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Sammanfattning 
 
Titel:    Nyemissioners långsiktiga aktiekurspåverkan 
 
Seminariedatum:  15 januari 2004 
 
Ämne/kurs:  FEK 581 Kandidatseminarium, 10 poäng 
 
Författare:  Camilla Andersson och Tobias Gunnarsson 
 
Handledare:  Tore Eriksson 
 
Fem nyckelord:   nyemissioner, kapitalstruktur, effektiva marknader, informations- 
  asymmetri, långsiktig aktiekursutveckling 
 
Syfte: Vårt syfte är att undersöka den långsiktiga utvecklingen av börskursen 

efter det att ett företag har genomfört en nyemission och jämföra detta 
med börskursutvecklingen under samma tidsperiod hos ett företag som 
inte genomfört en nyemission. Därigenom vill vi klarlägga om det 
finns en skillnad i börskursutvecklingen på lång sikt mellan de som 
nyemitterat och de som inte gjort det och vad detta i så fall beror på. 
Vi ämnar också undersöka om det finns skillnader i 
börskursutvecklingen hos de företag som nyemitterat, när hänsyn tas 
till den bakomliggande anledningen till nyemissionen.  

 
Metod:  Uppsatsens övergripande angreppssätt är deduktivt och metoden som 

används är av kvantitativ karaktär. För att undersöka vilken långsiktig 
effekt nyemissioner har på aktiekursutvecklingen görs en så kallad 
event-studie (händelsestudie). Vi använder oss av en buy-and-hold 
strategi, vilket innebär att vi mäter den genomsnittliga långsiktiga 
avkastningen genom att undersöka aktiekursutvecklingen hos företag 
från det att de genomför en nyemission och 36 månader framåt. 
Samtidigt undersöker vi aktiekursutvecklingen under samma period 
hos matchande företag, det vill säga företag som liknar de 
nyemitterande företagen, men som inte genomför en nyemission. På så 
sätt möjliggör vi ett generellt uttalande om en nyemissions inverkan 
på ett företags aktiekurs. Vi delar också in de nyemitterande företagen 
i två olika grupper beroende på den bakom-liggande anledningen till 
nyemissionen, för att därigenom undersöka huruvida anledningen till 
nyemissionen har någon inverkan på aktiekurs-utvecklingen. 
Hypoteserna vi ställer upp prövas med hjälp av t-test och ANOVA-
test. 

 
Slutsatser:  Vår studie ger inte stöd åt den teori som tidigare forskning inom 

området etablerat och som säger att företag som genomför 
nyemissioner utvecklas sämre på lång sikt än vad liknande, icke-
nyemitterande företag gör. Vidare dras slutsatsen att motivet till 
nyemissionen har en inverkan på den långsiktiga 
aktiekursutvecklingen, även om denna slutsats inte är statistiskt 
säkerställd. 
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Abstract 
 
 
Title:   Long-run stock performance following seasoned equity offerings (SEOs). 
 
Authors:  Camilla Andersson och Tobias Gunnarsson 
 
Advisor:  Tore Eriksson 
 
Course:  Bachelor thesis in business administration, 10 Swedish Credits (15 ECTS) 
 
Date:   15th of January 2004 
 
Key words:  seasoned equity offerings, capital structure, the efficient market hypothesis, 

information asymmetry, long-run stock performance  
 
Purpose:  Our main purpose is to examine whether firms making seasoned equity 

offerings underperform a sample of matched firms during a 36-month period 
following the offering. We also examine if there is a difference in the long-
run stock performance between firms making seasoned equity offerings 
when the stated reason for the offering is taken into consideration. 

 
Methodology 
and empirical  
foundation:  This study is based on a quantitative research method. To detect long-run 

abnormal stock returns we use the event study method with a buy-and-hold 
strategy, calculating the buy-and-hold return on a sample firm less the buy-
and-hold return on a control firm that has not issued equity during the same 
period of time. For each sample firm a control firm in the same industry and 
with a market value close to the sample firm is chosen. To examine the 
impact of the stated reason for the offering on the stock performance, we 
classify the sample firms into two groups. To test our hypothesis we use t-
statistics and analysis of variances (ANOVA). 

 
Theoretical  
perspectives:   In our thesis we cover theories regarding capital structure, the impact of 

SEO’s on the long-run stock performance, announcement effects following 
SEO’s and the efficient market hypothesis.  

 
Conclusions:  Our results are inconsistent with previous studies, which imply negative 

long-run stock performance for firms making seasoned equity offerings. Our 
sample firms show no statistically significant abnormal stock returns. 
Regarding the reason for the offering, we find that firms issuing equity to 
finance capital expenditures perform better in the long-run than do firms 
that are financially distressed. This result is however not statistically 
significant. 
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1. Inledning 
 
 

I detta kapitel kommer vi först att presentera vårt ämnesval och föra en kort 
diskussion kring de frågor som vi är speciellt intresserade av. Därefter 
följer de problemställningar och det syfte som ska genomsyra vårt arbete. 
Slutligen redogör vi för uppsatsområdets avgränsningar samt ger en 
målgruppsdefinition. 

 
 

1.1.  Ämnes- och problemdiskussion 
 
I en nyligen publicerad artikel i affärstidningen Privata Affärer diskuteras nyemissioner och 
deras aktiekurspåverkan under rubriken ”Se upp med nyemissioner”. Rubriken antyder att 
området inte är problemfritt och i artikeln presenteras företag vars aktiekurs efter nyemission 
utvecklats på ett spektakulärt sätt, både uppåt och nedåt.1  För företagen är således tajmingen 
för nyemissionen viktig, då en kraftigt stigande kurs efter nyemissionens ikraftträdande 
innebär att företaget gått miste om stora kapitalsummor. Enligt samma resonemang innebär en 
sjunkande kurs efter nyemissionserbjudandet att företaget har genomfört nyemissionen vid ett 
väl valt tillfälle, då investerarna varit villiga att betala ett högt pris för aktierna. 
 
Just problematiken kring nyemissioners påverkan på aktiekursen har varit ett populärt 
forskningsområde länge. Forskningen har hittills fokuserat framför allt på signaleffekten vid 
nyemissioner och de flesta studier som gjorts har kommit fram till att marknaden reagerar 
negativt vid besked om nyemissioner. Försöken att ge förklaringar till denna negativa reaktion 
har varit många och rört områden som kapitalstrukturförändringar, informationsasymmetrier 
och förändringar i ägarstrukturen.2 På senare år har forskarna även ägnat uppmärksamhet åt 
det längre tidsperspektivet. Studier har genomförts där forskare har undersökt emissioners, 
både nyintroduktioners och nyemissioners, påverkan på den långsiktiga aktiekurs-
utvecklingen. Resultaten från dessa studier är av stort intresse då de tydligt visar att 
aktiekursen hos företag som genomfört emissioner generellt sett är märkbart sämre än 
aktiekursutvecklingen hos liknande företag som inte genomfört någon emission. Forskarna 
tolkar detta som att den negativa reaktionen som har dokumenterats vid besked om 
nyemissioner inte får full effekt på kort sikt och menar därför att marknaden inte är effektiv i 
sitt hanterande av ny information. De menar vidare att den negativa kursutvecklingen hänger 
samman med det faktum att det råder en stor informationsasymmetri på marknaden. Företagen 
utnyttjar sitt informationsövertag och tajmar sina nyemissionserbjudanden vid tidpunkter då 
marknaden är beredd att betala ett (alltför) högt pris för aktierna.3  
 
De amerikanska studierna och deras samstämmiga teorier om en kraftig marknads-
ineffektivitet och företags lyckade försök att utnyttja detta vid emissioner, ger en mindre 
smickrande bild av den amerikanska marknaden. Då vi inte funnit någon studie av 

                                                           
1 Lindberg, Fredrik, Se upp med nyemissioner, Privata Affärer nr 10, oktober 2003 
2 Se bland andra Asquith, Paul  & Mullins, David, Equity issues and offering dilution (1986), s. 61-89, Masulis, 
Ronald & Korwar, Ashok, Seasoned equity offerings (1986), s. 91-118,  Myers, Stewart & Majluf, Nicholas, 
Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have (1984), s. 
187-221 
3 Loughran, Tim & Ritter, Jay, The New Issues Puzzle (1995), s. 23-51, Spiess, Katherine & Affleck-Graves, 
John, Underperformance in long-run stock returns following seasoned equity offerings (1995), s. 243-267 
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nyemissioners långsiktiga aktiekurspåverkan på den svenska marknaden, vill vi med vår 
uppsats undersöka om det även på den svenska marknaden finns tecken på en ineffektivitet 
som kan utnyttjas vid nyemissioner. Vi kommer därför att genomföra en studie där vi 
undersöker hur börskursen hos svenska företag utvecklas efter det att dessa företag har 
genomfört en nyemission. Därigenom önskar vi klarlägga om det på den svenska marknaden 
finns bevis för det som amerikanska forskare har dokumenterat bland amerikanska företag, 
det vill säga att man som investerare ska vara försiktig med att investera sitt sparkapital i 
företag som nyligen genomfört eller i en snar framtid ämnar genomföra en nyemission.  
 
Det finns olika anledningar till varför ett företag väljer att genomföra nyemissioner. Företaget 
kan vara i finansiell kris och därför i behov av kapital. Företaget kan uppleva en kraftig 
expansionsfas där det internt genererade kapitalet är otillräckligt. Det kan också vara så att 
företaget är på väg att genomföra ett företagsuppköp och härvidlag betala en del av 
köpeskillingen med egna aktier.4 I de studier som gjorts på lång sikt har den bakomliggande 
anledningen till nyemissionen inte tagits hänsyn till och i de amerikanska signaleffektsstudier 
där denna faktor är medtagen, har man funnit att motivet till nyemissionen inte spelar någon 
betydande roll för marknadens reaktion.5  Detta resultat förvånar oss, då det enligt vår mening 
torde vara av betydelse om företaget genomför en nyemission med anledning av finansiell kris 
eller lönsamma investeringsmöjligheter. Även tidigare svensk forskning6 har uttryckt ett 
intresse för detta ämne. Vi kommer att behandla denna problematik genom att, med 
prospekten som källa, dela in de olika nyemissionerna i grupper beroende på syftet med 
nyemissionen. På så sätt vill vi undersöka om motivet till nyemissionen påverkar den 
långsiktiga aktiekursutvecklingen. 
 
 

1.2.  Problemformulering 
 
Ovanstående problemdiskussion har utmynnat i följande konkreta problemställningar: 

1. Skiljer sig utvecklingen av börskursen på lång sikt hos företag som genomfört en 
nyemission från börskursutvecklingen under samma tidsperiod hos företag som inte 
nyemitterat? 

2. Om så är fallet, vad är anledningen till denna diskrepans? 
3. Vilken inverkan har den bakomliggande anledningen till nyemissionen på 

utvecklingen av börskursen? 
 
 

1.3.  Syfte 
 
Vårt syfte är att undersöka den långsiktiga utvecklingen av börskursen efter det att ett företag 
har genomfört en nyemission och jämföra detta med börskursutvecklingen under samma 
tidsperiod hos ett företag som inte genomfört någon nyemission. Därigenom vill vi klarlägga 
om det finns en skillnad i börskursutvecklingen på lång sikt mellan de som nyemitterat och de 
som inte gjort det och vad detta i så fall beror på. Vi ämnar också undersöka om det finns 

                                                           
4 Exemplen är hämtade från de prospekt vi tagit del av. 
5 Se bland annat Myers, Stewart & Majluf, Nicholas, Corporate financing and investment decisions when firms 
have information that investors do not have (1984), s. 187-221 
6 Orup, Andreas, Navarro, Carl-Johan, Ekstrand, Mattias & Lindblom, Ola, Nyemissioners kurspåverkan – En 
eventstudie på Stockholms Fondbörs 1996-1999 (2000), Kand.uppsats vid företagsek. inst., Lunds Universitet 
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skillnader i börskursutvecklingen hos de företag som nyemitterat, när hänsyn tas till den 
bakomliggande anledningen till nyemissionen.  
 
 

1.4.  Avgränsningar 
 
Vår undersökning kommer att omfatta svenska företag noterade på Stockholms Fondbörs som 
under tidsperioden 1989 till 1999 genomfört företrädesemissioner. De nyemitterande 
företagen får inte ha genomfört någon ytterligare ny- eller fondemission tre år innan 
respektive tre år efter den av oss undersökta nyemissionen. Samma regel gäller för vart och ett 
av de matchande företagen. I övrigt gäller för de matchande företagen att de ska vara noterade 
på Stockholms Fondbörs och att varje matchande företaget ska vara ungefär lika stort som och 
ha samma branschtillhörighet som dess nyemitterande motpart (mer om detta urval i kapitel 
5). 
 
Med ”lång sikt” menas i vår undersökning tre år. Från början ville vi följa aktiekurs-
utvecklingen hos de inblandade företagen till och med år fem efter nyemissionen, då våra 
referensstudier har funnit en avvikande avkastning till och med detta år. På grund av ett för 
litet urval vid fem år som estimeringsperiod har vi dock tvingats minska denna till tre år. 
  
Anledningen till varför vi endast har tagit med företrädesemissioner och inte andra typer av  
nyemissioner är att det helt enkelt skulle bli en ohanterbar mängd med tanke på uppsats-
skrivandets tidsbegränsning. Dessutom är företrädesemissioner en vanlig form av nyemission7 
och tjänar därför enligt vår mening som lämplig representant för hela gruppen. Avgränsningen 
vad det gäller tiden har en enkel förklaring. Stockholms Fondbörs har inga listor över 
genomförda nyemissioner före 1985 och 1999 är det sista möjliga året att undersöka då vi 
tittar på börskursutvecklingen tre år framåt i tiden. 
 
 

1.5.  Målgruppsdefinition 
 
Uppsatsen riktar sig framför allt till andra studenter på samma nivå och inom samma 
utbildning. Vidare är vår förhoppning, då vi vid våra efterforskningar inte hittat någon tidigare 
nyemissionsstudie med ett långsiktigt perspektiv i Sverige, att vår uppsats kan ge förslag till 
vidare forskning och därför tjäna som inspirationskälla för framtida studenter som finner detta 
forskningsområde intressant. 
 
 

1.6.  Disposition 
 
I detta kapitel har vi presenterat vårt ämnesval och fört en kort diskussion kring de frågor som 
vi är speciellt intresserade av. Vi har även klargjort de problemställningar och det syfte som 
ska tjäna som röd tråd i vårt arbete. Slutligen följde uppsatsområdets avgränsningar samt en 
målgruppsdefinition. 
 
I kapitel två kommer vi att presentera och kommentera vårt val av angreppssätt. En diskussion 
förs kring varför vi valt att använda oss av en kvantitativ metod med deduktiv ansats. I detta 

                                                           
7 Hansson, Sigurd, Finansiering (1998), s. 100 
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kapitel redogör vi även för vårt konkreta tillvägagångssätt, begreppen validitet och reliabilitet 
samt framför källkritik.  
 
I uppsatsens tredje kapitel, det praktiska ramverket, ger vi en övergripande bild av 
nyemissioner. Vi går igenom olika typer av nyemissioner, anger olika anledningar till varför 
företag nyemitterar samt beskriver den svenska nyemissionsmarknaden och våra 
undersökningsföretag.  
 
Kapitel fyra utgör det grundläggande teorikapitlet. Först presenterar vi viktiga teorier kring 
optimal kapitalstruktur. Därefter följer en genomgång av tidigare forskning inom vårt  
ämnesområde. Vidare tittar vi i detta kapitel på teorier kring signaleffekten vid nyemissioner 
och avslutar kapitlet med att behandla ämnet marknadseffektivitet. 
 
Det femte kapitlet tjänar som vår empiridel. Här kommer vi att göra en kort, allmän 
presentation av eventstudie-metoden, redogöra för vårt handgripliga tillvägagångssätt, 
motivera de val vi gjort, framföra metodkritik samt presentera resultaten av vår studie. 
 
I kapitel sex analyserar och tolkar vi de empiriska resultaten utifrån vår teoretiska referensram 
och i det sjunde och sista kapitlet redogör vi för de slutsatser vi drar av vår analys samt 
lämnar förslag till vidare forskning inom ämnesområdet. 
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2. Metod 
 
 

I detta kapitel går vi igenom vårt övergripande angreppssätt och det 
konkreta tillvägagångssätt vi valt för att uppnå uppsatsens syfte. Vidare 
behandlar vi begreppen reliabilitet och validitet samt redogör för eventuella 
brister hos våra källor.  

 
 

2.1.  Övergripande angreppssätt 
 
2.1.1. Kvalitativ eller kvantitativ metod? 
 
Inom samhällsvetenskapen brukar man skilja mellan två olika angreppssätt med utgångspunkt 
från den information som undersöks, nämligen kvantitativ och kvalitativ metod.8 Lite 
förenklat kan man säga att den grundläggande skillnaden mellan de båda metoderna är att 
man vid kvantitativa metoder omvandlar information till siffror och mängder, vilka man sedan 
utgår ifrån vid statistiska analyser. Vid användandet av kvalitativa metoder varken kan eller 
bör man omvandla informationen till siffror, då det är forskarens uppfattning eller tolkning av 
informationen som står i förgrunden. Det som är avgörande för metodvalet är vilken metod 
som utifrån problemställning och resurser bäst belyser det problemområde som ska 
undersökas.9 
 
Då vårt syfte är att undersöka nyemissioners generella inverkan på börskursutvecklingen hos 
företag, är det viktigt att vi ger en så bred och omfattande bild som möjligt för att på så sätt 
kunna identifiera gemensamma drag bland de undersökta enheterna. Mot denna bakgrund 
faller vårt val på en metod av kvantitativ art, vilket gör det möjligt för oss att nå generella 
resultat och utifrån dem förklara det vi undersöker.  
 
2.1.2. Induktion eller deduktion? 
 
Man brukar tala om två olika angreppssätt även när det gäller att systematiskt ta sig an ett 
eller flera problem på ett teoretiskt sätt. De två olika sätten kallas induktiv respektive deduktiv 
metod, eller med andra ord upptäcktens respektive bevisandets väg. Vid ett induktivt 
angreppssätt startar undersökningen i verkligheten och utifrån de observationer man gör av 
denna görs generaliseringar som sedan bildar modeller och teorier. Ett deduktivt angreppssätt 
tar istället sin utgångspunkt i teorin och innebär att man utifrån existerande modeller och 
teoretiska förklaringar kring det undersökta fenomenet formar hypoteser som sedan testas och 
appliceras på verkligheten.10 Då vi önskar undersöka huruvida resultaten från tidigare 
studier11 utomlands stämmer in också på den svenska aktiemarknaden, kommer vi att 
formulera och testa olika hypoteser. Angreppssättet är alltså deduktivt, då redan befintliga 
teorier och förklaringsmodeller styr inriktningen på vår undersökning. 
 
                                                           
8 Holme, Idar & Solvang, Bernt, Forskningsmetodik (1997), s. 13 
9 Holme, Idar & Solvang, Bernt, Forskningsmetodik (1997), s. 76  
10 Holme, Idar & Solvang, Bernt, Forskningsmetodik (1997), s. 50 ff 
11 Loughran, Tim & Ritter, Jay, The New Issues Puzzle (1995), s. 23-51, Spiess, Katherine & Affleck-Graves, 
John, Underperformance in long-run stock returns following seasoned equity offerings (1995), s. 243-267 
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2.2.  Konkret tillvägagångssätt 
 
2.2.1. Ämnesval 
 
Redan innan vi började vårt konkreta ämnessökande hade vi en vag bild av vad vi ville skriva 
om. Kapitalstruktur tyckte vi båda var ett intressant område och vi började därför undersöka 
vad som hade skrivits om detta tidigare på Ekonomihögskolan i Lund. Då området är mycket 
brett stötte vi på en mängd olika ämnesval, dock bara ett enda som behandlade 
nyemissioner12. Denna uppsats behandlade dock signaleffekten vid nyemissioner och efter att 
ha läst den tidigare nämnda artikeln i tidningen Privata Affärer13 bestämde vi oss för att 
utvidga tidsperspektivet och skriva om nyemissioners långsiktiga aktiekurspåverkan. Efter ett 
samtal med vår handledare Tore Eriksson kom vi fram till att vi i vår studie även skulle titta 
på vilken roll anledningen till nyemissionen har när det gäller aktiens kursutveckling. Detta 
forskningsförslag gavs även i ovan nämnda uppsats14. 
 
Efter att ha arbetat fram en arbetstitel började vårt sökande efter lämplig litteratur. Största 
delen av tiden gick åt till att läsa forskningsartiklar i framför allt Journal of Finance och 
Journal of Financial Economics. I dessa hittade vi två studier som behandlade vårt 
ämnesområde och efter att ha formulerat syftet med vår uppsats började vi samla in den 
litteratur vi tyckte var relevant som teoretisk referensram. Denna litteratur har vi framför allt 
inhämtat genom studier av referenslitteratur. 
 
2.2.2. Val av undersökningsmetod 
 
Den metod som enligt vår mening är lämpligast för vår undersökning är en så kallad event- 
studiemetod (händelsestudie). Metoden är idag i princip standard för att analysera effekten av 
olika händelser på aktiekursen. Vi kommer att använda oss av den så kallade buy-and-hold 
strategin som vid studier på lång sikt har utvecklats till den mest använda metoden.15  
Metoden innebär att man mäter den genomsnittliga långsiktiga avkastningen genom att 
undersöka aktiekursutvecklingen hos ett företag med början vid en viss ”händelse” (i vårt fall 
en nyemission) och fram till ett visst slutdatum.16 Samtidigt undersöker man aktiekurs-
utvecklingen under samma period hos matchande företag, det vill säga företag som liknar de 
nyemitterande företagen, men som inte genomför någon nyemission. I vår studie är storlek 
och branschtillhörighet de faktorer utifrån vilka företagen matchas. Genom att sedan beräkna 
skillnaden i avkastning mellan urvalsgrupppen och jämförelsegruppen får man fram det som 
kallas Buy and Hold Abnormal Return (BHAR).17 
 
Det vi kommer att göra är att mäta skillnaden mellan den faktiska kursutvecklingen efter 
nyemissionen och den förväntade avkastningen som skulle ha ägt rum om inte nyemissionen 
genomförts, för att på så sätt kunna göra ett generellt uttalande om en nyemissions inverkan 
på ett företags aktiekurs. Vi kommer också att dela in de nyemitterande företagen i olika 
                                                           
12 Orup, Andreas, Navarro, Carl-Johan, Ekstrand, Mattias & Lindblom, Ola, Nyemissioners kurspåverkan – En 
eventstudie på Stockholms Fondbörs 1996-1999 (2000), Kand.uppsats vid företagsek. inst., Lunds Universitet 
13 Lindberg, Fredrik, Se upp med nyemissioner, Privata Affärer nr 10, oktober 2003 
14 Orup, Andreas, Navarro, Carl-Johan, Ekstrand, Mattias & Lindblom, Ola, Nyemissioners kurspåverkan – En 
eventstudie på Stockholms Fondbörs 1996-1999 (2000), Kand.uppsats vid företagsek. inst., Lunds Universitet, s. 
33 
15 Binder, John, The Event Study Methodology Since 1969 (1998), s. 111  
16 Ritter, Jay, The long-run performance of Initial Public Offerings (1991), s. 8 
17 Barber, Brad & Lyon, John, Detecting long-run abnormal stock returns: The empirical power and 
specification of test statistics (1997), s. 344 
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grupper beroende på den bakomliggande anledningen till nyemissionen, för att därigenom 
undersöka huruvida anledningen till nyemissionen har någon inverkan på 
aktiekursutvecklingen. I kapitel 5 går vi igenom undersökningsmetod och grupperingar mer 
ingående.  
 
