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Syfte:  Vårt syfte är att undersöka aktiekursutvecklingen hos statligt ägda 

bolag som privatiserats helt eller delvis genom en börsintroduktion 

eller en nyemission. Vidare syftar uppsatsen till att undersöka 

huruvida storleken av privatiseringen har någon betydelse för 

aktiekursens utveckling samt om privatiseringen kan användas 

som en investeringsstrategi. 

 

Metod:  För att undersöka utvecklingen av aktiekurser har vi använt oss av 

eventstudie metodik där urvalet bestod av 162 observerade 

privatiseringar. Vi har därefter jämfört ”Buy-Hold return” på 1 

respektive 3 år sikt för varje företag med ett matchande företag 

som inte gjort en nyemission under samma tidsperiod för att 

eliminera makroekonomiska effekter. Genom kvantitativ och 

deduktiv ansats avser vi att svara på vår frågeställning och de 

hypoteser vår uppsats bygger på.  

 

Teoretiska perspektiv:  Vi har granskat och behandlat studier och material gällande teorier 

kring privatiseringar och marknaden. Vi har även titta på fakta för 

att kunna redogöra de vanligaste teorierna gällande 

börsintroduktioner och nyemissioners inverkan på företag.  

 

Empiri:  Studien består av 162 observationer spritt över år och bransch. 

Våra observationer har sedan undersökts och utvärderats i syfte att 

hitta ett förklarligt samband. 

 

Resultat:  Våra resultat grundar sig i analyser kring de metoder vi använt oss 

av. I samband med detta har vi kunnat tolka all data och få ett 

resultat som lett till vår slutsats att aktiekursen hos företag som 

gjort en IPOs tycks överprestera och SEOs tycks underprestera 

med svag signifikans. 
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Abstract 

Title:   Privatization as an investment strategy. 

Seminar date:  The 5
th
 of June 2013 

Course:   FEKH89, Bachelor thesis in corporate finance, 15hp  

Authors:   Joakim Klingspor, Gustaf Lettström, Jenny Olsson  

Advisor:   Jens Forssbaeck  

Key words:  State owned enterprises, privatization, Stock return, investment 

strategy, IPO, SEO.  

Purpose:  To examine the stock performance of formerly state owned 

enterprises that have been fully or partly sold to the market as a 

result of an IPO or SEO. The general purpose of this essay is to see 

if one can use privatizations as a investment strategy, and if the 

share size of the IPO or SEO can explanatory to the performance. 

Methodology:  To be able to perform this study and fulfil the purpose we have 

used an event-study to examine and observe 162 privatizations in 

Europe. Thereafter we have compared every companies “Buy-

Hold return “ with a matching company, which not have been 

conducting an IPO or SEO for the same period. Through a 

quantitative and deductive method, we intend to answer this thesis 

questions and get a response on how well our hypotheses may be 

correct. 

Theoretical perspectives: We have examined studies and materials regarding theories of 

privatizations and markets. We have also looked at evidences to be 

able to describe the most common theories regarding IPOs and 

rights issues impact on companies and their performance. 

Empirical foundation:  Our sample contains of 162 observed privatizations throughout 

Europe, were the sample varies over industry and time. 

Conclusions:  Our results are based on analyzes of the methods and tests we 

used. In connection with this tests, we have been able to interpret 

all the data and get a result that led to our conclusion that the share 

price of a company that have implemented an IPO seem to 

outperform and a company that executed SEOs seem to 

underperform with weak significance. 



4 
 

Innehållsförteckning 
1. Inledning ........................................................................................................................................................ 6 

1.1 Bakgrund ................................................................................................................................................ 6 

1.2 Problemdiskussion ............................................................................................................................. 7 

1.3 Problemformulering ........................................................................................................................... 8 

1.4 Syfte .......................................................................................................................................................... 8 

1.5 Avgränsningar ...................................................................................................................................... 8 

1.6 Målgruppsdefinition ........................................................................................................................... 8 

1.7 Disposition ............................................................................................................................................. 8 

2. Praktisk referensram ............................................................................................................................. 10 

2.1 Börsintroduktioner (IPO) .............................................................................................................. 10 

2.2 Nyemissioner (SEO) ........................................................................................................................ 10 

2.3 Privatisering ....................................................................................................................................... 11 

3. Teori .............................................................................................................................................................. 13 

3.1 Teorier kring effektiva marknader ............................................................................................ 13 

