus Group AB 2013-07-02 First North   

Creades AB 2013-12-06 First North   

Victoria Park AB 2013-12-09 First North   

Lucara Diamond Corp 2014-05-23 First North   



 

 

 

v 

G5 Entertainment AB 2014-06-10 Aktietorget   

Episurf Medical AB 2014-06-11 First North   

Africa Oil Corp 2014-07-01 First North   

C-RAD AB 2014-12-16 First North   

Eolus Vind AB 2015-02-02 First North   

Oscar Properties Holding AB 2015-03-26 First North   

D. Carnegie & Co AB 2015-05-12 First North   

Sportamore AB 2015-05-18 First North   

Invisio Communications AB 2015-05-29 First North   

Hansa Medical AB 2015-11-02 First North   

Wise Group AB 2015-12-16 First North   

Hextatronic Group AB 2015-12-18 First North Korrupt aktiedata 

MedCap AB 2016-02-25 
First North 
Premier   

NGS Group AB 2016-05-27 NGM   

Xvivo Perfusion AB 2016-11-28 
First North 
Premier   

Volati AB 2016-11-30 
First North 
Premier Data saknas 

B3IT Management AB 2016-12-14 
First North 
Premier 

För få handelsdagar innan byte på 
ursprungslistan 

Catella AB 2016-12-19 
First North 
Premier För få handelsdagar efter listbyte 

 

 

  



 

 

 

vi 

Bilaga 2 

Korrelationsberäkning SIXRX mot OMXSPI, 2004-2016, i perioder om 120 handelsdagar 

2004-02-04 0,996554452 

2004-07-28 0,996275889 

2005-01-18 0,997555425 

2005-07-12 0,995754736 

2005-12-28 0,999700775 

2006-06-26 0,998428157 

2006-12-11 0,999175005 

2007-06-07 0,995864403 

2007-11-23 0,999850026 

2008-05-21 0,997928876 

2008-11-10 0,999905674 

2009-05-08 0,999263261 

2009-10-27 0,999826104 

2010-04-23 0,99070748 

2010-10-12 0,99938079 

2011-04-01 0,998913744 

2011-09-23 0,999119852 

2012-03-13 0,999884483 

2012-09-05 0,997972698 

2013-03-05 0,999413969 

2013-08-28 0,995971768 

2014-02-21 0,999082104 

2014-08-18 0,995258703 

2015-02-10 0,999876678 

2015-08-04 0,997673278 

2016-01-26 0,999926658 

2016-07-19 0,998724061 

2017-01-10 0,999634824 

  
Genomsnitt: 0,998129424 

 

  



 

 

 

vii 

Bilaga 3 

Signifikansberäkning CAAR och ABHAR 

  Före listbyte Efter listbyte Hela händelsefönstret 

  T-stat P-värde T-stat P-värde T-stat P-värde 

±100 handelsdagar CAAR 2,6968 0,0046*** -1,0829 0,1419 1,1479 0,0522* 

 ABHAR 1,9593 0,0275** -0,5036 0,3084 -0,6581 0,2566 

±20 handelsdagar CAAR 4,2883 0,0000*** -1,3575 0,0901* 2,9635 0,0022*** 
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