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Sammandrag  

Inom den ekonomiska forskningen finns en tydlig diskrepans gällande synen på private equity-

bolags inverkan på avkastningen efter en börsintroduktion. Denna studie tar sin utgångspunkt 

ur detta och syftar till att vidare analysera den långsiktiga avkastningen för private equity-ägda 

börsintroduktioner på den svenska marknaden. Den svenska börsen är intressant då få 

vetenskapliga studier har genomförts där med aktuell frågeställning. 

  

Studien sker med en kvantitativ metod där t-test och regressionsanalys används för att jämföra 

avkastningen mellan private equity-ägda och icke private equity-ägda börsintroduktioner under 

en treårsperiod. Datainsamling görs från 65 bolag som introducerats på Stockholmsbörsen 

mellan åren 2000-2014. Studien finner inga vetenskapliga belägg för någon skillnad i 

avkastning mellan icke private equity- och private equity-ägda börsintroduktioner. Däremot 

finns indikationer på att private equity-ägda börsintroduktioner istället genererar en sämre 

avkastning under en treårsperiod. Studiens resultat indikerar vidare att ett private equity-ägande 

bidrar till en mer positiv avkastning under de första sex månaderna efter börsintroduktionen 

relaterat icke private equity-ägda introduktioner. Denna positiva effekt övergår sedan till en 

mer negativ avkastning när private equity-ägandet minskas i bolaget. 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
Ett nytt rekord av börsintroduktioner på den nordiska marknaden blev resultatet av 2017, 

mycket tack vare Sveriges bidrag bland de nordiska länderna (Bloomberg, 2017). Även ur ett 

europeiskt perspektiv ligger Sverige i framkant vad gäller antal börsintroduktioner. Det 

förhållandevis höga antalet börsintroduktioner i Sverige beror enligt EY framförallt på den 

starka konjunktur som fortfarande råder i Sverige i jämförelse med stora delar av Europa. (EY, 

2017) 

 

Precis som det höga antalet börsintroduktioner i Sverige är även antalet svenska private equity1-

affärer högt i relation till omvärlden. Sverige har under det senaste åren, varit ett av de länder i 

världen, som kommit att attrahera mest riskkapitalinvesteringar i relation till sin BNP. Ökade 

investeringar från riskkapital betyder också att avyttringar ökat, där börsintroduktioner utgör 

en viktig strategi för avyttring. Därför skulle ökade riskkapitalinvesteringar också kunna 

förklara det höga antalet börsintroduktioner i Sverige under senare år. Svenska bolag behöver 

vara konkurrenskraftiga då omvärlden präglas av globalisering och digitalisering. Ägande 

genom riskkapital är något som bidrar till en ökad konkurrenskraft, både genom 

tillhandahållande av kompetens och institutionellt kapital för såväl unga som mer mogna bolag. 

(SVCA, 2017)  

Under slutet av åttiotalet började belånade uppköp att undersökas och de relativa fördelarna 

kopplat till ett private equity-ägande konstaterades (Jensen, Light och Baker, 1989). 

Ägarformen som kännetecknas av tidsbegränsade riskkapitalinvesteringar, påstods vara 

överlägsen andra typer av bolagsägande, mycket på grund av ett bättre och mer koncentrerat 

ägarskap där styrelsen är mer aktiva till följd av högre incitament med prestationsbaserad 

kompensation (ibid.). Ytterligare faktorer som brukar framhållas är hög skuldsättning och låga 

omkostnader vilket ger en hävstång i värdeutvecklingen. På senare tid visar forskning att 

fördelarna med private equity-ägande även återfinns i empirisk data (Kaplan och Strömberg, 

2009). Studier (ex. Berg och Gottschalg, 2004; Kaplan, 1989) påvisar utmärkande förbättringar 

i såväl effektivitet, produktivitet och lönsamhet i bolagen efter private equity-bolag har gått in 

som ägare. 

                                                
1 Private Equity innefattar riskkapitalinvesteringar i onoterade bolags ägarkapital (SVCA, 2017). 
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Avseende bolag som introducerats på börsen föreligger en del anomalier som exempelvis 

underprissättning och underprestation av aktieutvecklingen i jämförelse med etablerade 

börsbolag (Ritter, 1991). Underprissättning uppstår om introduktionspriset som externa 

investerare tecknar för att köpa aktien vid noteringen är lägre än det fundamentala värdet (Ritter 

och Welch, 2002). När marknaden vid den första handelsdagen korrigerar priset uppstår därmed 

en positiv avkastning då kursen stiger (Ritter, 1998). Tidigare forskning menar däremot att 

private equity-ägda bolag inte underprissätts i samma utsträckning som icke private equity-

ägda bolag. Det betyder att de private equity-ägda bolagen blir relativt högre prissatta vid 

introduktionen vilket bör leda till en lägre förstadagsavkastning och en högre långsiktig 

avkastning. (Barry et al., 1990; Bergström, Nilsson och Wahlberg, 2006; Megginson och Weiss, 

1991) 

Viss forskning tyder också på att nyintroducerade bolag presterar sämre än redan etablerade 

bolag på börsen under en treårsperiod och femårsperiod (Loughran och Ritter, 1995; Ritter, 

1991). På lång sikt tyder forskningen även på att private equity-ägda börsintroduktioner inte 

underpresterar i samma utsträckning och påvisar en bättre långsiktig avkastning än icke private 

equity-ägda börsintroduktioner (Bergström, Nilsson och Wahlberg, 2006; Cao och Lerner, 

2009; Levis, 2011). Private equity-ägda börsintroduktioners bättre avkastning förklaras ofta 

med den kvalitetsstämpel private equity-bolagen har gentemot tänkbara investerare och som 

utgör en positiv signaleffekt vid börsintroduktioner (Megginson och Weiss, 1991). Andra 

förklaringar till private equity-ägda börsintroduktioners mer positiva långsiktiga avkastning är 

bland annat private equity-bolagens förmåga att reducera informationsasymmetrin, det vill säga 

investerare och emitterade bolagets olika tillgång till information (Levis, 2011).  

Dock finns det forskning som menar att nyintroducerade bolags underprestation istället har att 

göra med bolagets särskilda karaktärsdrag. Brav och Gompers (1997) finner bland annat att när 

bolagets storlek och “book to market” (bokfört värde i relation till marknadsvärde på eget 

kapital) beaktas, råder inte längre någon sämre avkastning för nyintroducerade bolag. 

Författarna finner även att private equity-ägda börsintroduktioner inte heller visar någon 

betydelsefull skillnad i avkastningen, jämfört med icke private equity-ägda, när hänsyn tagits 

till storlek och book to market (ibid.). 

Private equity-bolagens förmåga att göra en mer korrekt prissättning vid börsintroduktioner, 

deras tillförsel av kapital och erfarenhet av att effektivisera den operativa verksamheten talar 

således för att private equity-ägda börsintroduktioner har förutsättningar att prestera långsiktigt 
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bättre än icke private equity-ägda. Annan forskning antyder dock att sådan information bör 

återspeglas i aktiepriset och den långsiktiga avkastningen borde därför inte skilja däremellan 

(Brav och Gompers, 1997; Fama, 1998; Gompers och Lerner, 2003). 

Mot bakgrund av den diskrepans som finns inom forskningen gällande synen på långsiktig 

avkastning, för private equity-ägda och icke private equity-ägda börsintroduktioner, undersöks 

den långsiktiga avkastningen för nyintroducerade börsbolag med olika ägarskap. Då 

riskkapitalinvesteringar som görs av private equity-bolag blir allt vanligare i Sverige och få 

studier har gjorts med samma inriktning på den svenska aktiemarknaden är det intressant att 

undersöka vilken effekt private equity-ägande har på svenska börsintroducerade bolag.  

1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur den långsiktiga avkastningen för private equity- 

ägda börsintroduktioner på den svenska marknaden skiljer sig i relation till icke private equity- 

ägda börsintroduktioner.  

 

1.3 Definition private equity 
Private equity (hädanefter benämnd PE) kännetecknas av riskkapitalinvesteringar i onoterade 

bolag och utgör en del av riskkapitalmarknaden. Utmärkande för PE är att deras investeringar 

är tidsbegränsade då deras målsättning är att avyttra investeringen inom en viss tidsperiod, 

normalt tre till sju år. (Nyman, 2002) PE-bolag har utvecklats till att ha en allt större och 

viktigare funktion som finansiell intermediär men även som en aktiv rådgivande och involverad 

part i det dagliga beslutsfattandet i de bolagen där de är ägare (Metrick och Yasuda, 2011). 

 

Såväl PE och Venture capital (VC) är typer av riskkapitalinvesteringar i onoterade bolag. PE-

bolag brukar förknippas med investeringar i en senare utvecklingsfas, i mer mogna, medelstora 

bolag där majoritet köps upp för att utveckla och expandera bolaget, vilket ofta kallas “buy-

out” (Nyman, 2002). VC brukar däremot förknippas med investeringar i uppstartsfaser hos 

mindre och yngre bolag där minoritetsandelar köps upp för att kunna finansiera deras tillväxt 

som de annars har svårt att hitta från annat håll (SVCA, 2017). Dock används PE och VC ofta 

synonymt i Europa, där VC är en del av PE (Nyman, 2002). Då en korrekt svensk översättning 

av PE saknas, används det vedertagna engelska uttrycket i denna studie. 
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För PE-bolag är avyttring en avgörande faktor för hur väl deras investering faller ut. 