3.1.1 Effektiva marknader och den effektiva marknadshypotesen (EMH) .................. 13 

3.1.2 Bevis för att marknaden är effektiv .................................................................................. 13 

3.2 Teorier kring IPOs och SEOs inverkan på företaget ........................................................... 14 

3.3 Teorier kring privatisering ........................................................................................................... 16 

3.4 Teoridiskussion ................................................................................................................................. 17 

4.1 Utredningsmetodikens utgångspunkt ...................................................................................... 19 

4.1.1 Induktion eller deduktion ..................................................................................................... 19 

4.2 Val av ämne ......................................................................................................................................... 19 

4.3 Val av undersökningsmetod ......................................................................................................... 20 

4.3.1 Eventstudie steg för steg ....................................................................................................... 20 

4.4 Vår tillämpning av eventstudien ................................................................................................ 21 

4.4.1 Urvalskriterier för eventbolagen ....................................................................................... 21 

4.4.2 Matchning ................................................................................................................................... 22 

4.4.3 Beräkning av avvikande avkastning ................................................................................. 22 

4.4.4 Test av resultatet ...................................................................................................................... 23 

4.4.5 Regressionsanalys ................................................................................................................... 24 

4.5. Metoddiskussion .............................................................................................................................. 25 

4.5.1 Långsiktiga eventstudier ....................................................................................................... 25 

4.5.2 BHAR ............................................................................................................................................. 25 

4.5.3 Matchningsproblematiken ................................................................................................... 26 

4.6  Datainsamling ................................................................................................................................... 27 

4.6.1 Urval och bortfall ..................................................................................................................... 27 

4.6.2 Källkritik ...................................................................................................................................... 27 

5. Resultat ........................................................................................................................................................ 29 

5.1 Resultat av BHAR .............................................................................................................................. 29 

5.2 Regressionsanalys mellan storleken på emissionen och avkastningen ...................... 30 

5.3 Fördelning i samplet mellan överavkastning och underavkastning ............................ 32 

5.3.1 Hypotestest av IPO och SEO ................................................................................................. 32 

6. Analys ........................................................................................................................................................... 34 

6.1 Inledande anmärkningar ............................................................................................................... 34 

6.2 Avvikande avkastning ..................................................................................................................... 34 

6.3 Förklarande faktorer ....................................................................................................................... 34 

6.3.1 Storleken på emissionen ....................................................................................................... 34 



5 
 

6.3.2 IPO och SEO ................................................................................................................................ 35 

7. Slutsats ......................................................................................................................................................... 37 

7.1 Förslag till vidare forskning ......................................................................................................... 37 

8. Källförteckning ......................................................................................................................................... 38 

Bilagor ............................................................................................................................................................... 40 

 

  
  



6 
 

1. Inledning 
 

I detta kapitel kommer vi att presentera vårt ämnesval och förklarar uppsatsens syfte samt ge 

läsaren en tydlig genomgång i det valda ämnet. Vidare presenterar vi de frågor som väckt ett 

intresse hos författarna och föra en diskussion kring vår problemformulering. 

 

1.1 Bakgrund 

 
Figur 1. Antalet privatiseringar i Europa över tiden. 

 

Staten har alltid haft en betydande roll för företagsägandet i olika länder. Motiven till statens 

ägande har varierat över tiden. I början på 1900-talet omfattades ägandet i Sverige främst av 

företag betraktade som självklara monopol, ofta med kopplingar till infrastruktur och landets 

resurser så som skog och stål.
1
 

 

Efter 1945 ökade statens ägande och kontroll över ekonomin i stora delar av världen och det 

var först i slutet på 1970-talet som den globala privatiseringen tog fart, detta i samband med 

att Margaret Thatcher tillträdde som Storbritanniens premiärminister. Definitionsmässigt är en 

privatisering ”en överföring av offentlig verksamhet i privat ägo.”
2
 En kort period efter 1970 

började även andra OECD länder att privatisera sina statligt ägda företag.
3
  

Under de senaste tre decennierna har staten ökat utförsäljningen av bolag till allmänheten i 

europeiska länder (se figur 1) och däribland även svenska bolag.
4
 I början på 1990-talet ökade 

privatiseringsvågen ytterligare och fick en ännu mer global spridning då länder i 

