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Sammandrag 

 

Att börsintroduktioner i allmänhet genererar en överavkastning under den första handelsdagen 

men en underavkastning på lång sikt är två väldokumenterade marknadsanomalier. Syftet med 

studien är att undersöka huruvida Private Equity (PE) som ägarform påverkar 

börsintroduktioners prestation på såväl kort som lång sikt på den svenska aktiemarknaden. 

Genom en eventstudie tillämpas den marknadsjusterade avkastningsmodellen för att definiera 

abnormal avkastning. Studien undersöker 154 börsintroduktioner genomförda mellan 2005–

2014, där 48 är PE-backade och 106 ej PE-backade. På kort sikt verkar studiens PE-backade 

börsintroduktioner generera en lägre överavkastning än de ej PE-backade, men resultatet är inte 

signifikant. På lång sikt verkar PE-backade börsintroduktioner generera en överavkastning och 

de ej PE-backade en underavkastning, men det är heller inte ett signifikant resultat. I likhet 

med tidigare forskning argumenterar vi bland annat för att studiens resultat ger indikationer på 

att PE-bolag fungerar som en kvalitetscertifiering och att PE-backade bolag kännetecknas av en 

hög skuldsättningsgrad vilket ökar investerares avkastningskrav. 

 

Nyckelord: börsintroduktioner, Private Equity, abnormal avkastning, svenska aktiemarknaden, 

evenstudie 

 



 
 

Innehållsförteckning 

 

1. Introduktion ............................................................................................................................................ 3 

1.1 Bakgrund ............................................................................................................................................. 3 

1.2 Syfte .................................................................................................................................................... 5 

1.3 Disposition .......................................................................................................................................... 5 

2. Begrepp .................................................................................................................................................... 6 

2.1 Börsintroduktion ................................................................................................................................. 6 

2.2 Private Equity (PE) ............................................................................................................................. 7 

2.3 Marknadsanomalier ............................................................................................................................. 8 

2.4 Resultatmanipulering .......................................................................................................................... 9 

3. Teoretisk referensram .......................................................................................................................... 11 

3.1 Effektiva marknadshypotesen ........................................................................................................... 11 

3.2 Certifieringshypotesen ...................................................................................................................... 12 

3.3 Modigliani och Miller-teoremet ........................................................................................................ 12 

3.4 Agentteorin ....................................................................................................................................... 13 

3.5 Hypotesformulering .......................................................................................................................... 15 

4. Metod ..................................................................................................................................................... 17 

4.1 Introduktion till metod ...................................................................................................................... 17 

4.2 Portföljstruktur .................................................................................................................................. 17 

4.3 Eventstudie ........................................................................................................................................ 18 

4.3.1 Definition av event och eventfönster ......................................................................................... 19 

4.4 Den marknadsjusterade avkastningsmodellen .................................................................................. 19 

4.5 Hypotesprövning ............................................................................................................................... 21 

5. Data och urval ....................................................................................................................................... 23 

6. Empiriskt resultat ................................................................................................................................. 26 

6.1 Abnormal avkastning på kort sikt ..................................................................................................... 26 

6.2 Abnormal avkastning på lång sikt ..................................................................................................... 28 

7. Slutsats ................................................................................................................................................... 32 

7.1 Begränsningar i studien ..................................................................................................................... 33 

7.2 Framtida forskning ............................................................................................................................ 34 



3 
 

“In truth, ‘equity’ is a dirty word for many private-equity buyers; what they love is debt. And, 

because debt is currently so inexpensive, these buyers can frequently pay top dollar. Later, the 

business will be resold, often to another leveraged buyer. In effect, the business becomes a piece of 

merchandise.” 

– Warren Buffet (28 februari 2015) 

1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

En ökad global konkurrens, snabba tekniska skiften och en förändrad efterfrågan hos kunder 

tvingar bolag att alltjämt anamma nya arbetsmetoder för att inte tappa sin konkurrenskraft och 

marknadsposition (SVCA, 2017). Riskkapitalbolagens roll i samhället i form av finansiell 

intermediär och aktiv ägare i bolag har således fått en allt större betydelse (Metrick & Yasuda, 

2009) Dess investeringar i portföljbolag bidrar med såväl kapital som ansenlig erfarenhet och 

kunskap för att bolagen ska fortsätta den erfordrade verksamhetsutvecklingen (Metrick & Yasuda, 

2009). Private Equity-bolag (PE-bolag) är riskkapitalbolag som ofta får utstå kritik för att enbart 

vara kortsiktiga och värdeförstörande ägare som ignorerar portföljbolagens långsiktiga välmående 

(Teoh, Welch & Wong, 1998; Field & Hanka, 2001; Bacon, Wright & Meuleman, 2013) 

  

I samband med att PE-bolag planerar och utvärderar en möjlig investering upprättas en preliminär 

exitstrategi för att vid tillfälle realisera det skapade värdet under investeringens livslängd 

(Rigamonti, Cefis, Meoli & Vismara, 2016). PE-bolag använder ofta en publik exitstrategi för sina 

portföljbolag vilket innebär att PE-bolaget noterar portföljbolaget på en publik marknadsplats 

(Achleitner, Bauer, Figge & Lutz, 2012). Ritter och Welch (2002) menar att de huvudsakliga 

skälen för bolag att börsintroduceras är att uppta eget kapital, att finansiera potentiella förvärv med 

det upptagna aktiekapitalet och att bli en del av en publik aktiemarknad där investerat kapital 

enklare kan konverteras till likvida medel. Zingales (1995) menar att en notering på en publik 

marknadsplats leder till ökad publicitet för bolaget vilket stärker dess roll och anseende som 

marknadsaktör, samarbetspartner och arbetsgivare. Oavsett bakomliggande skäl att genomföra en 

börsintroduktion finner studier (Ritter & Welch, 2002; Bodnaruk, Kandel, Massa & Simonov, 

2008) en positiv abnormal avkastning hos börsintroducerade bolag under den första handelsdagen 

vilket förklaras av en initial underprissättning. 
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Enligt effektiva marknadshypotesens halvstarka form reflekteras aktiepriser av all historisk och 

publik information på marknaden och en kontinuerlig justering av aktiepriset sker i takt med att ny 

information tillkommer (Fama, 1970). Om aktiepriset alltid motsvaras av all tillgänglig 

information skulle underprissättning av börsintroduktioner inte förekomma och överavkastning 

under den första handelsdagen skulle då inte vara en marknadsanomali. Ritter och Welch (2002) 

finner däremot att amerikanska börsintroduktioner i genomsnitt genererar en avkastning om   18,8 

% under den första handelsdagen vilket tyder på att en medveten underprissättning ändock 

förekommer. Även studier på den svenska aktiemarknaden har bekräftat marknadsanomalin vad 

gäller underprissättning vid börsintroduktioner genom en uppvisad genomsnittlig avkastning om 

cirka 15 % under den första handelsdagen (Bodnaruk et al., 2008; Thorsell & Isaksson, 2012). 

  

Det finns studier som visar att ägarstrukturen vid börsintroduktioner påverkar bolagets 

efterföljande avkastning. Forskare har däremot skilda meningar om huruvida PE-ägande vid 

noteringstillfället har en långsiktig inverkan på det börsintroducerade bolaget. Jensen (1989) 

menar att den strategiska kombinationen av prestationsbaserad förvaltningskompensation, aktivt 

ledarskap och hög skuldsättningsgrad som PE-bolag implementerar i sina portföljbolag maximerar 

dess värde. Kaplan och Strömberg (2009) menar likt Jensen att PE-bolag i genomsnitt skapar 

långsiktigt marknadsvärde i portföljbolagen genom implementering av finansiella, organisatoriska 

och operativa strategier till syfte att effektivisera bolagets kärnverksamhet. Motsättningsvis påstår 

Shleifer och Summers (1987) att PE-bolag inte tillför något organiskt värde till portföljbolagen 

utan att det skapade värdet härleds från skatteskölder som uppstår i portföljbolagen då de ökar sin 

skuldsättning. Andra studier (Teoh, Welch & Wong, 1998; Field & Hanka, 2001) menar vidare att 

en stor andel PE-bolag endast upptar ett kortsiktigt ägarskap i portföljbolag för att generera en hög 

avkastning så snabbt som möjligt. Det kan exempelvis uppnås genom att använda 

resultatmanipulering inför en börsintroduktion (Teoh, Welch & Wong, 1998). 

  

Brav och Gompers (1997) finner att PE-backade börsintroduktioner på den amerikanska 

marknaden i genomsnitt genererar en högre abnormal avkastning under det första året i jämförelse 

med ej PE-backade börsintroduktioner. Författarna argumenterar för att det tyder på 

implementering av långsiktiga strategier vilket ger permanenta positiva effekter på 
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portföljbolagens prestation utan fog för opportunistiskt beteende. Levis (2011) finner liknande 

resultat på den brittiska marknaden och likaså Minardi, Ferrari och Araújo Tavares (2013) på den 

brasilianska. Däremot finner Ritter (1991) att börsintroduktioner i allmänhet, oavsett ägarstruktur, 

genererar en lägre avkastning på tre års sikt i jämförelse med likvärdiga redan etablerade bolag på 

börsen. 