Avyttringen, eller deras “exit”, avser den tidpunkt när PE-bolaget säljer sina aktier i 

portföljbolaget, vilket kan göras på olika sätt. PE-bolagets avyttring via en börsnotering kan 

göras både genom att de säljer av hela innehavet vid ett tillfälle eller genom att de säljer av det 

mer successivt, vilket är vanligast. Ofta kan det vara av betydelse att ägarna behåller en 

ägarandel i bolaget eftersom det visar på en positiv tro på bolagets framtid. (Nyman, 2002) 

 

För att utveckla verksamheten hos de förvärvade bolagen tillför PE-bolagen riskfinansiering 

men de bidrar också med kompetens, nätverk, ägarstyrning och kredibilitet. Kompetensen och 

nätverket kan hänföras till den löpande kontakt företagsledningen i portföljbolaget har med PE-

bolaget samt till styrelsearbetet. Ägarstyrningen förbättras ofta genom ett aktivt ägarskap, där 

striktare rutiner och uppföljning bidrar till att upprätthålla tydliga mål för verksamheten. 

Kredibiliteten är ofta viktig för bolaget, speciellt inför framtida anskaffning av kapital. (Nyman, 

2002) Ett aktivt ägande är för PE-bolagen viktigt för att de ska nå framgång med sina 

portföljbolag. Det aktiva ägandet kan exempelvis betyda en effektivisering såsom ökning av 

lönsamheten, nedskärning av kostnader och onödiga tillgångar samt identifiering av 

olönsamma delar av verksamheten. (NUTEK, 2005) 

 

I Sverige kommer kapitalet som PE-bolagen investerar främst från utländska men även svenska 

institutioner såsom pensionsfonder, försäkringsbolag och andra stiftelser (SVCA, 2017). Enligt 

Zider (1998) investerar institutioner i PE-bolag för att de vill göra mer riskfyllda investeringar 

genom att finansiera exempelvis startups och branscher som expanderar för att kunna få hög 

avkastning. 
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2. Teoretisk referensram 
I avsnittet nedan kommer den teoretiska referensramen som utgörs av tidigare forskning att 

redogöras för. Därefter följer en presentation av studiens hypotes. 

 

2.1 Litteraturöversikt 
Ritter (1991), Lerner (1994) och Loughran och Ritter (1995), försöker likt många andra forskare 

att förklara de skilda uppfattningar som finns kring börsintroduktioner och framhåller 

beteendevetenskapliga förklaringar hos investerarna som anledning till både underprissättning 

och underprestation. Med andra ord anses investerare inte vara rationella nog och enligt Levis 

(2011) är investerare benägna att såväl över- som underreagera på informationen som 

offentliggörs i samband med börsintroduktion. Alternativ forskning anser dock att anomalin 

om underprestation inte existerar utan istället beror på brister i modeller och riskjusteringar då 

de menar att en mer effektiv marknad råder. (Fama och French, 1996; Gompers och Lerner 

2003). När Brav och Gompers (1997) studerar underprestation bland börsintroducerade bolag 

på den amerikanska marknaden och justerar för storlek och book to market finner de ingen 

sämre avkastning för nyintroducerade bolag än för bolag som redan är etablerade på börsen. 

Vidare rapporterar Brav och Gompers (1997) inte heller någon skillnad i avkastning för PE-

ägda och icke PE-ägda börsintroduktioner när det justeras för dessa faktorer. Den relativa sämre 

avkastningen av icke PE-ägda bolag förklaras således av att dessa ofta är små bolag med litet 

book to market värde och kan med andra ord vara relaterad till bolagets karakteristika. 

 

Forskningen är, som tidigare antytts, inte samstämmig. Det finns även forskning som försöker 

förklara orsakerna bakom PE-ägda börsintroduktioners bättre avkastning över en längre 

tidsperiod. Den operationella effektiviseringen som PE-bolag bidrar med lyfts ofta fram som 

en förklaring till PE-bolagens värdeskapande. Jensen, Light och Baker (1989) och Kaplan 

(1989) påstår att den operationella effektiviseringen uppnås genom en bättre övervakning, 

kompetens från styrelsen och en högre skuldsättning. Jain och Kini (1995) påvisar en positiv 

korrelation mellan övervakningens kvalitet och den långsiktiga avkastningen. Vidare betonar 

Minardi, Ferarri och AraújoTavares (2013) PE-bolagens övervakning men också dess bidrag 

till organisationsstrukturen. Levis (2011) menar dock att förbättringarna som PE-bolag sägs 

tillföra ofta antas ske under PE-bolagens period som ägare, men att det även är rimligt att dessa 

förbättringar upprätthålls en period efter PE-bolagens avyttring. Framförallt gäller det när PE-

bolagen fortfarande behåller en del av ägandet, vilket ofta är fallet. 
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Ett fortsatt PE-ägande efter börsintroduktionen innebär en fortsatt tillgång till kompetens, bättre 

övervakning och krav på transparens. Den ökade rapporteringen som det leder till minskar 

informationsasymmetrin och potentiella konflikter med aktieägare som annars kan vara vanligt 

vid börsintroduktioner (Levis, 2011). Vidare hävdar Megginson och Weiss (1991) att PE-

bolagen strävar efter återkommande samarbeten med sina investerare och därav är en positiv 

utveckling av dess innehav önskvärd, speciellt innan fullständig avyttring. Brau m.fl. (2004) 

undersöker hur “lock-up”-perioden, det vill säga den specificerade perioden ägarna förbinder 

sig att låsa sitt innehav, inverkar på bolagets långsiktiga avkastning. När lock-up-perioden 

avslutas finner Brau m.fl. (2004) en negativ inverkan på avkastningen. Noterbart i 

sammanhanget är att det inte förekommer något regelverk för lock-up-avtal på den svenska 

marknaden (Nyman, 2002). PE-bolagens innehavstid efter börsintroduktioner är följaktligen en 

betydande faktor i den långsiktiga avkastningen. 

 

Brav och Gompers (1997) framhåller att om ett PE-ägande förbättrar verksamheten för 

portföljbolagen och ger en genomsnittlig bättre avkastning borde marknaden prissätta 

förbättringen direkt vid försäljning och den långsiktiga avkastningen borde inte skilja sig 

mellan de två grupperna. Megginson och Weiss (1991) anser att den relativt sett förbättrade 

avkastningen för PE-ägda börsintroduktioner beror på att marknaden inte fullständigt kan 

prissätta förbättringen och undervärderar istället PE-bolagens kapacitet. Levis (2011) lyfter 

dock fram att investerare antingen över- eller underreagerar på informationen som offentliggörs 

första dagen. Således kan en underreaktion av PE-bolagens kapacitet leda till en bättre 

avkastning. 

 

Av de dominerande teorierna avseende underprestation av börsnoteringar, lyfts ofta en 

informationsasymmetri mellan investerare och emitterande bolag fram. Vid en hög 

informationsasymmetri under en börsintroduktion har investerare ofta mindre tillgänglig 

information än vad det emitterande bolaget har.  (Ljungqvist et al., 2006; Ritter och Welch, 

2002) Enligt Millers teori (1977) ”divergence of opionion” skiljer investerares uppfattningar 

och förväntningar vad gäller den rätta värderingen för ett bolag vid en börsintroduktion. Miller 

menar också att det är de mest optimistiska investerarna som kommer att utgöra de 

huvudsakliga köparna av aktierna vid en notering vilket leder till en överprissättning i början. 

När mer information om bolaget görs offentligt, kommer marginalinvesteraren att ansluta till 

en mer allmän uppfattning, och som följd kommer priset på aktien att avta och justeras nedåt 
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på längre sikt och leda till en underprestation. Ett positivt samband mellan hög initial avkastning 

och underprestation har även påvisats av Gao m.fl. (2006). Svårigheter i den initiala 

värderingen innebär med andra ord att aktien underpresterar under en längre tidsperiod. 

Megginson och Weiss (1991) menar att PE-ägda börsintroduktioner uppvisar en lägre 

genomsnittlig avkastning första dagen jämfört med icke PE-ägda börsintroduktioner. 

Författarna menar att orsaken är att PE-bolagen bidrar till en minskad informationsasymmetri 

vilket leder till att risken för att bolaget överprissätts sjunker och bolaget blir mer korrekt 

värderad från början. I linje med Miller (1977) och Gao m.fl. (2006) påvisar Levis (2011) att 

den relativt bättre långsiktiga avkastningen hos PE-ägda börsintroduktioner kan hänföras till 

den initiala avkastningen första handelsdagen.  

 

Megginson och Weiss (1991) gör också uttryck för PE-bolagens signaleringen av kvalitet vid 

börsintroduktion genom dess rykte och förmåga att attrahera högkvalificerade investerare. 

