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Sammandrag 
 

I den här uppsatsen analyseras avkastningen på börsintroduktioner genomförda av 

Private Equity-firmor på den svenska marknaden under perioden 1993-2011. Studien 

undersöker huruvida börsintroduktioner genomförda av Private Equity genererar en 

abnormal avkastning relativt börsintroduktioner som genomförts av icke Private 

Equity, sammanlagt 97 börsintroduktioner. Båda urvalsgrupperna relateras gentemot 

jämförelseindex i form av kontrollfirmor på kort och lång sikt. Huruvida de två grup-

perna skiljer sig åt analyseras genom att beräkna respektive urvalsgrupps abnormala 

avkastning genom avkastningsmåtten Buy and Hold Abnormal Return (BHAR) och 

Cumulative Abnormal Return (CAR). Resultatet av dessa beräkningar analyseras se-

dan med hjälp av univariat analys och multipel regressionsanalys. I studien återfinns 

ingen skillnad mellan börsintroduktioner genomförda av Private Equity och börsin-

troduktioner genomförda av icke Private Equity på kort sikt. På lång sikt uppvisar 

börsintroduktioner genomförda av Private Equity högre avkastning än börsintrodukt-

ioner genomförda av icke Private Equity vilket är i linje med tidigare forskning. Båda 

urvalsgrupperna visar dock på lägre avkastning än dess kontrollfirmor på lång sikt. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Under år 2013 genomfördes tio börsintroduktioner på de officiella listorna på Stock-

holmsbörsen. Detta var en ökning jämfört med föregående år då enbart sex bolag no-

terades. (Nasdaq OMX Nordic, 2014) En börsintroduktion definieras enligt Brealey et 

al. (2013) som första gången aktierna i ett bolag görs tillgängliga för handel på en 

publik handelsplats. Kursutvecklingen på aktier i nyintroducerade bolag har länge 

varit ett aktuellt forskningsområde och denna har undersökts på både kort och lång 

sikt. 

 

Ibbotson (1975) visar att börsintroduktioner har en hög avvikelseavkastning gentemot 

Capital Asset Pricing Model (CAPM) första månaden med handel, vilket hänförs till 

en systematisk underprissättning av börsintroduktioner. Denna underprissättning kan 

enligt Rock (1986) förklaras av att det börsintroducerade bolagets aktier underpris-

sätts för att attrahera olika investerarare, som har olika tillgång till information om 

bolaget. Rock (1986) menar att en låg prissättning av aktier vid en börsintroduktion 

kan härledas till informationsasymmetri. Ritter (1991) visar däremot på låg långsiktig 

avkastning för börsintroduktioner, då dessa på tre års sikt har lägre avkastning än dess 

kontrollfirmor. Resultaten i Ritter (1991) vidareutvecklas av Loughran och Ritter 

(1995), som beskriver att bolag som börsintroduceras tenderar att vara högt värderade 

i förhållande till framtidsutsikterna avseende bolagets kassaflöden.  

 

Studier angående ägarskap och börsintroduktioner har under de senaste decennierna 

intensifierats. Forskare har undersökt om det går att dra slutsatser rörande hur olika 

typer av ägarskap påverkar ett bolags värdering vid noteringen. Ritter (1984) visar att 

olika typer av bolag utvecklas olika på kort sikt beroende på den bransch de verkar 

inom. Vidare beskriver Brav och Gompers (1997) att börsintroduktioner kan uppvisa 

diskrepans i avkastningen på lång sikt beroende på ägarstruktur. Mer specifikt gör 

Brav och Gompers (1997) skillnad mellan ägande via riskkapital i form av Venture 

Capital (VC)1 och bolag med andra typer av huvudägare. Bergström et al. (2006) fin-

ner att börsintroduktioner på London Stock Exchange (LSE) genomförda av riskkapi-

                                                        
1 Se avsnitt Begreppsapparat för definition. 
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tal i form av Private Equity (PE)2 prissätts högt och utvecklas bättre relativt andra 

börsintroduktioner. Lewis (2011) genomför en liknande studie på LSE och drar slut-

satsen att börsintroduktioner genomförda av PE och VC har högre avkastning på tre 

års sikt gentemot andra börsintroduktioner. 

1.2 Problemformulering 

Börsintroduktioner av bolag som är finansierade av olika typer av riskkapital har varit 

ett föremål för intensiv forskning de senaste åren. Kaplan och Strömberg (2009) ar-

gumenterar för att riskkapitalfirmor är effektiva med avseende på att utveckla bolag. 

Mot bakgrund av resonemanget kan förutsättningarna för börsintroduktioner genom-

förda av riskkapital därmed anses vara annorlunda vilket innebär att det blir intressant 

att undersöka utvecklingen av dessa bolag gentemot andra börsintroduktioner. Risk-

kapital kan enligt Nyman et al. (2012) delas in i flera subkategorier: Affärsänglar3, 

VC och PE. Kaplan och Strömberg (2009) gör en tydlig distinktion mellan PE och de 

andra subkategorierna inom riskkapital då PE tenderar att fokusera på mer mogna 

bolag avseende kassaflöden. Trots omfattande forskning om PE har studier på den 

svenska marknaden varit sparsamma. Riskkapital i form av PE introducerades i Sve-

rige 1986 och har sedan dess succesivt ökat i omfattning. Idag beskrivs Sverige enligt 

Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA, 2014) som ett av de mest riskkapitalintensiva 

länderna i Europa i förhållande till BNP. Då förutsättningarna för börsintroduktioner 

genomförda av PE kan vara annorlunda blir således ett intressant problemområde att 

undersöka hur börsintroduktioner genomförda av PE utvecklas gentemot andra börs-

introduktioner på den svenska marknaden. 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att analysera avkastningen av börsintroduktioner genom-

förda av Private Equity gentemot börsintroduktioner genomförda av icke Private 

Equity på kort respektive lång sikt. 

1.4 Begreppsapparat 

Gilligan och Wright (2012) fastställer att PE är en typ av riskkapital. Emellertid bru-

kar begreppet PE enligt Nyman et al. (2012) skapa viss förvirring avseende innebörd. 

Nyman et al. (2012) beskriver att ett bolag kan finansiera sig via antigen lån eller eget 

kapital. Då finansiering sker via eget kapital tar investeraren en risk och därmed upp-

                                                        
2 Se avsnitt Begreppsapparat för definition. 
3 Ibid. 
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kommer begreppet riskkapital. De två huvudkategorierna är investeringar i bolag som 

handlas på börsen (Public Equity) och investeringar i onoterade bolag (Private 

Equity). Nedan illustreras den definition som Svenska Riskkapitalföreningen tilläm-

par: 

Figur 1  
     

Definitionsmodell – Förtydligande av begreppet Private Equity   

 

 

Källa: Nyman et al. (2012) 

I figuren illustreras subkategorierna inom riskkapital. De börsintroduktioner som primärt undersökts i 

denna uppsats är enbart introduktioner genomförda av Private Equity i buyout-form. 

Den typ av riskkapital som benämns PE i denna uppsats är enbart riskkapital i buyout-

form vilken också är den typ av riskkapital som studien avgränsas till.  

1.5 Tidigare studier 

Det finns ett betydande antal studier som berör börsintroduktioner genomförda av PE 

på andra marknader än just den svenska, dessa redogörs för under kapitlet teoretiskt 

ramverk. De studier som berör börsintroduktioner genomförda av PE på den svenska 

marknaden är betydligt färre till antalet. Frick och Jonsson-Melander (2001) finner att 

börsintroduktioner genomförda av PE har lägre avkastning gentemot andra börsintro-

duktioner relativt OMX Affärsvärldens Generalindex mellan 1992-2000. Dessutom 

visar Björcke och Menzel (2006) att börsintroduktioner genomförda av PE har en 

högre avkastning relativt andra börsintroduktioner mellan åren 1990-2005. Den här 

studien skiljer sig från de ovanstående på två punkter: (i) en mer avgränsad definition 
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av begreppet PE (se begreppsapparat) samt (ii) att den totala tidsperioden är längre 

vilket innebär att fler konjunkturcykler innefattas i studien. 

1.6 Disposition 

Dispositionen för denna uppsats kommer att anta följande form: Kapitel 2 behandlar 

tidigare studier som finns beträffande PE och börsintroduktioner, dessa sammanställs 

till ett teoretiskt ramverk. Kapitel 3 innehåller en diskussion av de metoder som 

kommer att tillämpas för att mäta den långsiktiga och kortsiktiga avkastningen på 

börsintroduktioner. Kapitel 4 presenterar tillvägagångssättet vid datainsamlingen för 

denna studie. Kapitel 5 presenterar det erhållna resultatet. Kapitel 6 innehåller en dis-

kussion av resultatet och Kapitel 7 presenterar slutsatser från den genomförda studien. 

2. Teoretiskt ramverk 

2.1 Private Equity-industrin 

Enligt Kaplan och Strömberg (2009) arbetar PE med förvärv av företag genom spe-

cialiserade firmor som kombinerar det egna insatta kapitalet med en stor andel lån. 

Industrin växte initialt fram i USA på 1980-talet och Jensen (1989) beskriver före-

tagsägande i dessa privata former som överlägset gentemot ägarskap i noterade bolag. 