  

Tidigare nämnda strategier som PE-bolag implementerar i portföljbolag är enligt EVCA (2013) 

grundläggande faktorer för långsiktig ekonomisk tillväxt. Det gäller på såväl internationell som 

inhemsk nivå vilket gör det fortsatt relevant att studera effekten av PE-ägande vid 

börsintroduktioner. Vidare dokumenterar Spliid (2013) att forskning inom PE främst utgår från 

anglosaxiska länder som USA och Storbritannien. Till följd av skillnader i bland annat rättssystem 

och arbetskultur kan resultat från sådana studier möjligen inte vara direkt applicerbara på andra 

marknader, så som den svenska. PE-marknaden i Sverige är dessutom den tredje största i Europa, 

relativt BNP, vilket än mer ökar relevansen att undersöka effekter av PE-ägande på den svenska 

aktiemarknaden (EVCA, 2013). För att således undersöka om tidigare funna förklaringar till PE-

backade börsintroduktioners prestation är tillämpbara även i Sverige väljer vi att studera kort- och 

långsiktig avkastning hos svenska PE-backade respektive ej PE-backade börsintroduktioner. 

 

1.2 Syfte  

Syftet med studien är att undersöka huruvida PE-backade börsintroduktioner genererar en lägre 

abnormal avkastning på kort sikt samt en högre abnormal avkastning på lång sikt i jämförelse med 

ej PE-backade börsintroduktioner på den svenska aktiemarknaden.  

 

1.3 Disposition 

I kapitel två behandlas och definieras begrepp som är centrala i den här studien. Därefter, i kapitel 

tre, redovisas studiens teoretiska referensram vilken motiverar studiens formulerade hypoteser. I 

kapitel fyra presenteras studiens utformning och tillvägagångssätt, i form av metodval. I kapitel 

fem redovisas studiens datainsamling samt vilket urval studien innefattar. Vidare i kapitel sex 

presenteras studiens empiriska resultat med tillhörande analys med utgångspunkt i den teoretiska 

referensramen. Slutligen i kapitel sju summeras studien i en slutsats vilket efterföljs av en 

genomgång av dess begränsningar samt förslag till vidare forskning.   
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2. Begrepp 

 

Följande kapitel innefattar redogörelser för centrala begrepp i studien. Inledningsvis förklaras 

begreppet börsintroduktion, följt av Private Equity och marknadsanomalier. Slutligen redogörs 

för innebörden av resultatmanipulering.  

 

2.1 Börsintroduktion  

En börsintroduktion förekommer då ett bolag ansöker om notering på en publik aktiemarknad och 

en nyintroduktion äger rum då bolag tar upp aktier till handel på en oreglerad marknadsplats 

(D’Agostino, Hellgren & Fröderberg, 2007). I vår studie inkluderas noteringar genomförda på 

såväl svenska börser som på andra svenska handelsplattformar i definitionen av en 

börsintroduktion. Ett tillvägagångssätt för bolag att börsintroduceras är att existerande aktieägare 

säljer delar av alternativt hela sitt innehav i bolaget då ägarna önskar göra en vinsthemtagning 

(Brealey, Richard, Myers, Stewart & Allen, 2017). Ett annat sätt är att bolaget emitterar nya aktier 

i syfte att finansiera en expansion och således öka det totala aktiekapitalet. Andra bakomliggande 

skäl för genomförandet av en börsintroduktion kan vara att etablera ett marknadsvärde och att 

förbättra bolagets anseende (Brealey et al., 2017).   

För att möjliggöra en börsintroduktion biträds bolaget av en garant, i form av en investmentbank, 

inom tre huvudsakliga områden; rådgivning, mottagande av teckningsanmälningar och distribution 

av aktier till nya investerare (Brealey et al., 2017). Garanten framställer ett detaljerat prospekt om 

bolaget innehållande finansiell information, verksamhetsbeskrivning och framtidsutsikter i syfte 

att ge potentiella investerare en uppfattning om bolaget. Prospektet ska vidare redogöra för såväl 

bolagsspecifika som industriella och generella riskfaktorer en investering i bolaget medför (Berk 

& DeMarzo, 2017).  

Garanten arbetar nära bolagets ledning för att fastställa en föreslagen teckningskurs som bådadera 

anser motsvara bolagets aktuella marknadsvärde (Berk & DeMarzo, 2017). Potentiella investerare 

får därefter reagera på den föreslagna teckningskursen genom att anmäla sitt intresse gällande 

önskat antal aktier att teckna samt till vilken teckningskurs. Följaktligen sammanställs marknadens 

efterfrågan på aktien varpå teckningskursen justeras till den slutgiltiga (Berk & DeMarzo, 2017). 
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2.2 Private Equity (PE) 

Riskkapital är ett samlingsnamn för det kapital som investerare tillför bolag. Public Equity är 

riskkapital som investeras i publika bolag och Private Equity (PE) är riskkapital som investeras i 

privata bolag. PE-bolag investerar således i onoterade bolag syftandes till att förbättra 

produktiviteten samt utveckla bolagens ledning och styrning. Ett tillfälligt ägarskap upprättas ofta i 

portföljbolag med en förplanerad ägarhorisont på cirka tre till sju år varefter en exit görs genom att 

avyttra portföljbolaget till nya ägare (Sanandaji, 2017). Achleitner et al. (2012) pekar ut tre 

primära exitstrategier PE-bolag använder sig av; en privat, en publik och en finansiell exitstrategi. 

Den privata exitstrategin avser försäljning av PE-bolagets ägarandel i portföljbolaget till 

strategiska köpare vilka vanligen är konkurrenter till portföljbolaget. Den publika exitstrategin är 

att börsintroducera portföljbolaget och därigenom sälja aktierna till nya aktieägare på börsen. Den 

sista exitstrategin är den finansiella vilken innebär försäljning av PE-bolagets ägarandel i 

portföljbolaget till ett annat PE-bolag. 

 

Det finns främst två typer av investeringar för PE-bolag; Venture Capital (VC) och Buyouts (BO). 

VC är investeringar i tillväxtbolag vilka är i behov av externt kapital för fortsatt tillväxt och 

utveckling. Investeringar i VC medför en större risk vilket förklarar att PE-bolag ofta upptar en 

minoritetspost i den typen av bolag. BO är å andra sidan investeringar i redan etablerade och 

mogna bolag med stabila kassaflöden. PE-bolag upptar en majoritetspost i de BO-bolag de 

bedömer det finnas möjlighet till fortsatt expansion, utveckling och effektivisering av 

kärnverksamheten i. BO-bolag kännetecknas av en hög skuldsättningsgrad vilket genererar en 

ökad investeringsförmåga. Det skapar i sin tur en hävstångseffekt då förväntad avkastning hos 

möjliga investeringar för portföljbolaget antas vara högre i jämförelse med kostnaden för lån 

(Kaplan & Strömberg, 2009). Då skuldsättningsgraden i portföljbolaget ökar investerar PE-bolaget 

relativt mindre eget kapital i bolaget vilket minimerar PE-bolagets egen risk i investeringen 

(Jensen, 1989).  

Ägarstrukturen i PE-bolag illustreras nedan i Figur 1. Limited Partners är passiva ägare i form av 

institutionella investerare och pensionsfonder som tillför lån och kapital till PE-bolaget (Jensen, 

1989). General Partners är å andra sidan aktiva förvaltare med ansvar att leda den löpande 

verksamheten i PE-bolaget.  
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Figur 1.  Organisationsstruktur i ett PE-bolag 

 

2.3 Marknadsanomalier 

Enligt effektiva marknadshypotesen reflekteras aktiepriset för ett specifikt bolag av all tillgänglig 

information på marknaden och en kontinuerlig justering av priset sker i takt med att ny 

information tillkommer (Fama, 1970). Marknadsanomalier är marknadsmönster härledda från 

finansiell information som vanligen leder till abnormal avkastning och uppstår då marknaden 

avviker från dess effektiva grundform (Malkiel, 2003). 

Initial underprissättning av börsintroduktioner är en marknadsanomali vilket leder till en positiv 

abnormal avkastning under den första handelsdagen (Brealey et al., 2017). Baron (1982) förklarar 

att det råder informationsasymmetri mellan nyintroducerade bolag, investerare och 

investmentbanker vilket kan ligga till grund för marknadsanomalin. 

Ur investmentbankernas perspektiv är en möjlig anledning till denna marknadsanomali att de, i 

rollen som garant, medvetet underprissätter börsintroduktioner i syfte att säkerställa full teckning 

av de nyemitterade aktierna (Berk & DeMarzo, 2017). Å andra sidan argumenterar Fama (1998) 

att investerare både agerar överoptimistiskt till följd av ett starkt uppvisat resultat hos 

nyintroduerade bolag under perioden precis innan noteringen och ignorant inför det faktum att 

bolagets resultat, troligen inom tid, kommer att återgå till ett historiskt medelvärde.  
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En ytterligare marknadsanomali kopplad till börsintroduktioner är dess underavkastning på lång 

sikt. Ritter (1991) förklarar att långsiktig underavkastning till viss del påverkas av tidpunkten som 

bolaget noteras på marknaden. En stor andel bolag noteras då aktiemarknaden är högt värderad 

vilket försämrar bolagens förutsättningar att generera överavkastning på lång sikt. Teoh, Welch 

och Wong (1998) visar att långsiktig underavkastning snarare kan förklaras av opportunistiskt 

beteende inför börsintroduktionen. I takt med att finansiell information om bolaget publiceras 

genom rapporter och analyser prisas den korrekta informationen in i aktiepriset. Det ger således 

upphov till en sjunkande aktiekurs i jämförelse med rättvisande jämförande bolag och kan därmed 

leda till långsiktig underavkastning.  