Detta kan exempelvis ske genom PE- bolagens positiva inverkan på bolagsledningen och dess 

värdeskapande roll. En annan anledning till att PE-bolag kan locka till sig högkvalificerade 

investerare är att PE-ägda bolag ofta är större och därmed får mer institutionella investerare 

efter noteringen än vad andra mindre bolag får då institutionella investerare inte kan investera 

i för små bolag (Bergström, Nilsson och Wahlberg, 2006). På sikt bidrar också de 

högkvalificerade investerarna till en positiv signaleffekt och bättre avkastning för bolaget 

(Megginson och Weiss, 1991). Att PE-bolagen måste upprätthålla gott rykte för fortsatta 

samarbeten ger också incitament för PE-bolaget att inte överprissätta bolag vid 

börsintroduktioner (Bergström, Nilsson och Wahlberg, 2006).  

 

I en annan studie finner Teoh, Welch och Wong (1998) att det noterade bolagets ledning innehar 

mer information än ägarna eller investerarna och har därmed möjlighet att justera bolagets 

resultat innan börsintroduktionen, genom olika redovisningsåtgärder för att styra resultatet i 

önskad riktning. På kort sikt kan det innebära en förmånlig framtidsutsikt och 

intjäningsförmåga som driver upp priset på börsintroduktionen, men som avtar gradvis och ger 

underprestation på längre sikt (Teoh, Welch och Wong, 1998). Vad gäller PE-ägda 

börsintroduktioner finner Katz (2009) att resultatrapporteringen har högre kvalitet än icke PE-

ägda bolags, då de finner lägre resultatstyrning och en mer regelrätt rapportering både innan 

och efter börsintroduktionen. Det innebär att PE-ägda börsintroduktioner sannolikt inte 

underpresterar i samma utsträckning som de icke PE-ägda.  
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Schultz (2003) lyfter fram teorin om hur en lyckad börsintroduktion ger upphov till ett ökat 

antal efterföljande introduktioner eftersom bolag som avser göra en börsintroduktion är mer 

benägna att skynda på processen och följa trenden. Framförallt sker det i högkonjunktur när 

kapitalkostnaden är låg, marknaden är attraktiv och överoptimistisk eftersom investerare är 

villiga att betala ett högre pris då (Ritter, 1991). Det innebär att en stor andel börsintroduktioner 

kommer att underprestera på sikt, dels för att dessa får uppleva ett kursfall när marknaden 

svalnar utan att vara med i uppgången och dels för att många av bolagen egentligen inte är redo 

att börsintroduceras (Schultz, 2003). Dessa resonemang stöds av Bergström, Nilsson och 

Wahlgren (2006) som visar att den långsiktiga avkastningen är sämre hos de bolag som 

introducerats under högkonjunktur än hos de som introducerats i andra perioder. Likt Ritters 

(1991) och Schultz (2003) resonemang om lämplig tidpunkt för börsintroduktioner, antyder 

Minardi, Ferarri och AraújoTavares (2013) att PE-bolagen besitter en förmåga att välja 

optimala perioder att genomföra nyintroduktioner. Lerner (1994) och Ball, Chiu och Smith 

(2011) framlägger bevis på att PE-bolagen är särskilt skickliga att nyttja optimala trender i 

marknaden. Dock visar och Bergström, Nilsson och Wahlberg (2006) och Dimitra (2015) att så 

inte är fallet och finner inga tecken på att PE-bolagen tidsmässigt anpassar sina 

börsintroduktioner. I försök att förklara PE-ägda bolagens bättre avkastning, konkluderar 

Minardi, Ferarri och AraújoTavares (2013) att PE-bolagen normalt har en bättre förmåga att 

välja portföljbolag som har förmånlig bolagsstyrning och ledning. 

 

Sammantaget rapporterar majoriteten av tidigare forskning en något bättre avkastning för 

nyintroducerade bolag ägda av PE än för nyintroducerade bolag som inte är ägda av PE. 

Förklaringar som lyfts fram är PE-bolagens operationella effektivisering genom främst bättre 

övervakning och tillförsel av kapital och erfarenhet, PE-bolagens positiva signaleffekt samt 

förmåga välja optimala tillfällen att investera och sälja sina innehav. Vidare kan PE-bolagen 

bidra till en mer korrekt initial värdering som gör att de nyintroducerade aktierna inte fluktuerar 

lika mycket när mer information görs tillgänglig.  Mot bakgrund av tidigare studier som förutser 

en bättre avkastning av PE-ägda börsintroduktioner i relation till icke PE-ägda, formuleras 

hypotesen nedan. 

 

Hypotes 1: Private equity -ägda börsintroduktioner uppvisar en bättre långsiktig avkastning än 

jämförbara icke private equity -ägda börsintroduktioner under en treårsperiod. 
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3. Metod och data 
I metodavsnittet redogörs för studiens tillvägagångssätt samt upplägg för insamlad data. 

Kategorisering av urval framställs och regressionsmodellens variabler och dess förväntningar 

beskrivs. Konsekvenser av gjorda metodval diskuteras också genomgående. Slutligen 

presenteras deskriptiv statistik för insamlad data där variablerna (karaktärsdragen) jämförs 

mellan de icke PE-ägda och PE-ägda börsintroduktionerna. 

 

3.1 Forskningsmetod 
Denna studie anlägger en deduktiv ansats vilket innebär att den existerande teorin och 

litteraturöversikt ger underlag för en hypotesformulering som blir föremål för en empirisk 

granskning (Bryman och Bell, 2015). Studien genomförs med en kvantitativ metod där PE-

ägandets påverkan på den treåriga avkastningen testas i en regressionsanalys. Den treåriga 

avkastningen efter börsintroduktionerna studeras även i förhållande till den treåriga 

avkastningen hos bolag som varit noterade en längre tid för att få fram eventuella avvikelser i 

paritet med uppställd forskningsfråga. Resultatet av den kvantitativa metoden möjliggör 

generalisering på en större bakomliggande population (Bryman och Bell, 2015). 

 

3.2 Datainsamling 
3.2.1 Urval 
För sammansättningen av ett urval av svenska börsintroducerade bolag, inkluderas noteringar 

under åren 2000-2014 på Nasdaq Stockholm. En exkludering av andra marknadsplatser görs 

för att utesluta oreglerade marknader där mindre omfattande regelverk råder. Studien inkluderar 

inte heller sekundärnoteringar, spinoffer eller flyttade noteringar som skulle kunna innebära 

felkällor. 

 

Ett förhållandevis långt tidsspann är valt då denna period inkluderar att större antal 

börsintroduktioner och även inbegriper konjunktursvängningar vilket gör studien mer 

representativ för en normal marknad. Precis som i tidigare studier väljs en treårsperiod för att 

mäta långsiktig avkastning vilket även underlättar en jämförelse av resultat. (Bergström, 

Nilsson och Wahlberg, 2006; Ritter, 1991). En längre vald tidsperiod skulle innebära att de 

senaste årens börsintroduktioner inte kan studeras vilket kan minska studiens aktualitet. Vidare 

studeras även avkastningen under sex månader, ett år och två år, för att ytterligare fördjupa 

jämförelsen. I studien mäts dessutom avkastningen från sjätte månaden till tolfte månaden för 
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att se om lock-up-perioden har någon påverkan på avkastningen, då urvalets lock-up-period i 

de flesta fall uppgår till sex månader innan PE-bolagen ges möjlighet att sälja sitt innehav. 

 

Då utvecklingen studeras under en treårsperiod kan börsintroduktioner gjorda efter 31 

december 2014 inte tas med. För att minimera felkällor exkluderas de bolag som lämnat börsen 

inom tre år eller av andra anledningar inte varit noterade på börsen under minst tre år. Dock 

kan studiens urval inkludera bolag som varit börsnoterade mer än tre år men som inte finns på 

börsen idag. Att ta med bolag som inte är noterade på börsen idag kan ha påverkat resultatet 

negativt (negativ snedvridning) då dessa bolag kan ha uppvisat en stark negativ avkastning 

innan avnoteringen. Även den motsatta situationen kan skapa ett logiskt fel (survivor bias), dvs 

när endast ett urval av de bolag som “överlevt” inkluderats. Exkluderingar av bolag har också 

gjorts på basis av bristande information för att undvika risk för felaktiga antaganden.  

 

Under åren 2000-2014 gjordes 72 börsintroduktioner på Stockholmsbörsen när exkludering 

gjorts för sekundärnoteringar, spinoffer, flyttade noteringar eller omnoteringar. 

Urvalskriterierna resulterade dock i ett bortfall på sju bolag, främst på grund av bristande 

börshistorik. I diagram 1 presenteras det slutliga urvalet som uppgick till 32 PE-ägda bolag och 

33 icke PE-ägda bolag. 

 

 
Diagram 1. 

Översikt av börsintroduktioner på Stockholmsbörsen under åren 2000-2014. 
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3.2.2 Kategorisering av urval 
De börsintroducerade bolagen delas in i två kategorier, PE-ägda och icke PE-ägda, i linje med 

Ritter (1991) Brav och Gompers (1997) och Levis (2011). Trots uppdelningen av PE och VC i 

främst amerikanska studier, så kommer PE i studien att innefatta såväl PE som VC. Ett bolag 

definieras i denna studie som PE-ägd om deras ägare innan noteringen inkluderar ett PE-bolag 

eller VC-bolag. Av bilaga 1 framgår urvalet och kategoriseringen av PE-ägda och icke PE-ägda 

börsintroduktioner. 