De faktorer som Jensen (1989) grundar sin ståndpunkt i är bland annat koncentrerat 

ägarskap med fokus på värdeskapande och lukrativa incitamentsstrukturer. Enligt 

Kaplan och Strömberg (2009) genomför PE-firmorna investeringar via fonder, som 

firman tagit in externt kapital i, främst från institutionella investerare. Löptiden på 

dessa fonder brukar vara cirka tio år och för att återbringa kapital och avkastning till 

investerarna avyttras det initialt införskaffade bolaget under slutet av denna tidspe-

riod. Vidare skall aktivt ägarskap resultera i värdeskapande, som i sin tur kombinerat 

med hög belåning resulterar i hög avkastning vid försäljningen av det initialt inför-

skaffade bolaget. Bergström et al. (2007) konstaterar att ägarskap i form av PE i ge-

nomsnitt ökar den operationella effektiviteten i företaget.  

 

Kaplan och Strömberg (2009) beskriver köpare vid en försäljning av portföljbolag 

som antingen industriella köpare, andra PE-firmor eller köpare i form av ett flertal 

investerare vid en börsintroduktion. Enligt Nyman et al. (2012) sker ofta en börsintro-

duktion i samband med en nyemission och försäljning av aktier från PE-firman. Dess-

utom beskrivs marknadstiming som en viktig faktor för att göra en lönsam avyttring 
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av ett portföljbolag via en börsintroduktion. Efter börsintroduktionen av dotterbolaget 

tenderar PE-firman att göra en succesiv utförsäljning av aktieinnehavet i flertalet om-

gångar.  

2.1.2 Geografisk inriktning 

Enligt Nyman et al. (2011) sker PE-firmans investeringar ofta inom avgränsade geo-

grafiska områden. Stora PE-firmor har ofta mandat att investera inom stora geogra-

fiska områden medan mindre PE-firmor ofta avgränsar sig regionalt, exempelvis Nor-

den. I och med detta uppkommer en aspekt av utländskt ägande. Tidigare forskning 

angående utländsk ägande med avseende på PE har varit sparsam. Emellertid finns 

omfattande forskning om utländskt ägarskap avseende exempelvis kapitalförvaltning. 

Shukla och van Inwegen (1995) undersöker kapitalförvaltning och argumenterar för 

att investeringar lokalt är fördelaktigt av flertalet anledningar. Exempelvis kan närhet-

en till företaget öka transparensen. Vidare kan lokala kapitalförvaltare ha en bättre 

förståelse för inhemska regleringar vilket kan leda till en bättre förståelse för bolagets 

verksamhet och aktuella händelser som beskrivs i finansiella rapporter från bolaget. 

Orpurt (2004) undersöker hur inhemska analytiker estimerar ett företags vinster i för-

hållande till utländska analytiker. Orpurt (2004) finner att inhemska analytiker förut-

spår vinster med mindre felmarginal än utländska analytiker, detta härleds till att in-

hemska analytiker har bättre förståelse för lokal lingvistik och lokala normer inom 

branschen. 
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2.1.3 Private Equity i Sverige 

PE introducerades i Sverige år 1986 då Procuritas (Procuritas, 2014) etablerade sig 

som det första nordiska företaget med fokus på buyout affärer. I dagsläget domineras 

PE i Sverige av fyra firmor: Altor Equity Partners, EQT, IK Investment Partners och 

Nordic Capital. Dessa firmor är överlägset störst bland de inhemska PE-firmorna sett 

till allokerat kapital. Därtill kommer även en rad mindre firmor och den börsnoterade 

PE-firman Ratos. I tabell 1 redovisas storleken på de sex största inhemska privata 

firmorna som investerar i buyout form i slutet av studiens tidsperiod. 

 

Tabell 1 
   De största Private Equity-firmorna i Sverige 2008 

Private Equity-firma 

Allokerat kapi-

tal (Miljoner 

kronor) 

Investerat Kapital 

(Miljoner kronor) 
Antal investeringar 

EQT 100 000 50 000 30 

IK Investment  

Partners 
37 032 15 948 20 

Nordic Capital 32 000 - 21 

Altor 20 000 14 000 21 

Accent Equity  

Partners 
9 000 6 000 14 

Segulah 8 500 2 500 8 

Källa: Unionen (2009) 

I tabellen redovisas de sex största privata buyout-aktörerna i Sverige under 2008. Allokerat kapital 

är det kapital som firmorna förvaltar i olika fonder. Investerat kapital är det kapital i respektive Pri-

vate Equity-firmas fond som investerats. Antal investeringar implicerar antal förvärvade företag. 
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2.2 Börsintroduktioner – Kortsiktiga anomalier 

En av de första studierna som visar på anomalier rörande avkastningen på börsintro-

duktioner genomförs av Ibbotson (1975) som mäter avkastningen på olika bolag efter 

dess börsintroduktion mellan 1960-1969. Ibbotson (1975) finner att aktierna i genom-

snitt har en hög positiv avvikelseavkastning gentemot CAPM efter den första han-

delsmånaden. Ibbotson (1975) menar på att detta antingen innebär att investerare sys-

tematiskt övervärderar aktier en månad efter börsintroduktionen, eller att aktien är 

prissatt för lågt vid börsintroduktionen. Då studien av Ibbotson (1975) indikerar en 

effektiv prissättning av aktien efter börsintroduktionen härleds den genomsnittliga 

positiva utvecklingen av aktien till en systematisk underprissättning av aktier som 

börsintroduceras. Emellertid finner Ibbotson (1975) ingen tillfredställande förklaring 

till denna underprissättning vid börsintroduktioner. 

 

De slutsatser som Ibbotson (1975) drar vidareutvecklas i senare studier. Ritter (1984) 

undersöker den systematiska underprissättningen mellan åren 1977-1982 och finner 

att avkastningen efter börsintroduktionen skiljer sig mellan olika bolag inom olika 

branscher. Rock (1986) presenterar en underprissättningsmodell som bygger på ar-

gumentet att investerare har olika mycket insyn i bolag som börsintroduceras. Följakt-

ligen måste bolaget prissätta aktien lägre för att kunna attrahera investerare, som har 

mindre information om bolaget. Med andra ord behöver ett bolag vid en börsintro-

duktion kompensera investerare för den asymmetriska information, som råder mellan 

olika investerare vilket resulterar i att aktien underprissätts. 

2.3 Börsintroduktioner – Långsiktiga anomalier 
Trots att ett flertal studier indikerar att börsintroduktioner underprissätts och därmed 

initialt uppvisar en positiv avkastning gentemot jämförelseindex argumenterar Ritter 

(1991) för att detta enbart är ett kortsiktigt fenomen. Författaren finner i sin studie att 

börsintroduktioners kursutveckling överlag är sämre än dess jämförelseindex på tre 

års. Denna anomali härleds av Ritter (1991) genom en studie av 1526 börsintrodukt-

ioner under åren 1975-1984. Utvecklingen på dessa firmor relateras sedan till kon-

trollfirmor i samma storlek och inom samma industri. Vidare undersöker Loughran 

och Ritter (1995) ett mer omfattande stickprov av börsintroduktioner mellan åren 

1970-1990. Resultatet av denna studie går i linje med de resultat Ritter (1991) erhållit. 

Dessutom utrönar Loughran och Ritter (1995) anledningar till varför denna relativt 

sämre långsiktiga utvecklingen på börsintroduktioner uppstår. En av de identifierade 



8 
 

anledningarna som författarna presenterar är att bolag tenderar att välja en börsintro-

duktion när marknaden uppskattar framtidsutsikterna som goda och således värderar 

aktien högt. Exempelvis är det lätt att legitimera en relativt hög prissättning vid börs-

introduktionen om bolaget uppvisat god historisk tillväxt. Investerare kan därmed 

enligt Loughran och Ritter (1995) finna det attraktivt att investera i ett bolags aktier 

vid en börsintroduktion av ett tillväxtbolag trots att dessa tenderar att vara relativt 

högt prissatta.  

 

Helwege och Liang (2004) undersöker djupare hur börsintroduktioner påverkas av 

rådande marknadsklimat. De skiljer mellan vad de kallar för heta och kalla marknader 

där heta marknader beskrivs som perioder med ett ovanligt stort antal börsintrodukt-

ioner, kraftig underprissättning samt frekvent överteckning av de aktier som bjuds i 

samband med börsintroduktionen. Författarna finner att bolagen som börsintroduceras 

under heta perioder generellt verkar inom branscher med låg book-to-market (bokfört 

värde av eget kapital i förhållande till marknadsvärdet av eget kapital) och hög förut-

spådd tillväxttakt. Under dessa perioder bedöms framtidsutsikterna som goda av inve-

sterarna och problematik förknippad med asymmetrisk information bortfaller då samt-

liga firmor mottar projekt med högre förväntade kassaflöden då ekonomin växer. 

 

Brav och Gompers (1997) utvecklar resonemanget om börsintroduktioners långsiktiga 

kursutveckling då de gör skillnad mellan olika typer av ägarskap före introduktionen. 

Författarna gör skillnad på börsintroduktioner av bolag med huvudägare i form av VC 

och börsintroduktioner genomförda av bolag utan ägarskap i form av VC. Då ägar-

skap i form av VC enligt Gompers (1995) är förmånligt vid utveckling av tillväxtbo-

lag utvärderar Brav och Gompers (1997) hur VC-ägda bolag utvecklas gentemot re-

lativindex efter börsintroduktionen i jämförelse med andra börsintroduktioner. 