2.4 Resultatmanipulering  

Analytiker, investerare och ledande befattningshavare anser att ett bolags redovisade resultat är 

den enskilt viktigaste informationsposten i finansiella rapporter utgivna av publika bolag 

(Degeorge, Patel & Zeckhauser, 1999). För bolag som står inför en börsintroduktion finns vanligen 

begränsad publik information tillgänglig utöver den som ges ut i prospektet inför bolagets notering 

(DuCharme, Malatesta & Sefcik, 2001). Prospektet innehåller prisuppgifter om vad ledningen och 

riskkapitalister har betalat för sina innehav i bolaget vilket saknar en relevant koppling till det 

kommande publika aktiepriset och till bolagets efterföljande marknadsvärde. Det kan således 

uppkomma incitament att inför en börsintroduktion manipulera finansiella poster i syfte att 

presentera en positiv bild av bolaget (DuCharme, Malatesta & Sefcik, 2001). 

 

Resultatmanipulering sker enligt Healy och Wahlen (1999) då bolagets ledning använder 

subjektiva bedömningar vid strukturering av transaktioner. Det görs för att ändra finansiell 

information i syfte att vilseleda intressenter om företagets underliggande ekonomiska resultat 

alternativt för att influera kontraktsenliga resultat som är beroende av bolagets finansiella 

rapporter. Degeorge, Patel och Zeckhauser (1999) menar vidare att resultatmanipulering antingen 

sker genom manipulering av reala transaktioner eller genom manipulering av periodiseringar. Det 

förstnämnda sker genom justering av storleken på intäkter och utgifter vilket påverkar bolagets 

kassaflöde och det sistnämnda sker genom kapitalisering av utgifter och rapportering av intäkter 

som ännu inte är realiserade (Degeorge, Patel & Zeckhauser, 1999). 
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Teoh, Welch och Wong (1998) visar att graden av resultatmanipulering ett bolag använder inför en 

börsintroduktion är en rättvisande förutsägelse för långsiktig avkastning. Bolag som i hög grad 

använder resultatmanipulering, för att påverka resultatet positivt, genererar i genomsnitt 20–30% 

lägre kumulativ abnormal avkastning på tre år i jämförelse med bolag som i låg grad använder 

resultatmanipulering för att påverka resultatet positivt (Teoh, Welch & Wong 1998). Stöd för 

resultatet kvarstår även efter tester av kontrollvariabler såsom bransch, storlek, innehavsperiod 

samt marknadsvärdering.  
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3. Teoretisk referensram 

 

I följande kapitel presenteras studiens teoretiska referensram. Inledningsvis förklaras teorin om 

effektiva marknadshypotesen följt av certifieringshypotesen, Modigliani och Miller-teoremet och 

agentteorin. Avslutningsvis motiveras och formuleras studiens hypoteser. 

 

3.1 Effektiva marknadshypotesen 

Fama (1970) presenterar effektiva marknadshypotesen som förklarar hur prisförändringar sker på 

aktiemarknaden. Teorin beskriver en marknad som effektiv då aktiepriset reflekteras av all 

tillgänglig information och där aktiepriset justeras allteftersom ny information blir tillgänglig. Det 

innebär således att det rådande aktiepriset är i fullständig enlighet med marknadens förväntningar. 

Baserat på mängden tillgänglig information för investerare delar Fama (1970) in den effektiva 

marknaden i tre olika former; en svag, en halvstark och en stark form. Den svaga formen av 

marknadseffektivitet innefattar endast historisk prisinformation. Successiva prisförändringar sker 

slumpmässigt oberoende av historiska kursrörelser vilket benämns som en random walk.  Det 

innebär att investerare inte kan utnyttja den historiska kursutvecklingen för att generera riskfri 

vinst. I den halvstarka formen reflekteras aktiepriset utöver historisk information även av all 

offentlig information. Fama (1970) exemplifierar offentlig information som företagsspecifik 

information såsom tillkännagivanden av aktiesplittar och nyemissioner, finansiella rapporter och 

andra pressmeddelanden. Det innebär att investeringsstrategier som fundamental och 

företagsbaserad analys inte har en vinstgivande effekt i den halvstarka marknadseffektiviteten. 

Slutligen innebär den starka formen av marknadseffektivitet att all tillgänglig information, nu även 

privat, återspeglas i aktiepriset. Då insiderinformation inte kan utnyttjas i vinstsyfte har ingen 

investerare monopolistisk fördel framför någon annan och det är således ej möjligt att erhålla en 

överavkastning.  

 

Nutida forskning är alltjämt överens om att marknaden i praktiken ofta är effektiv i den halvstarka 

formen (Zilliotto & Serati, 2015). Teckningskursen för börsintroducerade bolag bör således, enligt 

effektiva marknadshypotesen, motsvaras av all tillgänglig information och därmed stämma 

överens med marknadens förväntningar (Fama, 1970). När investmentbanker medvetet 
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underprissätter börsintroduktioner avviker därmed prissättningen från all tillgänglig information 

och således även från effektiva marknadshypotesens halvstarka form.  

 

3.2 Certifieringshypotesen 

Megginson och Weiss (1991) menar att PE-bolag utöver att bidra med reala värden i form av 

operativ och strategisk expertis i portföljbolagen även bidrar med ett signalvärde som 

tredjepartsaktör. Författarna finner att investerare har större tillit till finansiell information som 

stöds av en tredjepartsaktör i form av ett PE-bolag än om informationen endast presenteras direkt 

av bolaget. Iakttagelsen definieras som en slags certifiering av tillit och kvalitet. Certifieringen är 

eftersträvansvärd för PE-bolag då den möjliggör upprätthållande av deras goda anseende vilket 

ökar möjligheten att fortsätta genomföra lyckosamma investeringar och börsintroduktioner i 

framtiden (Megginson & Weiss, 1991). Det positiva signalvärdet, i form av högre grad av 

förtroende och kompetens samt lägre grad av informationsasymmetri, kan rimligen antas generera 

en relativt högre initial prissättning av PE-backade börsintroduktioner. En initial högre prissättning 

talar således emot möjlighet till överavkastning under såväl den första handelsdagen som på lång 

sikt. 

 

3.3 Modigliani och Miller-teoremet 

Bolag finansieras genom eget kapital och lån. För att erhålla finansiering tvingas bolag att 

kompensera aktieägare och långivare vilket utgör bolagets kapitalkostnad. Aktieägare kräver 

avkastning på investerat kapital och långivare kräver ränta på utlånat kapital. Modigliani och 

Miller (1958) studerade bolags kapitalkostnad för att utröna om det finns en optimal kombination 

av eget kapital och lån i bolag. Teoremet grundar sig på två propositioner: 

Proposition I: På en perfekt kapitalmarknad, utan skatter och transaktionskostnader, är det totala 

värdet på ett bolag oberoende av dess val av kapitalstruktur. 

Proposition II: Kostnaden för eget kapital ökar i takt med att skuldsättningsgraden ökar. 

Teoremet förutsätter att varken skatter eller transaktionskostnader förekommer samt att investerare 

och bolag kan låna kapital till samma kostnad. Då räntan på lån är lägre än avkastningskravet på 

eget kapital kan bolag initialt finna det fördelaktigt att finansiera sin verksamhet genom lån. I takt 
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med att bolag ökar sin skuldsättning värderar emellertid investerare bolag som mer riskfyllda 

vilket ökar deras avkastningskrav. 

Modigliani och Miller (1963) korrigerar sitt tidigare teorem och menar att bolag i praktiken kan 

dra nytta av skattefördelar vid skuldfinansiering i större grad än vad de dessförinnan har 

konstaterat. Den upptagna skuldsättningen i ett bolag skapar en hävstångseffekt då förväntad 

avkastning på nu möjliga investeringar för bolaget antas vara större än kostnaden för det upptagna 

lånet (Kaplan & Strömberg, 2009). Räntekostnader för det upptagna lånet dras av från bolagets 

resultat innan bolaget beskattas vilket resulterar i en skattesköld som således skapar incitament för 

bolag att använda lån som finansieringsmedel (Berk & DeMarzo, 2017). Som tidigare nämnt 

skuldsätter PE-bolag vanligen sina portföljbolag i syfte att öka deras investeringsförmåga (Jensen, 

1989). En ökad skuldsättningsgrad bör göra PE-backade portföljbolag mer riskfyllda i jämförelse 

med bolag som i högre grad finansieras genom eget kapital. Den förhöjda risken i högt skuldsatta 

portföljbolag som står inför en börsintroduktion kan antas leda till en lägre initial prissättning. En 

lägre initial prissättning talar för en möjlighet till överavkastning under såväl den första 

handelsdagen som på lång sikt.  

 

3.4 Agentteorin  

Agentteorin redogör för hur kontraktsbaserade incitament kan upprättas för att motivera en agent 

att sträva efter samma mål som en principal och därigenom uppnå målkongruens (Anthony, 

Govindarajan, Hartmann, Kraus & Nilsson, 2014). En principal-agent relation förekommer genom 

ett kontrakt mellan en principal och en agent vilket innehåller uppmaningar till agenten att utföra 

tjänster å principalens vägnar och inkluderar även delegation av viss beslutsfattning (Anthony et 

al., 2014). Anthony et al. (2014) betonar ett centralt antagande som agentteorin förutsätter vilket är 

att alla individer är rationella och därmed agerar i sitt egenintresse. Om så är fallet är det sannolikt 

att agenten inte alltid kommer att agera i principalens intresse, trots det upprättade kontraktet 

(Jensen & Meckling, 1976). 