  

3.2.3 Datainsamling 
Thomas Reuters Datastream tillhandahåller studiens primära rådata. För att besvara syftet, 

inhämtas data för de utvalda bolagen med avseende på datum för börsintroduktion, storlek, 

book to market, belåningsgrad, stängningskurs efter första handelsdagen och 

månadsavkastningen (i form av totalavkastning) under de 36 efterföljande månaderna. 

Totalavkastningen avser bolagens aktieutveckling och utdelning som antas återinvesteras i 

aktien. Totalavkastning används således för att ta hänsyn till bolag som inte gör utdelning utan 

återinvesterar vinsten i bolaget. Information om teckningskurser hämtas vidare för att kunna 

beräkna förstadagsavkastningen (IR), vilket hämtas från skatteverket, nyhetsartiklar och 

bolagets prospekt. Från samtliga prospekt insamlas även information om ägarstruktur för att 

kunna identifiera det eventuella PE-ägandet innan börsintroduktion och även information om 

eventuellt lock-up-åtaganden. Slutligen, hämtas kompletterande data från bolagens 

årsredovisningar.   

 

3.3 Buy and Hold Abnormal Return (BHAR) 
3.3.1 Metodval 
Inom ramen för estimering av den långsiktiga avkastningen kan både eventtid och kalendertid 

tillämpas. Metoderna inom eventtid inkluderar ofta kumulativ abnorm avkastning2  (CAR) och 

buy-and-hold abnorm avkastning (BHAR) (Barber och Lyon, 1997). Ritter (1991) använder 

både CAR och BHAR vid undersökning av den långsiktiga avkastningen för 

börsintroduktioner. Barber och Lyon (1997) framhåller att BHAR är en kraftfull metod för 

mätning av långsiktig avkastning som medför mindre snedvridning i jämförelse med andra 

jämförbara metoder, exempelvis CAR. BHAR metoden tar också hänsyn till ränta på ränta 

                                                
2 Med abnorm avkastning menas skillnaden mellan den faktiska och den förväntade avkastningen (Nasdaq, 
2017). 
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effekten till skillnad från CAR och anses därför bättre avspegla en faktisk investeringsstrategi 

(Barber och Lyon, 1997). Således visar BHAR den abnorma avkastning en investerare får ta 

del av under en definierad mätperiod. Annorlunda uttryckt är det skillnaden i den avkastning 

(aktieutveckling och utdelning) en investerare får ta del av om aktien hålls över mätperioden 

relativt en jämförelseaktie eller index (Mitchell och Stafford, 2000). Även Gompers och Lerner 

(2003) pekar på att BHAR är en bättre metod då CAR missvisar avkastningar med hög 

volatilitet. Med hänsyn till att avkastning efter börsintroduktioner ofta är volatil anses därför 

BHAR vara en bättre metod att använda i denna studie. En eventuell metod till BHAR är också 

Calendar Time Portfolio Approach, men anses inte i denna studie vara lika tillämpbar då ett 

större stickprov hade behövts. BHAR ger också ett mer jämförbart resultat mellan våra 

portföljer (PE-ägda börsintroduktioner och icke PE-ägda börsintroduktioner) än vad 

kalendertid gör. (Mitchell och Stafford, 2000) 

 

3.3.2 Beräkning av BHAR 
Då BHAR metoden avser jämföra ett bolags avkastning mot ett jämförelsebolag eller ett index, 

är valet av jämförelsebolag och index av stor vikt för resultatet. Enligt Barber och Lyon (1997) 

kan antingen en lämplig referensportfölj (såsom index) användas som jämförelsemått eller kan 

bolagsspecifika kriterier användas. Tillvägagångssättet med jämförelseindex kritiseras dels av 

Barber och Lyon som uttrycker en snedvridning av resultatet när indexet månadsvis omviktas 

genom borttag av sämre avkastande bolag och tillägg av bättre avkastande bolag. Omviktningen 

kan således medföra ett negativt snedvridet BHAR i förhållande till matchning med ett 

kontrollbolag. Dessutom kan användning av index medföra en positiv bias när indexet 

inkluderar nyligen noterade bolag som generellt sett har en sämre avkastning än redan 

etablerade bolag på börsen. Valda börsintroduktioner kommer att matchas med kontrollbolag 

på Stockholmsbörsen eftersom matchning med kontrollbolag inte lider av samma 

omviktningsproblem (urvalsbolagen och kontrollbolaget är båda noterade och likaviktade i 

samtliga eventmånader).  På den svenska marknaden kan det dock vara svårt att hitta 

fullständigt matchade bolag, varför ett börsindex också kommer att användas för att se 

skillnaden mellan de noterade bolagen och hela marknaden. Tilläggas kan det att ett begränsat 

antal studier visar på signifikativa resultat när enbart kontrollbolag används som jämförelsemått 

(Barber och Lyon, 1997). Det index som kommer att användas är SIXRX3. 

                                                
3 SIX Return Index (SIXRX) visar den genomsnittliga utvecklingen på Stockholmsbörsen inklusive utdelningar 
(fondbolagens förening, 2017). 
 



 15 

Matchning av bolag i denna studie sker på basis av nyintroducerade bolagets storlek och book 

to market som förespråkas av Fama och French (1992). Alternativ matchning hade också kunna 

göras på basis av branschtillhörighet. Emellertid är branschens påverkan på aktieutvecklingen 

dels kopplad till marknadsvärdet och book to market. Likt Barber och Lyon (1997) identifieras 

först alla bolag med ett börsvärde mellan 70 procent och 130 procent av börsvärdet för det 

börsintroducerade bolaget under noteringsåret. Därefter matchas det bolag med book to market 

kvot närmast det börsintroducerade bolagets kvot. Vad gäller kontrollbolagen, är kravet att 

dessa funnits på börsen under minst tre år från det att nyintroducerade bolaget noterades samt 

har en fullständig börshistorik tre år framåt. Om så ej är fallet, tas nästa bästa book to market 

matchning. Book to market och börsvärden avläses i slutet av noteringsåret vilket skulle kunna 

göras direkt efter noteringen för en ännu mer exakt matchning. En matchning baserad på mer 

exakta värden genomfördes inte på grund av att dessa värden inte förväntades förändras så 

mycket från börsintroduktion till slutet av året att det skulle ge mätbara effekter i matchningen. 

Flera bolag matchar också med samma kontrollbolag vilket skulle kunna påverka den beroende 

variabeln negativt. Alternativet till att inte använda samma bolag var dock att använda ett bolag 

som inte matchade lika bra, vilket inte ansågs resultera i ett tillförlitligt resultat. 

 

För att beräkna BHAR behöver BHR (Buy and Hold Return) räknas ut för respektive aktie och 

period. Som ovan beskrivits är BHR den ackumulerande förräntade avkastningen (både 

aktieutveckling och utdelning) av en aktie som behålls under en viss tidsperiod (se ekvation 1) 

Teckningskursen och stängningskursen efter sex månader, ett år, två år och tre år har använts i 

denna studie för att inkludera avkastning från start men även för att kunna se skillnader i 

avkastningen under olika perioder. För att beräkna BHR för kontrollbolag används samma 

tidsspann som för det noterade bolaget, därför används också öppningskursen för 

kontrollbolaget samma dag som urvalsbolaget börsintroducerades. 
 
 
Ekvation 1. 

𝐵𝐻𝑅$% = 	((1 + 𝑅$,)	
%

,./

 

 
R12 = Den procentuella avkastning för bolag i under månad t. 
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BHAR uppskattas sedan genom differensen mellan BHR för det noterade bolaget, och BHR för 

kontrollbolaget eller index (se ekvation 2). Vidare beräknas även medelvärdet för PE-ägda 

bolagens BHAR och icke PE-ägda bolagens BHAR och sedan jämförs de två gruppernas 

BHAR.  

 
Ekvation 2. 
 

𝐵𝐻𝐴𝑅$% = 	((1 + 𝑅$,) −	((1 + 𝐸(𝑅$,))	
%

,./

	
%

,./

 

 

BHAR19 = Buy and hold abnorm avkastning för bolag (ackumulerande för period T. 
E(R12) = Den procentuella avkastning för kontrollbolag i eller index under månad t 
 

	

3.3.3 T-test  
Som föreslaget av Barber och Lyon (1997) och i likhet med Levis (2011) används ett t-test för 

att säkerställa att skillnaden i BHAR mellan PE-ägda bolag och icke PE-ägda bolag är 

signifikativ. Nollhypotesen testas således, om skillnaden i medelvärdet av BHAR mellan PE-

ägda bolag och icke PE-ägda bolag är noll, med ett t-test. Enligt Fama (1998) bör de studier 

som testar långsiktig avkastning ha en riktning på hypotesen då avkastningen tidigare visat på 

olika resultat. Då studie grundar sig i att PE-ägda bolag har en bättre avkastning än icke PE-

ägda bolag görs ett ensidigt test.  