 

Brav och Gompers (1997) finner att en portfölj av likaviktade bolag med börsintro-

duktioner genomförda av VC i genomsnitt har en högre utveckling relativt andra börs-

introduktioner. Vidare beskriver Brav och Gompers (1997) att vid eliminering av 

skillnader i book-to-market och storlek på företaget minskar skillnaden i avkastning 

mellan börsintroduktioner och andra bolag som redan finns noterade. Holmén (1998) 

undersöker bland annat hur utförsäljning av aktier från huvudägaren påverkar den 

långsiktiga kursutvecklingen på bolaget. Resultatet som Holmén (1998) finner indike-
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rar att utförsäljningen av aktier från huvudägaren inte signifikant påverkar den lång-

siktiga avkastningen för bolaget.  

2.4 Börsintroduktioner genomförda av Private Equity 

Det finns ett flertal studier rörande hur börsintroduktioner genomförda av PE utveck-

las. Dessa studier har primärt fokuserat på den amerikanska och europeiska mark-

naden. Bergström et al. (2006) undersöker hur börsintroduktioner på LSE genomförda 

av PE prissätts samt utvecklas relativt andra börsintroduktioner. Författarna finner att 

börsintroduktioner genomförda av PE underprissätts i lägre utstreckning samt utveck-

las bättre relativt andra börsintroduktioner. De förklarar detta med att börsintrodukt-

ioner genomförda av PE överlag är större och att större bolag utvecklas relativt bättre 

än mindre bolag. Lewis (2011) genomför en liknande studie på LSE och kommer 

fram till att börsintroduktioner genomförda av PE och VC utvecklas bättre på tre års 

sikt gentemot andra börsintroduktioner. Lewis (2011) härleder denna relativt högre 

avkastning till att börsintroduktioner genomförda av PE i genomsnitt är större och har 

högre lönsamhet. Dessutom undersöker AraúloTavares et al. (2012) hur börsintro-

duktioner genomförda av PE utvecklas på den brasilianska marknaden och finner att 

dessa har en högre avkastning gentemot dess jämförelseindex på ett års sikt. 

AraúloTavares et al. (2012) argumenterar att deras resultat eventuellt kan förklaras av 

högre grad av professionalism hos huvudägaren alternativt en kompetent ledning och 

god ekonomistyrning i portföljbolagen. En annan anledning till denna positiva avvi-

kelseavkastning kan vara marknadstiming.  

2.5 Sammanfattning av teoretiskt ramverk 

Sammanfattningsvis indikerar de studier (Ibbotson, 1975; Ritter, 1984; Rock, 1986) 

som avhandlats rörande kortsiktig utveckling på börsintroduktioner att den initiala 

kortsiktiga avkastningen på en börsintroduktion tenderar att vara hög gentemot dess 

jämförelseindex, vilket hänförs till teorin om att aktier underprissätts vid börsintro-

duktioner. Underprissättning kan härledas till olika faktorer. Ritter (1984) nämner 

bolag inom olika branscher medan Rock (1986) argumenterar för att asymmetrisk 

information leder bolaget till att prissätta aktien relativt lågt vid börsintroduktionen 

för att attrahera de investerare som inte har en god insyn i bolaget. 

 

Resultaten från de studier (Ritter, 1991; Loughran & Ritter, 1995; Brav & Gompers, 

1997) som genomförts på företags långsiktiga utveckling efter börsintroduktioner 
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bidrar med flera insikter. Enligt Ritter (1991); Loughran och Ritter (1995) tenderar 

bolag som börsintroduceras att utvecklas sämre än dess jämförelseindex. Emellertid 

finner Brav och Gompers (1997) att vid eliminering av skillnader i book-to-market 

och storlek på företaget minskar skillnaden i avkastning mellan börsintroduktioner 

och andra bolag som redan finns noterade. Holmén (1998) drar slutsatsen att utför-

säljning av aktier från huvudägaren inte påverkar den långsiktiga kursutvecklingen på 

bolag i märkbar utsträckning. I studierna angående börsintroduktioner genomförda av 

PE har olika val av metod och geografisk avgränsning tillämpats, men slutsatserna går 

i linje med varandra: börsintroduktioner genomförda av PE har en högre avkastning 

relativt andra börsintroduktioner på lång sikt. 

3. Metoddiskussion 

3.1 Studiens avgränsningar 

Tidsperioden som undersöks är åren 1993-2011 och studien avgränsas till de officiella 

listorna på Stockholmsbörsen (Föregående A-, O- och OTC-listan, motsvarande da-

gens listor för stora, medelstora och mindre bolag). Valet av tidsperiod grundar sig i 

det faktum att PE-industrins i Sverige började växa fram i slutet av 1980-talet och 

därför inte fanns i betydande omfattning innan den valda tidsperioden. Vidare motive-

ras valet av listorna på Stockholmsbörsen med det faktum att bolag på andra listor har 

avsevärt sämre likviditet i aktien vilket gör att kursutvecklingen blir svårare att analy-

sera då handeln i aktierna är mer oregelbunden. 

3.2 Metod 

Två urvalsgrupper av börsintroduktioner kommer att väljas. Den ena urvalsgruppen är 

börsintroduktioner genomförda av PE och den andra urvalsgruppen är börsintrodukt-

ioner som är genomförda av icke PE. Börsintroduktioner genomförda av PE implice-

rar alla börsintroduktioner som genomförts av PE i enlighet med den avgränsning av 

begreppet som presenterats (se figur 1). Börsintroduktioner genomförda av icke PE 

har valts baserat på följande faktorer: året som bolaget börsintroducerades, storlek vid 

börsintroduktionen och book-to-market. Faktorerna skall i högsta möjliga mån vara 

likvärdiga med urvalsgruppen börsintroduktioner genomförda av Private Equity. 

 

Att mäta avkastning på lång sikt är en problematisk procedur och Barber och Lyon 

(1997); Kothari och Warner (1997)  argumenterar för att ingen optimal metod existe-
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rar. Således kommer flera avkastningsmått användas för att analysera utvecklingen av 

börsintroduktioner både på kort och lång sikt. Kort sikt innebär första månaden med 

handel efter börsintroduktionen. Lång sikt innebär avkastningen på tre år. De avkast-

ningsmått som kommer att användas för att mäta utvecklingen är Buy-and-Hold Ab-

normal Return (BHAR) och Cumulative Abnormal Return (CAR). Ritter (1991) ar-

gumenterar för att CAR och BHAR kan användas till att besvara olika frågor och så-

ledes kommer båda avkastningsmåtten att användas för att jämföra den långsiktiga 

avkastningen för de olika urvalsgrupperna. Vidare kan valet av flertalet avkastnings-

mått anses öka robustheten i studiens resultat. Vid applikationen av dessa avkast-

ningsmått relateras avkastningen gentemot ett jämförelseindex. Valet av jämförelse-

index avhandlas i avsnitt 3.5.  

3.3 Cumulative Abnormal Return (CAR) 

Ett av de två avkastningsmåtten som kommer att tillämpas för att mäta börsintrodukt-

ioners avkastning gentemot dess jämförelseindex är CAR. CAR är användbart i syfte 

att analysera om de bolag som undersöks systematiskt genererar abnormal avkastning 

relativt sitt jämförelseindex. CAR förknippas ofta med fördelaktiga statistiska egen-

skaper och CAR är generellt lättare än BHAR att tolka enligt Fama (1998). En nack-

del är däremot att CAR inte ger en rättvisande bild av den faktiska utvecklingen på 

lång sikt då den inte beaktar ränta-på-ränta effekten. Avkastning för aktie i och dess 

jämförelseindex under period t kommer att kalkyleras enligt följande modell där ri,t är 

avkastningen på aktie i, Pi,t  är priset på aktie i vid tidsperiodens slut och Pi, t – 1  är pri-

set på aktie i vid tidpunkten t-1. 

                                                                                                                                           

ri,t = (Pi, t – Pi, t -1) / Pi, t – 1                                                                                                          (1) 

 
För att beräkna abnormal avkastning för aktie i (ARi,t)  under tidsperiod t subtraheras 

den förväntade avkastningen (E(ri,t)) för ett jämförelseindex från faktisk avkastning 

för aktie i (ri,t) enligt följande modell: 

 

ARi, t = ri, t – E(ri, t)                                                                                     (2) 

 
Slutligen kumuleras den abnormala avkastningen (ARi,t) för tidsperiod 1 till T i syfte 

att erhålla CAR för tidsperioden T för en aktie gentemot det valda jämförelseindexet.  
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CARi,T =  ∑ ARi,t

T

t=1

                                                                                                                  (3) 

 

Portföljerna inom de olika urvalsgrupperna kommer både att viktas lika (likavikt) och 

efter marknadsvärde (värdevikt). Portföljerna där värdeviktning tillämpas kommer att 

viktas om månatligen. 