 

Jensen och Meckling (1976) påvisar att principal-agent relationer ofta kan leda till målkonflikter 

mellan parterna. En utmaning för principalen är att motivera agenten att agera som om denne själv 

vore ägare i bolaget. Principalen begränsar risken för en målkonflikt genom att etablera 
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incitamentsprogram för agenten att agera i enlighet med principalens intresse samt genom 

övervakningsåtgärder i syfte att begränsa avvikande beteende hos agenten (Jensen & Meckling, 

1976). När målkonflikter ändock uppstår är det svårt för agenten att veta hur denne ska agera. För 

PE-bolag kan en målkonflikt tänkas förekomma på flera plan. Ledningen i ett portföljbolag agerar 

agenter och har både PE-bolaget och övriga aktieägare i bolaget som principaler. Portföljbolagets 

ledning försätts då möjligtvis i en prekär ställning då en principal-principal konflikt uppstår 

gällande vilken principal som agenten, portföljbolaget, ska tillfredsställa (Chahine, Arthurs, 

Filatotchev & Hoskisson, 2012). Portföljbolaget kan tänkas pressas att generera en hög avkastning 

snabbt i och med börsintroduktionen på grund av påtryckningar från PE-bolaget. Å andra sidan 

önskar möjligen portföljbolagets övriga aktieägare ha en långsiktig ägarhorisont med intresse för 

långsiktig stabil avkastning.  

Vid en börsintroduktion är säljande aktieägare av stora poster ofta bundna till en lock-up period 

som vanligtvis sträcker sig över 90–180 dagar efter noteringen (Morsfield & Tan, 2006).  Syftet 

med en lock-up period är att förhindra att rådande informationsasymmetri mellan ursprungliga och 

nya ägare missbrukas genom att ursprungliga aktieägare säljer av aktieposter då bolaget noteras. 

Lock-up perioder är emellertid inte reglerade i lag utan sköts genom kontraktsenliga 

överenskommelser mellan investmentbanker och säljande aktieägare. En studie av Field och 

Hanka (2001) visar att PE-ägande i börsintroducerade bolag minskar relativt sett mer än privat 

ägarskap vid upplösningen av lock-up perioden. Den snabba exitstrategin och det kortsiktiga 

ägarskapet kan således tänkas ha en potentiell bakgrund i PE-bolagens intresse att snabbt inbringa 

det investerade kapitalet plus eventuell vinst. Det leder till att portföljbolaget pressas att leverera 

ett högt resultat så snabbt som möjligt och kan då eventuellt resultatmanipulera för att nå dit 

(Chahine et al., 2012). Kortsiktigheten i att resultatmanipulera får efterföljande konsekvenser då 

det på lång sikt minskar bolagets möjlighet att generera långsiktig överavkastning. Field och 

Hankas (2001) resultat tyder således på att portföljbolagets ledning prioriterar PE-bolagets intresse 

på bekostnad av övriga aktieägares intresse. Chahine et al. (2012) samt Nam, Park och Arthurs 

(2014) dokumenterar vidare att PE-backade börsintroduktioner i större utsträckning präglas av 

resultatmanipulering inför noteringen, i jämförelse med ej PE-backade börsintroduktioner, vilket 

kan antas bero på PE-bolagens påtryckningar till maximalt resultat snabbt. 
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Om så är fallet att PE-backade börsintroduktioner i större utsträckning använder 

resultatmanipulering inför en notering i syfte att tillfredsställa PE-bolagets intresse framför övriga 

aktieägare får det möjligen konsekvenser vad gäller bolagets avkastning. Den positiva bild av 

bolagets redovisade finansiella information, som en följd av resultatmanipulering, kan tänkas leda 

till en hög initial prissättning. Det ger därmed försämrade möjligheter till överavkastning på kort 

sikt. Resultatmanipulering bör även försämra möjligheten till vinst i framtiden vilket i sin tur leder 

till att aktiepriset sjunker på lång sikt. Sammanfattningsvis talar således förekomsten av 

resultatmanipulering emot möjlighet till överavkastning under den första handelsdagen och på lång 

sikt.  

3.5 Hypotesformulering 

Certifieringshypotesen indikerar på en hög initial prissättning av PE-backade börsintroduktioner 

på grund av en hög grad av tillit tack vare förtroendet för PE-bolagens kompetens. Det talar 

således emot möjlighet till överavkastning för PE-backade börsintroduktioner på såväl kort som 

lång sikt. Motsättningsvis tyder teoremet av Modigliani och Miller (1958; 1963) på en låg initial 

prissättning för PE-backade börsintroduktioner på grund av en hög skuldsättningsgrad vilket 

förhöjer portföljbolagets risknivå och därmed investerares avkastningskrav på lång sikt. Det talar 

således för möjlighet till överavkastning på såväl kort som lång sikt. Slutligen belyser agentteorin 

den rådande målkonflikten mellan PE-bolags investerare gentemot portföljbolagets ledning samt 

portföljbolagets agerande gentemot dess övriga aktieägare. För att tillfredsställa PE-bolaget och 

generera en hög avkastning så snabbt som möjligt genom en högre initial prissättning, skapas 

incitament för portföljbolagets ledning att manipulera bolagets finansiella information. Det talar 

således emot möjlighet till överavkastning på kort sikt såtillvida att marknaden inte kan se igenom 

manipulationen vilket skulle resultera i en lägre initial prissättning. Förekomsten av 

resultatmanipulering talar vidare emot möjlighet till överavkastning för PE-backade 

börsintroduktioner på lång sikt då konsekvenser av ett kortsiktigt opportunistiskt beteende 

rimligtvis uppenbaras först på lång sikt. 
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En sammanvägning av ovan nämnda teorier leder fram till studiens hypoteser som formuleras 

enligt följande: 

H1: PE-backade börsintroduktioner genererar en lägre överavkastning under den första 

handelsdagen i jämförelse med ej PE-backade börsintroduktioner. 

H2: PE-backade börsintroduktioner genererar en högre underavkastning under en 

treårsperiod i jämförelse med ej PE-backade börsintroduktioner.  
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4. Metod 

 

Nedanstående kapitel redogör för studiens utformning och tillvägagångssätt. Inledningsvis 

presenteras studiens deduktiva ansats och portföljstruktur. Därefter presenteras och motiveras 

studiens kvantitativa metod, i form av en eventstudie, som genomförs med den marknadsjusterade 

avkastningsmodellen. 

 

4.1 Introduktion till metod 

Studien bygger på en kvantitativ metod genom tillämpning av en eventstudie med ursprung från 

MacKinlay (1997). Användning av en kvantitativ metod införlivar kontroll att kunna säkerställa 

validiteten i insamlade data (Saunders, Lewis & Thornhill, 2016). Risken för personlig påverkan 

på resultatet är liten då vi som undersökare är oberoende det studerade vilket bidrar till 

generaliserbara resultat (Saunders, Lewis & Thornhill, 2016). Eventstudien genomförs i syfte att 

mäta abnormal avkastning på såväl kort som lång sikt i studiens två likaviktade portföljer 

bestående av PE-backade respektive ej PE-backade börsintroduktioner. Portföljernas respektive 

avkastning ställs mot ett jämförelseindex i syfte att observera eventuell abnormal avkastning. För 

att pröva huruvida respektive portföljs kumulativa genomsnittliga abnormala avkastning är 

signifikant skilt från noll beräknas resultatens t-värden.  

 

Uppsatsen har en deduktiv ansats vilket innebär att studiens resultat analyseras och diskuteras i 

förhållande till tidigare presenterad forskning inom området. Fördelen med en sådan ansats är 

möjligheten att genom hypotesprövning besvara en vetenskapligt baserad frågeställning. (Bryman 

& Bell, 2015)  

 

4.2 Portföljstruktur 

För att mäta de börsintroducerade bolagens avkastning på såväl kort som lång sikt och jämföra den 

mellan PE-backade och ej PE-backade börsintroduktioner skapades två portföljer. Bolagen 

kategoriserades i portföljer utifrån dess ägarstruktur där den ena innehåller PE-backade 

börsintroduktioner och den andra ej PE-backade. Levis (2011) dokumenterar att klassificering av 

PE-backade respektive ej PE-backade börsintroduktioner är en utmaning. Vi definierar PE-bolag 

som bolag registrerade hos Swedish Private Equity & Venture Capital Association (SVCA) vilket 
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går i linje med Coakley, Hadass och Wood (2009). Vidare definieras en börsintroduktion som PE-

backad då ett PE-bolag är en av de fem största ägarna med en ägarpost som uppgår till minst 3 %, 

vilket jämväl är i enlighet med Coakley, Hadass och Wood (2009). Definitionen av PE-ägande 

innefattar såväl BO och VC som har definierats tidigare i studien. Fortsättningsvis klassificeras 

börsintroduktioner, i vår studie, som PE-backade såvida ett investmentbolag innehar en ägarpost 

som uppgår till minst 3 %. För att avgöra huruvida en börsintroduktion klassificeras som PE-

backad eller ej hämtades information om bolagets ägarförhållande från respektive bolags 

noteringsprospekt. En möjlig problematik med klassificeringen är då bolag har varit PE-ägda 

under en period innan noteringen men inte är det vid själva noteringstillfället. Effekter av tidigare 

PE-ägande kan antas finnas kvar i bolaget, tack vare långsiktig implementering av strategier, vilket 

leder till att en del bolag eventuellt felaktigt kategoriserades som ej PE-backade i vår studie. 