2.2.3. Teoretisk referensram 
 
Vårt val av uppsatsområde är relativt komplext och därför har vi tagit med ett flertal teorier 
för att ge en så omfattande bild som möjligt. Vi börjar teorikapitlet med en genomgång av 
etablerade teorier kring kapitalstruktur och skuldsättningsgrad. Vi fortsätter med en 
sammanställning av de teorier som mer specifikt behandlar emissioners långsiktiga aktiekurs-
påverkan. Vidare kommer vi att redogöra för signaleffektsteorier angående nyemissioner samt 
teorier kring marknadens effektivitet.  
 
Våra litteraturstudier har även omfattat litteratur som behandlar undersökningsmetod, 
rapportskrivande och statistiska metoder.18  
 
2.2.4. Datainsamling 
 
Den data som vi använder till vår kvantitativa undersökning består uteslutande av 
sekundärdata. Genom Stockholms Fondbörs19 har vi fått tillgång till listor över samtliga 
nyemissioner som genomförts sedan 1985. När det gäller motiven till nyemissionerna har vi 
använt olika informationskällor. Av de flesta företag har vi fått prospekten till respektive 
nyemission skickade till oss. I några fall har Finansinspektionen20 bistått med prospekten och 
vid de nyemissioner över vilka vi inte fått information angående motiv, har vår handledare 
Tore Eriksson hjälpt oss. Databasen SIXTRUST har givit oss den månatliga aktiekurs-
utvecklingen för de undersökta företagen. Vi har använt Affärsvärldens börslistor21 per det år 
då nyemissionen genomfördes för att hitta matchande företag i rätt storlek och bransch. 
Slutligen har vi med hjälp av listorna från Stockholms Fondbörs kontrollerat att de matchande 
företagen inte genomfört någon typ av emission under estimeringsperioden. 
 
2.2.5. Urval av undersökningsenheter och bortfall 
 
Vårt urval består av 32 företag som genomfört en nyemission mellan åren 1989 och 1999. 
Från början var detta urval betydligt större, men tyvärr har många företag fallit bort. De två 
största orsakerna till detta bortfall är dels att det vid noggrannare efterforskningar visade sig 
att många av företagen hade genomfört ytterligare nyemissioner under estimeringsperioden, 
dels att informationen kring aktiekursutvecklingen under estimeringsperioden var bristfällig. 
Vår studie kan dock betraktas som en totalundersökning, då alla undersökningsenheter som 
uppfyller urvalskriterierna är representerade. Därför anser vi att syftet med uppsatsen ska 
kunna uppnås.  
 
I inledningskapitlet beskriver vi de avgränsningar vi gjort vid urvalet och i kapitel 5 redogör 
vi mer ingående för de kriterier som företagen i vår studie måste uppfylla. 
 
 

                                                           
18 Se ”Ej refererade källor” i källförteckningen 
19 Anita Grimstad, Stockholms Fondbörs, via mejl 
20 Loredana Sinko, Finansinspektionen, via mejl 
21 Affärsvärlden, decembernummer 1989-1999, Ekonomiska biblioteket, Ekonomihögskolan, Lunds universitet 
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2.3.  Validitet och reliabilitet 
 
När vi operationaliserar är vi som forskare intresserade av att uppnå så stor överensstämmelse 
som möjligt mellan de teoretiska begreppen och de empiriska variablerna. Graden av denna 
överensstämmelse kallas för definitionsvaliditet. Validitetsbegreppet innehåller även två andra 
begrepp: giltighet och relevans. Giltighet säger något om den generella överensstämmelsen 
mellan vårt teoretiska och vårt empiriska begreppsplan. Relevansen säger något om hur 
relevant det empiriska begrepps- och variabelurvalet är för vår problemställning. Det går inte 
att mäta hur bra vår definitionsvaliditet är. Vi måste använda vårt omdöme och argumentera 
för våra ståndpunkter.22  
 
Reliabiliteten (tillförlitligheten) i en undersökning anger i hur hög grad resultaten från ett 
mätinstrument eller en mätperiod påverkas av tillfälligheter, eller hur säkert och exakt vi 
mäter det som vi faktiskt mäter – oavsett vad vi avser att mäta.23 En tillförlitlig 
undersökningsmetodik ska vara robust, det vill säga den ska fungera bra under såväl olika 
perioder som under skilda omständigheter. En undersökning av ett visst fenomen har därför 
hög tillförlitlighet om oberoende mätningar ger samstämmiga resultat. Resultatet ska inte bero 
på vem som utför studien eller vilka enheter av populationen som studeras.24  
 
Valida data förutsätter alltså att det råder definitionsvaliditet mellan de teoretiskt definierade 
begreppen och de operationellt definierade variablerna samt att det råder reliabilitet mellan de 
operationellt definierade variablerna och våra registrerade och tabulerade data.25 Vi 
förtydligar detta resonemang i Figur 1 nedan. 
 
 
 
 
 
                                                       Definitionsvaliditet 
 
 
                                                                                                Validitet (kvalitet)    
 
                                                       Reliabilitet  
 
 
 
 
Figur 1: Förhållandet mellan reliabilitet och validitet26 
 
Vårt metodval, eventstudie-metoden med Buy-and-Hold-strategin, anses vara den mest 
använda metoden vid studier som arbetar med ett längre tidsperspektiv.27 Eftersom de studier 
som bildar fundamentet för vår undersökning är väl ansedda och genomförda med hjälp av 

                                                           
22 Andersen, Ib, Den uppenbara verkligheten (1998), s. 85 
23 ibid 
24 Holme, Idar & Solvang, Bernt, Forskningsmetodik (1997), s. 163ff 
25 Andersen, Ib, Den uppenbara verkligheten (1998), s. 85 
26 ibid 
27 Binder, John, The Event Study Methodology Since 1969 (1998), s. 111  

Teoretiskt definierade 
begrepp 

Operationellt definierade 
begrepp 

Registrerad/tabulerade 
data 
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eventstudie-metoden med en Buy-and-Hold-strategi28, anser vi att vår undersökningsmetodik 
står på en tillförlitlig grund. Vi vill också framhäva det faktum att vi vid valet av 
undersökningsenheter har tittat på samtliga företag noterade på Stockholmsbörsen som under 
perioden 1985-1999 genomfört någon slags nyemission. Ur denna relativt stora population har 
vi varit mycket noggranna med att hitta ”rena” kandidater, det vill säga nyemitterande företag 
som inte har genomfört någon slags emission vare sig tre år framåt eller tre år bakåt i tiden 
från då den av oss undersökta nyemissionen genomförs. Mot denna bakgrund anser vi att vår 
studie har en hög definitionsvaliditet.  
 
Vi är systematiska och noggranna i vårt hanterande av den sekundärdata som ligger till grund 
för vår studie och håller en objektiv ställning till det vi undersöker för att uppnå en reliabel 
slutprodukt. I kapitel 5 går vi igenom vår metod mer ingående varvid vi redogör för de 
metodval vi gjort och eventuella brister som kan påverka studiens reliabilitet och därmed dess 
validitet. 
 
Vi är i syfte och problemformulering noga med att på ett tydligt sätt redogöra för vad vi 
ämnar mäta, vilket torde vara viktigt för studiens slutgiltiga kvalitet och giltighet. Det stöd vi 
har från tidigare studier som undersökt liknande samband utgör också ett argument för 
uppfyllandet av kravet på validitet. Vi vill dock framhäva det faktum att dessa studier är 
genomförda på den amerikanska marknaden. Vi måste därför vara uppmärksamma på 
eventuella skillnader i marknadsförhållanden när dessa teorier appliceras på svenska företag 
och förhållanden. Vidare ska också sägas att vår studies omfattning är mycket mindre än våra 
referensstudiers, vilket försvårar en generalisering av resultaten.  
 
 

2.4.  Källkritik 
 
En viktig fråga att ställa sig är hur användbara källorna som används är för uppsatsens syfte. 
En viktig del i detta svar kommer att vara den trovärdighet källorna har.29 Då vi uteslutande 
använder oss av sekundärdata är denna fråga i högsta grad befogad. Vi anser emellertid att de 
källor vi använder oss av är mycket tillförlitliga. De källor som utgör grunden för samman-
ställningen av vår teoridel är, som tidigare nämnts, väl ansedda. Då vi funnit en hög grad av 
överensstämmelse mellan olika källors teorier och resultat, har vi också uppnått en hög grad 
av tillförlitlighet30.  
 
En aspekt som skulle kunna kritiseras är källornas ålder och vi är medvetna om att många av 
våra källor är relativt gamla. Vi vill dock poängtera att de teorier som härrör från dessa källor 
än idag är högaktuella och finns refererade i mer eller mindre varje kursbok i ämnet 
finansiering. Därför ser vi inte åldern på våra källor som något negativt, snarare tvärtom. Har 
teorierna överlevt flera decennier bör det betyda att det som sägs har substans. 
 
Det finns inte heller någon anledning att betvivla undersökningsmaterialets kvalitet och 
tillförlitlighet. Företagens aktiekursutveckling hämtas från databasen SIXTRUST och 
indelningen i olika grupper beroende på anledningen till nyemissionen görs utifrån de 
prospekt vi fått av företagen alternativt Finansinspektionen, eller med hjälp från Tore 
Eriksson.  
                                                           
28 Loughran, Tim & Ritter, Jay, The New Issues Puzzle (1995), s. 23-51, Spiess, Katherine & Affleck-Graves, 
John, Underperformance in long-run stock returns following seasoned equity offerings (1995), s. 243-267 
29 Holme, Idar & Solvang, Bernt, Forskningsmetodik (1997), s. 135 
30 ibid 
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3. Praktiskt ramverk 
 
 

I det praktiska ramverket kommer vi kort att redogöra för olika typer av 
nyemissioner, vilka motiv det finns för att nyemittera aktier samt beskriva 
den svenska nyemissionsmarknaden i allmänhet och våra undersöknings-
företag i synnerhet. Kapitlet ska ses som en bakgrund till vårt ämnesområde 
och syftar till att ge en övergripande bild av nyemissioner.  

 
 

3.1.  Olika typer av nyemissioner 
 
Man brukar skilja mellan tre olika typer av nyemissioner:31 
 
 Företrädesemission  

Detta är den typ av nyemission som behandlas i föreliggande uppsats. Vid en 
företrädesemission har, som namnet antyder, de nuvarande aktieägarna företrädesrätt att 
delta i emissionen. De nya aktierna betalas med pengar och aktieägarna har vanligen rätt 
att teckna aktier i proportion till sitt tidigare innehav. Styrelsen kan därmed inte favorisera 
vissa aktieägare. 

 Riktad emission 
En riktad emission är, precis om företrädesemissionen, en typ av kontantemission, men 
här vänder sig styrelsen till utvalda aktieägare. För att få genomföra en riktad emission 
krävs att styrelsen kan motivera varför vissa aktieägare ska prioriteras. Vid en riktad 
emission sätts emissionskursen i nära anknytning till aktuell börskurs och efter 
förhandlingar mellan parterna. 

 Apportemission 
Vid en nyemission av detta slag betalas inte de nya aktierna med pengar utan med till 
exempel fastigheter, maskiner eller aktier i ett annat företag. Vid en apportemission har 
nuvarande aktieägare ingen företrädesrätt att delta i emissionen. 

 
 

3.2.  Motiv för och konsekvenser av en nyemission 
 
Motiven för en nyemission varierar från företag till företag och det är svårt att sammanfatta 
motiven så att alla aspekter inbegrips. Hansson gör följande uppdelning, men poängterar att 
varje nyemission måste tolkas utifrån respektive företags övergripande finansieringspolitik:32 
 
 Nyemissionen syftar till att anskaffa kapital till lönsamma investeringsprojekt. 
 En ökning av de likvida medlen är nödvändig för företagets överlevnad. 
 En ökning av aktiekapitalet är nödvändig för att man ska kunna börsintroduceras. 
 En ökad spridning av aktierna i företaget är nödvändig för att man ska kunna börs-

introduceras. 
 En rådande maktkamp mellan olika aktieägargrupper kan göra en nyemission önskvärd för 

att öka styrelsens andel av rösterna. 

                                                           
31 Hansson, Sigurd, Finansiering (1998), s. 100 ff 
32 ibid 
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 En ökning av andelen eget kapital är önskvärd för att man ska få en mer stabil finansiell 
ställning. 

 Vid en apportemission kan ”säljarna” av egendom acceptera att få betalt i form av aktier, 
samtidigt som det köpande företaget inte behöver betala i pengar. 

 
Hallgren menar att följande punkter på bästa sätt sammanfattar varför kapitalanskaffning 
genom en nyemission är ett alternativ till annan sorts upplåning:33 
 
 En nyemission stärker soliditeten och kan därmed ge möjlighet till ytterligare tillskott av 

billigt, lånat kapital.  
 En nyemission kan öka möjligheterna att ta risker och att satsa på mer långsiktiga projekt. 

 
Hallgren säger vidare att en nyemission ställer krav på ägarnas privata kapitaltillgångar. För 
ett börsbolag och dess ledning innebär den en omfattande informations- och prognosgivning i 
form av prospekt, vilket också måste beaktas innan beslut om nyemission fattas.34 
 
I kapitel fyra kommer vi att behandla teorier kring huruvida den officiella anledningen till 
nyemissionen har någon betydelse för dess påverkan på aktiekursutvecklingen. Mikkelson 
och Partch är två forskare som har genomfört studier inom detta område. Resultatet från 
deras studier återkommer vi till, men som en komplettering till Hansons motiv till 
nyemissioner, presenterar vi här den indelning av nyemissionsanledningar dessa båda 
forskare arbetar efter. Utifrån rapporteringen kring nyemissioner i The Wall Street Journal 
delar Mikkelson och Partch in kapitalanvändningssyftet i följande grupper:35 
 
 Återbetalning av skuld (refinance debt). 
 Finansiering av kapitalutgifter (capital expenditures) 
 Finansiering av företagsexpansion (corporate growth) 
 Diverse företagsrelaterade anledningar (general corporate purposes) 
 Övrigt (miscellaneous other reasons) 

 
 

3.3.  Hur ser den svenska nyemissionsmarknaden ut? 
 
Utifrån de listor vi fått av Stockholms Fondbörs36 har vi i Figur 2 på nästa sida sammanfattat 
nyemissionsverksamheten bland svenska börsnoterade företag mellan åren 1985 och 1999 för 
att därigenom skapa en övergripande bild av hur den svenska nyemissionsmarknaden ser ut. 
(För ytterligare information angående det totala antalet nyemissioner per år, hänvisar vi till 
Bilaga 4.) 
 
 

                                                           
33 Hallgren, Örjan, Finansiell strategi och styrning (1996), s. 173  
34 ibid 
35 Mikkelson, Wayne & Partch, Megan,  Valuation effects of security offerings and the issuance process (1986), 
s. 52 
36 Anita Grimstad, Stockholms Fondbörs, via mejl  
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  Figur 2: Sammanställning av registrerade nyemissioner mellan 1989 och 1999.37  
 
 

3.4.  Våra undersökningsföretag och grupperingar 
 
Sista delen av detta kapitel ägnar vi åt en presentation av de företag som vår studie omfattar. 
Vid gruppering efter bransch har vi utgått ifrån Affärsvärldens38 indelning. Följande 
branscher är representerade i vår undersökning: 
 
 Hälsovård 
 IT 
 Fastighet & Bygg 
 Industri 
 Konsument 
 Finans  
 Tjänster 

 
Vad det gäller anledningen till nyemissionen har vi använt prospekten som informationskälla. 
I de fall då vi inte har fått tillgång till företagens prospekt har vi tagit vår handledare, Tore 
Eriksson, till hjälp. Vi har i vår indelning utgått ifrån Mikkelsons & Partchs tidigare 
genomgångna indelning39, men reducerat antalet grupper till två. Anledningen till detta är att 
det annars skulle bli för få enheter i respektive grupp för att ett generellt uttalande ska kunna 
göras. De grupper vi använder är: 
 
1. Kapitalet från nyemissionen ska användas till expansion eller företagsförvärv. 
2. Kapitalet ska användas för att stärka företagets finansiella ställning. 
 
Härnäst följer en sammanställning av företagen i vår studie (Tabell 1). Tabellen kompletteras 
av Bilaga 2, där ytterligare information om både de nyemitterande och de matchande 
företagen ges. 
                                                           
37 Sammanställning från listor erhållna via mejl av Anita Grimstad, Stockholms Fondbörs 
38 http://bors.affarsvarlden.se, datum: 20031103 
39 Mikkelson, Wayne & Partch, Megan,  Valuation effects of security offerings and the issuance process (1986), 
s. 52 
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Företag Bransch År för nyem. Motiv Matchande företag 

Active Bio. Hälsovård 1998 Förbättra fin. Beijer Alma* 
Active  Fastighet & Bygg 1993 Förbättra fin.  Midway* 
Array IT 1999 Förbättra fin. Perbio Science* 
Atlantica Finans 1990 Expansion Brio* 
Atlas Copco Industri 1999 Expansion Sandvik 
Avesta Industri 1994 Expansion SSAB 
Beijer Alma Industri 1993 Förbättra fin. VLT 
Bio Gaia Hälsovård 1998 Expansion Sintercast 
BT Industries Industri 1997 Förvärv Celsius 
Celtica Fastighet & Bygg 1992 Förbättra fin. Hilab 
Doro Konsument 1998 Förvärv Beijer Alma 
Frontec IT 1996 Expansion Wallenstam* 
Graphium Konsument 1998 Förvärv Bong Ljungdals 
Haldex Industri 1998 Förvärv Finnveden 
IBS IT 1989 Förbättra fin. WM-Data 
Lap Power IT 1994 Expansion Enea 
Monark Stiga Konsument 1997 Förvärv Diös* 
Måldata IT 1996 Expansion Enea 
Nordström & Thulin Tjänster 1994 Expansion Frontline 
Norsk Hydro Industri 1994 Expansion Forsheda 
Pandox Fastighet & Bygg 1998 Expansion Heba 
Realia Fastighet & Bygg 1999 Förbättra fin. Fastpartner 
SCA Industri 1999 Expansion Scania 
SCA Industri 1993 Expansion Sandvik 
SEB Finans 1999 Förvärv Skandia 
SEB Finans 1993 Förbättra fin. Investor 
SIAB Fastighet & Bygg 1994 Förbättra fin. JM 
Skandia Finans 1994 Expansion Trygg Hansa 
Solitair Finans 1995 Förbättra fin. OEM* 
Sydkraft Industri 1994 Expansion Graninge 
Tivox Industri 1989 Expansion Martinsson 
Wihlborgs Fastighet & Bygg 1993 Förbättra fin. Sifab 
* De matchande företagen är endast utvalda efter storlek, ej bransch. 
 
Tabell 1: Information om studiens undersökningsenheter. 
 
Som kan utläsas av Tabell 1 kan företag ha olika branschtillhörighet under olika år (se Beijer 
Alma). Vi vill poängtera att alla branschtillhörigheter är hämtade från Affärsvärldens 
börslistor40 från det år då den undersökta nyemissionen genomförs och att företagen i dessa 
listor ibland ändrar branschtillhörighet från ett år till en annat beroende på till exempel 
förändringar i verksamhetsinriktning eller omarbetning av Affärsvärldens branschindelning. 
 

 
 
 
 
                                                           
40 Affärsvärlden, decembernummer 1989-1999, Ekonomiska biblioteket, Ekonomihögskolan, Lunds universitet  
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4. Teori 
 
 

I detta kapitel kommer vi först att redogöra för viktiga teorier kring optimal 
kapitalstruktur. Därefter behandlar vi den forskning som tidigare gjorts 
inom vårt ämnesområde. Detta följs av en genomgång av teorierna kring 
nyemissioners signaleffekt. Kapitlet avslutas med en presentation av den 
effektiva marknadshypotesen.  

 
 

4.1.  Teoriöversikt 
 
För att ge en övergripande och förtydligande bild av de teorier som kommer att behandlas i 
detta kapitel, inleder vi kapitlet med en sammanställning av de forskare och de 
forskningsområden som utgör stommen i vår teoretiska referensram. 
 

     
     
 Forskare och år Teori   

 Miller & Modigliani MMs prepositioner   
KAPITAL- (1958) och (1963)    
STRUKTUR Myers (1984) Pecking order   

     
   Långsiktig aktiekurs-  
 Forskare och år Händelse påverkan Anledning 

 Loughran & Ritter (1995) Nyintroduktioner och Negativ Ineff. marknad 
LÅNGSIKTIGA   nyemissioner   
EVENTSTUDIER Spiess & Affleck- Nyemissioner Negativ Ineff. marknad 

 Graves (1995)    
 Ritter (1991) Nyintroduktioner   Negativ Ineff. marknad 
     
   Kortsiktig aktiekurs-  
 Forskare och år Händelse påverkan Anledning 

 Myers & Majluf (1984) Nyemissioner Negativ Asymmetrisk  
KORTSIKTIGA    information 
EVENTSTUDIER Miller & Rock (1982) Extern finansiering Negativ Asymmetrisk  

    information 
 Leland & Pyle (1977) Nyemissioner Negativ Förändring av 
    ägarstrukturen 
 Jensen & Meckling (1976)  Nyemissioner Negativ Agentteorin 
 Masulis & Korwar (1986) Nyemissioner Negativ Agentteorin 
 Trueman (1985) Nyemissioner Positiv Ny investering 
     
 Forskare och år Teori   

 Fama (1991) Den effektiva    
EFFEKTIVA  marknadshypotesen   
MARKNADER Fama (1998) Den effektiva    

  marknadshypotesen   
     

Tabell 2: Sammanställning av de forskarrapporter uppsatsen bygger på.   
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4.2.  Teorier kring optimal kapitalstruktur 
 
Ämnet kapitalstruktur har länge fascinerat och förbryllat forskare. Många har försöken att 
forma valida teorier kring en optimal kapitalstruktur varit, men fram tills dags dato har ingen 
lyckats lösa gåtan om förhållandet mellan ett företags kapitalstruktur och dess marknadsvärde 
på ett fullt ut tillfredsställande sätt.41 
 
I teorikapitlets första del kommer vi att redogöra för de viktigaste teorierna kring ett företags 
val av kapitalstruktur, eftersom en av de stora förändringar som en nyemission medför är att 
sänka företagets skuldsättningsgrad.42  
 
4.2.1. Millers & Modiglianis teorier43 
 
De två forskare som anses vara de mest berömda inom området kapitalstruktur och vars 
teorier har varit vägledande sedan de publicerades i slutet på 50-talet respektive början på 60-
talet är Miller & Modigliani (i fortsättningen kallar vi dem för MM). 1958 publicerades deras 
forskningsartikel ”The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment”, 
där de presenterar teorierna som går under namnet MM:s proposition 1 och 2 utan skatter. 
Under antagandena att inga skatter eller transaktionskostnader förekommer och att 
privatpersoner och företag lånar till samma ränta, drar MM slutsatsen att skuldfinansierade 
företag har samma värde som icke skuldfinansierade företag. Denna MM:s proposition 1 utan 
skatter säger alltså att kapitalstrukturen är helt utan betydelse för ett företags aktieägare. Om 
ett skuldsatt företag är för högt värderat kan privata investerare låna pengar och investera 
dessa i aktier hos icke skuldsatta företag. Detta brukar kallas homemade leverage och innebär 
att rationella investerare kan (så länge de lånar till samma ränta som företagen) kopiera 
skuldsättningens effekt på egen hand. Även om antagandena MM gör i denna teori inte 
stämmer överens med den verklighet företag och investerare lever i, anses teorin än idag vara 
en av de viktigaste teorierna inom corporate finance-området.  
 