3.4 Buy and Hold Abnormal Return (BHAR) 

Den andra metoden som kommer att tillämpas för att mäta börsintroduktioners av-

kastning gentemot dess jämförelseindex är BHAR. Som nämnts ovan är en nackdel 

med CAR att den inte innefattar ränta-på-ränta-effekten i beräkningarna vilket BHAR 

gör. För att erhålla BHAR för tidsperioden 1 till T för aktie i kommer produktsumman 

av avkastningen för jämförelseindex (E(ri,t)) att subtraheras från produktsumman av 

avkastningen för aktie i. 

 

𝐵𝐻𝐴𝑅𝑖,𝑇 = ∏[1 +  𝑟𝑖,𝑡

𝑇

𝑡=1

] −  ∏[1 + 𝐸(𝑅𝑖,𝑡

𝑇

𝑡=1

)] − 1                                                       (4) 

 

Portföljerna inom de olika urvalsgrupperna kommer både att viktas lika (likavikt) och 

efter marknadsvärde (värdevikt). Portföljerna där värdeviktning tillämpas kommer att 

viktas om månatligen. 

3.5 Val av jämförelseindex 

Fama och French (1992; 1993) beskriver att anomalier i avkastningen för ett bolag 

kan härledas till storleken på bolaget och book-to-market. Fama och French (1992; 

1993) grundar sin argumentation i att stora bolag klarar nedgångar bättre än mindre 

bolag medan en hög book-to-market kvot fångar in värdeföretag och låg book-to-

market kvot fångar in tillväxtföretag. Författarna visar att värdeföretag utvecklas 

bättre än tillväxtföretag på lång sikt. Barber och Lyon (1997) beskriver att avkast-

ningen som mäts på lång sikt kan vara missvisande när utvecklingen relateras mot ett 

index, vilket kan undvikas vid användning av jämförelseindex i form av kontrollfir-

mor i samma storlek och med samma book-to-market.  

 

Vid valet av kontrollfirmor har listan över alla bolag på Stockholmsbörsen mellan 

åren 1993-2011 sorterats årligen efter storlek. Storlek definieras i enlighet med Fama 
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och French (1992; 1993) som marknadsvärdet av bolagets aktier. Vidare har bolagen 

på Stockholmsbörsen därefter årligen indelats i kvartiler där de olika bolagens storlek 

inom dessa kvartiler utgör ett intervall. Kontrollfirmorna har sedan valts som jämfö-

relseindex för börsintroduktionerna genom att jämföra först storlek och sedan book-

to-market. Således blir kontrollfirmorna approximativt bolag i samma storlek och med 

samma book-to-market, vilket går hand i hand med rekommendationerna från Barber 

och Lyon (1997). Då Fama och French (1992; 1993) argumenterar för att variablerna 

book-to-market och storlek fångar in risken i bolagen blir avkastningen riskjusterad 

vid jämförelse med kontrollfirmor. Kontrollfirmornas avkastning kommer att utgöra 

den förväntade avkastningen för de bolag som studien ämnar undersöka.  

 

3.6 Undersökningsperiod 

En eventbaserad studie som avser att kvantifiera avkastningen av ett bolags aktier 

mäts enligt MacKinlay (1997) företrädesvis i månadsintervaller efterföljande det 

event som undersöks, i vårt fall börsintroduktionen. Enligt denna metod är själva ka-

lendermånaden ej relevant under förutsättningen att den faller inom den tidsperiod 

som studien avser undersöka (1993-2011). Då vissa av de firmor som står i fokus i 

denna undersökning av olika anledningar inte varit börsnoterade längre än till exem-

pel 12 eller 24 månader upprättas tre olika mätpunkter om 12, 24 respektive 36 måna-

der. 

3.7 Univariat analys 

För att bedöma om avkastningen för börsintroduktioner är statistiskt signifikant eller 

inte kommer t-test att tillämpas. Vidare kommer t-test att användas för att avgöra 

huruvida utvecklingen för de olika urvalsgrupperna skiljer sig från varandra. x̅  är det 

skattade medelvärdet för observationerna i stickprovet och 𝜇 är värdet som testas. s är 

stickprovets standardavvikelse och n är antalet observationer i stickprovet. Antagande 

om att inhämtad data är normalfördelad har gjorts vid den statistiska analysen. 

 

𝑡 =  
x̅ −  μ

s

√n

                                                                                                                                (5) 

 

Enligt det teoretiska ramverk som presenterats utvecklas börsintroduktioner bättre än 

dess jämförelseindex på kort sikt. Således kommer H0 : 𝜇 > 0 och H1 : 𝜇 ≤ 0 att till-
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lämpas på det erhållna resultatet avseende avkastning på kort sikt. Motsatt samband 

gäller börsintroduktioner på lång sikt. Såldes kommer H0 : 𝜇 < 0 och H1 : 𝜇 ≥ 0 att 

tillämpas på det erhållna resultatet avseende avkastning på lång sikt. Vid jämförelse 

av de olika stickproven kommer det bedömas huruvida X̅1 ≠ X̅2. Där X̅1 är medelvärdet 

för urvalsgrupp 1 och X̅2 är medelvärdet för urvalsgrupp 2. Urvalsgrupp 1 implicerar 

börsintroduktioner genomförda av PE och urvalsgrupp 2 implicerar börsintroduktion-

er genomförda av icke PE. 

 

3.8 Multipel regressionsanalys 

Studiens primära syfte är att utröna huruvida det finns en skillnad mellan utveckling-

en av börsnoteringar genomförda av PE och utvecklingen av börsintroduktioner ge-

nomförda av icke-PE. För att analysera detta djupare kommer därför ett antal regress-

ionsanalyser tillämpas för att undersöka och analysera de resultat som studien in-

bringar på lång sikt. Nedan illustreras regressionen i sin grundform: 

 

BHAR =   β0+ β1(Private Equity)+ β2(Private Equity Tier 1)                                 (6) 

+ β3(Storlek)+ β4(Utländsk Private Equity) 

+ β5(Book to market)+ β6 (Utveckling första månaden) 

 

BHAR för 3 år kommer att vara den beroende variabeln. De oberoende variablerna 

(Private Equity), (Private Equity Tier 1) och (Utländsk Private Equity) är binära vari-

abler som kan få värdet 1 eller 0 där värdet 1 tilldelas om börsintroduktionen faller 

inom ramen för variabeln. I tabell 2 redovisas en definition av samtliga variabler i 

regressionsanalysen. 

 

Begreppet (Private Equity Tier 1) analyserar om de stora svenska PE-firmorna 

konsekvent genomför börsintroduktioner som utvecklas annorlund än introduktioner 

genomförda av mindre PE-firmor. I Tabell 1 (sida 6) har de sex största PE-firmorna 

rangordnas efter allokerat och investerat kapital. Av denna tabell framgår en tydlig 

diskrepans mellan de fyra största firmorna och den femte och sjätte avseende storlek. 

Med bakgrund i denna skillnad defineras således begreppet (Private Equity Tier 1) 

som en börsintroduktion genomförd av någon av de fyra största PE-firmorna i Sverige 

under studiens tidsperiod. 
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Tabell 2  

Definition av variabler i regressionsanalysen 

Nr Variabel Beskrivning 

1 BHAR (beroende) 
Aktiens utvecklingen gentemot jämförelseindex 

tre år efter börsintroduktionen 

2 Private Equity 
Huruvida börsintroduktionen är genomförd av 

Private Equity eller inte (PE = 1, icke PE = 0). 

3 Private Equity Tier 1 

Huruvida börsintroduktionen är genomförd av 

någon av de fyra största Private Equity firmorna i 

Sverige (Altor, EQT, IK Investment Partners eller 

Nordic Capital). Storlek bedömds utifrån fonder-

nas allokerade kapital (PE Tier 1 = 1, icke PE Tier 

1 = 0). 

4 Storlek Logaritmen av marknadsvärdet på bolagets aktier. 

5 Utländsk Private Equity 

Huruvida börsintroduktionen är genomförd av 

utländsk Private Equity eller inte. Utländsk impli-

cerar huvudsäte utomlands (Utländsk PE  = 1, 

icke utländsk PE = 0). 

6 Book-to-market 
Det bokförda värdet av det egna kapitalet i förhål-

lande till marknadsvärdet av bolagets aktier 

7 Utveckling första månaden 
Aktiens utveckling gentemot jämförelseindex 

första månaden efter börsintroduktionen 

      

Tabellen visar definitionen av samtliga variabler som kommer att användas i regressionen. Variablerna 

2-3 och 5 är binära variabler som kan få värdet 1 eller 0. En mer noggrann redogörelse för vad som 

klassas som Private Equity redovisas i kapitlet angående avgränsningar.  

 

Då variablerna Storlek och book-to-market samt PE, Utländsk Private Equity och 

Private Equity Tier 1 är variabler av liknande komponenter kan så kallad 

multikollinaritet förekomma, vilket innebär att variablerna i modellen är korrelerade 

med varandra.  Enligt Asteriou och Hall (2011) implicerar multikollinaritet att 

standardavikelserna för de skattade koefficienterna blir högre. Vidare beskriver 

Asteriou och Hall (2011) att multikollinaritet kan leda till att koefficienterna felaktigt 

inte blir statistiskt signifikanta.  
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4. Data 

4.1 Insamling av data 

Studiens syfte och avgränsning innebär att alla börsintroduktioner under tidsperioden 

1993-2011 måste undersökas för att avgöra om den aktuella introduktionen är genom-

förd av PE eller inte.  Bolag som handlats på en inofficiell lista och sedan bytt till en 

officiell lista kommer också att klassas som en börsintroduktion. Information rörande 

de börsintroduktioner som genomförts på Stockholmsbörsen mellan 1993-2011 har 

erhållits primärt av Bloomberg L.P. De data som erhållits av Bloomberg L.P. har se-

dan kompletterats med data från andra studier med liknande avgränsning likt de av 

Frick och Jonsson-Melander (2001); Bjöcke och Menzel (2006). 