 

4.3 Eventstudie 

Genom att använda finansiella marknadsdata mäter eventstudier vilken effekt en särskild händelse 

har för värdet på ett bolag (MacKinlay, 1997). Givet att marknaden är rationell ligger styrkan i en 

sådan metod i att effekten av händelsen omedelbart reflekteras i bolagets aktiepris. Fama (1991) 

argumenterar att en eventstudie således är en lämplig metod vid test av marknadseffektiviteten. 

För att genomföra en eventstudie är det väsentligt att klargöra tre definitioner. Först definieras ett 

event vilket är den särskilda händelse som ska studeras. Därefter definieras en tidsram för studien 

vilken utgör studiens eventfönster. Slutligen definieras vanligtvis en estimeringsperiod vilket är en 

tidsperiod innan eventet. Syftet med en sådan estimeringsperiod är att klargöra den aktuella 

modellens normala variabler för att kunna särskilja genererad avkastning från förväntad 

avkastning under en given period i eventfönstret. MacKinlay (1997) menar emellertid att en 

estimeringsperiod inte alltid är nödvändig att upprätta för att kunna genomföra en eventstudie. Ett 

exempel på en sådan situation är vid studerande av börsintroduktioner där inga historiska data 

finns tillgängliga. Vid avsaknad av estimeringsperiod skattas istället variabler vilket förklaras 

närmare i avsnitt 4.5.  
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4.3.1 Definition av event och eventfönster 

Studiens kortsiktiga aspekt åsyftar abnormal avkastning under den första handelsdagen, det vill 

säga från initial teckningskurs till första dagens stängningskurs. Då det endast finns en eventdag 

skapas således inget eventfönster. Kalenderperiod t definieras därmed på kort sikt som respektive 

bolags första handelsdag vilket enskilt motsvarar eventperiod τ, det vill säga en dag. 

 

För att studera långsiktig abnormal avkastning hos PE-backade respektive ej PE-backade 

börsintroduktioner definierar vi en tidsperiod på tre år vilken blir studiens långsiktiga eventfönster. 

Det är i linje med tidigare forskning om långsiktig avkastning hos börsintroduktioner i allmänhet 

(Ritter, 1991) och PE-backade börsintroduktioner i synnerhet (Levis, 2011). Beräkning av 

långsiktig abnormal avkastning hos de börsintroducerade bolagen gjordes månadsvis där 

respektive bolags kalendermånad t=1 överensstämmer med respektive portföljs eventmånad τ =1. 

Trots att tidigare studier gällande långsiktig avkastning (Ritter, 1991; Brav och Gompers, 1997; 

Levis, 2011) tillämpar olika estimeringsmodeller, används genomgående eventmånader vilket 

motiverade vårt val att använda sådana. Avkastning från respektive bolags första ofullständiga 

kalendermånad räknades samman med avkastning från den första fullständiga kalendermånaden i 

syfte att studera sammanlagt 36 eventmånader, vilket är i linje med Levis (2011). Eventfönstret 

sträcker sig därmed från eventmånad τ =1 till τ =36. I enlighet med såväl Ritter (1991) som Levis 

(2011) exkluderades första handelsdagens avkastning vid studerande av långsiktig avkastning. 

  

4.4 Den marknadsjusterade avkastningsmodellen  

MacKinlay (1997) redogör att det finns två framstående modeller för att studera långsiktig 

avkastning; statistiska modeller och ekonomiska modeller. Den marknadsjusterade 

avkastningsmodellen är en statistisk enfaktormodell som relaterar avkastning för en given aktie till 

en marknadsportfölj. Det finns vidareutvecklingar på den marknadsjusterade 

avkastningsmodellen som exempelvis Fama och French trefaktormodell (1993) där genererad 

avkastning utöver marknadsrisken även justeras för kontrollvariabler som företagsstorlek och 

marknadsvärdering.  
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Forskare som tidigare har studerat avkastning hos PE-backade börsintroduktioner använder främst 

Buy-and-Hold Abnormal Return (BHAR) eller någon av Fama och French faktormodeller som 

undersökningsmodeller. Mitchell och Stafford (2000) argumenterar däremot att BHAR är en 

problematisk modell då den använder geometriska medelvärden snarare än aritmetiska vilket kan 

förmedla missvisande resultat om avkastning på lång sikt. Liknande kritik uttrycks av Fama (1998) 

som förespråkar användning av Cumulative Abnormal Return (CAR) vilket är aritmetisk 

kumulativ abnormal avkastning. En ytterligare utmaning med BHAR är att varje enskilt bolag 

ställs mot ett jämförelsebolag vilket är tidskrävande och kan ge missvisande resultat då 

jämförelsebolaget uppvisar ett avvikande beteende. Då den här studien har en begränsad tidsram 

och med bakgrund i den dokumenterade kritiken mot BHAR tillämpades istället MacKinlays 

marknadsjusterade avkastningsmodell. 

 

Den marknadsjusterade avkastningsmodellen utgår från antagandet att genererad avkastning över 

tid är normalfördelad. MacKinlay (1997) medger att det är ett starkt antagande men påstår att det 

trots allt är empiriskt rimligt. Vi gjorde därav samma antagande i vår studie. Den 

marknadsjusterade avkastningsmodellen är utformad enligt nedan: 

 

(𝑅𝑖,𝑡 − 𝑅𝑓,𝑡) = 𝛼𝑖 +  𝛽𝑖(𝑅𝑚,𝑡 − 𝑅𝑓,𝑡) +  𝜀𝑖,𝑡 

 

Ri,t = Avkastning för aktie i under kalenderperiod t  

Rf,t = Genomsnittlig riskfri ränta för kalenderperiod t 1 

αi      = Intercept för aktie i  

βi    = Riktningskoefficient för aktie i 

Rm,t= Marknadsavkastning som utgörs av totalindexet SIXRX för kalenderperiod t  

εi,t   = Felmarginal för aktie i under kalenderperiod t 

 

                                                            
11Räntan på svenska sexmånaders statsskuldväxlar för studiens totala undersökningsperiod hämtades på årsbasis från Riksbanken. 

För kort sikt beräknades en daglig genomsnittlig riskfri ränta för att justera bolagens avkastning samt marknadsavkastning för den 

specifika dag som respektive bolag noterades till handel. För lång sikt beräknades en genomsnittlig månatlig riskfri ränta i syfte att 

justera bolagens månatliga avkastning och marknadsavkastning för motsvarande kalendermånad. 

 



21 
 

4.5 Hypotesprövning  

I syfte att pröva studiens hypotes H1 gällande bolagens avkastning under den första handelsdagen 

beräknades avkastning, Ri,t, från initial teckningskurs till första dagens stängningskurs. Pi,t 

definieras som aktiepris för respektive bolag. För beräkning av kortsiktig avkastning definieras t 

som första handelsdagens stängning och t-1 således som första handelsdagens öppning. För att 

pröva studiens hypotes H2 vad gäller långsiktig avkastning hos de börsintroducerade bolagen 

beräknades avkastning, Ri,t, månadsvis där respektive tidsperiod t definieras som en månad, allt 

annat lika.  

     

𝑅𝑖,𝑡 =  
𝑃𝑖,𝑡

𝑃𝑖,𝑡−1
− 1 

 

Då börsintroduktioner av sin natur inte har en estimeringsperiod, som tidigare nämnt i 4.3, 

skattades variablerna α och β i enlighet med MacKinlay (1997). Genom skattning av â och 
^

 till 0 

respektive 1 antogs abnormal avkastning vara 0 och riktningskoefficienten 1 vilket innebär att den 

aktuella portföljen förväntas generera samma avkastning som marknadsportföljen. Interceptet α 

representerar således abnormal avkastning för bolag i under tidsperiod t. 

 

𝐴𝑅𝑖,𝜏 =  (𝑅𝑖,𝑡 − 𝑅𝑓,𝑡) −  �̂�𝑖 − �̂�𝑖(𝑅𝑚,𝑡 − 𝑅𝑓,𝑡) 

 

Följaktligen aggregerades abnormal avkastning för bolag i för respektive eventmånad τ. Givet N 

observationer är genomsnittlig abnormal avkastning under eventmånad τ följande: 

 

𝐴𝑅𝜏 =  
1

𝑁
∑ 𝐴𝑅𝑖,𝜏

𝑁

𝑖=1
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Genomsnittlig abnormal avkastning ackumulerades därefter över eventfönstret för att vid givet 

tidsintervall beräkna kumulativ genomsnittlig abnormal avkastning mellan eventmånad τ1 och τ2.  