Latinamerika, Afrika och södra Asien började avyttra statligt ägda bolag. I Europa under 

samma period var privatiseringsvågen stor och utförsäljningar noterades inom branscherna 

telekom, el, finans, samt gas och olja bland länder som Finland, Grekland, Irland och 

Turkiet.
5
 

 

Sedan den omfattande globala ekonomiska krisen 2008 har flera bolag gått med förlust och 

ådragit sig omfattande skulder vilket inte speglat målet med statens aktiva förvaltning.
6
 Detta 

                                                           
1
 http://www.timbro.se/bokhandel/pdf/000022.pdf 

2
 http://www.ne.se/privatisering 

3
 http://www.ifn.se/BinaryLoader.axd?OwnerID=e43a707c-f07c-4f28-b1be-

172642f865d3&OwnerType=0&PropertyName=File1&FileName=Reprint789.pdf 
4
 http://www.timbro.se/bokhandel/pdf/000022.pdf 

5
 Megginson et al, s 26 

6
 http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/swd_guidance_paper_sv.pdf 
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har lett till att statliga bolag hotats av konkurs och bland annat ifrågasatts av allmänheten. 

Senast då vi i Sverige blev uppmärksammade av detta var när Scandinavian Airlines (SAS) 

hotades att gå i konkurs i slutet av 2012
7
. Detta blev ett nytt startskott för att diskutera 

eventuella privatiseringar och ytterligare minska statens ägande i europeiska länder. 

 

1.2 Problemdiskussion  
I flera europeiska länder är fortfarande staten en stor företagsägare, i Sverige uppgick ägandet 

till 770 miljarder kronor i juni 2007 och gör staten till en av Sveriges största företagsägare.
8
 I 

Sverige beskriver staten själva sin förvaltning av statliga bolag enligt följande: ”Statens aktiva 

förvaltning av bolag ska ske på ett effektivt, ansvarsfullt och professionellt sätt med 

värdeskapande som övergripande mål”.
9
 Flertalet studier på området hävdar dock att statens 

övergripande mål i förvaltningen tenderar att vara mer politiskt inriktade snarare än 

värdeskapande.
10

 Detta bidrar till att det kan finnas fog att ifrågasätta vinstmaximeringen och 

effektiviteten i de statliga bolagen. 

Vi började intressera oss för statligt ägda bolag och deras förmåga att skapa värde på ett 

effektivt sätt. Den inledande tanken som slog oss var om vinstmaximeringen och 

effektiviteten i statliga bolag haltar på grund av politiska incitament bör således dessa halta i 

förhållande till privatägda jämförbara bolag. Enligt en studie gjord av Regeringskansliet finns 

det välkända dokumenterade effekter på att investeringar och försäljning ökar, samt att 

skuldsättningsgraden minskar hos statliga bolag som privatiserats
11

 vilket skulle kunna tolkas 

som att staten inte uppnår ett maximerande värdeskapande. 

Med bakgrund av det ovan sagda känner vi att det finns anledning för att anta att en 

minskning av statens ägande till förmån för privata aktörer till följd av en privatisering, bör 

påverka bolaget i positiv riktning. För att kunna ta reda på om detta påstående stämmer 

bestämde vi oss för att granska europeiska privatiseringar av statligt ägda börsbolag, genom 

att studera deras aktiekursutveckling över tiden. Då aktiekursen på lång sikt påverkas av 

verkliga händelser som vinstutveckling och påverkan av samhällsekonomiska faktorer som 

konjunkturen speglar aktiekursen bland annat företagets ekonomiska utveckling.
12

 

 

Detta skapar en diskussion och väcker ett intresse kring privatisering av statligt ägda bolag 

och deras utveckling ur synvinkeln som en investerare. I sin tur skapar detta en intressant 

frågeställning om storleken på privatiseringen har någon betydelse för företagets utveckling. 

Då vi enligt vårt resonemang tillsammans med dokumenterade studier anser att privata företag 

är mer effektiva och lönsamma än statligt ägda bör ett företag som i större utsträckning är 

privatägt vara effektivare och ha en bättre ekonomiska utveckling. Detta ledde slutligen till tre 

frågor som kom att utforma vår uppsats.  