I den andra propositionen påpekar MM att även om en förändring i kapitalstrukturen inte 
förändrar företagets totala värde, påverkas dock företagets avkastningskrav på eget kapital. 
Vid ökad belåning kommer avkastningskravet på det egna kapitalet att öka eftersom en ökad 
skuldsättningsgrad medför en ökad risk i företaget, något som aktieägarna också vill ha 
kompensation för.  
 
Några år efter den första artikeln presenterade MM en ny artikel, ”Corporate Income Taxes 
and the Cost of Capital” (1963), där, som namnet antyder, hänsyn tas även till skatters 
inverkan. I litteraturen brukar teorierna i denna artikel helt sonika kallas MMs proposition 1 
och 2 med skatter. Med skatt medtagen i bilden förändras proposition 1 medan grundtanken i 
proposition 2 är densamma. MM drar slutsatsen att värdet på ett belånat företag är högre än 
värdet på ett företag som är finansierat uteslutande med eget kapital. Anledningen till detta är 
att det belånade företaget kan utnyttja de avdragsgilla räntekostnaderna och på så sätt skapa 
en värdehöjande skattesköld. 
 

                                                           
41 Ross, Stephen, Westerfield, Randolph. & Jaffe, Jeffrey, Corporate Finance (1999), s. 416 
42 Masulis, Ronald & Korwar, Ashok , Seasoned equity offerings: An empirical investigation (1986), s. 91 
43 Källan som används är om inget annat anges: Ross, Stephen, Westerfield, Ronald & Jordan, Bradford,  
Fundamentals of Corporate Finance (2003), s. 575 ff 
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4.2.2. Den statiska kapitalstrukturmodellen 
 
Om MM:s resonemang var helt sant skulle det innebära att alla företag finansierade all sin 
verksamhet med lånat kapital. Vi vet att detta inte är fallet i verkligheten. Andra forskare har 
därför fortsatt att leta efter ytterligare faktorer som påverkar ett företags val av kapitalstruktur 
för att inbegripa dessa i MM:s modell. De två viktigaste faktorerna man funnit är bankruptcy 
costs och agentkostnader och den modell man utifrån dessa har skapat kallas den statiska 
kapitalstrukturmodellen.44 
 
Den första faktorn, bankruptcy costs, tar hänsyn till det faktum att en alltför hög 
skuldsättningsgrad medför ökade risker och kostnader för företaget. Ett företag som är kraftigt 
skuldsatt och som har fluktuerande inkomster kan mycket väl hamna i en situation där det inte 
kan betala sina räntekostnader. Ett sådant företag skulle befinna sig i vad man kallar en 
financial distress-situation, vilket i värsta fall kan leda till konkurs. Bankruptcy costs, man 
brukar skilja mellan indirekta och direkta sådana, är de kostnader som uppkommer vid sådana 
situationer.45  
 
Den andra viktiga faktorn, agentkostnaderna, kräver en lite mer ingående förklaring. 
Agentkostnader är kostnader som uppkommer på grund av asymmetriskt fördelad 
information. Denna informationsasymmetri leder till att de grupper som har ett informations-
övertag använder detta för att bevaka sina egna intressen. Man brukar skilja mellan 
agentkostnader vid skuldsättning och agentkostnader förknippade med eget kapital. Vid all 
användning av lånefinansierat kapital uppkommer en konflikt mellan aktieägare och 
kreditorer. Aktieägarna antas vara bättre informerade än kreditorerna och ju större mängd 
skuld som företaget använder, desto troligare är det att aktieägarna utnyttjar sitt 
informationsövertag på bekostnad av kreditorerna. Som ett exempel på en agentkostnad av 
detta slag kan ett ”underinvesteringsscenario” målas upp:46 
 

”Ett kraftigt skuldsatt företag i knipa står inför möjligheten att investera i ett mycket lönsamt projekt. 
Medverkan i projektet förutsätter dock att nytt externt kapital anskaffas. Det asymmetriska 
informationsläget gör att kreditorerna inte har möjlighet att utvärdera projektet, men ledningen vet att nytt 
kapital i form av skuld är uteslutet. Detta innebär att aktieägarna själva måste finansiera hela projektet. 
Aktieägarna avstår eftersom de måste dela vinsten från projektet med kreditorerna, och en lönsam 
investering rinner således ut i sanden.” 

 
Detta är ett exempel på varför kreditorer vill undvika en alltför hög skuldsättningsgrad och de 
därmed associerade agentkostnaderna.  
 
Medan hypotesen om agentkostnader vid skuldsättning antar starka ägare med stort operativt 
inflytande, antar hypotesen om agentkostnader vid stor användning av eget kapital det 
motsatta, det vill säga svaga ägare med liten insyn i och påverkan på ledningens styrande av 
företaget. Resultatet av en sådan situation är att aktieägarna kommer att kräva en högre 
avkastning på sin investering (vilket är detsamma som att sänka värdet på företaget), då de 
betvivlar att ledningen agerar i aktieägarnas bästa intresse.47 Vi kommer att behandla teorierna 
kring informationsasymmetri och agentkostnader mer ingående senare i detta teorikapitel. 
 

                                                           
44 Hamberg, Mattias, Strategic Financial Decisions (2001), s. 207 
45 ibid 
46 Hamberg, Mattias, Strategic Financial Decisions (2001), s. 210 f  
47 Hamberg, Mattias, Strategic Financial Decisions (2001), s. 211 f  
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Utifrån resonemanget på föregående sida kan en ”värdepaj” ritas upp. Pajen, som illustreras i 
Figur 3, visar hur ett företags värde är fördelat mellan olika intressenter och förtydligar det 
faktum att många olika parter är intresserade av ett företags kapitalstrukturbeslut. Kategorin 
”Organisation” innefattar både ledning och övriga anställda. Den utgör en del av de totala 
agentkostnaderna, men denna del av det genererade kassaflödet ”äts upp” av organisationen. 
Den resterande delen av agentkostnaderna (märkt ”Agency costs”) innefattar förbigångna 
lönsamma investeringar.48 
 
 

 
 Figur 3: Olika intressenters del av företagsvärdet49  

                                 
 
Den statiska kapitalstrukturmodellen har bidragit med ytterligare kunskap om det komplexa 
området kapitalstruktur. Enligt denna teori sätter ledningen upp ett mål vad det gäller 
förhållandet mellan skulder och eget kapital och försöker hålla fast vid detta. Detta 
förhållande (på engelska kallat target D/E ratio) representerar den optimala och 
värdemaximerande kapitalstrukturen med hänsyn tagen till skattesköld, agentkostnader och 
bankruptcy costs.50 I Figur 4 åskådliggörs skillnaden mellan MMs modell och den statiska 
kapitalstrukturmodellen .  
 
Företagets värde  
 
     
         Vl = Värde på skuldsatt företag 
         (MM1 med skatt) 
 
         Faktiskt värde 
         The static capital structure model 
     
         Vu = Värde på icke skuldsatt företag 
         (MM 1 utan skatt) 
 
     
         Total skuld 
                      Optimal skuldsättningsgrad 
 
Figur 4: MM 1 utan skatt, MM 1 med skatt och den statiska kapitalstrukturmodellen.51  

                                                           
48 Hamberg, Mattias, Strategic Financial Decisions (2001), s. 212 
49 ibid 
50 Hamberg, Mattias, Strategic Financial Decisions (2001), s. 218 
51 Ross, Stephen, Westerfield, Ronald & Jordan, Bradford,  Fundamentals of Corporate Finance (2003), s. 587 
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4.2.3. Pecking order-teorin 
 
En annan modell, en mer dynamisk och ledningsinriktad sådan, har också fått stort genomslag 
i forskningsvärlden. Modellen som åsyftas är pecking order-modellen. Till skillnad från den 
statiska kapitalstrukturmodellen har ledningen enligt denna teori ingen fastställd kapital-
strukturmålsättning, utan ändrar kapitalstrukturen beroende på investeringsmöjligheter och de 
finansiella källor ledningen litar på vid varje given tidpunkt.52 
 
Myers är den förste som använder begreppet ”pecking order“, men teorin är känd sedan 
tidigare. 1961 genomförde Donaldson en studie av finansieringspolicyn i ett urval av 
amerikanska företag. Han observerar att företagsledningar föredrar internt genererade medel 
som källa för ny kapitalanskaffning och att de endast i sällsynta fall använder nyemissioner 
som anskaffningskälla.53 
 
Myers vidareutveckling av Donaldsons teori, det vi idag alltså kallar pecking order (eller 
”hackordningen”) hos företagen, säger att:54 
 
1. Företag föredrar intern finansiering framför extern. 
2. Företag anpassar utdelningen till investeringsmöjligheterna. 
3. En fastlagd utdelningspolicy tillsammans med oförutsedda fluktuationer i vinst- och 

investeringsmöjligheter kan leda till att internt genererade kassaflöden blir större eller 
mindre än kostnaderna för investeringsverksamheten. Om de är mindre minskar företaget 
först sina mest likvida medel. 

4. Om externa medel krävs, utfärdar företag den säkraste formen av värdepapper först och 
ser eget kapital som den sista utvägen.  

 
Teorin om denna pecking order förklaras på följande sätt:55 
 
 Extern finansiering är dyr på grund av de omfattande avgifter som företaget måste betala 

till investmentbankerna. 
 Det är svårt för investerare att prissätta eget kapital på grund av den informations-

asymmetri som råder mellan företagets ledning och marknaden. Detta kan leda till att 
aktieägare inte accepterar nyemissioner. 

 
Med hjälp av forskare i ämnet managerial capitalism kan ytterligare en punkt föras till listan 
ovan. De tolkar företagsledningars tillit till interna medel som en biprodukt av separationen av 
ägande och kontroll; professionella företagsledare undviker att förlita sig på externt kapital, 
eftersom de då skulle vara underkastade kapitalmarknaden.56 
 
Pecking order-teorin har två viktiga implikationer: För det första kommer företag samla på sig 
mycket likvida medel i goda tider för att undvika behov av extern finansiering i dåliga tider. 
De kan också vara så att de väljer att använda sig av lite skuldfinansiering i goda tider för att 
möjliggöra finansiering i form av lån när det går sämre. Detta tillvägagångssätt, det vill säga 
att samla på sig mycket likvida medel och använda lite skuldfinansiering, brukar kallas 
financial slack. För det andra säger pecking order-teorin att det inte finns ett statiskt, optimalt 
förhållande mellan skulder och eget kapital som företag bör sträva efter att uppnå eller 
                                                           
52 Hamberg, Mattias, Strategic Financial Decisions (2001), s. 218 
53 Myers, Stewart, The Capital Structure Puzzle (1984), s. 581 
54 ibid 
55 Ross, Stephen, Westerfield, Randolph. & Jaffe, Jeffrey, Corporate Finance (1999), s. 419 
56 Myers, Stewart, The Capital Structure Puzzle (1984), s. 582 
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bibehålla. Istället säger teorin att detta förhållande varierar beroende på mängden 
kapitalutgifter och förändringar i balanserad vinst.57  
 
Kjellman & Hansén gjorde 1995 en undersökning där de frågade företagsledningar i Finland 
hur de tänkte vid kapitalstrukturbeslut. De kom fram till att de flesta företag har ett fastlagt 
mål för förhållandet mellan skulder och eget kapital och att en bibehållen företagskontroll är 
huvudanledningen till detta. Bland annat Fama & French (2000) har genomfört liknande 
undersökningar i USA. I dessa kom forskarna fram till att ledningar ofta tänker i finansiella 
hierarki-banor, det vill säga i enlighet med pecking order-teorin, och i mindre utsträckning 
försöker hålla sig till ett fastlagt mål. Anledning till denna skillnad i tänkande är enligt 
Kjellman & Hansén (1995) att informationen på den amerikanska marknaden är mer 
asymmetriskt fördelad. Hamberg menar att det är troligare att förhållandena på den svenska 
marknaden överensstämmer mer med de finska förhållandena än med de amerikanska, vilket 
skulle innebära att informationen är mindre asymmetriskt fördelad i Sverige än i USA.58 Detta 
är intressant med tanke på att våra referensstudier menar att just den asymmetriskt fördelade 
informationen på den amerikanska marknaden är en av huvudorsakerna till nyemissioners 
negativa aktiekurspåverkan.59 
 
4.2.4. Kapitalstrukturmönster i verkligheten 
 
Hur ser då kapitalstrukturen ut hos företag i verkligheten? Det har visat sig att det inte är helt 
lätt att hitta generella mönster, men fyra intressanta punkter har utkristalliserat sig vid studier 
av den svenska och även den internationella företagsvärlden och dess val av kapitalstruktur:60 
 
 Olika företag har olika kapitalstruktur, men företag inom samma bransch har liknande 

kapitalstruktur. 
Generellt sett gäller att företag inom samma bransch har liknande kapitalstruktur. 
Anledningen till detta är att de helt enkelt har liknande verksamheter och sålunda även 
liknande verksamhetsrisk.  
 

 Kapitalstrukturen skiljer sig åt mellan olika branscher. 
Skillnaderna är stora vid en jämförelse av kapitalstrukturen hos företag i olika branscher. 
Ett exempel är att det, sett över en längre tidsperiod, är svårt att hitta någon som helst 
korrelation mellan kapitalstrukturen hos företag inom cykliska branscher och företag i 
handelsbranschen. 

 
 Det råder ett negativt samband mellan kapitalstruktur och lönsamhet. 

Inom alla branscher och i alla länder som undersökts har man funnit att företag med hög 
lönsamhet har lägre skuldsättningsgrad än företag med sämre lönsamhet. Detta, menar 
Hamberg, är konstigt då forskare i sina teorier antingen utgår ifrån att kapitalstrukturen 
inte har någon betydelse eller väljs med hänsyn till framtida risker. Om kapitalstrukturen 
hänger ihop med lönsamheten tyder detta på att den är en följd av den historiska 
utvecklingen och inte resultatet av ett medvetet beslut. 

 

                                                           
57 Ross, Stephen, Westerfield, Randolph. & Jaffe, Jeffrey, Corporate Finance (1999), s. 420 
58 Hamberg, Mattias, Strategic Financial Decisions (2001), s. 219 
59 Loughran, Tim & Ritter, Jay, The New Issues Puzzle (1995), s. 23-51, Spiess, Katherine & Affleck-Graves, 
John, Underperformance in long-run stock returns following seasoned equity offerings (1995), s. 243-267 
60 Hamberg, Mattias, Strategic Financial Decisions (2001), s. 194 ff 
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 Observationerna av företags kapitalstruktur skiljer sig inte märkbart åt mellan olika 
länder. 
Trots att det finns institutionella faktorer som påverkar ett företags val av kapitalstruktur 
har forskare inte hittat några större skillnader i val av kapitalstruktur hos företag i olika 
länder. 
 
 

4.3.  Teorier kring emissioners långsiktiga aktiekurs-  
         påverkan 
 
Vi kommer härnäst att titta närmare på den forskning som skett inom vårt ämnesområde. 
Under våra litteraturstudier har vi funnit två forskningsartiklar som explicit behandlar detta 
område och en artikel som behandlar det närliggande området nyintroduktioner. För att ge en 
så klar bild som möjligt av forskningsresultaten presenterar vi varje studie under en enskild 
rubrik.  
  
4.3.1 ”The New Issues Puzzle” av Loughran & Ritter (1995) 
 
En av de forskningsartiklar som bildar grunden för vår teoretiska referensram är Loughrans & 
Ritters artikel ”The New Issues Puzzle” som publicerades i The Journal of Finance 1995. I 
denna artikel visar författarna att företag som genomförde emissioner, både nyintroduktioner 
(IPOs) och nyemissioner (SEOs), mellan åren 1970 och 1990 uppvisade en märkbart sämre 
aktiekursutveckling de fem åren som följde på emissionen i jämförelse med företag som inte 
genomförde någon emission. Denna upptäckt var då i stort sett ny, eftersom endast den 
långsiktiga aktiekursutvecklingen efter nyintroduktioner hade kartlagts och man gällande 
nyemissioner huvudsakligen hade haft ett kortsiktigt perspektiv.61  
 
Undersökningen består av 3702 nyemissioner mellan åren 1970 och 1990 och författarna 
följer aktiekursen hos de nyemitterande företagen från den dag då nyemissionen träder i kraft 
och fem år framåt och jämför denna utveckling med aktiekursutvecklingen hos ”matchande” 
företag som inte genomför någon nyemission. Kriteriet författarna går efter vid val av 
matchande företag är storleken (i form av börsvärdet).62 De resultat de får fram visar att 
företag som genomför nyemissioner generellt sett är dåliga investeringar på lång sikt. Den 
genomsnittliga Buy-and-Hold-avkastningen63 efter en nyemission är under undersöknings-
perioden 33%, medan avkastningen under samma period för de matchande företagen i 
genomsnitt uppgår till 93%.64 Enligt Loughrans & Ritters uträkningar hade man som 
investerare varit tvungen att satsa 44% mer pengar i det nyemitterande företaget än i det icke-
nyemitterande företaget för att ha samma förmögenhet fem år efter nyemissionen.65  
 
I en annan forskningsartikel signerad Asquith & Mullins konstateras att företag som 
nyemitterar slår index med i genomsnitt 33 % under de två åren innan nyemissionen.66 
Loughran & Ritter menar dock att den dåliga utvecklingen som de rapporterar om i sin studie 
inte beror på att nyemissioner sker efter en period med mycket bra aktiekursutveckling. Det 
handlar därmed inte om en vanlig rekyl, då företag som haft en mycket bra aktiekurs-
                                                           
61 Loughran, Tim & Ritter, Jay, The New Issues Puzzle (1995), s. 23 ff 
62 Loughran, Tim & Ritter, Jay, The New Issues Puzzle (1995), s. 25 
63 Buy-and-hold avkastning kommer att definieras i metodkapitlet 
64 Loughran, Tim & Ritter, Jay, The New Issues Puzzle (1995), s. 30 
65 Loughran, Tim & Ritter, Jay, The New Issues Puzzle (1995), s. 23 
66 Asquith, Paul & Mullins, David, Equity Issues and Offering Dilution (1986), s 86 
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utveckling och inte genomför någon nyemission utvecklas mycket bättre än kursvinnare som 
genomför en nyemission. Vidare ges bevis för att tajmingen för nyemissionen spelar stor roll. 
Företag som genomför nyemissioner i tider då nyemissionsaktiviteten är låg uppvisar en 
avsevärt bättre utveckling än de som nyemitterar när aktiviteten är hög.67   
 
För både nyintroduktioner och nyemissioner gäller att avkastningen är sämre än de matchande 
företagens under vart och ett av de fem undersökningsåren. Under år fem minskar dock 
skillnaden avsevärt. Den genomsnittliga avkastningen för företag som genomfört en 
nyemission är 7% per år, medan deras matchande företag uppvisar en motsvarande avkastning 
på 15%. Den årliga procentuella avkastningen för de båda grupperna åskådliggörs i Figur 5.68  
 

   Figur 5: Årlig avkastning för nyemitterande respektive icke-nyemitterande företag 69 
 
 
Då resultatet av studien, enligt författarna, inte kan tillskrivas skillnader i beta, menar de att 
deras rapport är ett bevis för att företagen genomför nyemissioner när deras aktie är 
övervärderad. Vidare menar de att marknaden inte hanterar informationen som ges vid 
nyemissioner på ett effektivt sätt, då aktien inte omvärderas på ett korrekt sätt. Hade 
marknaden varit effektiv skulle dess reaktion vid besked om nyemission inte uppgå till – 3%, 
vilket är den genomsnittliga signaleffekten, utan till – 33%!70  
 
4.3.2 ”Underperformance in Long-Run Stock Returns Following Seasoned   
           Equity Offerings” av Spiess & Affleck-Graves (1995) 
 
Den andra studien som utgör vår teoretiska utgångspunkt, ”Underperformance in Long-Run 
Stock Returns Following Seasoned Equity Offerings” av Spiess & Affleck-Graves, är mycket 
lik Loughran & Ritter (1995), både metod- och resultatmässigt. Även här handlar det om en 
omfattande undersökning av nyemissioner (Spiess & Affleck-Graves undersöker inte nyintro-
duktioner) och tidsperioden är ungefär densamma (1975-1989). Den viktigaste skillnaden är 
att Spiess & Affleck-Graves även inbegriper bransch och book-to-market ration när de letar 
efter matchande företag.71  
 

                                                           
67 Loughran, Tim & Ritter, Jay, The New Issues Puzzle (1995), s. 24 
68 Loughran, Tim & Ritter, Jay, The New Issues Puzzle (1995), s. 32 
69 Loughran, Tim & Ritter, Jay, The New Issues Puzzle (1995), s. 34 
70 Loughran, Tim & Ritter, Jay, The New Issues Puzzle (1995), s. 46 ff 
71 Spiess, Katherine & Affleck-Graves, John, Underperformance in long-run stock returns following seasoned 
equity offerings (1995), s. 243 
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Resultatet av studien stämmer väl överens med det som Loughran & Ritter (1995) kommer 
fram till, det vill säga att företag som nyemitterar uppvisar en sämre kursutveckling på fem 
års sikt jämfört med matchande företag som inte nyemitterar. Samma resultat utkristalliseras 
oberoende av val av gruppering. De grupperingar Spiess & Affleck-Graves använder sig av är 
storlek (i form av börsvärde), storlek och book-to-market ratio samt storlek och bransch. 
Författarna visar att det inte handlar om en branschspecifik företeelse, utan att den negativa 
utvecklingen gäller i samtliga undersökta branscher.72 Den sämre utvecklingen återfinns under 
alla fem åren och existerar även när hänsyn tas till trading system, nyemissionens storlek och 
företagets ålder.73 
 
I analysen av resultaten gör författarna en jämförelse med Ritters analys av börskurs-
utvecklingen efter nyintroduktioner. I forskningsartikeln ”The Long-Run Performance of 
IPOs” menar Ritter att aktiepriset vid nyintroduktioner är satt för högt.74 Detsamma gäller 
enligt Spiess & Affleck-Graves vid nyemissioner. De menar att det både vid nyintroduktioner 
och nyemissioner finns en stor informationsasymmetri som leder till att marknaden är 
irrationellt optimistisk och att investerare följaktligen är beredda att betala för mycket för 
aktierna tiden omedelbart efter nyemissionens ikraftträdande. Spiess & Affleck-Graves för 
resonemanget, som i grund och botten handlar om ineffektiva marknader, vidare genom att 
säga att en möjlig tolkning av resultatet är att företagsledningar kan avgöra när marknaden är 
villig att betala ett överpris för aktien och att de drar nytta av denna informationsasymmetri 
genom att nyemittera. De säger också att denna tolkning, som de kallar management timing 
interpretation, tyder på att marknaden inte lyckas omvärdera aktien på ett korrekt sätt efter 
nyemissionen och att investerarna därför tvingas vänta på nya bevis för att kunna genomföra 
denna omvärdering. Författarna gör också en jämförelse med teorierna som finns angående 
återköp av aktier. En av de forskare som undersökt aktieåterköp är Vermaelen (1994) och han 
visar i sin studie att marknaden reagerar positivt på aktieåterköp. Det intressanta i hans studie 
är, enligt Spiess & Affleck-Graves, att marknadens initiala, positiva reaktion följs av stigande 
aktiekurser för de återköpande företagen under en två- till fyraårsperiod efter återköpen. Detta 
pekar på att den positiva signalen vid återköp och den negativa signalen vid nyemission inte 
får fullt genomslag i aktiekursen på kort sikt, vilket skulle innebära att marknaden inte är 
effektiv i sitt behandlande av ny information.75 Det Spiess & Affleck-Graves säger här är 
alltså identiskt med vad Loughran & Ritter (1995) hävdar i sin artikel, det vill säga att 
marknaden inte är effektiv och att nyemissionen därför inte får full effekt på 
aktiekursutvecklingen på kort sikt.  
 