 

𝐶𝐴𝑅(𝜏1, 𝜏2) =  ∑ 𝐴𝑅𝜏

𝜏2

𝜏=𝜏1

 

 

För att slutligen pröva huruvida respektive portföljs kumulativa genomsnittliga abnormala 

avkastning är signifikant skilt från noll beräknades resultatens t-värden. Det gjordes inledningsvis 

genom att beräkna variansen av genomsnittlig abnormal avkastning under eventmånad τ enligt 

följande där σε är urvalets standardavvikelse under eventmånad τ: 

 

var(𝐴𝑅𝜏) =  
1

𝑁2
∑ 𝜎𝜀

2

𝑁

𝑖=1

 

 

Följaktligen beräknades variansen av kumulativ abnormal avkastning mellan eventmånad τ1 och τ2 

enligt: 

 

var(𝐶𝐴𝑅(𝜏1, 𝜏2)) =  ∑ var(𝐴𝑅
𝜏
)

𝜏2

𝜏=𝜏1

 

 

T-värdet beräknades genom att dividera kumulativ genomsnittlig abnormal avkastning mellan 

eventmånad τ1 och τ2 med dess standardavvikelse.    

 

𝜃1 =  
𝐶𝐴𝑅(𝜏1,𝜏2)

var(𝐶𝐴𝑅(𝜏1,𝜏2))1/2
~𝑁(0,1) 
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5. Data och urval 

 

Nedan presenteras vilka urvalskriterier som har tillämpats, hur data har bearbetats och vilket 

slutgiltigt urval som har inkluderats i studien.     

 

Urvalet i studien innefattar genomförda börsintroduktioner på Nasdaq Stockholm, Nasdaq First 

North och Aktietorget. Noteringar på Nasdaq Stockholm genomförs generellt sett av större och 

mognare bolag medan noteringar på marknadsplatserna Nasdaq First North och Aktietorget 

karaktäriseras av mindre tillväxtbolag med strävan att i framtiden noteras på en större 

marknadsplats (Nasdaq, 2018). Vi valde att inkludera marknadsplatser som karaktäriseras av både 

små och stora bolag i syfte att uppnå ett mer omfattande urval innehållande bolag av varierande 

storlek och i olika tillväxtfas. Det är i likhet med Levis (2011) som studerar både en huvudlista och 

en underlista. 

 

Den primära listan över genomförda börsintroduktioner hämtades från webbsidan Nyemissioner.se 

(2018) vilket är en informationskälla för nyemissioner och börsintroduktioner i Sverige. 

Tidsperioden för studien är tio år och löper från 1 januari 2005 till och med 31 december 2014 

vilket tillgodoser studiens behov av ett tillräckligt stort urval för att kunna genomföra statistiska 

tester. Det uppfyller dessutom studiens mål att undersöka nuvarande trender för börsintroduktioner 

och dess eventuella abnormala avkastning på den svenska aktiemarknaden. Sammantaget har 313 

börsintroduktioner genomförts på Nasdaq Stockholm, Nasdaq First North och Aktietorget under 

tidsperioden 1 januari 2005 till och med 31 december 2014. Orena börsintroduktioner i form av 

direktnotering, parallellnotering på utländsk marknad, fusion, omvänt förvärv alternativt 

emittering av depåbevis exkluderades från studiens urval. Vidare exkluderades bolag som vid 

introduktionen emitterade annat än enbart stamaktier vilket är i likhet med både Ritter (1991) och 

Brav och Gompers (1997). Följaktligen exkluderades bolag från urvalet på grund av inga 

tillgängliga data vad gäller aktiepris alternativt rådande ägarstruktur vid noteringstillfället. Ett 

ytterligare bortfall uppstod då avnoteringar alternativt konkursförfaranden ägde rum inom tre år 

från bolagets noteringstillfälle vilket omöjliggjorde studerande av genererad avkastning på tre år. 

Det resulterade således i det slutgiltiga urvalet om 154 observationer av genomförda 
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börsintroduktioner på Nasdaq Stockholm, Nasdaq First North och Aktietorget mellan 1 januari 

2005 och 31 december 2014. Urvalet illustreras nedan i Tabell 1. 

     

Uteslutningsgrund   Bortfall Observationer 

Genomförda börsintroduktioner på utvalda marknadsplatser mellan 2005-2014       313 

Orena börsintroduktioner   -41 272 

Inga tillgängliga data    -98 174 

Avnotering alt. konkursförfarande -20 154 

Återstående observationer     154 

 

Tabell 1. Urval av data  

Tabellen visar initialt urval, exkluderade observationer samt det slutgiltiga urvalet av genomförda börsintroduktioner  

 

Avkastningsdata för det slutgiltiga urvalet om 154 börsintroduktioner hämtades från Thomson 

Reuters Datastream. Vid studerande av avkastning under den första handelsdagen användes 

totalavkastning på daglig basis medan totalavkastning på månatlig basis användes för studerande 

av långsiktig avkastning. Vidare hämtades information om bolagens teckningskurs vid 

börsintroduktionen manuellt från respektive bolags noteringsprospekt alternativt från 

pressmeddelanden eller Skatteverkets hemsida. Vid extremvärden i avkastningsdata bearbetades 

min- respektive maxvärden genom winsorizing på 5:e respektive 95:e percentilen och ersattes av 

närmast existerande värde.  

 

Från Tabell 2 går att utläsa att börsintroduktioner inte har genomförts i ett jämnt flöde under den 

studerade tioårsperioden. Antal PE-backade börsintroduktioner har markant stigit från 

undersökningsperiodens början till dess slut. 63 % av studiens PE-backade börsintroduktioner 

genomfördes under undersökningsperiodens tre senaste år varav 46 % genomfördes under 2014. 

Börsintroduktioner utan PE-ägande har genomförts i ett jämnare flöde med undantag för två toppar 

under åren 2007 och 2014, vilka representerar 15 respektive 36 % av studiens ej PE-backade 

börsintroduktioner.  
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  PE-backade börsintroduktioner Ej PE-backade börsintroduktioner    

År Nasdaq First North Aktietorget Summa Nasdaq  First North Aktietorget Summa 

2005 1 0 0 1 2 0 0 2 

2006 0 0 1 1 1 2 3 6 

2007 0 2 0 2 1 5 10 16 

2008 0 3 1 4 1 2 3 6 

2009 0 0 1 1 0 0 9 9 

2010 2 1 3 6 2 0 6 8 

2011 2 0 1 3 2 2 5 9 

2012 0 2 3 5 0 1 2 3 

2013 0 2 1 3 1 3 5 9 

2014 5 14 3 22 8 9 21 38 

Summa 10 24 14 48 18 24 64 106 

 

Tabell 2. Urval efter år, ägarstruktur och marknadsplats 

Tabellen visar antal börsintroduktioner kategoriserade per år, ägarstruktur och marknadsplats 
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6. Empiriskt resultat 

 

I följande kapitel presenteras och analyseras studiens empiriska resultat.  Inledningsvis behandlas 

studiens resultat på kort sikt och därefter studiens resultat på lång sikt.   

 

6.1 Abnormal avkastning på kort sikt 

Studiens första hypotes H1 formulerades med en förväntan om genererad överavkastning hos såväl 

PE-backade som ej PE-backade börsintroduktioner men en lägre relativ överavkastning hos de PE-

backade. I Tabell 3 visas genomsnittlig abnormal avkastning under den första handelsdagen för 

bådadera portföljerna. PE-backade börsintroduktioner verkar i vår studie generera en 

genomsnittlig överavkastning om 4,78 % under den första handelsdagen medan de ej PE-backade 

verkar generera en genomsnittlig överavkastning om 5,83 %. Resultatet för varken PE-backade 

eller ej PE-backade börsintroduktioner kan statistiskt säkerställas då nedanstående t-värden ej är 

signifikanta på fem procent signifikansnivå. Det går därmed inte att genomföra ett differenstest på 

portföljernas medelvärde i syfte att statistiskt säkerställa differensen dem emellan. 

  

      

PE-backade 

börsintroduktioner      

Ej PE-backade 

börsintroduktioner  

Eventdag     𝐴𝑅     𝐴𝑅 

0     4,78%     5,83%* 

      (0,57)     (1,53) 

 

Tabell 3. Genomsnittlig abnormal avkastning under den första handelsdagen  

Tabellen visar genomsnittlig abnormal avkastning, 𝐴𝑅, genererad under eventdag 0, vilket är varje bolags första 

handelsdag. Resultatet redovisas för respektive portfölj. T-värden presenteras inom parentes, där ***, ** och * 

motsvarar en-, fem- respektive tioprocentig signifikansnivå.   

 

Trots att studiens resultat inte är signifikant vad gäller börsintroduktioners överavkastning under 

den första handelsdagen verkar resultatet till viss del vara i linje med vad tidigare forskning inom 

området har fastställt. Megginson och Weiss (1991) finner att PE-backade börsintroduktioner i 

genomsnitt genererar en överavkastning om 7,1 % under den första handelsdagen i jämförelse med 
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ej PE-backade börsintroduktioner som i genomsnitt genererar en överavkastning om 11,9 %. 

Likvärdigt resultat finner Levis (2011) på den brittiska marknaden där PE-backade 

börsintroduktioner i genomsnitt genererar en överavkastning om 12,0 % under den första 

handelsdagen. Det är i jämförelse med ej PE-backade börsintroduktioner som i genomsnitt 

genererar en överavkastning om 21,1 %. En genomgående lägre överavkastning hos PE-backade 

börsintroduktioner under den första handelsdagen kan tänkas bero på en kombination av faktorer. 