 

3.4 Operationalisering av regressionsmodell 
För studera den förklaringsgraden av ägarskapet på den långsiktiga avkastningen utförs en 

multipel regression som skattas med Ordinary Least Squares (OLS). Vidare inkluderas även en 

antal kontrollvariabler som tidigare studier har visat kunna ge effekt på den långsiktiga 

avkastningen. Regressionsmodellen presenteras i ekvation 3.  

 
Ekvation 3. 
 

𝑊𝑅 = 𝛼 +	𝛽/𝑃𝐸𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦 + 𝛽C𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘 + 𝛽K𝐵𝑜𝑜𝑘	𝑡𝑜	𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 +	𝛽M𝑂𝑚𝑠𝑎𝑡𝑡𝑎	𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 +	𝛽T𝐼𝑅 + 	𝜀	 
 

3.4.1 Beroende variabel, långsiktig avkastning (WR) 
I likhet med Levis (2011) och Brav och Gompers (199) används måttet värderelativitet (wealth 

relatives) som variabel för långsiktig avkastning. Värderelativitet beräknas för samtliga 
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börsintroduktioner med både index och kontrollbolag som jämförelsemått, och utgör sedan den 

beroende variabeln i regressionsmodellen. Värderelativiteten är buy-and-hold avkastningen för 

varje noterat bolag dividerat med buy-and-hold avkastningen för kontrollgrupperna (se ekvation 

4). Om värderelativiteten understiger 1,00 har bolaget avkastat sämre än jämförelsemåttet 

medan ett värde över 1,00 betyder att bolaget avkastat bättre än jämförelsen (Ritter, 1991). 

Måttet ger stabilare värden med minskad spridning i förhållande till BHAR.  

 
Ekvation 4. 

 
𝑊𝑒𝑎𝑙𝑡ℎ	𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒$% = (1 + 𝑅$%)/	(1 + 𝐸(𝑅Z%)) 

 
𝑅$% = Buy and hold avkastningen för bolag i under period T. 
𝐸(𝑅$%) = Buy and hold avkastningen för kontrollbolag i eller index under period T. 
 

3.4.2 Oberoende variabel och kontrollvariabler 
För att testa PE-ägandets inverkan på avkastningen används en dummyvariabel för PE-ägande, 

som oberoende variabel. I enlighet med den uppställda hypotesen förväntas ett positivt samband 

mellan PE-ägande och värderelativiteten. Då Brav och Gompers (1997) observerar en markant 

effekt av storlek och book to market på den långsiktiga avkastningen, används dessa som 

kontrollvariabler. Dessa förväntas också ha ett positivt samband med värderelativiteten. Stora 

bolag med hög book to market kvot har enligt Brav och Gompers (1997) visats ha en högre 

avkastning då de menar att de har lägre risk än vad små bolag med låg book to market kvot har. 

Därmed inkluderas likt Levis (2011) kontrollvariablerna förstadagsavkastningen (IR), 

belåningsgrad4 och omsatta tillgångar5. Vid datainsamling baseras både storlek och book to 

market på bolagens börsvärde vid slutet av det år bolaget noterades. 

 

Även belåningsgraden och omsatta tillgångar baseras på den belåningsgrad och värde för 

omsatta tillgångar vid slutet av noteringsåret. Belåningsgradens inverkan på avkastning har 

diskuterats som en förklarande variabel till PE-ägda bolagens bättre långsiktiga avkastning, 

varför denna tas med som en faktor (Levis, 2011). Förstadagsavkastningen kontrolleras för då 

tidigare forskning tyder på att den har en inverkan på den långsiktiga avkastningen (Megginson 

och Weiss, 1991; Levis, 2011). Genom förstadagsavkastningen kontrolleras även den initiala 

                                                
4 Belåningsgraden beräknas genom det totala skuldvärdet dividerat med totala tillgångar. 
5 Omsatta tillgångar beräknas genom nettoförsäljning dividerat med totala tillgångar.  
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informationsasymmetrin, då en hög informationsassymetri vid börsintroduktion ofta leder till 

en hög förstadagsavkastning och sedan till en underprestation på sikt (Megginson och Weiss, 

1991). I linje med tidigare studier bör således förstadagsavkastningen negativt korrelera med 

den beroende variabeln, långsiktig avkastning. Vidare förväntas förstadagsavkastningen vara 

högre för icke PE-ägda börsintroduktioner än för PE-ägda börsintroduktioner. 

Förstadagsavkastningen beräknas genom att titta på teckningspriset och stängningskurs första 

dagen, enligt ekvation 5. 
 
Ekvation 5.	 
 

𝐼𝑅$ = 	
(𝑃/$ −	𝑃\$)

𝑃\$
 

 
𝐼𝑅$	= Den intiala avkastning för bolag i efter första handelsdagen. 
𝑃/$ = Stängningspris första handelsdagen för bolag i vid tidpunkt T1.  
𝑃\$ = Teckningskurs för bolag i vid tidpunkt T0. 

 

3.5 Förutsättningar för statistiska test 
För regressioner och t-test, krävs det att samtliga variabler är normalfördelade. Således togs 

deskriptiv statistik fram för de samtliga variablerna, för att se över normalfördelningen och dess 

spridning. Från bilaga 3 kan värdena för skevhet och kurtosis utläsas vilket visar om 

fördelningen är symmetriskt kring medelvärdet och hur stor del av observationerna som är i 

fördelningens svansar (Newbold, Carlson och Thorne, 2007). Extremvärdena, som många 

gånger gör normalfördelningen bristande, justerades, genom att dessa ersattes med nästliggande 

värde. Således utesluts de värden som inte är representativa för populationen och som kan ge 

ett felaktigt resultat. Percentilerna fem och nittiofem gav gränsvärden för extremvärden. Denna 

metod att hantera extremvärden användes för att inga värden helt utesluts och gör inte urvalet 

mindre6. Alternativt kan extremvärdena helt tas bort men då finns risk att observationerna kan 

bli för få. (Verbeek, 2012) I linje med tidigare studier testades variablernas värden att 

logaritmeras för att uppnå bättre normalfördelning. Exempelvis testades storlek att logartimeras 

då storleksvariabeln ansågs ha en bristande normalfördelning (hög standardavvikelse och 

positiv snedvridning för icke PE-ägda bolag) Logaritmeringen bidrog till en något förbättring, 

varför variabeln storlek logaritmerades. 

                                                
6 Ersättning av extremvärden har gjorts på både oberoende, beroende och kontrollvariabler under samtliga 
tidsperioder. Då ett av urvalsbolagens matchande bolag gav indikationer på ett extremvärde under 6-12 månader, 
ersattes denna exempelvis med nästliggande värde. 
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Vid en OLS regression är det viktigt att kontrollera att resultatet inte är påverkat av 

multikollinearitet. Om flera oberoende variabler i regressionen är starkt korrelerade finns en så 

kallad multikollinearitet, och det kan då vara svårt att urskilja vilken av variablerna som 

påverkar den beroende variabeln, och hur. Därav kan en hög multikollinearitet minska 

regressionsmodellens användbarhet. En korrelationsmatrisen (bilaga 2) togs fram för att se över 

multikollineariteten bland variablerna. Genom korrelationsmatrisen kan det konstateras att flera 

variabler är något korrelerade med varandra (som högst 0,35). Då en tendens till 

multikollinearitet kan urskiljas görs ett robusthetstest för varje regression där kontrollvariabler 

testas att uteslutas ur regressionen för att se om en bättre signifikansnivå kan erhållas (se bilaga 

4 och 5). VIF (variance inflation factor) är ytterligare en metod som inkluderas i 

robusthetstesterna. VIF mäter graden av multikollinearitet där ett värde på fem eller större ger 

en indikation på att variablerna är högt korrelerade med varandra. (Andersson, Jorner och 

Ågren, 2007) I detta fall var VIF-värdena mindre än fem vad gäller alla variabler. Därmed 

baseras valet av regression främst på signifikansnivån i de olika testerna. Efter 

robusthetstesterna exkluderas kontrollvariabeln belåningsgrad. 

 

3.6 Deskriptiv statistik   
 
Tabell 1. 

 
Tabellen visar medelvärde, standardavvikelse (inom parentes), och median för de olika kontrollvariablerna hos de 
olika grupperna, PE-ägda och icke PE-ägda börsintroduktioner. 
 

                                           PE- ägda börsnoteringar                 Icke PE- ägda börsnoteringar 

  Medelvärde 
(standardavvikelse) 

Median 
Medelvärde 

(standardavvikelse) 
Median 

Förstadagsavkastning (%) 5,04   3,83 2,61 2,35 

 
(0,09)  (0,12)  

Storlek (Mkr) 3467 3058 3714   1327 

 
(3179)  (4696)  

Book to market 0,45  0,35 0,56    0,48 

 
(0,31)  (0,37)  

Belåningsgrad 0,20 0,21 0,26    0,25 

 
(0,17)  (0,23)  

Omsatta tillgångar 1,12 1,06 0,72 0,61 

 
(0,62)  (0,67)  
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I tabell 1 framgår att förstadagsavkastningen är genomsnittligt större för PE-ägda 

börsintroduktioner i jämförelse med icke PE-ägda börsintroduktioner. Vid jämförelse av 

storleken hos PE-ägda börsintroduktioner och icke PE-ägda kan det konstateras att icke PE-

ägda börsintroduktioner har ett större medelvärde (3714Mkr) jämfört med PE-ägda (3467Mkr). 