 

  

                                                           
7
 http://www.svd.se/naringsliv/konkurs-det-troligaste-for-sas_7679552.svd 

8
 Regeringskansliet (2007) s. 20 

9
 http://www.ifn.se/BinaryLoader.axd?OwnerID=e43a707c-f07c-4f28-b1be-

172642f865d3&OwnerType=0&PropertyName=File1&FileName=Reprint789.pdf 
10

 Se Megginson et al och Boycko et al. 
11

 http://www.ifn.se/BinaryLoader.axd?OwnerID=e43a707c-f07c-4f28-b1be-

172642f865d3&OwnerType=0&PropertyName=File1&FileName=Reprint789.pdf 

Se även Megginson et al 
12

 http://www.aktieskolan.se/pages/paverkandefaktorer.php?select=aktieskola 
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1.3 Problemformulering 
1. Finns det en överavkastning i privatiserade bolag på längre sikt? 

2. Har storleken på privatiseringen någon betydelse för avkastningen? 

3. Finns det förutom punkt 2 andra förklarande faktorer till avkastningen? 

 

1.4 Syfte 
Vårt syfte är att undersöka huruvida man kan använda privatiseringar som en långsiktig 

investeringsstrategi. Genom att studera graden av privatisering mätt som storleken på 

emissionen försöker vi lokalisera om detta kan vara en avgörande faktor för storleken på 

avkastningen. 

 

1.5 Avgränsningar 
Vår undersökning kommer att omfatta statliga europeiska företag inom olika branscher som 

finns noterade på börsen i respektive land mellan 1989 och 2009, där företagen under 

tidsperioden, antingen gjort en börsintroduktion eller en nyemission inom olika storleksgrader 

Vi valde att avgränsa oss till Europa för att vi ansåg att det skulle ge en tillräcklig bredd i 

samplet. Vi har valt att fokusera endast på storleken på utförsäljningen vid en 

börsintroduktionen och/eller nyemissionen, och valt att bortse från statens kvarvarande andel 

efter de nämnda händelserna. Vi avgränsade oss till detta på grund av tidsaspekten och 

tillgängligheten av information. Det visade sig vara svårt att få tillförlitliga källor av 

ägarfördelningen för äldre bolag. Av studiens syfte har vi valt att helt bortse från 

privatiseringar som genomförs via en privat försäljning, dvs. försäljning av onoterade bolag. 

 

Med lång sikt menas i vår undersökning ett till tre år och då tittar vi på aktiekursen och 

företagets marknadsvärde för varje år i tre år från privatiseringen.  Anledningen till varför vi 

begränsat oss mellan åren 1989 till 2009 beror på främst att under denna period genomfördes 

privatiseringar i stor utsträckning. Samt om vi skulle gå längre bakåt i tiden så skulle vi få en 

ohanterbar mängd och längre fram än till 2009 kunde vi inte sträcka oss då vi behövde en 

komplett aktiekurs under tre år för att kunna få en grundlig undersökning.  

 

1.6 Målgruppsdefinition  
Denna uppsats riktar sig främst till andra studenter inom samma ämnesutbildning och vi 

hoppas att vår forskning ska ge inspiration kring ett relativt outforskat ämne. Då studier kring 

detta ämne visat sig allt mer etablerat i Nordamerika vill vi sprida kunskap om detta 

forskningsämne i Sverige och Europa. Vi hoppas även att andra personer som finner detta 

ämne intressant ska kunna utöva vidare forskning och ge svar på de frågor som behandlas i 

vår uppsats och väcker nyfikenhet. 

 

1.7 Disposition  
I detta kapitel har vi presenterat vårt ämnesval och vår problemformulering samt även knutit 

ämnet till en problemdiskussion. Vi har fört en diskussion kring varför detta ämne intresserar 

oss och vilka vår uppsats syftar till. 

 

I del två (praktisk referensram) förklaras hur en privatisering definieras och hur den kan 

kategoriseras och definieras. Samt en kort genomgång av börsintroduktioner och 

nyemissioner. 
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I del tre (teori) presenterar vi de teoretiska utgångspunkter som vi har för studien. 

Teoriavsnittet innehåller en genomgång av effektiva marknader samt hur börsintroduktioner 

och nyemissioner påverkar aktiekursen. Vidare presenteras teorier kring statligt ägande och 

privatiseringarnas effekt på företagets prestation.  

 

I del fyra (metod) ges en inblick i valet av ämne samt hur vi gått tillväga för att genomföra 

uppsatsen. Läsaren får en utförlig genomgång av den eventstudiemetod som ligger till grund 

för uppsatsens utförande och hur denna metod har anpassats för studien. 