 

Enligt insamlad data har det genomförts 323 börsintroduktioner under den aktuella 

tidsperioden. För att avgöra om börsintroduktionerna är genomförda av PE eller icke 

PE har alla tillgängliga introduktionsprospekt undersökts och kategoriserats utefter 

den aktuella avgränsningen. Introduktionsprospekten har erhållits delvis via internet 

men främst via Kungliga Biblioteket i Stockholms arkiv för dagligtryck. Totalt inklu-

deras 97 börsintroduktioner i studien varav 48 är genomförda av Private Equity.  För 

att etablera kontrollfirmor för börsintroduktionerna har börslistorna i slutet av varje år 

mellan 1992-2010 sammanställts. Mellan åren 1992-2002 har börslistorna erhållits via 

äldre upplagor av Svenska Dagbladet som tillhandahållits genom Kungliga Biblio-

tekets mikrofilmsläsesal medan börslistorna mellan 2003-2011 har erhållits genom 

Thompson Reuters Datastream.  

4.2 Insamling av företagsdata 

Efter insamlingen och kategoriseringen av alla börsintroduktioner har kursdata och 

annan företagsdata samlats in. För att öka jämförbarheten och minska förvrängning av 

data på grund av olika källor har all kursdata erhållits via Thompson Reuters Data-

stream. Informationen rörande storlek och book-to-market har erhållits för alla bolag 

via Thompson Reuters Datastream. Även om Thomson Reuters Datastream är ett oer-

hört omfattande arkiv för kursdata och företagsinformation har inte all data för alla 

bolag i studien existerat i arkivet. I de enstaka fall där kursdata eller företagsinformat-

ion saknats har bolaget exkluderats från studien. 



17 
 

5. Resultat 

 
De företagsdata som inhämtats på de 97 börsintroduktionerna i studien redovisas i 

tabell 3. Urvalsgruppen börsintroduktioner genomförda av PE har i genomsnitt varit 

större i termer av marknadsvärde. Angående variabeln book-to-market har börsintro-

duktioner som genomförts av icke PE haft en relativt högre kvot. Denna diskrepans 

föreligger trots att observationerna från urvalsgruppen börsintroduktioner genomförda 

av icke PE samlats in baserat på dessa variabler kombinerat med tidpunkt för intro-

duktion. En förklaring till att skillnad trots allt existerar kan vara att populationen är 

otillräcklig, vilket begränsat möjligheterna att välja liknande bolag baserat på dessa 

variabler. Karaktärsdragen för urvalsgrupperna är dock i linje med de slutsatser som 

Bergström et al. (2006); Lewis (2011) drar. De konstaterar att börsintroduktioner ge-

nomförda av PE överlag är större än börsintroduktioner genomförda av icke PE.  

 

Tabell 3 
  

 
Urvalens karaktärsdrag 

  
 

Variabel Urvalsgrupp 

 
PE Icke PE 

Alla börsintro-

duktioner 

Storlek (miljoner kro-

nor) 
1756 1656 1705 

Book-to-market 0,40 0,57 0,49 

Antal observationer 48 49 97 

 

I figur 2 illustreras OMXS 30 för perioden 1993-2011 och i figur 3 illustreras antalet 

börsintroduktioner under denna tidsperiod. Ett tydligt mönster går att skönja då antal 

börsintroduktioner sammanfaller med marknadstrenden. Detta förklaras av Helwege 

och Liang (2004) som argumenterar för att en lyckad börsintroduktion indikerar att 

framtidsutsikterna för den specifika branschen är goda vilket höjer alternativkostna-

den för de firmor som väljer att behålla en privat ägarstruktur, något som i sin tur re-

sulterar i fler börsintroduktioner när marknaden utvecklas positivt och vice versa. 

Tabellen visar urvalet av börsintroduktioner fördelat på de variabler som undersökts per urvals-

grupp. Det marknadsvärde som redovisas är det genomsnittliga för den urvalsgruppen. En mer 

utförlig definition av variablerna finns i kapitlet rörande metod. Vidare finns alla bolag i studien 

redovisade i Bilaga 1. PE är en förkortning av uttrycket Private Equity. 
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Figur 2 
   

Figur 3 
  OMXS 30 mellan 1993-2011   

 
Antal börsintroduktioner per år   

 

 
 

   

 

 
 

    

         

         

         

         

         

         

         

         

         Grafen illustrerar utvecklingen för OMXS 30 

mellan åren 1993-2011. Y-axeln visar indexe-

ringen av OMXS 30. X-axeln visar årtalet. 

OMXS 30 är ett index av Stockholmsbörsens 30 

mest omsatta bolag viktade efter marknads-

värde. 

 

Grafen illustrerar antalet genomförda börsin-

troduktioner i studiens urval per noteringsår. 

Y-axeln visar indexeringen antalet börsintro-

duktioner. X-axeln visar årtalet.  

 

     
5.1 Avkastning på kort sikt 

De resultat som erhållits när utvecklingen undersökts efter den första månaden med 

handel för börsintroduktioner illustreras i tabell 4. Börsintroduktioner genomförda av 

PE utvecklas något bättre relativt dess kontrollfirmor både vid applikationen av 

BHAR (1,49%) och CAR (1,50%). Motsatt samband gäller för börsintroduktioner 

genomförda av icke PE både vid applikationen av BHAR (-2,41%) och CAR 

(-2,40%). Båda beräkningsmetoderna uppvisar ett snarlikt resultat, vilket förefaller 

logiskt då beräkningarna genomförts på en månatlig observation och att ränta-på-ränta 

effekten primärt inverkar på lång sikt. Oavsett beräkningsmetod samt urvalsgrupp 

uppvisar studiens observationer låg avkastning första månaden vid en jämförelse med 

resultaten i Ibbotson, (1975); Ritter, (1984); Rock, (1986). Detta kan bero på att urva-

let faktiskt uppvisar denna typ av karaktärsdrag alternativt en bristande metod avse-

ende avkastning första månaden. Bergström et al. (2006) visar på att börsintrodukt-

ioner genomförda av PE underprissätts lägre relativt andra börsintroduktioner. Givet 

den avkastning som de två urvalsgrupperna uppvisar talar resultaten i denna studie för 

motsatt samband. Resultaten är inte statistiskt signifikanta och skillnaderna är margi-

nella vilket innebär att ingen ekonomisk signifikans kan tydas. 
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Tabell 4 
  Avkastningen  på börsintroduktioner 

Avkastning  - 1 månad 
Buy and Hold Abnormal 

Return 

Cumulative Abnormal Re-

turn 

Private Equity 1,49% 1,50% 

Icke Private Equity -2,41% -2,40% 

Tabellen redovisar kursutvecklingen för börsintroduktioner gentemot dess kontrollfirmor första må-

naden med handel. Urvalet består av börsintroduktioner genomförda av Private Equity och börsintro-

duktioner genomförda av icke Private Equity. En tydligare genomgång av de både avkastningsmåtten 

som används vid uträkningarna redovisas i kapitlet metod. Båda portföljerna är likaviktade. H0 : μ > 

0 och H1 : μ ≤ 0 i enhet med den teori som presenterats under det teoretiska ramverket. *,**,*** 

anger signifikans på 10%-, 5%-, 1%- nivån. Resultaten i denna tabell är ej statistiskt signifikanta. 

 

5.2 Avkastning på lång sikt 

De resultat som erhållits när den treåriga utvecklingen undersökts på börsintrodukt-

ioner i det båda urvalsgrupperna illustreras i tabell 5. Vid likaviktade portföljer visar 

börsintroduktioner genomförda av PE på en lägre avkastning än dess kontrollfirmor 

både vid applikationen av BHAR (-6,5%) och CAR (-21,9%). Emellertid visar ur-

valsgruppen börsintroduktioner genomförda av icke PE på ännu lägre avkastning 

gentemot dess kontrollfirmor både vid applikationen av BHAR (-33,7%) och CAR  

(-30,9%). Vid likaviktade portföljer har således börsintroduktioner genomförda av PE 

en högre avkastning på tre års sikt relativt dess kontrollfirmor. Vid värdeviktade port-

följer är trenden mellan urvalsgrupperna inte lika tydlig. Börsintroduktioner genom-

förda av PE uppvisar olika resultat beroende på om BHAR (-35,0%) eller CAR  

(-12,0%) tillämpas. Börsintroduktioner genomförda av icke PE utvecklas liknande 

oberoende av applikationen av BHAR (-22,0%) eller CAR (-22,6%). Resultaten är 

statistiskt signifikanta vilket illustreras i tabell 5. 
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Tabell 5 
    Avkastningen på börsintroduktioner       

Avkastning – 3 år 
Buy and Hold Abnormal 

Return 

Cumulative Abnormal 

Return 

 
PE Icke PE PE Icke PE 

Likavikt -6,5%** -33,7%** -21,9%*** -30,9%*** 

Värdevikt -35,0%** -22,0%** -12,0%*** -22,6%*** 

 

Det resultat som uppvisas tyder på att börsintroduktioner oavsett portföljvikt samt 

urvalsgrupp utvecklas sämre relativt dess kontrollfirmor på tre års sikt. Detta är i linje 

med Ritter, (1991); Loughran och Ritter, (1995) som drar slutsatsen att börsintrodukt-

ioner i genomsnitt utvecklas lägre än dess jämförelseindex. Vidare är resultaten i linje 

med AraúloTavares et al. (2011); Lewis (2011); Bergström et al. (2006), som speci-

fikt undersöker hur börsintroduktioner genomförda av PE utvecklas och finner att 

dessa utvecklas bättre än andra börsintroduktionerna. Trots att tidigare studier primärt 

genomförts på andra marknader uppvisar resultaten en liknande trend. Dessutom fin-

ner Brav och Gompers (1997) att skillnader i avkastningen mellan olika urvalsgrupper 

minskar vid värdeviktning, vilket också resultatet i denna studie indikerar.  