Dock är medianstorleken större hos PE-ägda bolag (3058Mkr) jämfört med icke PE-ägda 

(1327Mkr). Då PE-ägda visar upp större medianstorlek och icke PE-ägda ett större medelvärde 

kan det tyda på att de båda gruppernas storlek är jämna. Tidigare forskning pekar på att PE-

ägda bolag är större än icke PE-ägda, dock är VC-ägda bolag generellt sett små bolag 

(Bergström, Nilsson och Wahlberg, 2006; Nyman, 2002). Då både VC och PE-ägda bolag 

inkluderas i denna studie kan det förklara varför de PE-ägda bolagen inte är större än de icke 

PE-ägda.  

 

Både det genomsnittliga värdet och medianvärdet för book to market är större för icke PE-ägda 

bolag. Dessutom är belåningsgraden något större för icke PE-ägda bolag, vilket också strider 

mot tidigare studier som menar att belåningsgraden ofta är större hos PE-ägda bolag. Vidare är 

omsatta tillgångarkvoten större för PE-ägda bolag än för icke PE-ägda bolag, vilket skulle 

kunna tala för bättre avkastning.  
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4. Resultat och analys 
I följande avsnitt presenteras och analyseras studiens resultat där en jämförelse görs med 

tidigare forskning. Inledningsvis redovisas en univariat analys där BHAR analyseras för de 

olika grupperna och tidsperioderna. Slutligen presenteras regressionerna för att främst se om 

samband förekommer mellan PE-ägande och långsiktig avkastning.  

 

4.1 Univariat analys 
I tabell 2 presenteras de genomsnittliga värdena för BHAR och värderelativiteten hos icke PE 

och PE-ägda börsnoteringar och dess kontrollbolag och motsvarande index under olika 

tidsperioder.  

 
Tabell 2. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabellen visar vad den abnorma avkastningen och värderelativiteten (WR) är hos PE-ägda börsintroduktioner och 
icke PE-ägda börsintroduktioner med kontrollbolag (KB) och SIXRX (index) som jämförelsemått. Värderelativeten 
beräknas enligt formeln: ∑(1 + 𝑅$%)/	∑(1 + 𝐸(𝑅$%)). Skillnaden mellan de olika gruppernas BHAR testas genom ett 
t-test som presenteras till höger i tabellen vilka är signifikanta på en 1% (***), 5% (**), och 10% (*) nivå. 

 
I jämförelse med tidigare studier, påvisas ingen genomgående över- eller underprestation för 

de olika tidsperioderna. För PE-ägda bolag är exempelvis den abnorma avkastningen positiv 

under de första sex månaderna, ett år och två år både när index och kontrollbolag används som 

jämförelse. Dock är den abnorma avkastningen negativ under en treårsperiod och från sjätte till 

 PE- ägda börsnoteringar     Icke PE- ägda börsnoteringar 

  BHAR (%) WR BHAR (%) WR T-diff.         

6 mån      

KB 8,78 1,09 -7,33 0,93 * 

Index 11,48 1,12 -0,07 0,99 * 

6-12 mån      

KB 1,00 1,01 -5,45 0,95 - 

Index -1,19 0,99 1,09 1,01 - 

1 år      

KB 9,90 1,10 -10,8 0,90 * 

Index 8,43 1,09 3,23 1,03 - 

2 år      

KB 6,02 1,07 -6,99 0,94 - 
Index 1,55 1,02 10,8 1,12 - 

3 år      

KB -5,68 0,95 -6,75 0,94 - 

Index -2,57 0,98 10,01 1,10 - 
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tolfte månaden. Det tyder på att PE-ägda bolags avkastning på treårs sikt underpresterar bolag 

som inte är nynoterade men överpresterar på ett och två års sikt. PE-bolagens treåriga 

underprestation bekräftar tidigare studier om nyintroduktioners långsiktiga underprestation i 

jämförelse med redan etablerade bolag.  För icke PE-ägda bolag är den abnorma avkastningen 

olika beroende på vilket jämförelsemått som används. Under sex till tolv månader, ett år, två år 

och tre år överpresterar icke PE-ägda bolag index medan de underpresterar kontrollbolagen. 

Därmed är det svårt att tyda om icke PE-ägda bolag under eller överpresterar etablerade bolag 

då det beror på vilket jämförelsemått som används. Enligt tidigare studier är en underprestation 

dock förväntad och en överprestation vid jämförelse med index kan bero på att index inte 

speglar samma storlek- och book to market-risk som börsintroduktionerna och inte behöver 

kompenseras med lika hög avkastning. Som föreslagit av Barber och Lyon (1997) kan index 

som jämförelsemått också innebära snedvridningar. Jämförelsemetoden och tidsperiod 

förväntas ha en betydande effekt.  

 

Enligt given hypotes, är avkastningen på tre års sikt något sämre för icke PE-ägda 

börsintroduktioner än PE-ägda börsintroduktioner när kontrollbolag används som 

jämförelsemått. Den långsiktiga bättre avkastningen för PE-nyintroduktioner går således i linje 

med tidigare forskning. Vad gäller övriga tidsperioder, är avkastningen betydligt bättre för PE-

ägda börsintroduktioner, som generellt sett överpresterar kontrollbolagen, än icke PE-ägda 

börsintroduktioner som underpresterar kontrollbolag. De PE-ägda bolagen och icke PE-ägda 

bolagen både över och underpresterar index under de olika perioderna, där PE-ägda bolagen 

har en bättre avkastning än icke PE-ägda på ett års sikt, medan icke PE-ägda bolagen har en 

bättre avkastning på två och tre års sikt när index används som jämförelse vilket strider mot 

tidigare forskning. 

 

BHARs förändring efter sex månader för PE-ägda börsintroduktioner är också 

anmärkningsvärd. Sex månader efter börsintroduktionen uppgår BHAR till 8,78 och 11,48 

procent (signifikant på en tioprocentig nivå) och efterföljande period (6-12 månader) förändras 

BHAR till 1,00 och -1,19. Vid närmare undersökning av lock-up-perioden för samtliga 

urvalsbolag, kan det konstateras att lock-up-perioden nästan uteslutande är sex månader 

förutom något undantag. I linje med Brau m.fl. (2004) kan en negativ inverkan på avkastningen 

för PE-ägda bolag utläsas under perioden efter att lock-up-perioden löpt ut. Vid fullständig 

avyttring försvinner tillgången till kompetens, bättre övervakning, krav på transparens, vilket 

förklarar ett fall i aktiekursen när avyttringen sker. Jämförelsevis, sker ingen större förändring 
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i avkastning efter sex månader för de börsintroduktioner som inte är ägda av PE-bolag. Det kan 

tänkas bero på att deras ägare inte har samma avyttringsstrategi som PE-bolag utan är mer 

långsiktiga investerare och därmed inte kommer att sälja av innehavet så fort deras lock-up-

period löpt ut. De PE-ägda börsintroduktionerna har en överprestation under de första sex 

månaderna, vilket kan tänkas bero på att PE-bolagen vill maximera vinst vid försäljning av 

deras portföljbolag. Med andra ord är PE-bolagens incitament att göra en fullständig avyttring 

stor när värderingen är hög. Megginson och Weiss (1991) menar också att PE-bolagen 

eftersträvar positiv avkastning innan fullständig avyttring för att upprätthålla gott rykte och 

återkommande samarbeten. För icke PE-ägda börsintroduktioner underpresterar dessa både 

kontrollbolag (7,33 procent) och index (0,07 procent) första sex månaderna, likt den generella 

trenden för börsintroducerade bolag.  

 

Emellertid, kan inga signifikativa skillnader påvisas vad gäller skillnad i BHAR under en 

treårsperiod (se t-test presenterad i tabell 2), vilket gör att vårt resultat inte kan generaliseras 

och således kan inte den uppställda hypotesen accepteras. Det är också möjligt att skillnaderna 

i BHAR och värderelativiteten som redovisas i tabellen kan bero på bolagens karaktärsdrag 

såsom storlek och book to market som Brav och Gompers (1997) menar. Följaktligen är det 

sannolikt att den förbättring som PE-bolagen bidrar med prissätts av marknaden, och inte har 

någon effekt på den treåriga avkastningen 
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4.2 Multivariat analys 
 
Tabell 3. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabellen visar PE-dummy-variabelns påverkan på den treåriga avkastningen. Regressionen inkluderar den 
beroende variabeln treårig avkastning (i form av värderelativitet, WR) med index (1) och kontrollbolag (2) som 
jämförelsemått samt den oberoende variabeln PE-ägande (som dummy variabel). I regressionen kontrolleras för 
förstadagsavkastning (IR), storlek, book-to-market (B/M) och omsatta tillgångar. Belåningsgrad finns med i tabellen 
för att illustrera att den var tänkt att vara med i regressionen men visade sig i robusthetstestet inte vara lämplig att 
ha med. Regressionskoefficienterna är signifikanta på en 1% (***), 5% (**) och 10% (*) nivå.  
 