Enligt Spiess & Affleck-Graves är det förbryllande att de nyemitterande företagen uppvisar 
sämre resultat än de matchande företagen även under år fyra och fem. Kanske, menar de, är 
det så att de i sin undersökning har missat viktiga riskdimensioner trots att de tagit hänsyn till 
branschtillhörighet, storlek och book-to-market ratio. Dock framhäver de att den 
genomsnittliga årsavkastningen bland de nyemitterande företagen endast uppgår till 2 %, 
vilket är långt under den riskfria räntan under perioden 1975-1992. Därför är det inte troligt 
att skillnader i risk förklarar resultatet av studien. Istället anser de det vara troligt att 
förklaringen till deras resultat är att företag som genomför nyemissioner har ett 

                                                           
72 Spiess, Katherine & Affleck-Graves, John, Underperformance in long-run stock returns following seasoned 
equity offerings (1995), s. 262 
73 Spiess, Katherine & Affleck-Graves, John, Underperformance in long-run stock returns following seasoned 
equity offerings (1995), s. 244  
74 Ritter, John, The Long-Run Performance of Initial Public Offerings (1991), s. 24 
75 Spiess, Katherine & Affleck-Graves, John, Underperformance in long-run stock returns following seasoned 
equity offerings (1995), s.263 ff  
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informationsövertag gentemot marknaden och därför försöker exploatera den övervärdering 
som råder.76  
 
4.3.3. ”The Long-Run Performance of Initial Public Offerings” av Ritter     
            (1991) 
 
Det är viktigt att gå igenom resultatet av Ritters studie av aktiekursutvecklingen efter 
nyintroduktioner, dels då den ligger till grund för både Loughran & Ritter (1995) och Spiess 
& Affleck-Graves (1995), dels för att de teorier som gäller nyintroduktioner också kan 
appliceras på nyemissioner.77 
 
I sin studie visar Ritter att nyintroducerade företag generellt sett är en dålig långsiktig 
investering och han anger flera skäl till varför detta är av stort intresse:  (1) En eventuell 
existens av prismönster gör det möjligt att bedriva strategisk handel för att uppnå 
exceptionellt hög avkastning. (2) Bevis på en ”non-zero aftermarket”, det vill säga 
förekomsten av en avvikande avkastning, ifrågasätter informationseffektiviteten på nyintro-
duktionsmarknaden. (3) Antalet nyintroduktioner varierar starkt från år till år. Om perioder 
med många nyintroduktioner hänger samman med dålig långsiktig aktiekursutveckling tyder 
detta på att företagen lyckas utnyttja ”windows of opportunities”, det vill säga att de väljer att 
genomföra nyintroduktionen när investerarna gör alltför optimistiska marknadsbedömningar 
och därför är villiga att betala mycket för aktierna. (4) Kostnaden för emissionen beror inte 
bara på transaktionskostnaderna utan också på den avkastning investerarna får efter 
emissionens ikraftträdande. Om denna avkastning är låg innebär det att kostnaden för eget 
kapital minskar för företagen som emitterar.78 
 
Ritter går igenom olika tänkbara förklaringar till varför nyintroducerade företag uppvisar en 
negativ långsiktig utveckling och kommer fram till att det troligaste skälet är att företagen 
utnyttjar det han kallar ”windows of opportunities”. Ritter menar att hans studie tillför bevis 
till teorin att företag försöker, och också lyckas med, att tajma sina erbjudanden för att på så 
sätt sänka sina kapitalkostnader.79  
 
4.3.4. Sammanfattning av tidigare forskning 
 
Innan vi går vidare i vårt teorikapitel vill vi sammanfatta resultaten av och teorierna kring de 
studier som gjorts inom vårt uppsatsområde, för att på så sätt ge en klarare bild av den 
referensram vi har inför vår egen undersökning. Vi vill poängtera att dessa resultat gäller den 
amerikanska marknaden: 
 
 Nyemissioner har generellt sett en negativ inverkan på en akties långsiktiga 

kursutveckling. 
 Avkastningen på aktier hos företag som genomfört en nyemission är sämre än hos de 

matchande företagen under vart och ett av de fem därpå följande åren. Under år fem 
minskar dock skillnaden avsevärt. 

                                                           
76 Spiess, Katherine & Affleck-Graves, John, Underperformance in long-run stock returns following seasoned 
equity offerings (1995), s. 265 f 
77, Spiess, Katherine & Affleck-Graves, John, Underperformance in long-run stock returns following seasoned 
equity offerings (1995), s. 244 
78 Ritter, John, The Long-Run Performance of Initial Public Offerings  (1991),  s. 4 
79 Ritter, John, The Long-Run Performance of Initial Public Offerings  (1991),  s 21 ff 
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 Samma resultat utkristalliseras oberoende av val av gruppering. De grupperingar man 
använt sig av är storlek (i form av börsvärde), storlek och book-to-market ratio samt 
storlek och bransch. Inte heller har trading system, företagets ålder eller nyemissionens 
storlek någon inverkan på resultatet. 

 Den dåliga kursutvecklingen kan inte förklaras som en rekyl efter en tidigare kraftig 
kursuppgång.  

 Skillnader i risk (beta) mellan nyemitterande och icke-nyemitterande företag tros inte 
förklara resultaten. 

 Tajmingaspekten är viktig. Företag som nyemitterar i tider då nyemissionsaktiviteten är 
låg utvecklas bättre än de som genomför nyemissioner i tider med hög aktivitet. 

 Då perioder med många nyemissioner följs av dålig långsiktig aktiekursutveckling tyder 
detta på att företag nyemitterar när de tror att aktien är övervärderad. De exploaterar det 
informationsövertag de har och utnyttjar investerarnas informationsunderläge. 

 Då nyemissionssignalen inte får fullt genomslag på kort sikt drar forskarna slutsatsen att 
marknaden inte är effektiv i sitt behandlande av ny information.  

 
 

4.4.  Teorier kring signaleffekten vid nyemissioner 
 
Som tidigare nämnts har många forskare fokuserat på signaleffekten vid nyemissioner, det vill 
säga hur aktiemarknaden mottar besked om att företag ämnar genomföra en nyemission. De 
flesta av dessa studier kommer fram till att marknadens direkta reaktion är negativ. Då 
området är så väl utforskat finns det många teorier kring varför marknaden inte tilltalas av 
nyemissioner och dessa teorier behandlar områden som kapitalstrukturförändringar, 
informationsasymmetrier och förändringar i ägarstrukturen.80 Då flera forskare menar att 
marknaden inte reagerar fullt ut på kort sikt och att den långsiktiga aktiekursutvecklingen 
efter nyemission därför kan ses som en förlängning av marknadens initiala reaktion81, 
kommer vi i denna del att gå igenom de viktigaste teorierna kring marknadens reaktion vid 
besked om nyemissioner. 
 
Nyemissioner för med sig två stora förändringar hos det nyemitterande företaget: (1) 
ökningen av det egna kapitalet sänker företagets skuldsättningsgrad och (2) det nya kapitalet 
gör det möjligt för företaget att finansiera kapitalutgifter. Den föreliggande empiriska 
litteraturen visar att förändringar av skuldsättningsgrad och kapitalutgifter har en direkt 
inverkan på aktiekursen.  Vidare leder nyemissioner till viktiga förändringar av den rådande 
ägarstrukturen, vilket också påverkar aktiekursen.82  
 
Trots mängden litteratur på området signaleffekt vid nyemission finns det ännu inget komplett 
svar på frågan hur nyemissioner påverkar respektive borde påverka aktiekursen. De olika 
teorier som finns kan kategoriseras på följande sätt: 83 
 
 Ingen priseffekt: Teorin om effektiva marknader utesluter priseffekter som inte grundar sig 

på förändringar i förväntat kassaflöde. Om varje aktie har ett perfekt substitut (vilket den 
                                                           
80 Se bland andra Asquith, Paul  & Mullins, David, Equity issues and offering dilution (1986), s. 61-89, Masulis, 
Ronald & Korwar, Ashok, Seasoned equity offerings (1986), s. 91-118,  Myers, Stewart & Majluf, Nicholas, 
Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have (1984), s. 
187-221 
81 Loughran, Tim & Ritter, Jay, The New Issues Puzzle (1995), s. 23-51, Spiess, Katherine & Affleck-Graves, 
John, Underperformance in long-run stock returns following seasoned equity offerings (1995), s. 243-267 
82 Masulis, Ronald & Korwar, Ashok, Seasoned equity offerings: An empirical investigation (1986),  s. 91f 
83 Asquith, Paul & Mullins, David, Equity Issues and Offering Dilution  (1985),  s. 62 ff 
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effektiva marknadeshypotesen säger) och företagen har en fast investeringspolicy är priset 
på ett företags aktie helt oberoende av antalet aktier som företaget, eller vilken aktieägare 
som helst, väljer att sälja.  

 
 Negativ priseffekt: Här finns det många teorier. (1) Scholes prispresseffekt84, (2) olika 

kapitalstrukturteorier, (3) informationseffekter då asymmetrisk information råder, (4) stora 
transaktionskostnader vid nyemissioner. 

 
 Positiv priseffekt: I enlighet med (1) en positiv informationseffekt som grundar sig på nya 

investeringsmöjligheter och (2) en värdehöjande minskning av skuldsättningsgraden till 
exempel tack vare en minskning i de förväntade kostnaderna för financial distress 
och/eller agentkostnader. 

 
Låt oss gå igenom de olika teorierna lite mer ingående.  
 
4.4.1. Asymmetrisk information 
 
Många forskare menar att nyemissioner tjänar som tecken på företagsledningens 
informationsövertag. I en värld av asymmetrisk information vet ledningen för ett företag mer 
än investerarna och ledningens beslut om nyemissioner avslöjar information om företagets 
verkliga värde.85 I de teorier som arbetar utifrån att ett asymmetriskt informationsläge råder, 
ses företaget som en ”black box”, där oväntade kassaflöden av eget kapital ger investerarna 
information. Utflöden, såsom återköp av aktier och ökning av utdelningen, ses som positiva 
signaler och åtföljs därför i allmänhet av aktieprisökningar. Om ett företag däremot är i behov 
av ett tillflöde eller en ökning av likvida medel, till exempel genom nyemissioner eller 
minskning av utdelningen, tolkas detta som en negativ signal med sjunkande börskurser som 
resultat.86  
 
Två av de mest kända studierna på området informationsasymmetri har gjorts av Myers & 
Majluf (1984) och Miller & Rock (1982). De båda studierna undersöker ny finansiering när 
företagsledare har mer information om investeringsmöjligheter och förväntad vinst än vad 
marknaden har. Såväl Myers & Majluf (1984) som Miller & Rock (1982) förutsäger en 
negativ reaktion vid meddelande om ny finansiering och en positiv reaktion vid så kallad 
negativ finansiering, såsom till exempel aktieåterköp. Miller & Rock (1982) gör i sin studie 
ingen skillnad mellan eget kapital-finansiering eller skuldfinansiering, medan Myers & Majluf 
(1984) poängterar att finansiering genom ökning av det egna kapitalet bemöts med mer 
pessimism än ny skuldupptagning.87  
 
Myers & Majluf säger i sin modell, den så kallade Existing Asset Value Signaling Hypothesis, 
att ledningen väljer nyemission som extern finansieringsform när de tror att marknadsvärdet 
överstiger det verkliga värdet, medan de väljer att öka upplåningen när de tror att 
marknadsvärdet är lägre än det borde vara. Rationella investerare antar följaktligen att 
ledningen för ett företag endast godkänner nyemissioner när den, utifrån det informations-
övertag den besitter, tror att aktien är övervärderad. Följden blir ett aktiekursfall eftersom 
investerarna är rädda för att ledningen använder sitt informationsövertag till existerande 
                                                           
84 Vi kommer inte att behandla denna teori i vår uppsats, då den enligt vår mening inte tillför något till det 
långsiktiga perspektivet. 
85 Asquith, Paul & Mullins, David, Equity Issues and Offering Dilution  (1985),  s. 62  
86 Asquith, Paul & Mullins, David, Equity Issues and Offering Dilution  (1985), s. 87 
87 Dann, Larry & Mikkelson, Wayne, Convertible debt issuance, capital structure change and financing-related 
information (1984), s. 178 
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aktieägares fördel. Enligt Myers & Majluf spelar det ingen roll vad pengarna från 
nyemissionen ska användas till, eller hur stor nyemissionen är. Även om det handlar om 
pengar till ett mycket lönsamt investeringsprojekt kommer aktiekursen att falla.88  
 
Miller & Rock kom 1982 fram till sin Cash Flow Signaling Hypothesis. De antar att det råder 
asymmetrisk information angående ett företags interna kassaflöde, men en symmetrisk 
information om den planerade investeringsverksamheten. Oväntade besked om behov av 
extern finansiering signalerar enligt denna hypotes därför att de internt genererade medlen är 
otillräckliga för de planerade investeringarna.89 Rationella investerare tolkar helt enkelt 
nyemissionen som ett tecken på otillräcklig finansiell styrka på grund av sänkta förväntningar 
på framtida kassaflöden.90 Enligt denna hypotes spelar val av finansieringsform ingen roll, 
både ny skuldsättning och nyemission mottas negativt och i direkt proportion till 
nyemissionens eller skuldens storlek.91  
 
4.4.2. Förändring av ägarstrukturen 
 
Leland & Pyle arbetade 1977 fram en signalmodell som fortfarande är högaktuell. Den säger 
att förändringar i ledningens ägarandel medför motsvarande förändringar i företagets värde. 
Investerare antar att ledningen vet mer om företagets förväntade framtida kassaflöde än vad 
de själva gör. Därför utgår de ifrån att ledningen endast håller stora aktieposter i företaget så 
länge de tror att det framtida kassaflödet kommer att vara stort i förhållande till företagets 
nuvärde. Ledningens ägarandel är sålunda ett pålitligt mått på företagets värde. Enligt denna 
teori är det därför naturligt att marknaden reagerar negativt vid besked om nyemission, 
eftersom utspädningseffekten gör att ledningens ägarandel minskar.92 
 
Masulis & Korwar finner i en omfattande studie av nyemissioner bevis för att aktiepriset vid 
besked om nyemission faller i proportion till förändringen i ledningens aktieägande.93 Deras 
resultat överensstämmer således med Lelands & Pyles (1977) signalmodell. Resultatet går 
även hand i hand med Jensens & Mecklings agentteorimodell från 1976, som också behandlar 
ledningens ägarandel. Jensen & Meckling (1976) menar att ju större ledningens procentuella 
aktieägande är, desto mindre är risken för en konflikt mellan chefer som vill maximera sin 
egen nytta och aktieägare som vill maximera aktievärdet. Nyemissioner sänker aktiekursen 
eftersom risken för en sådan konflikt ökar. Vidare menar Jensen & Meckling (1976) att den 
negativa effekten blir större ju större nyemissionen är (förutsatt att ledningen inte deltar i 
emissionen).94  
 
4.4.3. Förändring av kapitalstrukturen 
 
Med utgångspunkt från Miller & Modiglianis teorier säger The Tax Advantage of Debt 
Hypothesis att nytt eget kapital leder till en, för marknaden, oväntad minskning av 
skuldsättningsgraden. Då skuldfinansiering har vissa fördelar ur skattesynpunkt (vilket vi går 

                                                           
88 Myers, Stewart & Majluf, Nicholas, Corporate financing and investment decisions when firms have 
information that investors do not have (1984), s. 219 f 
89 Barclay, M. & Litzenberger, R., Announcement effects of new equity issues and the use of intraday price data 
(1988), s. 74 
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igenom i avsnitt 4.2.1.) leder detta till att marknaden reagerar negativt med ett aktiekursfall 
som följd. Hypotesen säger att värdeminskningen står i direkt relation till nyemissionens 
storlek. Kraftigast är den negativa reaktionen då nyemissionen har till syfte att betala av på 
företagets skuld, eftersom detta får ännu större effekt på skuldsättningsgraden.95  
 
En annan teori, The Redistribution Hypothesis, grundar sig på observationen att med en fast 
investeringspolicy leder en oväntad minskning av skuldsättningsgraden till att företagets skuld 
blir mindre riskfylld. Om det totala marknadsvärdet förblir oförändrat innebär detta en ökning 
av kreditorernas värde på bekostnad av aktieägarna. I likhet med många andra teorier 
förutspår denna hypotes en negativ reaktion vid besked om nyemission som står i direkt 
proportion till nyemissionens storlek. Vidare säger den att reaktionen blir kraftigare om 
pengarna ska användas till kapitalstrukturförändringar än om de är avsedda för nya 
investeringar.96  
 
Slutligen skvallrar den av företaget valda kapitalstrukturen om ledningens förväntningar på 
företagets framtid. En högre skuldsättningsgrad fungerar som ett bindande åtagande och 
sänder därför ut positiva signaler om ledningens förväntningar på det framtida kassaflödet. 
Enligt samma teori ses då en nyemission som en negativ signal om detsamma.97  
 
Alla dessa teorier kan sammanfattas under benämningen Leverage-related Information 
Hypothesis, som säger att besked om en ökning av skuldsättningsgraden bemöts positivt och 
besked om en minskning av densamma bemöts negativt.98 
 
Det finns dock frågetecken vad det gäller en nyemissions aktiekurspåverkan och dess 
påverkan på kapitalstrukturen. Det första frågetecknet gäller det faktum att de flesta 
emissioner utgör en relativt liten del av det totala kapitalet. Även om det nya kapitalet 
används för att betala av skulder, behöver inte förändringen av skuldsättningsgraden bli 
särskilt stor. För det andra kan förändringarna i kapitalstruktur mycket väl vara av temporär 
karaktär. Slutligen kan de negativa implikationer som gås igenom ovan inte appliceras på till 
exempel fondemissioner, där kapitalstrukturen förblir densamma, och kan därför inte heller 
förklara varför den negativa utvecklingen påvisats även i sådana fall.99  
 
4.4.4 Positiva reaktioner vid nyemission 
 
Som framgår av vår teoridel är de flesta reaktioner vid nyemissioner negativa. Det finns dock 
rapporter som hittat positiva tecken i samband med nyemissioner. Enligt en signalmodell 
signerad Trueman (1985) kommer all information om nya investeringar att åtföljas av positiva 
aktiekursreaktioner, både då nytt eget kapital och då ny skuld står som finansieringsform.100 
Också Masulis & Korwar och Mikkelson & Partch finner i sina studier vissa bevis för att den 
negativa kursutvecklingen vid nyemissioner bromsas upp något om pengarna ska användas 
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till nya investeringar.101 Det kan också vara så att nyemissionen innebär en värdehöjande 
minskning av skuldsättningsgraden till exempel tack vare en minskning av de förväntade 
kostnaderna för financial distress och/eller agentkostnader.102 
 
 

4.5.  Den effektiva marknadshypotesen (EMH) 
 
Resultaten från de långsiktiga eventstudier som har genomförts har fått stor uppmärksamhet i 
forskningsvärlden, eftersom de antyder att marknaden inte är effektiv.103 Det råder dock 
oenighet kring reliabiliteten i dessa studier och kring marknadens egentliga effektivitets-
grad.104 Då våra referensstudier i högsta grad är inblandade i denna diskussion kommer vi 
härnäst att gå igenom de teorier som finns kring marknadens effektivitet. 
 
4.5.1 Olika typer av marknadseffektivitet105 
 
Den effektiva marknadshypotesen säger enkelt uttryck att det aktiepris som råder är baserat på 
all tillgänglig information.106 Denna hypotes medför följande konsekvenser för investerare 
och företag: 
 
 Eftersom ny information har ett omedelbart genomslag på aktiekursen bör investerare 

endast räkna med att uppnå en normal avkastning.  
 Företag bör vid försäljning av värdepapper utgå ifrån att de erhåller en summa som 

motsvarar värdepapprets sanna värde. Sålunda finns det inga möjligheter att lura 
investerarna vid antagandet att marknaden är effektiv. 

 
Punkterna ovan utgår ifrån att marknaden reagerar direkt på all information. I verkligheten 
kan det dock vara så att en viss typ av information återspeglas snabbare i aktiepriset än en 
annan typ av information. För att kunna diskutera hur fort marknaden reagerar på ny 
information brukar man klassificera denna i tre olika grupper: historisk, offentlig och privat 
information. Utifrån dessa grupper kan man sedan identifiera tre olika typer av effektivitet: 
svag, halvstark och stark effektivitet. 
 