 

I figur 4 och 5 illustreras utvecklingen per månad för de olika urvalsgrupperna och 

dess portföljvikter vid applikationen av BHAR. I figur 4 illustreras börsintroduktioner 

genomförda av PE. Denna urvalsgrupp visar på en hög avkastning de första 18 måna-

derna, därefter minskar avkastningen. Den portfölj där avkastningen värdeviktas upp-

visar en omfattande nedgång. Efter en ingående granskning av observationerna kan 

det konstateras att flertalet bolag med relativt högt marknadsvärde utvecklas lägre 

relativt kontrollfirmorna vilket även går att utläsa i utvecklingen av den värdeviktade 

portföljen. Dessutom uppvisar flertalet IT-bolag med lågt marknadsvärde hög avkast-

ning relativt dess kontrollfirmor, vilket går att utläsa i den likaviktade portföljen. 

Börsintroduktioner genomförda av icke PE uppvisar en liknande avkastning obero-

ende av portföljvikt. 

Tabellen redovisar den treåriga utvecklingen för börsintroduktioner. Utvecklingen är uträknad gentemot 

kontrollfirmor.  En tydligare genomgång av de båda avkastninsmåtten som använts vid uträkningen 

samt hur portföljerna viktas återfinns i kapitlet metod.  PE är en förkortning av uttrycket Private Equity.  

H0 : μ < 0 och H1 : μ ≥ 0 i enhet med den teori som presenterats under det teoretiska ramverket. 

*,**,*** anger signifikans på 10%-, 5%-, 1%- nivån. 
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Figur 4 
 

Figur 5 

BHAR – Private Equity 
 

BHAR - Icke Private Equity 

 

  
   

 

 

  
   

         

         
  

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         Grafen illustrerar månatlig BHAR för börsintro-

duktioner genomförda av Private Equity. Y-

axeln visar BHAR i procent och X-axeln visar 

antalet månader efter börsintroduktionen. 

 

Grafen illustrerar månatlig BHAR för börsin-

troduktioner genomförda av icke Private 

Equity. Y-axeln visar BHAR i procent och X-

axeln visar antalet månader efter börsintrodukt-

ionen. 

 

 

 
5.3 Univariat analys 

Resultaten från den univariata analys som genomförts i studien redovisas i tabell 6. 

Avkastningen första månaden, som redovisas i kolumn ett till fyra, visar på ett medel-

värde (-0,94%) som oberoende av metod indikerar att börsintroduktionerna i studien 

utvecklas lägre än dess kontrollfirmor. Detta resultat är dock inte statistiskt signifikant 

på 10%-nivå. Vidare går det inte att avgöra huruvida urvalsgrupperna skiljer sig i 

termer av utveckling första månaden och någon betydande ekonomisk signifikans kan 

inte heller utläsas. Sammantaget uppvisar observationerna en hög standardavvikelse 

(Se bilaga 3) vilket är en förklaring till resultatet. 

 

Resultaten från den univariata analys som genomförts på avkastningen på tre års sikt 

redovisas i kolumn fem och åtta. Både vid applikationen av BHAR (-25,30%) och 

CAR (-27,52%) uppvisar börsintroduktioner en lägre avkastning relativt dess kon-

trollfirmor. Denna avkastning är dessutom statistiskt signifikant för både BHAR  

(5%-nivå) och CAR (1%-nivå). Däremot går det inte att avgöra huruvida urvalsgrup-

perna skiljer sig åt rörande avkastningen på tre års sikt. Även avkastningen på tre års 

sikt har hög standardavvikelse (se bilaga 3) vilket förklarar att skillnaden mellan ur-

valsgrupperna ej går att säkerställa statistiskt. 
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Tabell 6 
        Univariat analys 

        

  
 1-månad BHAR 1-månad CAR 3-år BHAR 3-år CAR 

 

Alla Börsintro-

duktioner 

PE vs 

Icke PE 

Alla Börsintro-

duktioner 

PE vs 

Icke PE 

Alla Börsintro-

duktioner 

PE vs 

Icke PE 

Alla Börsintro-

duktioner 

PE vs 

Icke PE 

Medel -0,009 
0,031 vs 

 -0,049 
-0,009 

0,031 vs 

 -0,049 
-0,253 

-0,130 vs 

-0,370 
-0,275 

-0,198 vs 

-0,351 

t-stat -0,23 1 -0,23 1 -1,71** 0,8 -3,17*** 0,88 

p-värde 0,593 0,320 0,593 0.320 0,045 0,424 0,001 0,381 

 

  

  

  

  Antal observat-

ioner 
97 48 97 48 97 48 97 48 

Andel av obser-

vationer 
100% 49,5% 100% 49,5% 100% 49,5% 100% 49,5% 

                  

Tabellen presenterar t-test för alla observationer i studien samt t-test för de olika urvalsgrupperna. Urvalet är börsintroduktioner genomförda mellan 1993-2011 och de två 

subkategorierna är börsintroduktioner genomförda av Private Equity samt börsintroduktioner som inte genomförts av Private Equity. Variablerna som testas är Buy and Hold 

Abnormal Return samt Cumulative Abnormal Return under de olika tidsperioderna och för de olika urvalsgrupperna. I andra, fjärde, sjätte och åttonde testas om skillnad i 

urvalsgrupperna föreligger. Hypoteserna för de olika testen finns redovisade i avsnitt 3.6.  *,**,*** anger signifikans på 10%-, 5%-, 1%- nivån.
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5.4 Multipel regressionsanalys 

Tabell 7 redovisar genom regression (1) – (6) en multipel regressionsanalys. Regress-

ionsanalysen indikerar att en genomsnittlig BHAR på tre år påverkas positivt av PE-

ägarskap samt om PE-firman är mindre sett till fondstorlek. Däremot indikerar ana-

lysen att större firmor sett till fondstorlek genomfört börsintroduktioner som uppvisat 

betydligt lägre avkastning än en genomsnittlig börsintroduktion överlag. Således på-

visar analysen att avkastningen för börsintroduktioner genomförda av PE i viss mån 

drivs av mängden börsintroduktioner i urvalet som genomförts av de större PE-

firmorna. Vidare visar regressionsanalysen att marknadsvärdet vid börsintroduktionen 

har negativ inverkan på den treåriga avkastningen samt att ägarskap av utländsk PE-

firma har negativ inverkan på den treåriga avkastningen för börsintroduktioner. Vari-

ablerna book-to-market samt utveckling första månaden är inte relevanta i denna stu-

die med avseende på den treåriga avkastningen på börsintroduktioner.  

 

Regressionsanalysen indikerar således ett resultat som är i linje med AraúloTavares et 

al. (2011); Lewis (2011); Bergström et al. (2006) avseende avkastningen på tre års 

sikt. Analysen indikerar dessutom att börsintroduktioner genomförda av mindre PE-

firmor uppvisar högre avkastning. Det har inte funnits några tidigare studier som på-

visar denna typ av resultat enligt de efterforskningar som gjorts. Vidare har storleken 

på bolag negativ inverkan på den treåriga avkastningen, i motsats till AraúloTavares 

et al. (2011); Lewis (2011); Bergström et al. (2006). Emellertid visar Fama och 

French (1992; 1993) att småbolag överlag utvecklas bättre relativt stora bolag.  