 

4.2.1 Regression med index som jämförelsemått 
I tabell 3 kan regressionsmodellernas justerade förklaringsvärde (justerad R2) urskiljas. I 

regressionen med en långsiktig abnorm avkastning baserad på börsindex är värdet på det 

justerade förklaringsvärdet cirka 0,16. Det betyder att modellen och de oberoende variablerna 

förklarar 16 procent av variationen hos den beroende variabeln. Regressionsmodellen är 

dessutom signifikant på en enprocentig signifikansnivå och därmed kan förklaringsgraden 

säkerställas.  

 

För den oberoende variabeln, PE-ägandet, är regressionskoefficienten -0,25 vilket betyder att 

ett ägande ger en negativ effekt på den långsiktiga abnorma avkastningen. Resultatet kan också 

tyda på att ett icke PE-ägande bidrar till en mer positiv effekt på den långsiktiga abnorma 

avkastningen. Resultatet står i direkt motsats till hypotesen där en positiv effekt av PE-ägande 

förutspåddes. Dock är PE-ägandet inte signifikant på en femprocentig nivå, utan på en 

tioprocentig nivå. Därmed kan inte PE-ägandets samband med långsiktig abnorm avkastning 

säkerställas trots att det kan ge indikationer på det. Icke PE-ägda bolags bättre avkastning skulle 

i enlighet med Brav och Gompers (1997) kunna förklaras av att de har ett högre genomsnittligt 

  (1) 

WR med index 

(2) 

WR med kontrollbolag 

     Intercept -1,63** -2,13 

     PE Dummy -0,25* -0,18 

     IR 1,54** 2,45 

     Storlek 0,22* 0,15 

     B/M 0,38* 0,34 

     Omsatta tillgångar   0,24**  0,41* 

     Justerad R2    0,16***               0,003 

     Observationer 65 65 
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book to market-värde och en större genomsnittlig storlek. Möjliga förklaringar till PE-ägandets 

negativa inverkan på avkastningen skulle kunna bero på att en del PE-bolag använder en 

kortsiktig investeringsmodell där den operationella långsiktiga effektiviseringen brister. 

Därmed kan PE-bolagens incitament till kortsiktig vinst påverka bolagets långsiktiga 

avkastning negativt. PE-bolagens användning av hävstångseffekten kan medföra en ökad 

finansiell risk och kortsiktig avkastning medan den på lång sikt kan innebära en destruktiv 

utveckling.  Dessutom är det möjligt att PE-bolagens tidigare positiva trend gett upphov till en 

övertro vad gäller deras värdeskapande vilket resulterar i en övervärdering i motsats till 

Megginson och Weiss (1991) som föreslår en undervärdering av PE-bolagens kapacitet. Det 

bör dock beaktas att branschfaktorn inte inkluderas vilket skulle kunna förklara den något sämre 

avkastning hos PE-ägda bolag visavi icke PE-ägda bolag.  

 

Bland kontrollvariabler uppnår omsatta tillgångar och förstadagsavkastning statistisk 

signifikans på en femprocentig nivå, medan storlek och book to market uppnår signifikans på 

en tioprocentig nivå. Modellen visar således att både storlek, book to market, omsatta tillgångar 

och förstadagsavkastningen kan förklara den långsiktiga avkastningen. Precis som tidigare 

studier indikerar, har storlek, book to market och omsatta tillgångar positiva regressions-

koefficienter vilket ger indikationer på en positiv korrelation, det vill säga ett högre värde på 

variablerna ger en högre avkastning.  

 

Vidare kan ett starkt positivt samband påvisas mellan förstadagsavkastningen och den treåriga 

avkastningen vilket strider mot tidigare studier som pekar på ett negativt samband mellan 

variablerna. En hög förstadagsavkastningen visas således i denna studie ha en positiv påverkan 

på den treåriga avkastningen medan en hög förstadagsavkastning i tidigare studier visas ha en 

negativ påverkan på avkastningen. Det skulle kunna förklaras med att en hög 

förstadagsavkastning kan tyda på en generellt positiv inställning till bolaget hos investerare, 

som också kan tänkas hålla i sig på sikt och därmed leda till en högre långsiktig avkastning. En 

annan förklaring skulle kunna vara att förstadagsavkastningen är en del av den långsiktiga 

avkastningen, och en hög förstadagsavkastning bidrar därför till en hög långsiktig avkastning.  

Förstadagsavkastningen har sannolikt även påverkats av att studien inkluderar ett litet urval där 

avvikelser ger stor effekt. Tänkbart är även, som Minardi, Ferarri och AraújoTavares (2013) 

antyder, att PE-bolagen väljer perioder där värderingen är hög, vilket gör 

förstadagsavkastningen hög.  
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4.2.2 Regression med kontrollbolag som jämförelsemått 
Regressionskoefficienten (-0,18) för PE-ägandet uppvisar återigen ett negativt samband (dock 

ej ett signifikativt samband). Med andra ord ger ett PE-ägande upphov till något sämre 

avkastning på en treårsperiod även vid jämförelse med kontrollbolag. Enbart koefficienten för 

omsatta tillgångar variabeln är signifikant (på en tioprocentig nivå), det vill säga att ett högre 

värde på omsatta tillgångar ger en högre avkastning (positiv korrelation), likt föregående 

regression. Övriga kontrollvariabler indikerar också på positiva samband som liknar den 

föregående regressionen.  

 

Det låga värdet som erhålls för justerat förklaringsvärde talar också för att variansen i våra 

observationer förklaras ytterst lite av regressionen. Tänkbart är också att en inkludering av 

andra förklaringsvariabler, såsom branschtillhörighet, skulle kunna ha bidragit bättre till 

förklaringsvärdet. För värderelativitet observationerna med kontrollbolag som jämförelsemått 

råder en spridning där medelvärdet är skilt från median, trots att extremvärden ersatts. 

Följaktligen, finns indikationer på en positiv snedvridning av den beroende variabeln som 

skulle kunna göra att antagandet om normalfördelningen brister.  

 

I regressionsmodellen med kontrollbolag som jämförelsemått finner vi, efter bearbetning av 

samtliga variabler samt vid olika kombinationer av kontrollvariabler, ingen statistisk 

signifikans av modellen. Då p-värdet för PE-dummyn inte når en tillfredsställande nivå kan 

ingen korrelation påvisas och generella slutsatser dras. Återigen är det värt att påminnas, som 

tidigare antytts i metodavsnittet att ett begränsat antal studier visar på betydelsefulla resultat 

när kontrollbolag används som jämförelsemått. Även matchningsproblemtiken på den svenska 

marknaden kan utgöra en felkälla.  
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5. Konklusion 
Det avslutande kapitlet berör studiens slutsatser, följt av förslag och reflektioner kring framtida 

forskning.  

 

5.1 Slutsats 
Denna studie syftar till att undersöka om det föreligger någon skillnad i den långsiktiga 

avkastningen mellan PE-ägda och icke PE-ägda bolag efter börsnotering på den svenska 

marknaden. De framräknade resultaten visar att efter en tidsperiod av tre år förekommer en 

något lägre underprestation för icke PE-ägda börsintroduktioner i jämförelse med PE-ägda 

börsintroduktioner när jämförelsemåttet är kontrollbolag. Vidare överpresterar icke PE-ägda 

börsnoteringar på en treårsperiod när index används som jämförelsemått medan PE-ägda bolag 

underpresterar. Användning av index som jämförelsemått är dock något som kritiseras av 

Barber och Lyon (1997) på grund av risken för snedvridning. Då dessa resultat är statistiskt 

osäkra, kan dock inga definitiva eller mer generella slutsatser dras. Sannolikt är också att dessa 

skillnader i avkastningar skulle kunna hänföras till bolagens karaktärsdrag som exempelvis 

storlek och book to market, i likhet med Brav och Gompers resonemang (1997) och således är 

det troligt att PE-ägandet inte gör någon skillnad på den långsiktiga avkastningen.  

Resultatet visar vidare att PE-ägda bolag dock har en bättre avkastning sex månader efter 

börsnotering, sett i förhållande till både index och jämförelsebolag. Vidare ger resultatet 

indikationer på en negativ inverkan på avkastningen efter lock-up-periodens slut efter sex 

månader. Den förhållandevis bättre avkastningen innan börsintroduktion (avyttring) kan i linje 

med tidigare studier bero på maximering av vinst och ansträngningar för upprätthållandet av ett 

gott rykte. Den operationella effektiviseringen som PE-ägande bidrar med kan därmed antas ge 

effekt enbart under PE-bolagens period som ägare.  