 

Kvalitetsindikatorn som följer av PE-bolag som tredjepartscertifiering, enligt 

certifieringshypotesen, kan tänkas minimera informationsasymmetrin mellan studiens 

börsintroducerade bolag och marknaden, men har i vår studie inte studerats och kan därav inte 

säkerställas. PE-backade börsintroduktioner verkar i vår studie ha prissatts närmare marknadens 

förväntan vilket eventuellt kan förklara en lägre relativ överavkastning. Ej PE-backade 

börsintroduktioner verkar å andra sidan initialt ha prissatts lägre till följd av att marknaden 

möjligen upplever en högre grad av osäkerhet på grund av en större informationsasymmetri då 

ingen tredjepartsaktör certifierar det börsintroducerade bolagets kvalitet och prestation.  

Då skuldsättningsgrad som variabel inte har studerats är det svårt att säkerställa huruvida en 

möjligt högre relativ skuldsättningsgrad hos PE-backade portföljbolag faktiskt existerar i vårt 

urval samt hur det har en eventuell direkt inverkan på genererad avkastning. Lägre initial 

prissättning till följd av högre risk som enligt Modigliani och Miller-teoremet medföljer av en 

ökad skuldsättningsgrad kan tänkas ge möjlighet till en hög överavkastning under den första 

handelsdagen. Då PE-backade börsintroduktioner i vår studie verkar generera en lägre 

överavkastning under den första handelsdagen i jämförelse med de ej PE-backade utrönas ingen 

direkt effekt av den eventuellt högre relativa skuldsättningsgraden. 

Om än ej signifikant, verkar kortsiktig överavkastning hos PE-backade börsintroduktioner i vår 

studie vara lägre än hos de ej PE-backade vilket möjliggör ett resonemang kring huruvida PE-

backade börsintroduktioner initialt har prissatts högre som en följd av resultatmanipulering. Å 

andra sidan verkar differensen i avkastning mellan portföljerna vara mindre, relativt sett, i 

jämförelse med tidigare forskning. Således kan inga tydliga indikationer utrönas vad gäller 

användning av resultatmanipulering enligt tidigare fört resonemang med grund i agentteorin där 

påtryckningar från PE-bolag påverkar portföljbolagets ledning att använda resultatmanipulering 
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för att tillfredsställa PE-bolagets intresse. Då resultatmanipulering som variabel inte är studerat 

kan resonemanget inte med säkerhet fastställas men är ändock relevant att analysera.  

 

Då vår studie enbart fokuserar på den svenska aktiemarknaden kan det tänkas uppkomma 

skillnader mellan vår studies resultat och tidigare forskningsresultat på marknader som USA och 

Storbritannien på grund av skillnader i rättssystem och arbetskultur. Med bakgrund i det ovan 

nämnda kan resonemang föras kring hur stor påverkan ett samhälles regleringar och dess 

efterlevnad har på rådande informationsasymmetri på den specifika aktiemarknaden. Det kan 

eventuellt leda till en begränsad möjlighet för bolag att använda ett opportunistiskt beteende. Då 

en större tillit råder vad gäller korrekt prissättning av nyintroducerade bolag minskar potentiella 

investerares grad av osäkerhet. Följaktligen kan effekten av en tredjepartscertifiering minska på 

aktiemarknader som den svenska. En sådan minskad effekt kan möjligen förklara våra indikationer 

på lägre relativ överavkastning hos PE-backade börsintroduktioner i jämförelse med tidigare 

studiers resultat. Studiens resultat är som tidigare nämnt inte signifikant och ovanstående 

resonemang är endast analyser.  

6.2 Abnormal avkastning på lång sikt 

Studiens andra hypotes H2 formulerades med en förväntan om genererad underavkastning på lång 

sikt hos såväl PE-backade som ej PE-backade börsintroduktioner men en lägre relativ 

underavkastning hos de PE-backade. Tabell 4 visar kumulativ genomsnittlig abnormal avkastning 

för respektive portfölj per tolv månaders intervall upp till studiens fulla eventfönster om tre år. 

Från tabellen går att utläsa att PE-backade börsintroduktioner i genomsnitt verkar generera en 

underavkastning om -3,50 % under de första tolv eventmånaderna medan ej PE-backade i 

genomsnitt verkar generera en underavkastning om -9,12 %. Det går däremot inte att statistiskt 

säkerställa då resultatens t-värden ej är signifikanta på fem procent signifikansnivå. Under 

bolagens andra år som börsnoterade, eventmånad 13–24, verkar PE-backade börsintroduktioner i 

vår studie i genomsnitt generera en underavkastning om -4,71 % och ej PE-backade verkar i 

genomsnitt generera en överavkastning om 14,73%. Det går däremot inte att statistiskt säkerställa 

då resultatens t-värden ej är signifikanta på fem procent signifikansnivå. Under det tredje året som 

bolagen är börsnoterade, studiens eventmånad 25–36, verkar PE-backade börsintroduktioner i vår 

studie i genomsnitt generera en överavkastning om 9,29 % medan ej PE-backade i genomsnitt 
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verkar generera en underavkastning om -10,15 %. Det går däremot inte att statistiskt säkerställa då 

resultatens t-värden ej är signifikanta på fem procent signifikansnivå.  

 

      
PE-backade 

börsintroduktioner      

Ej PE-backade 

börsintroduktioner  

Eventmånad     𝐶𝐴𝑅     𝐶𝐴𝑅 

1-12     -3,50%     -9,12% 

      (-0,31)     (-1,13) 

13-24     -4,71%     14,73% 

      (-0,52)     (0,86) 

25-36     9,29%     -10,15% 

      (0,77)     (-0,64) 

 

Tabell 4. Kumulativ genomsnittlig abnormal avkastning per 12 månaders intervall 

Tabellen illustrerar kumulativ genomsnittlig abnormal avkastning, 𝐶𝐴𝑅, för respektive portfölj genererad per 12 

månaders intervall upp till studiens fulla eventfönster om tre år. T-värden presenteras inom parentes, där ***, ** och * 

motsvarar en-, fem- respektive tioprocentig signifikansnivå.   

 

Kumulativ genomsnittlig abnormal avkastning för studiens sammantagna eventperiod om 36 

månader illustreras i Tabell 5 och redovisas årsvis. En grafisk illustration av kumulativ 

genomsnittlig abnormal avkastning finnes i Bilaga 1 och 2 och vidare innehåller Bilaga 3 

deskriptiv statistik. PE-backade börsintroduktioner verkar i vår studie generera en kumulativ 

genomsnittlig överavkastning om 1,09 % på tre år medan ej PE-backade verkar generera en 

kumulativ genomsnittlig underavkastning om -3,34 %. Ingetdera kan dock säkerställas statistiskt 

då resultatens t-värden ej är signifikanta på fem procent signifikansnivå. Resultatet uppvisar 

däremot en potentiell indikation på att PE-backade börsintroduktioner på lång sikt i genomsnitt 

verkar generera en svag överavkastning i jämförelse med ej PE-backade börsintroduktioner som 

snarare verkar underprestera och i genomsnitt generera en långsiktig underavkastning. 
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PE-backade 

börsintroduktioner      

Ej PE-backade 

börsintroduktioner  

Eventmånad     𝐶𝐴𝑅     𝐶𝐴𝑅 

12     -3,50%     -9,12% 

      (-0,31)     (-1,13) 

24     -8,21%     6,18% 

      (-0,41)     (0,59) 

36     1,09%     -3,34% 

      (0,04)     (-0,23) 

 

Tabell 5. Kumulativ genomsnittlig abnormal avkastning på lång sikt 

Tabellen illustrerar kumulativ genomsnittlig abnormal avkastning, 𝐶𝐴𝑅, för respektive portfölj upp till studiens fulla 

eventfönster om tre år. T-värden presenteras inom parentes, där ***, ** och * motsvarar en-, fem- respektive 

tioprocentig signifikansnivå.   

 

Studiens resultat vad gäller börsintroduktioners abnormala avkastning på lång sikt är till viss del i 

linje med vad tidigare forskning inom området har fastställt. Brav och Gompers (1997) 

dokumenterar att PE-backade börsintroduktioner på den amerikanska marknaden i genomsnitt 

genererar en underavkastning om -20,7 % på lång sikt medan ej PE-backade i genomsnitt 

genererar en underavkastning om -49,3 %. Levis (2011) finner att PE-backade börsintroduktioner 

genererar en långsiktig överavkastning om 13,84 % medan ej PE-backade genererar en 

underavkastning om -20,20 %. En genomgående högre abnormal avkastning hos PE-backade 

börsintroduktioner på lång sikt kan bero på en kombination av faktorer. 

Det signalvärde och den kvalitetsindikator som PE-bolag, enligt certifieringshypotesen, tillför 

portföljbolag kan likt på kort sikt, om än ej signifikant, jämväl antas ha en positiv effekt på 

långsiktig avkastning. Det kan möjligen tänkas förklara att PE-backade börsintroduktioner i vår 

studie verkar generera en överavkastning på lång sikt i jämförelse med de ej PE-backade som 

verkar generera en underavkastning. Resultatet kan dessutom tänkas vara en möjlig effekt av PE-

bolagens implementering av långsiktiga strategier syftandes till att förbättra portföljbolagets 

prestation samt effektivisera dess ledningssätt.  
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Levis (2011) studerar respektive bolags skuldsättningsgrad vid noteringstillfället och fastslår att 

den har en direkt påverkan på börsintroduktionernas prestation på lång sikt. Det kan således antas 

att liknande samband finns i vår studie och att den förhöjda bolagsrisken i och med en potentiellt 

högre skuldsättningsgrad hos PE-backade börsintroduktioner leder till högre avkastningskrav hos 

investerare, i linje med Modigliani och Miller-teoremet. Det kan möjligen förklara varför PE-

backade börsintroduktioner i vår studie verkar prestera bättre på lång sikt i jämförelse med de ej 

PE-backade. Som tidigare nämnt har skuldsättningsgrad som variabel inte studerats och 

ovanstående resonemang baseras endast på indikationer.  