En marknad sägs uppvisa en svag effektivitetsgrad om den till fullo återspeglar all historisk 
information i aktiepriset. Den svaga formen av effektivitet innebär att all sorts teknisk analys, 
som helt och hållet bygger på tolkning av historisk kursutveckling, är meningslös. Den svaga 
formen kan åskådliggöras matematiskt på följande sätt: 
 

Pt = Pt – 1 + Expected Return + Random Errort (1) 
 

                                                           
101 Masulis, Ronald & Korwar, Ashok, Seasoned equity offerings: An empirical investigation (1986),  s. 116 
samt  Mikkelson, Wayne & Partch, Megan, Valuation effects of security offerings and the issuance process 
(1986), s. 33 
102 Asquith, Paul & Mullins, David,  Equity Issues and Offering Dilution (1985), s. 64 
103 Loughran, Tim & Ritter, Jay, The new issues puzzle (1995), Ritter, Jay, The long-run performance of Initial 
Public Offerings (1991), s. 3-27, Spiess, Katherine & Affleck-Graves, John, Underperformance in long-run 
stock returns following seasoned equity offerings (1995), s. 243-267 
104 Fama, Eugene, Efficient Capital Markets: II (1991), s. 1575-1670 
105 Om inget annat anges är källan som används: Ross, Stephen, Westerfield, Randolph & Jaffe, Jeffrey, 
Corporate Finance (1999) s. 323 ff 
106 Fama, Eugene, Efficient Capital Markets: II (1991), s. 1575 
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Formel (1) säger att priset idag är lika med summan av det senast observerade priset plus den 
förväntade avkastningen plus en slumpvariabel (Random Errort). Slumpvariabeln gäller ny 
information kring aktien. Denna information kan vara antingen positiv eller negativ och har 
därför en förväntning på 0. Om aktier följer ekvation (1) sägs de följa en random walk. 
 
En marknads effektivitet är halvstark om all offentlig information återspeglas i aktiepriset. 
Skillnaden mellan en svag och en halvstark effektivitetsgrad är därmed att den halvstarka 
formen kräver att inte bara historisk information hanteras effektivt, utan att all information 
som finns tillgänglig för allmänheten reflekteras i priset. 
 
Den mest extrema formen av effektivitet, den starka graden, säger att all information som 
påverkar en akties värdering återspeglas i priset, även om denna information endast innehas 
av en person. Det innebär att förtjänsten från all form av insiderhandel är obefintlig, då 
marknaden reagerar omedelbart när någon försöker utnyttja ett informationsövertag. 
 
4.5.2. Bevis för att marknaden är effektiv 
 
Den forskning som bedrivs för att undersöka huruvida marknaden är effektiv och vilken 
effektivitetsgrad den i så fall uppvisar, kan delas in i följande kategorier:107 (1) Studier som 
undersöker giltigheten i den svaga effektivitetsgraden (Fama kallar denna kategori för Test for 
return predictability108), (2) Eventstudier och (3) Studier av professionella investerare och den 
avkastning de uppnår (Fama döper om denna kategori till Tests for private information109).  
 
Hypotesen att marknaden uppvisar en svag effektivitetsgrad har testats på många olika sätt 
och de studier som funnit bevis för att en sådan råder är i kraftig majoritet. Även majoriteten 
av de studier som undersökt den halvstarka formen, eventstudierna, har funnit liknande bevis. 
Även om det finns undantag stödjer eventstudierna generellt sett hypotesen att marknaden är 
halvstarkt effektiv. När det gäller bevis för en stark effektivitetsgrad finns det i dagsläget inte 
tillräckliga bevis för att en sådan råder.110  
 
Fama var en av de forskare som 1969 introducerade eventstudierna för att undersöka hur 
snabbt ny information återspeglas i aktiepriset. Idag, många år senare, menar Fama att event- 
studierna utgör det bästa beviset för att marknaden är effektiv i sitt hanterande av ny 
(offentlig) information. Även om det finns eventstudier som kommit fram till att marknaden 
inte svarar snabbt på ny information, visar det sammanslagna resultatet från de senaste 20 
årens eventstudier på ett tydligt sätt att marknaden snabbt anpassar sin aktievärdering till ny, 
företagsspecifik information. Sålunda får nyheter om till exempel ett företags 
investeringsbeslut, utdelningspolicy och kapitalstrukturbeslut direkt genomslag i aktie-
kursen.111 Då Fama anser att resultaten från bland andra Loughran & Ritter  (1995) är ”high 
on drama but short on precision”112 finner vi det intressant att ägna en separat del åt denna 
kritik. Figur 6 på nästa sida förtydligar resonemanget kring en effektiv respektive ineffektiv 
marknads-reaktion.  
 
 
 

                                                           
107 Ross, Stephen, Westerfield, Randolph & Jaffe, Jeffrey, Corporate Finance (1999) s. 326 
108 Fama, Eugene, Efficient Capital Markets: II (1991), s. 1577 
109 ibid 
110 Ross, Stephen, Westerfield, Randolph & Jaffe, Jeffrey, Corporate Finance (1999) s. 327 ff 
111 Fama, Eugene, Efficient Capital Markets: II (1991), s. 1602 
112 Fama, Eugene, Efficient Capital Markets: II (1991), s. 1609 
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Aktiepris 
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         Tid 
 
               
                     Public announcement day 
 
Figur 6: Reaktion på ny information vid effektiv respektive ineffektiv marknad113   
 
4.5.3 Kritik mot långsiktiga eventstudier 
 
Antagandet vid kortsiktiga eventstudier är att en eventuell fördröjning av marknadens 
anpassning till ny information är kort. På senare år har det dock vuxit fram litteratur114 som 
utmanar detta antagande och istället menar att det kan ta upp till flera år innan den nya 
informationen får fullt genomslag i aktiepriset. Den slutsats som dras utifrån denna analys är 
att marknaden är ineffektiv, då man funnit bevis för långsiktiga under- och överreaktioner på 
ny information.115 
 
Fama menar att resultaten från de långsiktiga eventstudier som genomförts och som pekar på 
att marknaden är ineffektiv inte framför tillräckliga bevis för att omkullkasta den effektiva 
marknadshypotesen. Han ger två huvudanledningar till sitt resonemang:116 
 

1. På en effektiv marknad kan det uppstå anomalier som över- eller underreaktion, men 
så länge över- och underreaktionerna är lika många och utfallet är slumpmässigt, talar 
detta inte emot den effektiva marknadshypotesen. Fama menar att den långsiktiga 
eventstudie-forskningen inte har lyckats identifiera ett dominerande marknadsfenomen 
och den effektiva marknadshypotesens antagande att eventuella anomalier är 
slumpmässigt fördelade mellan över- och underreaktion tycks således stämma. Det 
förväntade värdet av den avvikande avkastningen är därmed noll, men slumpen 
genererar vissa anomalier som fördelas jämnt mellan över- och underreaktioner.  

 
2. Långsiktiga eventstudier är mycket känsliga för val av metod. Resultaten tenderar att 

bli marginella eller till och med försvinna när alternativa sätt att mäta förväntad 
avkastning används eller när alternativa statistiska ansatser används.  

                                                           
113 Ross, Stephen, Westerfield, Randolph & Jaffe, Jeffrey, Corporate Finance (1999) s. 321 
114 Se bland andra Loughran, Tim & Ritter, Jay, The New Issues Puzzle (1995), s. 23-51, Spiess, Katherine & 
Affleck-Graves, John, Underperformance in long-run stock returns following seasoned equity offerings (1995), 
s. 243-267 
115 Fama, Eugene, Market efficiency, long-term returns and behavioral finance (1998), s.284 
116 Fama, Eugene, Market efficiency, long-term returns and behavioral finance (1998), s.284 ff 
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De teorier som har utvecklats som ersättare till den effektiva marknadshypotesen har 
fortfarande för lite bevis på sin sida, enligt Fama. Daniel, Hirshleifer & Subramanyam (DHS) 
utvecklade 1997 en teori som har sin grund i asymmetriskt fördelad information. DHS säger 
bland annat att vissa ”händelser” inträffar för att företag vill utnyttja en, enligt deras mening, 
felaktig aktievärdering. Således genomför företag nyemissioner när aktien är övervärderad 
och köper tillbaka aktier när den är undervärderad. Detta leder till en direkt reaktion från 
marknadens sida som absorberar en viss del av den felaktiga värderingen, dock inte hela. Till 
slut korrigeras emellertid aktiekursen till fullo, eftersom ytterligare information styrker den 
signal som marknaden initialt absorberade. En förutsättning för att denna teori ska gälla är att 
den långsiktiga reaktionen är av samma slag som den initiala reaktionen. Det är just denna 
punkt som Fama angriper, då han funnit studier där en positiv initial reaktion åtföljts av en 
negativ långsiktig utveckling, och vice versa.117  
 
Även om Loughrans & Ritters (1995) studie av nyemissioner stämmer överens med DHS-
teorin menar Fama att Loughrans & Ritters (1995) resultat kan ifrågasättas. Följande punkter 
utgör hans kritik:118 
 
 Loughran & Ritter (1995) utgår bara ifrån storleken (börsvärdet) när de letar efter 

matchande företag, inte efter book-to-market ratio, som också korrelerar starkt med 
aktiekursen. Här vill vi dock poängtera, vilket vi också tidigare nämnt, att Spiess & 
Affleck-Graves (1995) i sin studie tar hänsyn till book-to-market ration utan att få ett 
annat resultat.  

 Brav (1997) och Mitchell & Stanford (1997) har visat att nyemitterande företag ofta är 
små tillväxtföretag. Fama & French (1993) har i sin tur visat att sådana företag uppvisat 
en dålig avkastning sedan 1963 och därför kan resultaten från Loughrans & Ritters (1995) 
studie lika gärna ha att göra med problemen för små företag som nyemissioners betydelse.  

 Slutligen poängterar Fama att den avvikande Buy-and-Hold-avkastningen för ny-
emissioner krymper väsentligt när aktierna värdeviktas. 

 
Vi vill poängtera att ovanstående resonemang inte bör tolkas som att de långsiktiga 
eventstudier som har genomförts är oviktiga eller felaktiga. Anledningen till att vi tar upp 
denna kritik är att vi vill ge en så heltäckande bild av vårt ämnesområde som möjligt. Fama 
(1991) är en av de forskare som är kritisk till giltigheten i långsiktiga eventstudier. Det finns 
dock andra, till exempel Ross, Westerfield och Jaffe, som anser att resultaten från bland andra 
Loughran & Ritter (1995) tyder på att företagen lyckas med att tajma sina erbjudanden, vilket 
i sin tur tyder på att marknaden är ineffektiv. Ross, Westerfield & Jaffe avslutar med att säga 
att ”these papers, if they stand the test of time, constitute evidence against market 
efficiency”.119 
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5. Empiri 
 
 

Vi inleder empiri-kapitlet med en kort, allmän genomgång av eventstudie-
metoden. Vi fortsätter med en ingående beskrivning av vår metod där vi 
också tar upp kritik mot de val vi gjort. Kapitlet avslutas med en 
presentation av resultaten från våra olika tester. 

 
 
5.1. Allmänt om eventstudie-metoden 
 
1969 introducerades den så kallade eventstudie-metoden av Fama, Fisher, Jensen och Roll. 
Sedan dess har denna metod dominerat de studier som undersöker effekten av olika händelser 
på aktiekursen. Exempel på sådana händelser är uppköp, förändring i utdelningspolicy, 
regeländringar och, som i vårt fall, förändringar i kapitalstruktur.120  
 
I praktiken används eventstudie-metoden i två olika syften: (1) att testa nollhypotesen att 
marknaden på ett effektivt sätt absorberar information och (2) att under antagandet att 
marknaden är effektiv (åtminstone vad det gäller all offentligt tillgänglig information) 
undersöka effekten av en händelse på aktiepriset.121 
 
 

5.2. Vår tillämpning av eventstudie-metoden 
 
5.2.1 Urvalskriterier för nyemitterande företag  
 
Genom Stockholms Fondbörs122 fick vi tillgång till en lista över samtliga registrerade 
nyemissioner mellan åren 1985 och 2002. Med denna lista som hjälp valde vi ut våra 
undersökningsenheter utifrån följande kriterier: 
 
 Företaget måste ha genomfört en företrädesemission och det måste vara noterat på A-, O- 

eller OTC-listan på Stockholms Fondbörs. 
 Företaget får inte ha genomfört någon ytterligare fond- eller nyemission de tre åren före 

respektive efter den av oss undersökta nyemissionen. Detta kriterium överensstämmer 
med våra referensstudiers urvalskriterier och syftar till att få fram ”rena” undersöknings-
enheter och på så sätt ett validare resultat. Om vi hade tagit med företag som genomfört 
flera nyemissioner tätt efter varandra hade det varit svårt att identifiera en enskild 
nyemissions aktiekurspåverkan. 

 Företaget måste finnas kvar på Stockholms Fondbörs tre år efter det att nyemissionen 
genomfördes och information om dess akties månatliga kursutveckling under denna 
period måste vara tillgänglig i databasen SIXTRUST. 
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5.2.2  Val av matchande företag 
 
I vår studie använder vi oss av en så kallad matching approach (matchningsansats) som 
jämförelsemodell, vilket även Loughran & Ritter och Spiess & Affleck-Graves gör i sina 
studier123. En matchningsansats innebär att man uppskattar den avvikande avkastningen 
genom att jämföra avkastningen hos eventföretagen (i vårt fall de nyemitterande företagen) 
med avkastningen hos icke-eventföretag (de matchande företagen) med samma karaktäristika 
som eventföretagen. Syftet med detta tillvägagångssätt är att rensa för branschspecifika 
variationer i den genomsnittliga avkastningen, som hänger samman dels med skillnader i 
förväntad avkastning och dels med slumpmässiga mönster i avkastning hos specifika 
observationsenheter.124 
 
Valet av matchande företag kan ske utifrån många olika faktorer och det finns vissa skillnader 
mellan vårt tillvägagångssätt och våra referensstudiers tillvägagångssätt. Loughran & Ritter 
väljer att enbart utgå ifrån storleken i form av börsvärdet vid val av matchande företag. De tar 
inte hänsyn till branschtillhörighet då de menar att om företag inom samma bransch tajmar 
sina nyemissioner för att utnyttja en branschrelaterad felvärdering, kommer en gruppering 
efter både storlek och bransch att leda till en försämrad möjlighet att identifiera en avvikande 
utveckling. Vidare säger de att flera av de nyemitterande företagen kommer att få samma 
matchande företag om man utgår både från storlek och bransch, eftersom det endast finns ett 
fåtal företag inom samma bransch som också har ett liknande börsvärde.125 
 
Spiess & Affleck-Graves är lite ”flitigare” och arbetar med tre olika grupperingar: (1) storlek i 
form av börsvärde, (2) storlek och bransch samt (3) storlek och book-to-market ratio. De tar 
hänsyn till branschtillhörighet och book-to-market ratio för att minska risken för att viktiga 
aktiepåverkande faktorer ignoreras.126 Fama & French har visat att både börsvärdet och book-
to-market ratio är faktorer som starkt korrelerar med en akties genomsnittliga 
kursutveckling.127 Vidare menar Spiess & Affleck-Graves att grupperingen utifrån både 
storlek och bransch bör betyda att skillnaden i risk (beta) mellan undersökningsenheterna och 
kontrollgruppen blir mindre.128 
 
Fama kritiserar, som tidigare nämnts, i en av sina forskningsartiklar långsiktiga eventstudier 
och menar att de alla brottas med vad han kallar ett bad-model problem. Fama ifrågasätter om 
det över huvud taget går att uppskatta en ”korrekt” förväntad avkastning för längre 
tidsperioder. Denna kritik gäller även matchningsansatsen. Fama menar att även om du som 
forskare tar hänsyn både till börsvärdet och till book-to-market ration, finns det många andra 
faktorer som påverkar aktiekursutvecklingen, vilket gör det mycket svårt att uttala sig om en 
förväntad avkastning.129 
 
I vår studie har vi valt att leta efter matchande företag som både är ungefär lika stora börs-
värdesmässigt och som tillhör samma bransch som de nyemitterande företagen. Anledningen 

                                                           
123 Loughran, Tim & Ritter, Jay, The New Issues Puzzle (1995), s. 23-51, Spiess, Katherine & Affleck-Graves, 
John, Underperformance in long-run stock returns following seasoned equity offerings (1995), s. 243-267 
124 Fama, Eugene, Market efficiency, longterm return, and behavioral finance (1998), s. 293 
125 Loughran, Tim & Ritter, Jay, The New Issues Puzzle (1995), s. 27 
126 Spiess, Katherine & Affleck-Graves, John, Underperformance in long-run stock returns following seasoned 
equity offerings (1995), s. 247 
127 Fama, Eugene & French, Kenneth, The cross-section of expected stock returns (1992), s. 440 
128 Spiess, Katherine & Affleck-Graves, John, Underperformance in long-run stock returns following seasoned 
equity offerings (1995), s. 244  
129 Fama, Eugene, Market efficiency, longterm return, and behavioral finance (1998), s. 292 f 
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till att vi valt att ta hänsyn även till branschtillhörighet är att vi, precis som Spiess & Affleck-
Graves130, anser att en sådan gruppering bör ge ett tillförlitligare resultat då undersöknings-
enheterna och kontrollgruppen uppvisar en större likhet. Ett alternativ hade varit att istället 
använda ett av börsens branschindex för att få fram en avvikande avkastning. Om vi hade 
gjort detta hade vi förvisso diversifierat bort den företagsspecifika risk som tas med vid vår 
metod, men samtidigt hade våra undersökningsenheter ingått i branschindexet, vilket hade 
gjort det svårare att uttala sig om den avvikande avkastningen. Det ska dock poängteras att 
Loughran & Ritter kommer till slutsatsen att nyemitterande företag generellt sett uppvisar en 
dålig utveckling även när olika index fungerar som benchmark.131 
 
Våra val av matchande företag och de kriterier dessa företag måste uppfylla kan sammanfattas 
i följande punkter: 
 
 Företaget måste vara noterat på A-, O- eller OTC-listan på Stockholms Fondbörs. Dock 

måste det inte vara noterat på samma lista som det företag det ska matcha. 
 Det matchande företaget får inte ha genomfört någon ny- eller fondemission tre år bakåt 

eller tre år framåt i tiden från sista handelsdagen i den månad då sista dag för teckning och 
likvid infaller för det företag som det ska matcha. Med hjälp av listorna från Stockholms 
Fondbörs132 har vi säkerställt att ingen emission har förekommit under det av oss 
undersökta tidsspannet. 

 Företaget ska vara ungefär lika stort som och tillhöra samma bransch som dess motpart. 
Spiess & Affleck-Graves väljer ut matchande företag vars börsvärde är lika stort som eller 
större än dess motparts. Anledningen till detta är att de räknar med att storleken på det 
nyemitterande företaget kommer att öka efter nyemissionen.133 Under vår urvalsprocess 
hade vi ingen möjlighet att följa detta kriterium till fullo. Vi var tvungna att ta det 
börsvärde som låg närmast börsvärdet av det företag som skulle matchas, vilket ibland 
innebar att det matchande företagets börsvärde var något mindre än dess motparts. I de fall 
där kravet på både storlek och bransch inte kunde uppfyllas, valde vi ett matchande 
företag som uppfyllde storlekskravet. Anledningen till denna rangordning är Famas åsikt 
att storleken (i form av både börsvärde och book-to-market ratio) korrelerar starkt med 
den genomsnittliga aktiekursutvecklingen.134 Av vårt totala urval (32 stycken) är 25 
enheter matchade både efter storlek och bransch och 7 företag är matchade enbart efter 
storlek. Eftersom inga andra alternativ har funnits förekommer två av de matchande 
företagen två gånger. Ett företag förekommer både som nyemitterande och matchande 
företag, dock med fem års mellanrum, varför detta inte bör ha någon betydelse för 
resultatets giltighet. 

 
5.2.3. Tidsavgränsning 
 
Som tidigare nämnts har vi fått tillgång till listor över samtliga nyemissioner som genomförts 
mellan åren 1985 och 2002. Den tidigaste nyemissionen som ingår i vår studie skedde dock 
1989 eftersom det vid våra efterforskningar visade sig att inget av de företag som genomförde 
företrädesemissioner mellan 1985 och 1988 uppfyllde våra urvalskriterier. Då vi med tanke på 
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studiens estimeringsperiod inte kan ta med nyemissioner som genomförts efter 1999 omfattar 
vår tidsperiod följaktligen åren 1989 till och med 1999.  
 
5.2.4. Estimeringsperiod 
 
Estimeringsperioden i vår undersökning omfattar 36 månader och den är beräknad från sista 
handelsdagen i den månad då sista dag för teckning och likvid infaller. Informationen om sista 
dag för teckning och likvid har hämtats från tidigare nämnda listor från Stockholms 
Fondbörs135. Kursen vi använder är köpkursen. Vår studie skiljer sig från våra referensstudier 
på så sätt att de använder aktiepriset (köpkurs) den dag då nyemissionen träder i kraft och 
följer kursen från detta datum och fem år framåt.136 Anledningen till att vi inte använder 
samma startdag är helt enkelt att det är svårt att få tillgång till information om dagen för 
respektive nyemissions ikraftträdande. Vi har dock i samförstånd med vår handledare, Tore 
Eriksson, kommit fram till att val av exakt startdatum för estimeringsperioden är av mindre 
betydelse vid långsiktiga eventstudier. Vi har tidigare nämnt att vår initiala tanke var att 
undersöka aktiekursutvecklingen under en femårsperiod, men då detta hade medfört ett alltför 
litet antal undersökningsenheter, tvingades vi reducera antalet månader till 36. Vi anser dock 
inte att detta påverkar intressegraden av vår undersökning, då vi menar att en treårsperiod 
räcker för att syftet med vår uppsats ska kunna uppnås. 
 
Hos fyra av våra utvalda företag fick vi endast fram data för 31 (två företag), 32 respektive 35 
månader. För att ändå kunna ta med dessa företag i undersökningen, beräknade vi 
medelavkastningen hos respektive företag under de månader vi hade data för och använde 
denna för de återstående månaderna.  
 