 

Regressionen visar att större PE-firmor genomfört börsintroduktioner som uppvisat en 

låg avkastning relativt avkastningen för en genomsnittlig börsintroduktion. Således är 

resultaten rörande börsintroduktioner genomförda av PE såldes i denna studie en pro-

dukt av att mindre PE-firmor genomfört börsintroduktioner som utvecklats relativt 

bättre än avkastningen på en genomsnittlig börsintroduktion. Då mindre PE-firmor 

enligt data genomför börsintroduktioner som är mindre sett till marknadsvärde förkla-

ras resultaten angående storlek på PE-firma av att relativt mindre börsintroduktioner i 

denna studie uppvisat högre avkastning relativt stora bolag. Vid en noggrannare 

granskning av enskilda observationer kan det konstateras att flertalet börsintrodukt-

ioner med mindre marknadsvärde genomförts under åren 1995-2000 och dessa bolag 
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har dessutom varit aktiva inom IT-branschen. IT-branschen var under denna tid för-

knippad med goda framtidsutsikter och således har dessa bolag under denna tidspe-

riod uppvisat en hög avkastning gentemot dess kontrollfirmor på tre års sikt. Regress-

ionsanalysen visar också på att avkastningen på tre års sikt för börsintroduktioner 

påverkas negativt av utländskt ägande. Detta resultat är dock inte statistiskt signifi-

kant beroende på hög standardavvikelse (se tabell 4) men i studien har utländskt 

ägande en tydlig negativ inverkan på avkastningen, vilket implicerar ekonomisk signi-

fikans. Vidare är resultaten i linje med tidigare forskning rörande utländskt ägande 

inom andra branscher. Enligt Shukla och van Inwegen (1995); Orpurt (2004) är det 

således fördelaktigt att investera lokalt vilket regressionsanalysen indikerar även för 

PE. 
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Tabellen presenterar resultatet från regressionsanalyser som genomförts på studiens observationer.  Urvalet är börsintroduktioner genomförda mellan 1993-2011 och de två 

subkategorierna är börsintroduktioner genomförda av Private Equity samt börsintroduktioner som genomförts av icke Private Equity. Den beroende variabeln i regressionerna 

är Buy and Hold Abnormal Return för 3 år. De oberoende variablerna är (Private Equity), (Private Equity Tier 1), (Storlek), (Utländsk Private Equity), (Book-to-market) och 

(Utveckling första månaden). Regressionens förklaringsvärde 𝑅2 (justerat) visas i decimalform. Mer omfattande definitioner till samtliga variabler finns i metodkapitlet samt 

i bilaga 1. *,**,*** anger signifikans på 10%, 5%, 1% nivån. t-värde visas inom parentes. Regressionskoefficienternas standardavvikelse samt p-värden finns redovisade i 

bilaga 4.

Tabell 7 
      Multipel regressionsanalys 

      

  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Intercept -0,372* (-1,95) -0,372** (-1,99) -0,372** (-2,00) -0,317 (-1,59) -0,337 (-1,21) -0,341 (-1,21) 

Private Equity 0,307 (1.13) 0,667** (2,18) 0,848** (2,45) 0,863** (2,48) 0,867** (2,46) 0,877** (2,45) 

Private Equity Tier 1 

 

-0,910** (-2,36) -1,091** (-2,61) -1,052** (-2,49) -1,054** (-2,48) -1,058** (-2,48) 

Storlek 

  

-0,205* (-1,84) -0,149 (-1,33) -0,152 (-1,30) -0,154 (-1,32) 

Utländsk Private Equity 

 

  
-0,589 (-1,12) -0,585 (-1,10) -0,591 (-1,11) 

Book-to-market 

    

0,031 (0,10) 0,034 (0,11) 

Utveckling första månaden 

 

 

   

-0,847 (-0,19) 

 
 

     Justerat förklaringsvärde 0,030 0,049 0,051 0,059 0,048 0,039 

Antal observationer 97 97 97 97 97 97 



 26 

6. Diskussion 

6.1 Avkastning på kort sikt 

De resultat som erhållits visar på sämre utveckling första månaden för börsintrodukt-

ioner överlag och därmed låg grad av underprissättning vilket får anses vara intressant 

då dessa resultat går emot resultaten i Ibbotsson (1975); Ritter (1984); Rock (1986). 

En tänkbar förklaring kan vara att det urval som gjorts faktiskt uppvisar dessa karak-

tärsdrag rörande underprissättning. Denna förklaring får anses vara mindre sannolik 

då resultaten ej är signifikanta. Detta beror på en hög standardavvikelse bland obser-

vationerna (se bilaga 2) vilket gör att få slutsatser går att dra rörande kortsiktig kurs-

utveckling på börsintroduktioner.  

6.2 Avkastning på lång sikt 

Det resultat som presenterats rörande långsiktig kursutveckling visar på att börsintro-

duktioner överlag har betydligt lägre avkastning än dess kontrollfirmor på tre års sikt 

vilket är i linje med de resultat som Ritter (1991); Loughran och Ritter (1995) finner. 

Denna studie har en något annorlunda metod då avkastningen för börsintroduktioner-

na i Ritter (1991); Loughran och Ritter (1995) relateras till bolag i samma storlek och 

inom samma industri. Sammanfattningsvis bidrar innevarande studie med liknande 

insikter: att investeringar i börsintroduktioner överlag har en lägre avkastning relativt 

andra bolag vid en officiell handelsplats även på den svenska marknaden. I genom-

snitt uppvisar börsintroduktioner en lägre avkastning relativt dess kontrollfirmor tre år 

efter att aktierna börjat handlas publikt. 

6.3 Skillnader i avkastningen mellan urvalsgrupperna 

Det primära syftet med denna studie är att analysera skillnaden i avkastning mellan 

börsintroduktioner genomförda av PE och börsintroduktioner genomförda av icke PE. 

Den multipla regressionsanalys som genomförts indikerar att avkastningen är positivt 

påverkad av PE-ägarskap innan introduktionen och att mindre PE-firmor i genomsnitt 

genomför börsintroduktioner som utvecklas bättre än börsintroduktioner genomförda 

av större PE-firmor. Vidare har storlek och utländskt ägande en negativ inverkan på 

avkastningen på lång sikt. Då flertalet av variablerna innehåller liknande komponenter 

kan så kallad multikollinaritet förekomma. Multikollinaritet beskrivs av Asteriou och 

Hall (2011) som intern korrelation mellan variablerna. Eventuell förekomst av multi-

kollinaritet skulle innebära högre standardavvikelse vilket implicerar att signifikanta 
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variabler felaktigt förkastas. Då analysen uppvisar hög standardavvikelse bland vari-

ablerna går det inte att utesluta multikollinaritet. Emellertid innebär detta fortfarande 

att de variabler som blivit signifikanta inte kan förkastas med bakgrund i multikol-

linaritet. 

 

Vid en noggrannare granskning av enskilda observationer kan flera tänkbara förkla-

ringar till resultatet observeras. Då mindre bolag enligt data noteras av mindre PE-

firmor kan detta samband också tänkas förklara det faktum att mindre PE-firmor ge-

nomfört börsintroduktioner som uppvisat en högre avkastning relativt börsintrodukt-

ioner genomförda av större PE-firmor. Det faktum att småbolag överlag utvecklas 

bättre relativt stora bolag är dessutom i linje med resultaten som Fama och French 

(1992; 1993) presenterar. Då större PE-firmor enligt regressionsanalysen genomfört 

börsintroduktioner som uppvisat lägre avkastning än genomsnittet påverkas således 

resultaten av mängden börsintroduktioner som genomförts av större PE-firmor. Då 

koefficienten för börsintroduktioner genomförda av större PE-bolag är signifikant 

negativ och av större magnitud än koefficienten för icke PE-bolag kan resultaten i 

denna studie såldes förklaras av antalet börsintroduktioner genomförda av större PE-

bolag. Vad denna relativt lägre avkastning för börsintroduktioner genomförda av 

större PE-firmor kan tänkas bero på kan författarna med bakgrund i den genomförda 

studien inte säga.  

 

Inom urvalsgruppen börsintroduktioner genomförda av PE ingår flertalet observation-

er som varit mindre och uppvisat en hög avkastning. Vidare har dessa bolag varit ak-

tiva inom IT-sektorn och genomfört börsintroduktionen under andra halvan av 1990-

talet. Då IT-sektorn under denna tidsperiod förknippades med goda framtidsutsikter 

har dessa bolag uppvisat hög avkastning. Således blir bransch viktigt vid undersök-

ning av hur börsintroduktioner utvecklas, vilket Ritter (1984) också beskriver. Vidare 

indikerar resultaten från denna studie att utländskt ägande har negativ inverkan på 

börsintroduktioner genomförda av PE. Då anledningar till detta ej har undersökts i 

denna studie kan tidigare studier tänkas förklara resultatet. Shukla och van Inwegen 

(1995); Orpurt (2004) presenterar orsaker till att investeringar lokalt kan vara fördel-

aktigt inom kapitalförvaltning. Orsakerna inkluderar faktorer som god kännedom rö-

rande lokala normer och regleringar. Andra faktorer så som geografiskt avstånd bör 
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också beaktas då närhet till företaget torde öka transparensen. Dessa anledningar kan 

mycket väl förklara resultatet rörande utländskt ägande i denna studie. 

 

Rörande utförsäljning av ägarandel visar Nyman et al. (2011) att PE-firmor tenderar 

att succesivt sälja ut sitt kvarvarande aktieinnehav efter att börsintroduktionen av 

portföljbolaget är genomfört. Vidare visar Holmén (1998) att utförsäljning av aktier 

från huvudägaren efter börsintroduktionen inte påverkar den långsiktiga kursutveckl-

ingen på det börsintroducerade bolaget. Givet att detta gäller för observationerna i 

denna studie går det alltså att konstatera att utförsäljning av aktier inte påverkar kurs-

utvecklingen negativt på tre års sikt. Vilka långsiktiga implikationer detta har för bo-

laget går dock inte att avgöra baserat på den studie som genomförts. 