Av genomförda regressioner framgår ett svagt negativt samband mellan PE-ägda bolag och 

treårig avkastning när index används som jämförelsemått. Således gäller inte den uppställda 

hypotesen om att PE-ägande leder till långsiktigt bättre avkastning. PE-ägandets negativa 

inverkan på den långsiktiga avkastningen skulle kunna ge indikationer på att den kortsiktiga 

vinsten i samband med avyttring sker på bekostnad av den långsiktiga avkastningen. En annan 

tänkbar orsak till PE-ägandets negativa inverkan skulle kunna vara att PE-bolagens kapacitet 

övervärderas på grund av bolagens tidigare positiva trend. Inte heller när jämförelsemåttet är 

kontrollbolag föreligger något positivt samband. Eftersom regressionen med kontrollbolag inte 
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är signifikativt hade det varit vetenskapligt intressant att undersöka området vidare, men då 

med ett förändrat stickprovsurval där en större marknad studeras. 

5.2 Framtida forskning  
Vårt val av ämne för denna studie har resulterat i en mångfacetterad och komplex analys med 

många olika aspekter att beakta för att uppnå ett vetenskapligt relevant resultat. Som tidigare 

framgått har få studier genomförts på den svenska marknaden med denna inriktning vilket gjort 

att ett relativt litet referensmaterial funnits tillgänglig att relatera till, där exempelvis 

datainsamlingen från en mängd olika källor har varit mycket tidskrävande. Under arbetets gång 

har vi tvingats att göra vissa avgränsningar för att inte studien skulle bli alltför omfångsrik.  

För fortsatt forskning skulle tidsrymden kunna vidgas ytterligare för att om möjligt få ett ännu 

större urval av företag att studera. Noterbart är dock att studien, med några få bortval, innehåller 

samtliga börsintroduktioner av PE-ägda bolag under den aktuella perioden och därmed kan inte 

fler företag adderas såsom avgränsningen är gjord. En annan aspekt som skulle kunna 

övervägas för vidare forskning är val av en alternativ metod såsom exempelvis Fama-Frenchs 

trefaktormodell och se om resultatet skiljer sig i något avseende.  

Vidare har vi resonerat om möjligheten att uppnå ännu högre förklaringsgrad genom att 

inkludera fler eller andra variabler. Intressanta variabler att analysera är exempelvis hur stor del 

av aktiekapitalet som emitteras, resultatmanipulering och bransch. Då detta forskningsområde 

även innehåller ett stort mått av psykologi så skulle inverkan av olika PE-bolags rykte hos 

investerare kunna vara ett intressant uppslag för framtida forskning.  

Då vi som bekant funnit intressanta resultat gällande lock-up-perioden skulle det vara av 

intresse att djupare studera dess inverkan på aktiekursutvecklingen. Förslagsvis skulle denna 

kunna uttryckas som en variabel där urvalet av bolag har olika tidsutsträckt för sina respektive 

lock-up-perioder. Vi finner det slutligen även intressant att för framtiden studera om det råder 

någon skillnad i utfall om en separering görs mellan PE och VC (kommer dock kräva ett större 

urval för att få hög validitet). 
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Bilagor 
 
Bilaga 1. Urvalbolag och kategorisering 
 

ICKE PE BÖRSNOTERINGAR   PE BÖRSNOTERINGAR 

2000 SONG NETWORKS HOLDING AB  2000 MYCRONIC 

2000 JC AKTIEBOLAG   2000 AXIS AKTIEBOLAG  

2000 MEKONOMEN AKTIEBOLAG  2000 BIOTAGE AB  

2000 TELIA COMPANY AB   2000 DIN BOSTAD SVERIGE AB 

2000 AUDIODEV AKTIEBOLAG    2000 NETWISE AB  

2000 ENIRO AB      2001 DIMENSION AKTIEBOLAG  

2000 ORC GROUP AB   2001 D. CARNEGIE & CO AKTIEBOLAG  

2000 NEONET AB      2001 BIOINVENT INTERNATIONAL AB  

2001 BTS GROUP AB    2002 ALFA LAVAL AB 

2001 RNB RETAIL AND BRANDS AB  2002 INTRUM JUSTITIA AB  

2001 VITROLIFE AB    2002 NOBIA AB  

2004 NOTE AB      2002 BALLINGSLÖV INTERNATIONAL AB  

2005 INDUTRADE AKTIEBOLAG    2005 HEMTEX AB 

2005 ICA GRUPPEN AB   2005 TRADEDOUBLER AKTIEBOLAG  

2006 DIÖS FASTIGHETER AB   2005 OREXO AB  

2006 REZIDOR HOTEL GROUP AB 2006 KAPPAHL HOLDING AB  

2006 ALLENEX AB    2006 SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB  

2006 TILGIN AB     2006 BE GROUP AB  

2007 AEROCRINE AKTIEBOLAG   2006 LINDAB INTERNATIONAL AB 

2007 SYSTEMAIR AKTIEBOLAG   2007 NEDERMAN HOLDING AKTIEBOLAG 

2007 EASTNINE AB    2007 HMS NETWORKS AB 

2008 DGC ONE AB   2007 DUNI AB 

2010 ARISE AB     2010 BYGGMAX GROUP AB  

2011 KAROLINSKA DEVELOPMENT AB 2010 MQ HOLDING AB  

2011 MOBERG PHARMA AB   2011 BULTEN AB 

2013 PLATZER FASTIGHETER HOLDING AB 2011 TRANSMODE AB 

2014 HEMFOSA FASTIGHETER AB 2011 BOULE DIAGNOSTICS AB 

2014 RECIPHARM AB   2014 BUFAB AB 

2014 BESQAB AB     2014 COM HEM HOLDING AB 

2014 BACTIGUARD HOLDING AB 2014 SCANDI STANDARD AB 

2014 GRÄNGES AB   2014 INWIDO AB 

2014 LIFCO AB      2014 THULE GROUP AB 

2014 NP3 FASTIGHETER AB       

ANTAL 33       32 
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             BORTFALL (AVLISTADE) 

2000 AVAILO AB         

2000 SCANDINAVIA ONLINE AB       

2000 AU-SYSTEM AKTIEBOLAG       

2000 MIND         

2000 JOBLINE INTERNATIONAL AB     

2006 GANT COMPANY AB       

2013 SANITEC OYJ       

ANTAL 7         

 
 

Bilaga 2. Korrelationsmatris 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 3. Skevhet och kurtosis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel 
PE 

Dummy 
IR Storlek Omsatta 

tillgångar 
Belåningsgrad B/M 

PE Dummy 1,000  
 

    
    

IR 0,114 1,000 
    
    

Storlek -0,031 0,354 1,000 
   

   

Omsatta 
tillgångar 0,260 -0,036 -0,160 1,000 

  

  

Belånings-
grad -0,152 0,068 0,303 -0,035 1,000 

 

 

B/M -0,174 -0,341 -0,254 -0,175 0,106 1,000 

  
Innan  Efter 

  

Variabel Kurtosis Skevhet Kurtosis Skevhet 

Wealth Relative (KB) 8,97 2,65 -0,14 1,09 

Wealth Relative (Index) 11,23 2,36 0,11 0,42 

Förstadagsavkastning 19,30 3,31 0,98 0,27 

Storlek 59,31 7,55 1,63 1,57 

Book to market 1,21 1,20 - - 

Belåningsgrad -0,32 0,64 - - 

Omsatta tillgångar -0,96 0,31 - - 
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Bilaga 4. Robusthetstest för kontrollbolagsregression 
 

 

 

 

Bilaga 5. Robusthetstest för indexregression 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Med alla variabler Utan storlek Utan belåningsgrad 

  Reg.koeff P-värde VIF Reg.koeff P-värde VIF Reg.koeff P-värde VIF 

PE Dummy 
  

-0,146 0,656 1,125 -0,147 0,651 1,125 -0,158 0,624 1,104 
         

IR 
  

2,410 0,143 1,254 2,628 0,097 1,171 2,423 0,137 1,253 
         

Storlek 
  

0,000 0,604 1,366 - - - 0,000 0,519 1,219 
         

B/M 
  

0,314 0,541 1,282 0,250 0,614 1,207 0,340 0,497 1,236 
         

Belånings-
grad 

  

0,222 0,790 1,172 0,363 0,642 1,047 - - - 
         

Omsatta 
tillgångar 

  

0,407 0,109 1,154 0,382 0,123 1,110 0,414 0,100 1,144 

         

 Justerad R2 
-0,008 0,494  0,004 0,396  0,007 0,372  

         

  Med alla variabler Utan belåningsgrad 

  Reg.koeff P-värde VIF Reg.koeff P-värde VIF 

PE Dummy 
  

-0,184 0,146 1,125 -0,222 0,087 1,10 
      

IR 
  

1,529 0,017 1,254 1,569 0,017 1,25 
      

Storlek 
  

0,000 0,222 1,366 0,000 0,049 1,22 
      

B/M 
  

0,287 0,147 1,282 0,370 0,067 1,24 
      

Belånings-
grad 

  

0,707 0,029 1,172 - - - 
      

Omsatta 
tillgångar 

  

0,223 0,023 1,154 0,243 0,016 1,14 

      

 Justerad R2 
0,177 0,001  0,177 0,005  

      


	UPPSATS_framsida.pdf
	Henriksson och Svanqvist_v2.pdf