5.2.5. Beräkning av avvikande avkastning 
 
För att med hjälp av eventstudie-metoden kunna analysera den effekt som en händelse har på 
aktiekursen måste först den avvikande avkastningen beräknas. De vanligaste metoderna vid 
sådana beräkningar är Cumulative Abnormal Return (CAR) och Buy-and-Hold Abnormal 
Return (BHAR). Vid båda metoderna definieras den avvikande avkastningen som skillnaden 
mellan den observerade avkastningen hos det undersökta företaget och avkastningen hos en 
jämförande enhet, vilken kan bestå av olika referensportföljer, marknadsindex eller ett, enligt 
fastställda kriterier, matchande företag som inte genomfört den undersökta händelsen.137 
 
Vid beräkning av avvikelseavkastning enligt CAR-metoden definieras den avvikande 
avkastningen för företag i under perioden t enligt formel (2).138 
 
 

ARit = Rit – E(Rit)                    (2) 
 
 
där Rit är avkastningen vid tidpunkten t hos det undersökta företaget som har genomfört 
händelsen och E(Rit)  är avkastningen hos den jämförande enheten vid samma tidpunkt t. 
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137 Barber, Brad & Lyon, John, Detecting long-run abnormal stock returns: the empirical power and 
specification of test statistics (1997), s. 344 
138 ibid 
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Summering av ARit över perioden τ ger summan av avvikelseavkastningen enligt formel 
(3).139 
 

 
                                                       CARiτ =       ARit           (3) 

 
 

Som ett alternativ till CAR-metoden kan också den tidigare nämnda BHAR-metoden 
användas vid beräkning av avvikande avkastning. BHAR grundar sig på den så kallade Buy-
and-Hold-metoden, där man tänker sig att man köper en aktie vid tidpunkten t och behåller 
den under hela perioden τ.140 
 
Holding Period Return för aktie i under tidsperioden τ  beräknas enligt formel (4).141 
 
 
                                                       HPRiτ =        (1 + rit)        (4) 
 
 
där Holding Period Return för den jämförande enheten (HPRmt) beräknas enligt samma 
formel och under samma period τ enligt formel (5).142 
 
 
 
                                                       HPRmτ =         (1 + rmt)      (5) 
 
 
 
För att beräkna den avvikande avkastningen enligt BHAR-metoden jämförs avkastningen för 
det företag som genomför händelsen med avkastningen för den jämförande enheten. 
Jämförelsen görs enligt formel (6).143 
 
 
                (6) 
 
 
 
5.2.5.1. Jämförelse av CAR och BHAR  
 
I en studie från 1997 analyserar Barber och Lyon den empiriska styrkan i de två ovanstående 
metoderna, vilka används flitigt i eventstudier för att undersöka långsiktig avvikande 

                                                           
139 Barber, Brad & Lyon, John, Detecting long-run abnormal stock returns: the empirical power and 
specification of test statistics (1997), s. 344 
140 Ritter, Jay, The long-run performance of Initial Public Offerings (1991), s. 8 
141 ibid 
142 ibid 
143 Barber, Brad & Lyon, John, Detecting long-run abnormal stock returns: the empirical power and 
specification of test statistics (1997), s. 344 
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aktieavkastning.144 I Tabell 3 följer en sammanställning av de två modellerna och de 
jämförelsemetoder som kan användas i respektive metod.145 
 
 
 Metoder för beräkning av avvikande avkastning 
Jämförelsemetod CAR  BHAR  
referensportfölj storlek (i form av börsvärdet)  storlek (i form av börsvärdet)  
 book-to-market book-to-market 
 storlek/ book-to-market storlek/ book-to-market 
 marknadsindex marknadsindex 
matchande företag storlek  storlek  
 book-to-market book-to-market 
 storlek/ book-to-market storlek/ book-to-market 
     
     
Tabell 3: Summering av  jämförelsemetoder och metoder för beräkning av avvikande avkastning. 

    Anm. Vid användning av CAR-modellen kan även Fama-Frenchs 3-faktorsmodell användas, men då vi     
    har valt att använda oss av BHAR-modellen och då 3-faktorsmodellen inte är applicerbar på denna146   
    har vi avstått ifrån att ta med den i jämförelsen. 

 
Barber och Lyon dokumenterar fyra skevheter när långsiktig avvikande avkastning beräknas 
med en referensportfölj, till exempel ett marknadsindex som jämförelseenhet:147 
 
 The measurement bias: BHAR mäter den underliggande variabeln som är av intresse, det 

vill säga den långsiktiga utvecklingen av en aktie relativt en jämförelseenhet, medan CAR 
endast är en skev förutsägelse (biased predictor) av den långsiktig Buy-and–Hold-
avkastningen148, vilket kan leda till felaktiga slutledningar149. 

 The new listing bias: Denna skevhet uppstår på grund av att de undersökta företagen i en 
eventstudie ofta har en lång period med avkastning efter det att händelsen har ägt rum. 
Samtidigt jämförs denna avkastning med ett index eller en referensportfölj, där nya 
företag som börjat handlas först efter det att den undersökta händelsen genomförts ofta 
ingår. 

 The skewness bias: Denna skevhet uppstår på grund av att den långsiktiga avvikelse-
avkastningen är positivt skev. 

 The rebalancing bias: Denna skevhet uppstår då avkastningen hos referensportföljen, ofta 
ett vägt marknadsindex, beräknas under antagande av månatlig ombalansering, vilket inte 
gäller vid beräkning av avkastningen hos de undersökta företagen. 

 
Den förstnämnda skevheten påverkar endast CAR-metoden. The new listing bias och the 
skewness bias påverkar såväl BHAR som CAR medan endast BHAR påverkas av the 
rebalancing bias.150  

                                                           
144 Barber, Brad & Lyon, John, Detecting long-run abnormal stock returns: the empirical power and 
specification of test statistics (1997), s. 341 
145 Barber, Brad & Lyon, John, Detecting long-run abnormal stock returns: the empirical power and 
specification of test statistics (1997), s. 360 
146 ibid  
147Barber, Brad & Lyon, John, Detecting long-run abnormal stock returns: the empirical power and 
specification of test statistics (1997), s. 342 
148 Barber, Brad & Lyon, John, Detecting long-run abnormal stock returns: the empirical power and 
specification of test statistics (1997), s. 368 
149 Barber, Brad & Lyon, John, Detecting long-run abnormal stock returns: the empirical power and 
specification of test statistics (1997), s.370 
150 Barber, Brad & Lyon, John, Detecting long-run abnormal stock returns: the empirical power and 
specification of test statistics (1997), s. 349 
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Barber och Lyon visar i sin studie att de tre sistnämnda skevheterna försvinner då matchande 
företag används som jämförelseenhet. Matchningsansatsen eliminerar the new listing bias, 
eftersom både det undersökta företaget och dess matchande företag måste vara noterade under 
samma händelseperiod. Vidare försvinner the rebalancing bias, då såväl det undersökta 
företagets som det matchande företagets avkastningar beräknas utan att balanseras om. Till 
sist elimineras the skewness bias, då det är lika troligt att det undersökta företaget uppnår en 
stor positiv avkastning som att det matchande företaget gör det. The measurement bias, vilken 
som tidigare nämnts endast påverkar CAR, kvarstår även då matchningsansatsen används. 151 
 
5.2.5.2 Kritik mot CAR och BHAR 
 
Fama kritiserar CAR som metod vid beräkning av långsiktig avvikelseavkastning. Han menar 
att en genomsnittlig månatlig avkastning inte mäter den avkastning som en investerare får 
genom att hålla en aktie under en lång period på ett korrekt sätt. Istället menar han att en 
investerares långsiktiga avkastning bättre fångas genom att multiplicera kortsiktig avkastning 
för att få fram en långsiktig Buy-and-Hold-avkastning, det vill säga genom BHAR-
metoden.152 
 
Även BHAR-metoden har dock kritiserats. Mitchell och Stafford (1997) påpekar att BHAR-
metoden kan ge ett felaktigt intryck av hur fort priset anpassar sig till en händelse. 
Anledningen till detta är att BHAR-värdena kan växa under undersökningsperioden även om 
den första perioden inte innehåller någon egentlig avvikande avkastning.153 
 
5.2.5.3. Vårt val av metod vid beräkning av avvikande avkastning 
 
Vi har valt att använda oss av BHAR-metoden vid våra beräkningar av avvikande avkastning, 
dels då den anses eliminera ovan nämnda skevheter och dels då de studier154 som ligger till 
grund för vår undersökning använder denna metod.  
 
5.2.6. Hypotesprövning 
 
Att statistiskt testa uppställda hypoteser innebär att man med hjälp av slumpmässiga urval 
bedömer trovärdigheten i hypoteserna.155 Det finns två olika typer av statistiska tester, 
ickeparametriska och parametriska, och det är förutsättningarna i undersökningssituationen 
som avgör valet av testmetod. Icke-parametriska metoder används då stickprovet är litet och 
då variablerna inte är normalfördelade, medan parametriska metoder används då 
mätvarialberna är normalfördelade eller då stickproven är stora.156 De förstnämnda metoderna 
har en lägre styrka än motsvarande parametriska metoder157 och i vår undersökning prövar vi 
våra hypoteser med hjälp av parametriska testmetoder, då vi antar att våra mätvariabler är 
normalfördelade. 
 

                                                           
151 Barber, Brad & Lyon, John, Detecting long-run abnormal stock returns: the empirical power and 
specification of test statistics (1997), s. 354 
152 Fama, Eugene, Market efficiency, long-term returns, and behavioral finance (1998), s. 294 
153 ibid 
154 Loughran, Tim & Ritter, Jay, The New Issues Puzzle (1995), s. 23-51, Spiess, Katherine & Affleck-Graves, 
John, Underperformance in long-run stock returns following seasoned equity offerings (1995), s. 243-267  
155 Körner, Svante & Wahlgren, Lars, Statistisk dataanalys (2000), s. 180 
156 Körner, Svante & Wahlgren, Lars, Statistisk dataanalys (2000), s. 304 
157 ibid 
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5.2.6.1. T-test 
 
Enligt Barber och Lyon bör BHAR testas statistiskt genom t-tester enligt formel (7).158 

 
                                                 tBHAR  =   BHAR / (σBHAR /    n  )               (7)           
 
där BHAR är medelvärdet av urvalet, σBHAR är standardavvikelsen hos urvalet och n är antalet 
observationer. T-tester förutsätter att undersökningsvariabeln är normalfördelad och att stick-
provets standardavvikelse är känd. Dessa tester är framför allt av intresse vid små stick-
prov.159 
 
Gränsen för förkastande av nollhypotesen bestäms av signifikansnivån, som är risken för att 
förkasta nollhypotesen när den är sann. Denna risk ska vara liten, men den är omöjlig att helt 
eliminera.160 Vi har testat våra hypoteser vid signifikansnivån 5%. Det kritiska området bildas 
av de värden på testfunktionen vid vilka nollhypotesen ska förkastas. Vid en fastställd 
signifikansnivå ska nollhypotesen förkastas om testfunktionens observerade värde överstiger 
det kritiska värdet.161  
 
Att vi accepterar en nollhypotes innebär inte att vi påstår att den är sann, utan snarare att 
stickprovet inte ger fullständigt stöd för mothypotesen. Trots att man statistisk inte kan 
fastställa en skillnad mellan det hypotetiska värdet och det sanna värdet (vilket är fallet i våra 
tester) kan det alltså ändå finnas en skillnad.162 
 
5.2.6.2. ANOVA-test 
 
I vår studie vill vi undersöka om det föreligger någon skillnad i avkastning då hänsyn tas till 
branschtillhörigheten, det vill säga vi vill jämföra fler än två grupper samtidigt. Om man med 
hjälp av t-tester gör flera jämförelser, ökar risken att någon av dem blir statistiskt signifikant 
utan att i verkligheten vara olika. Detta leder till ett så kallat typ-1-fel, det vill säga att man 
förkastar nollhypotesen då den borde ha accepterats.163 Det går visserligen att sätta en snävare 
gräns för att godta en skillnad genom att välja signifikansnivån 1% eller 0,1%. På detta sätt 
minskar risken för att begå typ-1-fel, men samtidigt ökar risken för att begå typ-2-fel, det vill 
säga att godta nollhypotesen då den borde ha förkastats.164 ANOVA är en variansanalysmetod 
som undviker dessa svårigheter genom att jämföra flera stickprov i ett enda test.165  
 
Då vi från början arbetade med fler än två grupper vid flera av testerna ansåg vi ANOVA-
testet vara det bästa alternativet för vår hypotesprövning. I samråd med Hossein Asgharian166 
reducerade vi dock antalet grupper till två vid alla tester förutom branschtestet, då respektive 
grupp annars hade innehållit ett alltför litet antal enheter. Trots detta har vi arbetat vidare med 
ANOVA-testet, vilket egentligen är onödigt när endast två grupper jämförs. Eftersom p-värdet 

                                                           
158 Barber, Brad & Lyon, John, Detecting long-run abnormal stock returns: the empirical power and 
specification of test statistics (1997), s. 358 
159 Körner, Svante & Wahlgren, Lars, Statistisk dataanalys (2000), s. 202 
160 Körner, Svante & Wahlgren, Lars, Statistisk dataanalys (2000), s.187 
161 ibid 
162 Körner, Svante & Wahlgren, Lars, Statistisk dataanalys (2000), s. 197 
163 Hassmén, Peter & Koivula, Nathalie, Variansanalys (1996), s.10 
164 Hassmén, Peter & Koivula, Nathalie, Variansanalys (1996), s.150 
165 Hassmén, Peter & Koivula, Nathalie, Variansanalys (1996), s.11 
166 Nationalekonomiska Institutionen, Lunds universitet, via mejl 
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vid ANOVA-tester ger samma resultat som t-värdet vid t-tester167 anser vi dock att vårt val av 
hypotesprövningsmetod inte förändrar resultatet. 
 
5.2.7. Metodkritik 
 
Innan vi presenterar resultaten från vår studie, sammanfattas i detta avsnitt den kritik vi vill 
framföra angående vår undersökningsmetod. Vi är medvetna om att vi bortser från viktiga 
faktorer vid vårt urval av matchande företag, varav den viktigaste är book-to-market ration. 
Även intressanta omständigheter kring det nyemitterande företaget, såsom till exempel 
nyemissionens storlek, företagets ålder samt aktiekursutvecklingen åren innan nyemissionen 
bortses ifrån. Orsaken till dessa brister är uppsatsens tidsbegränsning. Det har helt enkelt inte 
funnits tid att behandla alla viktiga aspekter och faktorer och vi har därför varit tvungna att 
koncentrera oss på de faktorer vi i tidigare studier funnit vara av störst betydelse. 
 
Som vi nämner i avsnitt 5.2.2. är sju av undersökningsenheterna matchade med företag som 
inte tillhör samma bransch. Detta anser vi vara en brist i vår uppsats, då urvalskriterierna 
således inte helt och hållet uppfyllts. När det gäller storleken är vi nöjda med de matchningar 
vi gjort, även om några av de matchande företagen uppvisar relativt stora procentuella 
skillnader storleksmässigt jämfört med sina motparter (se Bilaga 2). Då detta skulle kunna ses 
som en brist, vill vi poängtera att de matchningar som gjorts efter börsvärdet är, utifrån de 
kriterier vi ställt upp, de bästa och mest precisa som går att uppnå. 
 
Gällande vårt val av metod för beräkning av avvikande avkastning hänvisar vi till avsnitt 
5.2.5.1. och 5.2.5.2. , där respektive metods för- och nackdelar behandlas. 
 
Som avslutning till denna metodkritik vill vi säga att vi anser att vår studie, trots ovan 
genomgångna brister, uppnår kravet på validitet. Vi har tidigare i uppsatsen slagit fast att vår 
studie har en hög definitionsvaliditet (se avsnitt 2.3.). Vidare anser vi att undersöknings-
enheterna, utifrån de kriterier vi fastställt, är relevanta för problemställningen. Detta innebär 
att vi mäter det vi säger oss mäta, vilket i sin tur gör studien reliabel.  
 
 

5.3. Presentation av studiens resultat 
   
5.3.1. Resultat av avvikande avkastning efter nyemission 
 
Uppsatsens huvudsyfte är att undersöka huruvida företag som genomför nyemissioner 
utvecklas sämre på lång sikt jämfört med företag som inte genomför nyemissioner. (För 
respektive företags BHAR hänvisar vi till Bilaga 1.) För att testa detta formuleras följande 
noll- och mothypotes: 
 
H0 = Det finns ingen skillnad i avkastning på lång sikt mellan företag som genomför en 
nyemission och företag som inte genomför någon nyemission. 

 
H1 = Det finns en skillnad i avkastning på lång sikt mellan företag som genomför en 
nyemission och företag som inte genomför någon  nyemission. 
 
 

                                                           
167 Hossein, Asgharian, Nationalekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet, via mejl 
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 Medelvärde Medelvärde Medelvärde    
Månad HPRn HPRm BHAR t-värde Kritiskt värde Nollhypotes 
1-36 0,275 0,491 -0,216 -1,138 2,040 förkastas ej 

Tabell 4: Resultat av avvikande avkastning efter nyemission. 
 
Vår undersökning består av 32 företag som genomfört en nyemission. Vi testar nollhypotesen 
med 36 månader som estimeringsperiod och med alla företag inkluderade. Som kan utläsas av 
Tabell 4 är den genomsnittliga HPR för nyemitterande företag (HPRn) under 36 månader 27,5 
procent, medan den genomsnittliga HPR för kontrollgruppen (HPRm) är 49,1 procent. Detta 
innebär att medelvärdet på den avvikande avkastningen är –21,6 procent, det vill säga 
nyemitterande företag uppvisar i genomsnitt en sämre avkastning än de matchande företagen 
under en 36-månaders period. Då det kritiska värdet vid en 5-procentig signifikansnivå är 2,04 
kan vi dock inte statistiskt säkerställa den negativa avvikelseavkastningen och således 
förkastas inte nollhypotesen. 
 
I Figur 7 nedan presenterar vi den månatliga avvikande avkastningen mellan undersöknings-
gruppen och kontrollgruppen för att på så sätt förtydliga utvecklingen av BHAR. I Bilaga 3 
presenteras samtliga siffror som ligger till grund för grafen. 
      

Figur 7: Utveckling av den avvikande avkastningen över 36 månader 
  
5.3.2. Resultat av avvikande avkastning vid gruppering efter bransch 
 
För att undersöka om den negativa avvikande avkastningen beror på att en specifik bransch 
har presterat särskilt dåligt, delar vi in våra undersökningsenheter i grupper utifrån den 
bransch de befinner sig i. Analysen tar formen av ett ANOVA-test, där nollhypotesen är att 
det inte finns någon skillnad i avvikande avkastning mellan olika branscher. Resultatet 
presenteras i Tabell 5. Då tjänstebranschen i vår studie endast innehåller ett företag 
(Nordström & Thulin som är ett rederi) väljer vi att utesluta detta företag och denna bransch 
ur detta test.  
 
H0 = Det finns ingen skillnad i avvikande avkastning mellan olika branscher. 
 
H1 = Det finns en skillnad i avvikande avkastning mellan olika branscher. 
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SAMMANFATTNING 
Grupper Antal Summa BHAR Medelvärde BHAR Varians   

Hälsovård 2 -0,508 -0,254 0,186   
Industri 10 1,084 0,108 0,262   
Konsument 3 -1,720 -0,573 0,052   
Finans 5 -0,232 -0,046 0,661   
Fastighet & Bygg 6 1,210 0,202 1,089   
IT 5 -5,990 -1,198 4,285   

       
       

ANOVA       

Variationsursprung KvS fg MKv F p-värde F-krit 
Mellan grupper 7,440 5 1,488 1,335 0,282 2,603 
Inom grupper 27,871 25 1,115    

       
Totalt 35,311 30     

Tabell 5: ANOVA-test av avvikande avkastning under 36 månader med indelning efter bransch. 
 
Resultatet av testet säger att nollhypotesen inte kan förkastas. I fyra av sex branscher uppvisar 
dock de nyemitterande företagen en sämre utveckling än sina matchande företag. Som kan 
utläsas av Tabell 5, uppvisar IT-branschen en kraftigt negativ avvikande avkastning. 
Hälsovård, Konsument och Finans uppvisar också en negativ genomsnittlig BHAR, dock inte 
i samma storleksordning som IT.  
 
5.3.3. Resultat av avvikande avkastning efter nyemission rensat för IT- 
          branschen 
 
Resultatet från ANOVA-testet enligt Tabell 5 föranleder oss att undersöka den avvikande 
avkastningen efter nyemission rensat från IT-företagen, då dessa tycks stå för en stor del av 
det negativa resultatet. Vi gör därför om vårt initiala test (se avsnitt 5.3.1.) och prövar 
nedanstående hypoteser: 
 
H0 = Det finns ingen skillnad i avkastning på lång sikt mellan företag som genomför en 
nyemission och företag som inte genomför någon nyemission (IT-branschen exkluderad). 
 
H1 = Det finns en skillnad i avkastning på lång sikt mellan företag som genomför en 
nyemission och företag som inte genomför någon  nyemission (IT-branschen exkluderad). 
 
 

 Medelvärde Medelvärde Medelvärde    
Månad HPRn HPRm BHAR t-värde Kritiskt värde Nollhypotes 
1-36 0,236 0,270 -0,034 -0,250 2,056 förkastas ej 

Tabell 6: Resultat av avvikande avkastning efter nyemission rensat från IT-branschen. 
 
Efter att ha uteslutit IT-branschen i undersökningen, visar det sig att medelvärdet av BHAR 
ändrar sig markant. Inbegriper vi IT-branschen blir det genomsnittliga värdet av BHAR 
knappt –22%, medan genomsnittet efter borttagandet av IT-branschen blir drygt –3%. En 
utförligare analys av detta resultat följer i kapitel 6. 
 
Vi vill klargöra att vi i fortsättningen kommer att bortse från IT-företagen, då vi anser att detta 
gör resultaten tillförlitligare. 
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5.3.4. Resultat av avvikande avkastning efter nyemission med hänsyn tagen  
          till den totala nyemissionsfrekvensen 
 
Loughran & Ritter kommer fram till att de företag som nyemitterar under år då nyemissions-
verksamheten är hög i allmänhet har en sämre utveckling än de företag som genomför 
nyemissioner under år då frekvensen är låg.168 Vi undersöker därför huruvida det finns 
liknande tendenser på den svenska marknaden. I Bilaga 4 anger vi hur många nyemissioner 
som genomförts totalt under de år som vi undersöker. Vi delar in enheterna i grupperna 
”Många nyemissioner” och ”Få nyemissioner”, där de nyemitterande företagen klassificeras 
efter om nyemissionen genomförts under år vars totala antal nyemissioner ligger över 
respektive under medianen (11 st) av det totala antalet nyemissioner per år. Än en gång 
genomför vi ett ANOVA-test, denna gång med följande hypoteser: 
 
H0 = Det finns ingen skillnad i avkastning på lång sikt mellan företag som nyemitterar då 
nyemissionsverksamheten är låg och företag som nyemitterar då nyemissionsverksamheten är 
hög.  
 
H1 = Det finns en skillnad i avkastning på lång sikt mellan företag som nyemitterar då 
nyemissionsverksamheten är låg och företag som nyemitterar då nyemissionsverksamheten är 
hög.  
 