Om än ej signifikant, verkar PE-backade börsintroduktioner i vår studie generera en långsiktig 

överavkastning vilket inte ger indikationer på en högre relativ initial prissättning, i jämförelse med 

ej PE-backade börsintroduktioner, som en följd av resultatmanipulering. Vidare är ingendera 

portföljs avkastning signifikant och differensen mellan portföljerna verkar vara mindre, relativt 

sett, i jämförelse med tidigare forskning. Således kan inga tydliga indikationer utrönas vad gäller 

användning av resultatmanipulering enligt tidigare fört resonemang med grund i agentteorin. Då 

resultatmanipulering som variabel inte har studerats kan resonemanget inte med säkerhet 

fastställas men är ändock relevant att analysera. 
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7. Slutsats 

 

I följande kapitel presenteras studiens slutsats av ovanstående resultat. Därefter 

diskuteras studiens begränsningar för att slutligen presentera förslag till framtida forskning.  

 

I den här studien har 154 svenska börsintroduktioner genomförda mellan 2005–2014 studerats för 

att undersöka huruvida PE-backade börsintroduktioner genererar en lägre överavkastning på kort 

sikt och en högre underavkastning lång sikt i jämförelse med de ej PE-backade. Till skillnad från 

tidigare forskning finner vi inga signifikanta resultat, varken på kort eller lång sikt. Däremot finner 

studien, i enlighet med hypotes H1, indikationer på att PE-backade börsintroduktioner verkar 

generera en lägre överkastning under den första handelsdagen i jämförelse med de ej PE-backade 

som en följd av en högre relativ initial prissättning. Vidare finner studien, i motsats till hypotes 

H2, indikationer på att PE-backade börsintroduktioner på lång sikt verkar generera en 

överavkastning medan ej PE-backade verkar generera en underavkastning. Ingetdera av studiens 

resultat är dock statistisk säkerställt på fem procent signifikansnivå och nollhypoteserna kan 

således inte förkastas. 

Vi argumenterar för att en eventuellt högre initial prissättning hos PE-backade börsintroduktioner 

kan tänkas förklaras av det möjliga signalvärde PE-bolag som ägare bidrar med till 

portföljbolagen. Tredjepartscertifieringen kan tänkas minska informationsasymmetrin mellan 

bolag och investerare vilket bidrar till en lägre grad av risk och därmed en högre grad av tillit för 

bolaget vid noteringstillfället. Då PE-backade börsintroduktioner på lång sikt verkar generera en 

överkastning och ej PE-backade verkar generera en underavkastning finns indikationer på att den 

certifierande roll PE-bolag fyller ger långvariga positiva effekter hos portföljbolagen. Vidare 

resonerar vi för att den möjligt högre relativa skuldsättningsgrad som enligt tidigare forskning 

kännetecknar PE-backade bolag kan öka investerares avkastningskrav till följd av en förhöjd 

risknivå. Slutligen finner vi inget stöd för resultatmanipulering till följd av den målkonflikt som 

eventuellt kan råda mellan portföljbolagets ledning dels gentemot PE-bolaget men också gentemot 

portföljbolagets övriga aktieägare.   
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7.1 Begränsningar i studien 

Studiens resultat och efterföljande diskussion bör behandlas med viss aktsamhet till följd av några 

centrala faktorer. Då abnormal avkastning på varken kort eller lång sikt är signifikant i någon av 

portföljerna kan resultatet inte statistiskt säkerställas och bör således endast beaktas som 

indikationer på avkastningsutveckling för respektive portfölj. Vidare har endast en enfaktormodell 

i form av den marknadsjusterade avkastningsmodellen tillämpats för att pröva studiens hypoteser. 

I syfte att redogöra för kontrollvariabler och för att göra resultatet mer representativt kan 

användning av en utvecklad faktormodell tänkas bidra till att uppnå det önskvärda. Tillämpning av 

förslagsvis Fama och French (1993) trefaktormodell alternativt BHAR-modellen med en 

uppsättning av unika jämförelsebolag för respektive börsintroduktion hade möjligen givit 

signifikanta resultat. Metoder som ovan nämnda kräver däremot tillgång till mer specifika data och 

större tidsåtgång. Den begränsade tidsramen för vår studie samt jämförelse med tidigare 

genomförda och likvärdigt omfattande studier är anledningen till att MacKinlays (1997) 

marknadsjusterade avkastningsmodell istället tillämpades. 

 

En ytterligare begränsning är att studien enbart mäter rådande ägarförhållande i de 

börsintroducerade bolagen som förklarande variabel. Kontrollvariabler som skulle kunna mätas 

och vägas in i studiens resultat är exempelvis skuldsättningsgrad, bolagsstorlek och tendens till 

resultatmanipulering. Likt tidigare nämnt är studiens tidsbegränsning anledningen till att endast en 

förklarande variabel har undersökts. Studien tar emellertid övriga kontrollvariabler i beaktning vid 

analyserande av resultatet.   

 

Det faktum att studiens resultat inte visar signifikans, till skillnad från tidigare forskning, kan 

tänkas bero på antalet börsintroduktioner samt vilka marknadsplatser studiens urval innefattar. Ett 

större antal observationer skulle kunna tänkas ge ett mer rättvisande resultat då studiens urval är 

mer representativt. Vad gäller val av marknadsplatser inkluderar vår studie bolag noterade på 

marknadsplatserna Nasdaq Stockholm, Nasdaq First North och Aktietorget vilket gjordes i syfte 

att inbegripa ett mer omfattande urval av börsintroduktioner. Som bilaga 4 illustrerar uppvisar 

börsintroduktioner på Aktietorget en större volatilitet i abnormal avkastning i jämförelse med 

övriga marknadsplatser. Det kan möjligen förklaras av att Aktietorget kännetecknas av mindre 

tillväxtbolag utan tidigare erfarenhet av publik handel vilket ökar graden av osäkerhet. Aktietorget 
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är dessutom den marknadsplats med flest antal genomförda börsintroduktioner i studiens urval 

vilket i kombination med användning av likaviktade portföljer gör att prestationen av 

börsintroduktioner genomförda på Aktietorget har stor inverkan på portföljernas sammanvägda 

resultat. 

 

7.2 Framtida forskning  

För framtida forskning är det relevant att studera huruvida rådande ägarstruktur påverkar 

börsintroducerade bolags prestation genom att lägga till fler faktorer i den marknadsjusterade 

avkastningsmodellen alternativt genom en annan undersökningsmodell såsom BHAR-modellen. 

 

Vidare kan det vara intressant att utröna vilken direkt respektive indirekt effekt PE-bolag har på 

portföljbolagen. Är exempelvis det förbättrade ledarskapet och effektiviseringen av bolagens 

verksamhet något som PE-bolag på egen hand implementerar eller är PE-bolag selektiva i sina 

investeringar och grundligt letar efter bolag med en redan effektiv styrning och verksamhet? 

Liknande kvalitativ analys vore intressant att göra gällande certifieringshypotesen med större 

fokus på investmentbankernas roll. Möjligtvis är det investmentbankerna som fungerar som en 

kvalitetscertifiering under börsintroduktionen och att PE-bolag med gedigen erfarenhet från 

tidigare noteringar är selektiva med vilka investmentbanker de väljer att samarbeta med. 

 

Vidare har studien undersökt långsiktig abnormal avkastning hos börsintroduktioner med ett 

eventfönster på tre år. En möjlighet för framtida forskning är att förlänga eventfönstret till fem 

eller förslagsvis tio år i syfte att undersöka om och när börsintroduktioners långsiktiga 

underavkastning eventuellt vänder. Det kan i en sådan undersökning vara intressant att behålla vår 

studies ansats men om möjligt även mer noggrant studera påverkande variabler som kan tänkas ha 

en inverkan på de börsintroducerade bolagens långsiktiga prestation. 
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Bilagor  

 

Bilaga 1  

 

 

Figuren illustrerar kumulativ genomsnittlig abnormal avkastning, 𝐶𝐴𝑅, hos studiens PE-backade börsintroduktioner 

 

 

 

  

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324252627282930313233343536

C
A

REventmånad 𝜏

PE-backade börsintroduktioner 

𝐶
𝐴

𝑅
 



Bilaga 2 

 

 

Figuren illustrerar kumulativ genomsnittlig abnormal avkastning, 𝐶𝐴𝑅, hos studiens ej PE-backade 

börsintroduktioner 
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Bilaga 3 

 

Ägarstruktur Medel Median Minimum Maximum Std Av. 

PE-backade 

börsintroduktioner 

              

0,03% -0,23% -3,78% 2,52% 7,36% 

                

Ej PE-backade 

börsintroduktioner 

              

-0,09% -0,90% -8,61% 3,53% 6,99% 

            

 

Tabellen visar deskriptiv statistik baserat på genomsnittlig abnormal avkastning, 𝐴𝑅, per eventmånad, , för 

respektive portfölj  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Bilaga 4 

 

 

Figuren illustrerar kumulativ genomsnittlig abnormal avkastning, 𝐶𝐴𝑅, hos studiens samtliga bolag efter 

marknadsplats 
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