7. Slutsats 
 

Denna studie undersöker hur börsintroduktioner genomförda av PE utvecklats på kort 

respektive lång sikt genom att undersöka 97 börsintroduktioner på Stockholmsbörsen 

mellan åren 1993-2011. Resultaten på kort sikt är ej signifikanta medan resultaten på 

lång sikt uppvisar signifikans. För att analysera avkastningen på lång sikt tillämpas en 

multipel regressionsanalys. Resultatet av denna analys visar på samband då börsintro-

duktioner genomförda av PE i genomsnitt utvecklas bättre relativt börsintroduktioner 

genomförda av icke PE. Andra samband som regressionsanalysen uppvisar är att 

mindre PE-firmor i genomsnitt börsintroducerat bolag som utvecklats bättre än börs-

introduktioner genomförda av större PE-firmor. Således kan en tänkbar förklaring till 

resultatet att börsintroduktioner genomförda av PE utvecklas bättre än börsintrodukt-

ioner genomförda av icke PE förklaras av typen av firma som genomför introduktion-

en och därmed urvalets sammansättning av olika PE-firmor. Vidare påvisas ett nega-

tivt samband för börsintroduktioner genomförda av PE-firmor med huvudsäte utom-

lands. Det negativa sambandet för börsintroduktioner genomförda av PE-firmor utom-

lands uppvisar ekonomisk signifikans. Slutligen indikerar analysen att börsintrodukt-

ioner av större bolag utvecklas lägre än börsintroduktioner av mindre bolag. Trots att 

PE utvecklas relativt bättre visar båda urvalsgrupperna på en lägre avkastning än dess 

jämförelseindex. Praktiska implikationer av denna studie är således att investeringar i 

svenska börsintroduktioner på tre års sikt bör ske med skepsis. 
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7.1 Vidare forskning 

Denna studie har fokuserat på börsintroduktioner genomförda av PE-firmor på den 

svenska marknaden. Antalet utländska börsintroduktioner genomförda av PE i denna 

studie är dock begränsat även om det i regressionsmodellen skiljs mellan svenska och 

utländska PE-firmor. Ett intressant område för vidare forskning blir således att i en 

mer omfattande studie och med hjälp av ett större stickprov utröna om eventuella lo-

kala fördelar föreligger för inhemska PE-firmor. Dessutom kan även forskning rö-

rande hur PE-firmans eventuella utförsäljning av aktier påverkar den totala avkast-

ningen vara intressant.  
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9. Bilagor 
9.1 Bilaga 1 – Urval i studien 

Börsintroduktion 
År-

tal 

Private 

Equity 
  Börsintroduktion 

År-

tal 

Private 

Equity 

Acando 1995 Ja   Enator 1996 Nej 

Aerocine 2007 Nej   Entra Data 1997 Nej 

Alfa Laval 2002 Ja   Fagerhult 1997 Nej 

Alfaskop 1993 Nej   Fagerlid 1995 Nej 

Althin Medical 1994 Nej   Frango 1999 Nej 

Arise 2010 Nej   Gant 2006 Ja 

Arjo 1993 Ja   Getinge 1993 Nej 

Artimplant 1997 Nej   Guide Konsult 1998 Ja 

Atle 1993 Nej   Gunnebo 1993 Nej 

Ballingslöv Int 2002 Ja   HEBA 1994 Nej 

BE Group 2006 Ja   Hemtex 2005 Ja 

Biora 1997 Ja   Hexpol 2008 Nej 

BT-industrier 1995 Ja   HMS Networks 2007 Ja 

Bure  1993 Nej   Intentia Int 1996 Ja 

Byggmax 2010 Ja   Intrum Justitia 2002 Ja 

Capio 2000 Ja   IRO 1995 Ja 

Caran 1995 Ja   Jeeves 1999 Nej 

Cloetta 2008 Ja   
JLT Mobile Com-

puters 
1997 Nej 

Consilium 1994 Nej   KappAhl 2006 Ja 

Dahl International 1996 Ja   Karlshamns 1997 Ja 

DGC One 2008 Nej   Klippan 1994 Nej 

Digital Vision 1999 Ja   Ledstiernan 1995 Nej 

Dimension 2001 Ja   LIC Care 1993 Ja 

Doro 1993 Nej   Lifco 1998 Nej 

Duni 2007 ja   Lindab 2006 Ja 

Duroc 1996 Nej   Lindex 1994 Ja 

East Capital Explo-

rer 
2007 Nej   Ljungbergsgruppen 1994 Nej 
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Börsintroduktion 
År-

tal 

Private 

Equity 
  Börsintroduktion 

År-

tal 

Private 

Equity 

M2 Sverige 2005 Nej   Scania 1996 Nej 

Malmbergs Elekt-

riska 
1999 Nej   

Segerström & 

Svensson 
1995 Ja 

Mandamus 1998 Nej   Semcon 1997 Ja 

Matteus 1994 Nej   SOBI 2006 Ja 

Meda 1995 Ja   Softtronic 1998 Nej 

Medivir 1996 Nej   Stancia 1994 Ja 

Monark Stiga 1994 Nej   Studsvik 2001 Ja 

MQ 2010 Ja   Svedbergs 1997 Nej 

MSC Konsult 1998 Nej   Swedol 2006 Nej 

Munters 1997 Nej   Systemair 2007 Nej 

Nederman 2007 Ja   Telelogic 1999 Ja 

Nefab 1996 Ja   Terra Mining 1993 Ja 

Nibe 1997 Nej   
Ticket Travel 

Group 
1997 Ja 

Nobia 2002 Ja   Tradedoubler 2005 Ja 

Norrporten 1994 Nej   Unibet 2004 Nej 

Novotek 1999 Nej   Utfors 2000 Ja 

Optimail 1998 Ja         

Orexo 2005 Nej         

Oriflame 2004 Ja         

Ortivus 1995 Nej         

Pandox 1997 Nej         

PartnerTech 1997 Ja         

Pricer 1995 Nej         

Readsoft 1999 Ja         

Rezidor 1993 Nej         

Sardus 1997 Ja         

Scandic Hotels 1996 Ja         
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9.2 Bilaga 2  – Koefficienter t-test 

 

Tabell 8           

Koefficienter t-test – Avkastning 1 månad 

Variabel 
Antal obser-

vationer 
Koefficient 

Koefficientens standar-

davvikelse 
t-stat p-värde 

BHAR - 1 månad 97 -0,0094 0,3961 -0,23 0,593 

CAR - 1 månad 97 -0,0094 0,3961 -0,23 0,593 

            
Tabellen presenterar koefficienterna från den univariata analys som genomförts. Den univariat analysen 

är gjort på avkastningen första månaden med handel baserat på olika avkastningsmått. H0 : μ > 0 och 

H1 : μ ≤ 0 i enhet med den teori som presenterats under det teoretiska ramverket. *,**,*** anger signi-

fikans på 10%-, 5%-, 1%-nivån. 

Tabell 9           

Koefficienter t-test – Avkastning 3 år 

Variabel 
Antal obser-

vationer 
Koefficient 

Koefficientens standar-

davvikelse 
t-stat p-värde 

BHAR - 3 år 97 -0,2530 1,4600 1,71** 0,045 

CAR - 3 år 97 -0,2752 0,8565 3,17*** 0,001 

            
Tabellen presenterar koefficienterna från den univariata analys som genomförts. Den univariat analysen 

är gjort på den treåriga avkastningen baserat på olika avkastningsmått. H0 : μ < 0 och H1 : μ ≥ 0 i enhet 

med den teori som presenterats under det teoretiska ramverket. *,**,*** anger signifikans på 10%-, 5%-, 

1%-nivån. 
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9.3 Bilaga 3  – Koefficienter regressionsanalys 

 

Tabell 10           

Regressionskoefficienter – Avkastning 3 år 

Variabel 
  

Koefficient 
Koefficientens standard-

avvikelse 
t-stat p-värde 

Intercept   -0,3406 0,2810 -1,21 0,229 

Private Equity   0,8767 0,3579 2,45**   0,016 

Private Equity Tier 1   -1,0582 0,4275 2,48**   0,015 

Storlek   -0,1544 0,1169 -1,32 0,19 

Utländsk Private 

Equity 
  -0,5912 0,5336 -1,11 0,271 

Book-to-market   0,0339 0,3137 0,91 0,914 

      

Utveckling första må-

naden 
  -0,0014 0,0073 -0,19 0,847 

            
Tabellen presenterar koefficienterna från de regressionsanalyser som genomförts på 97 observationer. 

Urvalet är börsintroduktioner genomförda mellan 1993-2011 och de två subkategorierna är börsintro-

duktioner genomförda av Private Equity och börsintroduktioner genomförda av icke Private Equity. 

Den beroende variabeln är BHAR för 3 år. De första oberoende variablerna är dummy-variabler bero-

ende på om börsintroduktionen genomförts av Private Equity eller inte (Private Equity)samt hur stor 

Private Equity firman är sett till fondvolym (Private Equity Tier 1). De andra oberoende variablerna 

är storleken på bolaget (logaritmen av storleken tillämpas), Huruvida Börsintroduktioner är genom-

förd av en utländsk Private Equity-firma eller inte, book-to-market samt avkastningen för börsintro-

duktioner första handelsmånaden.  *,**,*** anger signifikans på 10%-, 5%-, 1%-nivån. 

 