SAMMANFATTNING 

      

Grupper Antal Summa Medel BHAR Varians   
Få nyemissioner 4 -1,906 -0,476 0,506   
Många nyemissioner 23 0,994 0,043 0,471   

       
       

ANOVA       

Variationsursprung KvS fg MKv F p-värde F-krit 
Mellan grupper 0,920 1 0,920 1,938 0,176 4,242 
Inom grupper 11,870 25 0,475    

       
Totalt 12,790 26     

Tabell 7: ANOVA-test av antalet nyemissioner, 36 månader, rensat för IT. 
 
Inte heller denna gång kan nollhypotesen förkastas. Som sammanfattningen i Tabell 7 visar, 
uppvisar de företag som nyemitterat under år då frekvensen är hög en bättre utveckling än de 
företag som genomfört nyemissioner när frekvensen varit låg. Det ska dock poängteras att 
fördelningen mellan de olika grupperna är mycket ojämn och att endast fyra företag finns 
representerade i gruppen ”Få nyemissioner”.  
 
5.3.5. Resultat av avvikande avkastning efter nyemission med hänsyn tagen  
          till företagens börsvärde 
 
När det gäller betydelsen av det nyemitterande företagets storlek för aktiekursutvecklingen, 
väljer vi att dela in de nyemitterande företagen i två grupper, stora och små företag. Då det i 
vår undersökning ingår ett fåtal mycket stora företag och ett flertal mindre företag (se Bilaga 
2), ger medianen av börsvärdena (0,77 miljarder kronor) en alltför skev indelning. Istället 
delas företagen in efter medelvärdet av börsvärdena (7 miljarder kronor), där företag vars 
                                                           
168 Loughran, Tim & Ritter, Jay, The New Issues Puzzle (1995), s. 24 
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börsvärde är lika med eller större än medel klassificeras som stora företag medan de vars 
börsvärde är under medel klassificeras som små företag. Följande hypoteser formuleras för att 
testa storlekens inverkan: 
 
H0 = Det finns ingen skillnad i avkastning på lång sikt mellan små och stora företag. 
 
H1 = Det finns en skillnad i avkastning på lång sikt mellan små och stora företag. 
 
SAMMANFATTNING      

Grupper Antal Summa Medel BHAR Varians   
Stora företag 7 1,983 0,283 0,538   
Små företag 20 -3,361 -0,168 0,472   

       
ANOVA       

Variationsursprung KvS fg MKv F p-värde F-krit 
Mellan grupper 1,056 1 1,056 2,165 0,154 4,242 
Inom grupper 12,198 25 0,488    

       
Totalt 13,254 26     

Tabell 8: ANOVA-test med hänsyn tagen till de nyemitterande företagens börsvärde, 36 månader, rensat för IT. 
 
Som tabellen ovan visar, utvecklas de små företagen mycket sämre på lång sikt än de stora 
företagen i vår undersökning. Det är till och med så att de stora företagen uppvisar en positiv 
utveckling efter nyemissionen på lång sikt. Även om nollhypotesen inte heller vid detta test 
kan förkastas, är resultat intressant och kommer att behandlas mer ingående i vår analys. 
 
5.3.6. Resultat av avvikande avkastning efter nyemission med hänsyn tagen  
          till motiv till nyemissionen 
 
Vårt andra syfte är att undersöka om den bakomliggande anledningen till nyemissionen har 
någon betydelse för utvecklingen av aktiekursen. Vi delar in företagen i två grupper efter det 
motiv som anges i prospekten (se Bilaga 2 eller avsnitt 3.4). Även här använder vi ett 
ANOVA-test och formulerar hypoteserna enligt nedan: 
 
H0 =Det finns ingen skillnad i avvikande avkastning när hänsyn tas till motivet till   
       nyemissionen. 
 
H1 = Det finns en skillnad i avvikande avkastning när hänsyn tas till motivet till   
        nyemissionen. 
 
 
SAMMANFATTNING       

Grupper Antal Summa Medel BHAR Varians   
Expansion & förvärv 18 -0,033 -0,002 0,329   
Stärka finansiell ställning 9 -0,879 -0,098 0,892   
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ANOVA       

Variationsursprung KvS fg MKv F p-värde F-krit 
Mellan grupper 0,055 1 0,055 0,108 0,745 4,242 
Inom grupper 12,735 25 0,509    

       
Totalt 12,790 26     

Tabell 9: ANOVA-test av motiv till nyemission, 36 månader, rensat för IT. 
 
Även vid detta test accepteras nollhypotesen, men det finns en skillnad mellan de båda 
grupperna. De företag som använder kapitaltillskottet från nyemissionen till att förbättra den 
finansiella situationen utvecklas sämre (cirka 10%) i förhållande till kontrollgruppen än de 
företag vars syfte med nyemissionen är förvärv eller expansion. 
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6. Analys 
 
 

I detta kapitel kommer vi att analysera de erhållna resultaten från vår 
undersökning som presenterades i föregående kapitel. För att läsaren ska få 
en bättre förståelse för hur vi arbetat och varför vi har gjort de 
grupperingar vi gjort, kommer vi att analysera respektive undersökningsdel 
för sig. Vi kommer även att göra en sammanfattande analys som är direkt 
knuten till de frågeställningar denna uppsats syftar till att besvara.  

 
 
Innan vi presenterar vår analys, vill vi poängtera att ett genomgående problem i vår studie har 
varit att vi inte har fått någon statistisk signifikans i någon utav våra tester. Detta tror vi 
framför allt har sin grund i det ringa antalet undersökningsenheter. Även om detta kan ses 
som en nackdel, anser vi det dock vara möjligt att föra en generell diskussion utifrån de 
resultat vi har fått fram, speciellt då vår studie är en totalundersökning och därmed innehåller 
samtliga möjliga undersökningsenheter som urvalskriterierna medger. 
 
Det första test vi utför syftar till att ge oss ett generellt svar på frågan om det finns någon 
skillnad i avkastning på lång sikt mellan företag som genomför en nyemission och företag 
som inte genomför någon nyemission. Vid en jämförelse mellan avkastningen hos samtliga 
företag som genomför en nyemission och samtliga matchande företag, får vi fram ett resultat 
(presenterat i Tabell 4) som tyder på att en sådan skillnad finns även bland svenska företag. 
De nyemitterande företagen utvecklas i genomsnitt knappt 22 procent sämre än sina 
matchande motsvarigheter och avvikelseavkastningen är negativ under hela estimerings-
perioden (Figur 7). Även om den negativa utvecklingen inte uppvisar någon statistisk 
signifikans är resultatet i linje med både Loughran & Ritter och Spiess & Affleck-Graves169. 
En intuitivt logisk analys av detta resultat är, med utgångspunkt från den teoretiska 
referensram referensstudier ger oss, att företagen nyemitterar när aktien är högt värderad. På 
så sätt lyckas de tajma sina nyemissionserbjudanden vid tidpunkter då investerare är beredda 
att betala ett alltför högt pris för aktierna. Denna tolkning stämmer överens med den 
management timing interpretation som både Loughran & Ritter och Spiess & Affleck-Graves 
gör170 och talar emot den effektiva marknadshypotesen. Så långt tyder således resultatet på att 
den svenska marknaden är ineffektiv och att våra undersökningsenheter genomfört sina 
nyemissioner vid väl valda tidpunkter. 
 
Vid en närmre granskning visar det sig emellertid att denna initiala analys inte är korrekt. Vid 
gruppering efter branschtillhörighet, ett test vi genomför för att undersöka huruvida resultatet 
av vår studie beror på att företag inom vissa branscher presterar särskilt dåligt, visar det sig att 
det finns en markant skillnad i avvikande avkastning mellan olika branscher. Även om den 
avvikande avkastningen är negativ i majoriteten av branscherna, fyra av sex, uppvisar IT-
branschen en misstänksamt kraftig negativ utveckling. Vi gör därför om testet rensat från IT-
företagen för att se om det initiala resultatet beror på den negativa utvecklingen inom IT-
branschen. Det visar sig mycket riktigt att medelvärdet av BHAR över 36 månader rensat för 
IT-företagen ändrar sig markant. Den tidigare BHAR var cirka –22%, medan BHAR efter 

                                                           
169 Loughran, Tim & Ritter, Jay, The New Issues Puzzle (1995), s. 23-51, Spiess, Katherine & Affleck-Graves, 
John, Underperformance in long-run stock returns following seasoned equity offerings (1995), s. 243-267 
170 Loughran, Tim & Ritter, Jay, The New Issues Puzzle (1995), s. 46, Spiess, Katherine & Affleck-Graves, John, 
Underperformance in long-run stock returns following seasoned equity offerings (1995), s. 266 
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borttagandet av IT-företagen sjunker till knappt –3%. Spiess & Affleck-Graves teori att 
resultatet av deras studie inte beror på en kraftigt avvikande avkastning inom vissa 
branscher171, stämmer således inte överens med vårt resultat. Med hänsyn tagen till detta faller 
också resonemanget ovan att resultatet från vår studie är likt resultaten presenterat i våra 
referensstudier. Visserligen utvecklas de nyemitterande företagen fortfarande generellt sett 
sämre än sina matchande företag, men det går inte att ignorera det faktum att vårt resultat över 
36 månader huvudsakligen beror på att några företag inom IT-branschen har utvecklats 
avsevärt sämre än sina matchande företag. Det ligger utanför studiens syfte att förklara detta 
resultat och vi kan inte uttala oss om den avvikande utvecklingen har något att göra med att 
IT-företagen har genomfört nyemissioner. 
 
Loughran & Ritter menar att nyemissionsverksamheten är samlad kring vissa år och ett av 
deras argument för att marknaden är ineffektiv är att de företag som nyemitterar under dessa 
år utvecklas sämre än företag som genomför nyemissioner när frekvensen är låg. Detta tyder 
på att företagsledningar tajmar sina nyemissioner för att på så sätt utnyttja en irrationellt 
optimistisk marknad.172 Vårt resultat ger inte stöd åt denna teori. Visserligen är 
nyemissionerna även i vår studie samlade under specifika år (i vår studie är nyemissions-
verksamheten som störst under åren 1993, 1994 och 1999), men de företag som genomför 
nyemissioner då frekvensen är hög utvecklas bättre än sina matchande företag, medan företag 
som genomför nyemissioner då frekvensen är låg utvecklas sämre än sina matchande företag. 
Detta innebär att tajmingteorin inte kan appliceras på vår studie. Visserligen är antalet företag 
under år då frekvensen är låg mycket litet och tillförlitligheten vad det gäller ett generellt 
resonemang kring dessa är således låg. Vi har dock i vår studie många företag under år då 
nyemissionsverksamheten är hög och därför anser vi att resultatet för dessa företag är relativt 
tillförlitligt, även om vi inte heller här kan påvisa någon statistisk signifikans.  
 
Den sista grupperingen vi gör för att förklara vårt resultat är att dela in företagen i två olika 
grupper utifrån deras storlek, då det råder oenighet kring storlekens betydelse. Fama menar att 
resultat av Loughrans & Ritters (1995) studie mycket väl kan hänga samman med att 
majoriteten av företagen i studien är små och att resultatet därmed inte har något att göra med 
att de genomfört nyemissioner.173 Spiess & Affleck-Graves menar dock att den långsiktiga, 
negativa utvecklingen efter nyemission som deras studie påvisar inte har något att göra med 
företagets storlek.174 Då populationen i vår studie till största delen består av små företag som 
utvecklats klart sämre efter nyemission än de företag i vår undersökning som vi betecknar 
som stora, ger vår studie ett visst stöd åt Famas teori. Även i detta fall skiljer sig alltså vårt 
resultat från våra referensstudier, då det till och med är så att de stora företagen, vilka i vår 
studie endast är sju till antalet, uppvisar en positiv långsiktig utveckling efter nyemissionen.  
 
Om man summerar analysen av vår studies resultat, står det klart att det inte stämmer överens 
med den teoretiska referensram som tidigare forskning inom ämnesområdet etablerat. Vår 
studie ger inte stöd åt teorin att företag som genomför nyemissioner lyckas ”lura” marknaden 
och därför uppvisar en negativ långsiktig utveckling. Den generella, negativa utveckling som 
vår studie presenterar beror snarare på att ett fåtal nyemitterande IT-företag utvecklats särskilt 
dåligt i förhållande till sina matchande företag. Således finns det inget i vårt resultat som tyder 

                                                           
171 Spiess, Katherine & Affleck-Graves, John, Underperformance in long-run stock returns following seasoned 
equity offerings (1995), s. 262 
172 Loughran, Tim & Ritter, Jay, The New Issues Puzzle (1995), s. 24 
173 Fama, Eugene, Market efficiency, long-term returns and behavioral finance (1998), s. 297 ff 
174 Spiess, Katherine & Affleck-Graves, John, Underperformance in long-run stock returns following seasoned 
equity offerings (1995), s. 255 f 
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på att den svenska marknaden är ineffektiv och att företag kan utnyttja detta vid nyemissioner. 
En möjlig tolkning av den skillnad som finns mellan vårt resultat och resultatet i tidigare 
studier är att den svenska marknaden uppvisar en större effektivitetsgrad än den amerikanska. 
Denna tolkning är i linje med Hambergs antydan att informationen på den svenska marknaden 
är mindre asymmetriskt fördelad än vad informationen är på den amerikanska175. Vår studie är 
dock för liten för att vi ska kunna ”glorifiera” den svenska marknaden på detta sätt. Det finns 
andra tänkbara förklaringar till varför vår studie ger ett annat resultat än tidigare studier. Då 
våra referensstudier är genomförda på den amerikanska marknaden måste man vid en 
applicering av dessa på den svenska marknaden vara försiktig, då skillnader i marknads-
karaktäristika kan påverka studiens resultat. En tänkbar anledning till att vår studie visar en 
annan bild av utvecklingen efter nyemission jämfört med våra referensstudier kan således 
vara ett resultat av att Stockholmsbörsen är för liten för att vår population ska kunna uppvisa 
samma karaktäristika som våra referensstudier, det vill säga att de företag som ingår i vår 
studie inte liknar de företag som våra referensstudier undersöker i tillräckligt hög grad. Vidare 
måste än en gång betonas att skillnader i metodik kan ha stor betydelse. Vi ignorerar många 
intressanta faktorer som skulle kunna bidra till en mer rättvisande bild, varav den viktigaste är 
book-to-market ration. Emellertid kvarstår det faktum att de grupperingar vi gjort, vilka i sig 
är av tillräcklig betydelse för ett generellt uttalande, inte ger stöd åt de rådande teorierna inom 
forskningsområdet.  
   
Uppsatsens andra syfte är att undersöka vilken roll motivet till nyemissionen spelar för 
aktiens kursutveckling. Som vi nämner i teorikapitlet har vi inte funnit någon studie som 
undersökt den långsiktiga aktiekursutvecklingen vid nyemissioner med hänsyn tagen till den 
bakom-liggande anledningen till nyemissionen. De kortsiktiga studier176 som undersökt 
motivets betydelse har funnit att bakgrunden till nyemissionen inte spelar någon betydande 
roll. Signal-effekten är i allmänhet negativ, även om den är något mindre negativ om 
nyemissionen ska användas till nya investeringar. I vår inledande ämnes- och 
problemdiskussion framförde vi vår förvåning vad det gällde resultatet av dessa studier, då vi 
anser att det borde vara av större betydelse vad kapitaltillskottet från en nyemission ska 
användas till. Även om vi inte heller i detta fall kan påvisa någon statistisk signifikans, finns 
det en skillnad i avkastning mellan de två grupper vi valt att dela in undersökningsenheterna i. 
De företag som använder kapital-tillskottet till expansion eller företagsförvärv uppvisar en 
bättre utveckling än de företag vars syfte med nyemissionen är att förbättra finanserna. Detta 
resultat är i linje med den tanke vi själva hade inför undersökningen, då de företag vars 
nyemissioner syftar till att genomföra det vi anser vara ”positiva” projekt utvecklas bättre än 
företag som tvingas genomföra nyemissioner på grund av dåliga finanser. Vi trodde emellertid 
att denna skillnad skulle vara större än vad vårt test visar. Med tanke på att det finns risker 
förknippade med förvärv eller andra stora investeringar som aktieägarna vill bli 
kompenserade för, borde företagen enligt vår mening utvecklas bättre än vad fallet är i vår 
studie. Vår långsiktiga studie pekar därmed i samma riktning som Masulis & Korwars och 
Mikkelsons & Partchs signaleffektsstudier177, då det ”positiva” motivet inte har någon större 
positiv effekt på aktiekursen, utan endast bromsar upp den negativa utvecklingen. En möjlig 
förklaring till varför skillnaden mellan de två grupperna inte är större, är att nyemissioner inte 
ses som en bra kapitalanskaffningskälla av marknaden. Detta kan hänga samman med pecking 

                                                           
175 Hamberg, Mattias, Strategic Financial Decisions (2001), s. 219 
176 Masulis, Ronald & Korwar, Ashok, Seasoned equity offerings: An empirical investigation (1986),  s. 116 
samt  Mikkelson, Wayne & Partch, Megan, Valuation effects of security offerings and the issuance process 
(1986), s. 33 
177 Masulis, Ronald & Korwar, Ashok, Seasoned equity offerings: An empirical investigation (1986),  s. 91-118 
samt  Mikkelson, Wayne & Partch, Megan, Valuation effects of security offerings and the issuance process 
(1986), s. 31-60 
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order-teorin178 som säger att extern finansiering (framför allt i form av nytt eget kapital) är det 
sämsta alternativet vid anskaffning av nytt kapital. Resultatet kan också jämföras med Millers 
& Rocks (1982) teori179 att behov av extern finansiering tyder på att de internt genererade 
medlen är otillräckliga för den planerade verksamheten, vilket i sin tur innebär att företagen 
har justerat ned sina förväntningar på framtida kassaflöden med en negativ kursutveckling 
som följd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
178 Myers, Stewart, The Capital Structure Puzzle (1984), s. 581 
179 Barclay, M. & Litzenberger, R., Announcement effects of new equity issues and the use of intraday price data 
(1988), s. 74 
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7. Slutsatser 
 
 

Detta kapitel har till syfte att knyta ihop det vi har kommit fram till i denna 
uppsats. Vi kommer att dra slutsatser kring våra resultat och också kring 
den arbetsprocess vi nu har bakom oss. Kapitlet avslutas med förslag till 
vidare forskning inom ämnesområdet. 

 
 
Denna uppsats huvudsyfte har varit att undersöka huruvida företag som genomför 
nyemissioner utvecklas sämre på lång sikt än vad matchande företag som inte nyemitterar gör. 
32 nyemitterande företag finns representerade i vår studie och slutsatsen som vi drar är att det, 
inom ramarna av denna uppsats, inte finns bevis för att företag som genomför nyemissioner 
utvecklas sämre på lång sikt än vad man kan förvänta sig. Visserligen har vi funnit en negativ 
BHAR mellan undersökningsgruppen och kontrollgruppen, men denna beror snarare på att de 
IT-företag som finns representerade utvecklas särskilt dåligt i förhållande till sina matchande 
företag och inte på att nyemitterande företag generellt sett är sämre långsiktiga investeringar. 
Således ger vår studie inte ytterligare djup åt de teorier som genererats ur tidigare forskning 
inom området. 
 
Uppsatsen andra syfte har varit att undersöka det bakomliggande motivets betydelse för den 
långsiktiga aktiekursutvecklingen efter en nyemission. Vår studie visar att nyemissioner inte 
är någon ”magisk” lösning för företag som är i finansiell kris, men den visar också att även 
företag som genomför nyemissioner av ”positiva” anledningar uppvisar en svag aktiekurs-
utveckling jämfört med sina matchande företag. Resultatet från vår studie visar dock att det 
finns en skillnad mellan de två grupperna och vi drar därför slutsatsen att motivet faktiskt har 
en inverkan på aktiekursen. Vi tillstår dock att det behövs fler och mer omfattande 
undersökningar kring denna fråga innan vår slutsats kan få en generellt giltig status. 
 
Vår arbetsprocess har till stor del styrts av den teoretiska referensram som våra referensstudier 
etablerat och så här i efterhand kan sägas att den väg dessa studier lett oss in på snarare 
förklarar hur det inte ser på den svenska marknaden, än hur det faktiskt ser ut. Den slutsats vi 
möjligen kan dra utifrån de tester och grupperingar vi gjort och med den befintliga teoretiska 
referensramen som vägvisare, är att den svenska marknaden inte uppvisar samma 
ineffektivitet som den amerikanska. Med andra ord kan svenska företag inte utnyttja 
asymmetriskt fördelad information till sin egen fördel vid nyemissioner. Som vi nämner i vår 
analys känns det dock alltför vådligt att ur vår förhållandevis lilla studie dra en allmänt 
rådande slutsats kring frågan om den svenska marknadens effektivitet. Det finns många 
faktorer som hade varit intressanta att inbegripa i undersökningen och deras närvaro hade 
säkert gett en ännu bättre bild av ämnesområdet.  
 
Redan under arbetets gång insåg vi att vi på grund av tidsbrist skulle bli tvungna att ignorera 
en del viktiga aspekter, som till exempel nyemissionens storlek, aktiekursutvecklingen tiden 
före nyemissionen och företagens book-to-market ratio. Häri ligger en del av den problematik 
som vi upplevt att en applicering av amerikanska studier på den svenska marknaden medför. 
Det är med tanke på den svenska börsens storlek och uppsatsens tidsbegränsning omöjligt att 
få ett lika stort antal undersökningsenheter som de amerikanska studierna har och att ta 
hänsyn till alla relevanta faktorer. Då vi i möjligaste mån har följt våra referensstudiers 
urvalskriterier har detta medfört att populationen i vår studie är för liten för att någon statistisk 
signifikans ska kunna uppnås. Till följd av detta har vi varit tvungna att föra generella 
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resonemang kring de tendenser som våra olika tester har visat. Samtidigt vill vi betona att vår 
studie är en totalundersökning, då den grupp av nyemitterande företag som vi arbetat med 
innehåller samtliga möjliga enheter som de stränga urvalskriterierna medger. Detta anser vi 
till stor del uppväga bristen på statistisk signifikans. Slutsatsen vi drar från vårt resonemang 
kring uppsatsen arbetsprocess är att det har varit svårare att arbeta efter amerikanska 
referensstudier än vad vi från början trodde. Arbetet med att leta fram ”godkända” 
undersökningsenheter och passande matchande företag har varit oerhört tidskrävande och vi 
har insett att det komplexa och omfattande forskningsområde vi befinner oss inom, kräver 
mer tid än vad vi har haft tillgång till för att belysas på ett fullt ut tillfredsställande sätt.  
 
 

7.1. Förslag till vidare forskning 
 
Vi har tidigare i uppsatsen nämnt att forskningsområdet vi befinner oss inom är mycket 
komplext och det finns ett stort antal relevanta faktorer som kan inbegripas i studier av detta 
slag. Vi har, utifrån de studier som gjorts på den amerikanska marknaden, valt ut några av de 
faktorer vi anser vara viktigast. Det finns dock luckor i vår studie som andra 
forskare/uppsatsgrupper kan hjälpa till att fylla. Det hade enligt vår mening varit av stort 
intresse att undersöka exempelvis betydelsen av nyemissionens storlek och aktiekursens 
utvecklingen under perioden före nyemissionen. Vidare kan man istället för att utgå ifrån 
börsvärdet använda book-to-market förhållandet vid en storleksjämförelse samt arbeta med en 
femårig estimingsperiod. Då den svenska börsens litenhet i förhållande till den amerikanska 
utgör ett problem vid en användning av amerikanska referensstudier, föreslår vi att framtida 
forskare använder den nordiska marknaden som utgångspunkt, istället för enbart den svenska. 
Slutligen kan framtida studier (givet att forskningen bedrivs under längre perioder än vad 
fallet har varit med denna uppsats) ta med alla typer av nyemissioner för att på så sätt ge en 
mer omfattande bild av området. 
 
När det gäller motivets betydelse finns det möjligheter att utöka antalet grupper till förslagsvis 
tre eller fyra. Vidare kan undersökningen genomföras under en längre tidsperiod så att fler 
företag kan inbegripas. 
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Bilaga 1: Sammanställning av avvikande avkastning. 
 
 

År Företag HPRn Match. Ftg HPRm BHAR 

1999 Array 0,0105 Perbio Sc. 3,0973 -3,0868 
 Atlas Copco 0,9424 Sandvik 1,2154 -0,2730 
 Realia 1,7119 Fastpartner 0,8714 0,8404 
 SCA 1,2636 Scania 0,4849 0,7787 
 SEB 0,8529 Skandia 0,1798 0,6732 

1998 Active Biotech 0,5477 Beijer Alma 1,1061 -0,5584 
 BioGaia 0,8200 Sintercast 0,7692 0,0508 
 Doro 0,1650 Beijer Alma 0,8519 -0,6868 
 Graphium 1,1339 Bong Ljung. 1,4444 -0,3105 
 Haldex 0,6754 Finnveden 0,4670 0,2083 
 Pandox 1,4746 Heba 1,2625 0,2121 

1997 BT Industries 1,3258 Celsius 1,4535 -0,1277 
 Monark 0,5294 Diös 1,3356 -0,8062 

1996 Frontec 0,9487 Wallenstam 0,8636 0,0851 
 Måldata 1,5378 Enea 5,1794 -3,6416 

1995 Solitair 1,3929 OEM 2,1538 -0,7610 
1994 Avesta Sheff. 1,7379 SSAB 2,1288 -0,3909 

 Lap Power 4,7097 Enea 3,5753 1,1343 
 Nordstr. & Th. 0,6848 Frontline 1,2167 -0,5319 
 Norsk Hydro 1,5022 Forsheda 2,1863 -0,6841 
 SIAB 1,4434 JM 2,0437 -0,6003 
 Skandia 2,3376 TryggHansa 1,3824 0,9553 
 Sydkraft 2,1429 Graninge 1,1448 0,9980 

1993 Active  3,2333 Midway 1,5106 1,7227 
 Beijer Alma 2,0351 VLT 1,7917 0,2434 
 SCA 1,0225 Sandvik 1,2262 -0,2037 
 SEB 0,9083 Investor 1,6879 -0,7796 
 Wihlborgs 1,3810 Sifab 1,1169 0,2640 

1992 Celtica 1,0000 Hilab 2,2500 -1,2500 
1990 Atlantica 0,5059 Brio 0,8256 -0,3197 
1989 IBS 0,2222 WM-Data 0,7029 -0,4806 

 Tivox 0,6000 Martinsson 0,1750 0,4250 

medel  1,274978074  1,490653818 -0,215675744 
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Företag Börsvärde  Bransch År för 

nyem. 
Motiv Matchande  Börsvär

de  
Bransch 

 (mdkr)    företag (mdkr)  

Active Bio. 0,9 Hälsovård 1998 Förbättra fin. Beijer Alma* 0,9 Industri 
Active  0,04 Fastighet & 

Bygg 
1993 Förbättra fin. Midway* 0,09 Finans 

Array 1,1 IT 1999 Förbättra fin. Perbio 
Science* 

1,2 Hälsovård 

Atlantica 0,3 Finans 1990 Expansion Brio* 0,3 Konsument 
Atlas Copco 32 Industri 1999 Expansion Sandvik 35 Industri 
Avesta  5,9 Industri 1994 Expansion SSAB 7,1 Industri 
Beijer Alma 0,07 Industri 1993 Förbättra fin. VLT 0,08 Industri 
Bio Gaia 0,2 Hälsovård 1998 Expansion Sintercast 0,3 Hälsovård 
BT Industries 2,5 Industri 1997 Förvärv Celsius 2,7 Industri 
Celtica 0,09 Fastighet & 

Bygg 
1992 Förbättra fin. Hilab 0,13 Fastighet & Bygg 

Doro 0,7 Konsument 1998 Förvärv Beijer Alma 0,7 Konsument 
Frontec 0,8 IT 1996 Expansion Wallenstam* 0,8 Fastighet & Bygg 
Graphium 0,2 Konsument 1998 Förvärv Bong 

Ljungdals 
0,5 Konsument 

Haldex 2,4 Industri 1998 Förvärv Finnveden 1,7 Industri 
IBS 0,2 IT 1989 Förbättra fin. WM-Data 0,3 IT 
Lap Power 0,07 IT 1994 Expansion Enea 0,11 IT 
Monark 0,8 Konsument 1997 Förvärv Diös* 0,8 Fastighet & Bygg 
Måldata 0,2 IT 1996 Expansion Enea 0,3 IT 
Nordstr. & Th. 1,4 Tjänster 1994 Expansion Frontline 0,9 Tjänster 
Norsk Hydro 0,5 Industri 1994 Expansion Forsheda 0,6 Industri 
Pandox 0,6 Fastighet & 

Bygg 
1998 Expansion Heba 0,6 Fastighet & Bygg 

Realia 0,3 Fastighet & 
Bygg 

1999 Förbättra fin. Fastpartner 0,4 Fastighet & Bygg 

SCA 33 Industri 1999 Expansion Scania 29 Industri 
SCA 25 Industri 1993 Expansion Sandvik 31 Industri 
SEB 52 Finans 1999 Förvärv Skandia 56 Finans 
SEB 30 Finans 1993 Förbättra fin. Investor 21 Finans 
SIAB 1,1 Fastighet & 

Bygg 
1994 Förbättra fin. JM 1,1 Fastighet & Bygg 

Skandia 13 Finans 1994 Expansion Trygg Hansa 11 Finans 
Solitair 0,3 Finans 1995 Förbättra fin. OEM* 0,3 Konsument 
Sydkraft 17 Industri 1994 Expansion Graninge 7 Industri 
Tivox 0,5 Industri 1989 Expansion Martinsson 0,5 Industri 
Wihlborgs 0,05 Fastighet & 

Bygg 
1993 Förbättra fin. Sifab 0,19 Fastighet & Bygg 

* = Det matchande företaget är endast utvalt efter storlek, ej bransch. 
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Bilaga 3: Sammanställning över respektive företags månatliga BHAR över    
                månad 1-36. 

 1999     1998      1997  1996   
m
ån 

Array Atl. Co. Realia SCA SEB Active. 
B 

BioGaia Doro Graphi
um 

Haldex Pandox BT-Ind. Monark 
S. 

Frontec   

 BHAR BHAR BHAR BHAR BHAR BHAR BHAR BHAR BHAR BHAR BHAR BHAR BHAR BHAR   
1 0,318 -0,139 -0,003 0,063 0,021 -0,083 -0,234 0,021 -0,069 0,073 -0,049 0,061 -0,144 -0,079  
2 0,624 -0,169 0,013 0,124 -0,373 -0,115 -0,319 0,154 -0,081 0,024 0,021 -0,004 -0,101 -0,317  
3 2,360 -0,153 0,034 -0,017 -0,490 -0,357 -0,317 0,364 -0,040 0,056 0,241 0,030 -0,189 -0,369  
4 1,255 -0,163 -0,008 -0,042 -0,510 -0,387 -0,367 0,278 0,057 0,005 0,169 -0,211 -0,226 -0,405  
5 0,796 -0,301 0,004 0,094 -0,637 -0,477 -0,538 0,515 0,064 -0,072 0,132 -0,131 -0,279 -0,375  
6 0,569 -0,316 -0,028 0,061 -0,564 -0,341 -0,549 0,543 -0,195 -0,042 0,161 -0,182 -0,304 -0,476  
7 0,779 -0,295 0,108 0,066 -0,264 -0,364 -0,679 0,481 -0,144 -0,036 0,161 -0,326 -0,263 -0,295  
8 -0,766 -0,359 0,209 0,019 -0,145 -0,354 -0,695 0,746 -0,095 0,167 0,144 -0,474 -0,375 -0,312  
9 -2,226 -0,264 0,172 0,136 -0,126 -0,228 -0,524 0,655 -0,194 0,155 0,063 -0,365 -0,251 -0,464  

10 -1,191 -0,192 -0,992 0,090 0,065 -0,160 -0,563 0,879 -0,258 0,135 -0,008 -0,314 -0,309 -0,344  
11 -1,461 -0,174 -0,397 -0,005 0,074 -0,178 -0,659 0,957 -0,155 0,183 -0,121 -0,288 -0,476 -0,305  
12 -2,073 -0,226 -0,313 0,177 0,029 -0,090 -0,649 0,818 -0,242 0,154 -0,175 -0,348 -0,487 -0,301  
13 -2,521 -0,246 -0,394 0,157 0,087 -0,189 -0,555 0,759 -0,283 0,142 -0,160 -0,157 -0,526 -0,333  
14 -3,471 -0,253 0,107 0,211 0,399 -0,226 -0,569 0,674 -0,408 0,102 -0,130 -0,129 -0,501 -0,484  
15 -3,550 -0,298 0,047 0,201 0,361 -0,154 -0,583 0,630 -0,502 0,148 -0,087 -0,069 -0,421 -0,367  
16 -3,287 -0,228 0,023 0,258 0,244 -0,117 -0,495 1,060 -0,534 0,107 0,056 -0,034 -0,486 -0,445  
17 -3,072 -0,205 -0,301 0,250 0,287 -0,116 -0,578 1,043 -0,659 0,094 -0,008 -0,140 -0,557 -0,283  
18 -3,398 -0,306 -0,061 0,296 0,437 -0,123 -0,420 1,067 -0,659 0,103 -0,048 -0,137 -0,591 -0,385  
19 -4,370 -0,276 0,281 0,374 0,382 -0,006 -0,136 1,196 -0,505 0,066 0,000 -0,068 -0,709 -0,277  
20 -3,900 -0,227 0,413 0,415 0,485 0,189 -0,075 0,703 -0,744 0,117 0,092 0,063 -0,784 -0,415  
21 -3,903 -0,240 0,347 0,484 0,429 0,698 -0,188 0,496 -0,785 0,146 0,049 0,114 -0,833 -0,501  
22 -4,064 -0,259 0,379 0,548 0,459 -0,165 -0,254 0,320 -0,484 0,132 0,052 0,180 -0,940 -0,457  
23 -3,584 -0,247 0,454 0,587 0,473 -0,272 -0,158 0,139 -0,466 0,195 0,044 0,288 -0,870 -0,405  
24 -4,122 -0,202 0,372 0,537 0,530 -0,377 -0,154 -0,114 -0,754 0,172 0,077 0,064 -0,801 -0,503  
25 -4,456 -0,130 0,345 0,567 0,633 -0,382 -0,187 -0,359 -0,861 0,167 0,124 0,000 -0,796 -0,402  
26 -4,942 -0,224 0,512 0,660 0,727 -0,343 -0,136 -0,575 -0,670 0,236 0,223 -0,292 -0,732 -0,530  
27 -5,154 -0,232 0,533 0,772 0,791 -0,468 -0,159 -0,779 -0,730 0,207 0,271 -0,232 -0,778 -0,534  
28 -5,526 -0,266 0,571 0,882 0,781 -0,626 -0,242 -0,850 -0,888 0,230 0,170 -0,227 -0,773 -0,513  
29 -5,700 -0,244 0,523 0,800 0,786 -0,544 -0,085 -0,918 -0,785 0,189 0,130 -0,108 -0,771 -0,447  
30 -5,077 -0,188 0,547 0,893 0,804 -0,580 -0,074 -0,933 -0,891 0,135 0,172 -0,069 -0,623 -0,439  
31 -5,063 -0,144 0,533 0,861 0,790 -0,648 0,096 -0,765 -0,966 0,077 0,190 -0,078 -0,722 -0,413  
32 -4,923 -0,266 0,572 0,840 0,825 -0,688 0,197 -0,748 -0,920 0,104 0,301 -0,088 -0,739 -0,394  
33 -3,882 -0,241 0,402 0,892 0,818 -0,694 0,073 -0,849 -0,971 0,099 0,344 -0,097 -0,756 -0,373  
34 -4,104 -0,219 0,535 0,931 0,763 -0,552 0,172 -0,705 -0,754 0,070 0,264 -0,107 -0,772 -0,249  
35 -3,413 -0,186 0,616 0,848 0,780 -0,553 0,322 -0,704 -0,729 0,224 0,327 -0,117 -0,789 -0,119  
36 -3,087 -0,273 0,840 0,779 0,673 -0,558 0,051 -0,687 -0,311 0,208 0,212 -0,128 -0,806 0,085  

                 
 Fortsättning              
  1995 1994       1993      
 Måldat

a 
Solitair Avesta Lap 

Pow. 
N & T N. 

Hydro 
Siab Skandia Sydkraf

t 
Active Beijer 

A. 
SCA SEB Wihlb.  

m
ån 

BHAR BHAR BHAR BHAR BHAR BHAR BHAR BHAR BHAR BHAR BHAR BHAR BHAR BHAR  

1 0,258 -0,053 0,073 -0,195 -0,001 0,090 -0,022 0,032 -0,037 0,054 -0,049 0,067 -0,006 0,234  
2 -0,265 -0,167 0,139 -0,239 -0,146 0,055 0,064 0,025 -0,003 -0,216 0,005 0,080 -0,092 0,697  
3 -0,146 -0,186 0,080 -0,093 -0,212 -0,021 0,115 0,196 0,052 -0,367 -0,524 0,009 -0,118 0,136  
4 0,178 -0,206 0,236 0,106 -0,116 -0,151 0,412 0,171 0,166 -0,491 -0,456 0,043 -0,173 0,008  
5 0,565 -0,091 0,358 0,067 -0,229 -0,348 0,360 0,321 0,084 -0,130 -0,620 0,068 -0,193 -0,407  
6 0,171 -0,045 0,319 0,116 -0,287 -0,356 0,274 0,421 0,057 0,388 -0,901 -0,066 -0,324 -0,324  
7 0,155 -0,080 0,419 0,126 -0,338 -0,484 0,205 0,314 0,141 0,032 -0,646 -0,063 -0,370 -0,317  
8 0,355 -0,267 0,391 0,236 -0,251 -0,504 0,237 0,348 0,344 0,096 -0,558 -0,083 -0,288 -0,253  
9 0,269 -0,186 0,265 0,210 -0,246 -0,435 0,214 0,411 0,249 -0,066 -0,672 -0,040 -0,322 -0,180  

10 -0,009 -0,376 0,422 0,378 -0,152 -0,493 0,273 0,333 0,328 -0,045 -0,614 -0,096 -0,385 -0,245  
11 -0,074 -0,391 0,382 0,496 -0,157 -0,431 0,372 0,383 0,256 -0,094 -0,711 0,027 -0,347 -0,116  
12 -0,476 -0,463 0,366 1,098 -0,289 -0,425 0,445 0,455 0,267 0,178 -0,773 -0,099 -0,365 -0,320  
13 -0,651 -0,557 0,407 0,999 -0,282 -0,595 0,258 0,412 0,175 0,483 -0,829 -0,112 -0,461 -0,184  
14 -0,786 -0,500 0,424 1,899 -0,156 -0,267 0,241 0,506 0,241 0,488 -0,952 -0,079 -0,475 -0,306  
15 -0,917 -0,821 0,463 2,227 -0,140 -0,285 0,126 0,440 0,402 0,360 -0,870 -0,007 -0,510 -0,290  
16 -0,935 -1,138 0,377 2,153 -0,291 -0,107 0,092 0,432 0,391 0,461 -0,857 -0,022 -0,594 -0,344  
17 -1,359 -1,226 0,325 2,100 -0,256 0,016 0,089 0,500 0,531 0,469 -0,837 -0,063 -0,578 -0,106  
18 -1,407 -1,385 0,225 1,948 -0,158 0,096 0,014 0,468 0,474 0,454 -0,643 -0,116 -0,730 -0,023  
19 -1,451 -1,214 0,114 1,766 -0,213 0,112 -0,133 0,456 0,481 0,386 -0,552 -0,035 -0,592 -0,103  
20 -2,194 -1,190 0,173 1,558 -0,195 0,108 -0,201 0,387 0,452 0,461 -0,656 -0,036 -0,709 -0,080  
21 -2,018 -1,074 0,234 1,988 -0,186 0,054 -0,327 0,346 0,526 0,815 -0,543 -0,116 -0,775 -0,188  
22 -3,517 -0,899 0,231 1,661 -0,276 -0,005 -0,269 0,222 0,546 0,807 -0,661 -0,215 -0,786 -0,018  
23 -2,339 -0,786 0,161 1,585 -0,293 0,040 -0,461 0,252 0,438 0,816 -0,501 -0,167 -0,768 -0,082  
24 -1,510 -0,889 0,045 2,348 -0,355 -0,052 -0,440 0,338 0,510 0,661 -0,700 -0,141 -0,761 0,056  
25 -2,029 -1,495 0,058 5,438 -0,437 -0,123 -0,553 0,388 0,535 0,578 -0,404 -0,124 -0,509 0,299  

Fortsättning följer på nästa sida. 
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26 -2,678 -1,209 0,037 3,710 -0,417 -0,147 -0,676 0,372 0,515 0,723 -0,578 -0,152 -0,487 0,278  
27 -2,911 -1,473 -0,039 4,553 -0,394 -0,226 -0,798 0,227 0,534 0,960 -0,658 -0,156 -0,538 0,062  
28 -3,032 -1,834 -0,023 4,309 -0,368 -0,884 -0,826 0,436 0,553 1,375 -0,459 -0,220 -0,796 0,110  
29 -2,929 -1,280 -0,138 4,077 -0,370 -0,354 -0,990 0,406 0,590 1,849 -0,362 -0,216 -0,920 0,160  
30 -2,726 -1,367 -0,122 3,283 -0,415 -0,467 -0,898 0,367 0,508 1,689 -0,250 -0,231 -0,888 0,193  
31 -2,330 -1,305 -0,126 3,542 -0,461 -0,500 -0,464 0,410 0,499 1,668 -0,267 -0,201 -0,689 0,096  
32 -2,506 -1,337 -0,253 3,244 -0,488 -0,534 -0,428 0,225 0,516 1,597 -0,295 -0,195 -0,696 0,249  
33 -3,671 -1,596 -0,285 2,441 -0,580 -0,570 -0,687 0,391 0,653 1,583 -0,361 -0,089 -0,586 0,250  
34 -2,920 -1,372 -0,353 2,293 -0,472 -0,607 -0,572 0,547 0,606 1,537 -0,191 -0,150 -0,596 0,324  
35 -3,536 -1,267 -0,328 2,071 -0,555 -0,645 -0,580 0,622 0,730 1,745 -0,131 -0,235 -0,635 0,328  
36 -3,642 -0,761 -0,391 1,134 -0,532 -0,684 -0,600 0,955 0,998 1,723 0,243 -0,204 -0,780 0,264  

                
 Fortsättning              
                
 1992 1990 1989             
 Celtica Atlantic

a 
IBS Tivox   Medel          

m
ån 

BHAR BHAR BHAR BHAR  mån BHAR         

1 -0,767 -0,130 0,001 0,117  1 -0,018         
2 -1,017 0,185 -0,082 0,383  2 -0,035         
3 -0,833 0,149 -0,053 0,292  3 -0,012         
4 -1,067 0,242 0,119 0,192  4 -0,042         
5 -0,875 0,101 0,167 0,567  5 -0,045         
6 -0,475 -0,086 0,229 0,329  6 -0,069         
7 -0,825 -0,086 0,118 0,392  7 -0,074         
8 -1,042 -0,121 0,033 0,483  8 -0,098         
9 -0,708 -0,098 -0,052 0,517  9 -0,135         

10 -0,608 -0,028 -0,010 0,679  10 -0,119         
11 -1,042 -0,075 -0,066 0,512  11 -0,127         
12 -0,917 -0,168 -0,076 0,642  12 -0,145         
13 -1,308 -0,204 -0,146 0,350  13 -0,202         
14 -0,917 -0,345 -0,272 0,575  14 -0,167         
15 -0,646 -0,368 -0,384 0,608  15 -0,164         
16 -0,863 -0,263 -0,352 0,479  16 -0,164         
17 -0,625 -0,228 -0,463 0,604  17 -0,167         
18 -0,792 -0,391 -0,504 0,625  18 -0,190         
19 -1,442 -0,332 -0,505 0,637  19 -0,208         
20 -1,200 -0,449 -0,582 0,563  20 -0,233         
21 -1,125 -0,531 -0,649 0,708  21 -0,205         
22 -1,133 -0,473 -0,632 0,746  22 -0,288         
23 -1,283 -0,521 -0,603 0,867  23 -0,233         
24 -1,004 -0,521 -0,641 0,787  24 -0,236         
25 -1,067 -0,439 -0,730 0,629  25 -0,179         
26 -0,942 -0,066 -0,702 0,458  26 -0,251         
27 -1,408 -0,141 -0,514 0,596  27 -0,276         
28 -1,292 -0,128 -0,520 0,729  28 -0,317         
29 -1,067 -0,192 -0,575 0,746  29 -0,273         
30 -1,008 -0,181 -0,548 0,733  30 -0,270         
31 -1,092 -0,111 -0,566 0,650  31 -0,234         
32 -1,058 -0,146 -0,538 0,688  32 -0,246         
33 -0,743 -0,239 -0,412 0,521  33 -0,288         
34 -0,742 -0,227 -0,449 0,321  34 -0,242         
35 -0,925 -0,402 -0,436 0,373  35 -0,228         
36 -1,250 -0,320 -0,481 0,425  36 -0,216         
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Bilaga 4: Förteckning över det totala antalet nyemissioner per år 
 
 
 
 

År Totalt antal 
nyemissioner 

Antal enheter i 
vårt urval 

1999 21 5 
1998 14 6 
1997 16 2 
1996 9 2 
1995 6 1 
1994 24 7 
1993 23 5 
1992 7 1 
1991 8 0 
1990 11 1 
1989 11 2 

Median 11  
 
 
 

 Grå markering betyder att året hör till gruppen 
”Många nyemissioner”. 