 

I del fem (resultat) förklarar vi de resultat som vår studie gett upphov till, bland annat en 

sammanställning av hypotestest och regressionsanalys. Vi visar vårt resultat över BHAR för 

de 162 observationer som ligger till grund för vår studie. 

 

I del sex (analys) framläggs en grundlig analys av de material vi använt oss av i 

undersökningar och tester. Läsaren får en tolkning av resultaten anknuten till teorin och en 

beskrivning av de problem som kommit att påverka vårt resultat. 

 

I del sju (slutsats) görs slutligen en sammanfattning och en anknytning till uppsatsens syfte 

för att återigen svara på de frågor som vår uppsats är ämnad att ge svar på.  
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2. Praktisk referensram 
 

I detta kapitel kommer vi att gå igenom den praktiska referensramen och förklara vad som 

menas med IPO, SEO och hur vi förhåller oss till begreppet ”privatiseringar”. 

 

2.1 Börsintroduktioner (IPO) 
För att en aktie skall bli noterad på en handelsplats krävs det att företaget genomför en 

börsintroduktion eller på engelska Initial Public Offering (IPO). Rent tekniskt innebär en IPO 

att företaget emitterar eller säljer aktier till marknaden för att generera nytt kapital och på så 

sätt sprida ägarskapet. Två vanliga metoder är Primary offerings och Secondary offerings.  

 

 En Primary offering innebär att nya aktier emitteras genom att man ökar aktiestocken. 

En Primary offering kan ses som ett alternativ för kapitalanskaffning där en IPO leder 

till att det egna kapitalet ökar i förhållande till lånat kapital.
13

 

  

 En Secondary offering innebär att aktieägare i bolaget säljer av hela eller delar av sitt 

innehav i bolaget till marknaden. En Secondary offering används primärt som en exit 

strategi.
14

 

 

Gemensamt för de båda är att ägarförhållandena förändras på något sätt. Eftersom att 

aktiestocken ökar och säljs ut till nya investerare i en Primary offering så kommer 

ägarandelen för de tidigare ägarna att minska.  En Secondary offering är däremot en ren 

överföring av ägarskap där tidiga investerare i bolaget vill realisera sin investering. 

2.2 Nyemissioner (SEO) 
Nyemissioner eller på engelska Seasoned Equity Offering (SEO) är ett sätt för redan 

introducerade bolag att öka det egna kapitalet. Liksom IPO innebär en SEO att nya eller 

gamla aktier säljs ut till marknaden. SEOs skiljer sig från IPOs i ett väsentligt avseende. I och 

med att en SEO genomförs av ett redan introducerat bolag är aktierna redan prissatta på vilket 

SEOs inte föranleds av någon prissättningsmekanism.
15

 På samma sätt som IPOs kan en SEO 

genomföras med att nya aktier emitteras på vilket aktiestocken ökar (Primary Shares), samt 

att existerande aktieägare säljer delar eller hela sitt innehav (Secondary Shares).  

 

Liksom IPOs bidrar vanligtvis en SEO till en förändring i ägarkoncentrationen. Man brukar 

skilja på två typer av SEOs, SEOs med företrädesrätt (Rights offer) och utan företrädesrätt 

(Cash offer).
16

 Skillnaden ligger i huruvida de nuvarande aktieägarna skall ha företräde att 

teckna de nya aktier framför nya investerare. Tanken med företrädesrätt är att den ger 

existerande aktieägare möjligheten att teckna aktier i förhållande till deras innehav framför 

nya investerare och i och med det bibehålla sitt inflytande i bolaget. Regelverket kring 

företrädesrätten varierar över länder, exempelvis är SEOs utan företrädesrätt vanliga i USA 

medan SEOs med företrädesrätt är vanligare i Storbritannien.
17

 I exempelvis Sverige finns 

lagstadgade regler för hur företrädesrätten skall behandlas. 

                                                           
13

 Berk & DeMarzo s. 777 
14

 Berk & DeMarzo s. 777 
15

 Berk & DeMarzo s. 791 
16 Berk & DeMarzo s. 790 
17

 Berk & DeMarzo s. 791 
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2.3 Privatisering 
Vad menar vi när vi pratar om privatiseringar? Nationalencyklopedin definierar 

privatiseringar som:
18

  

 

”överföring av offentlig verksamhet i privat ägo.” 

 

Studien A Theory of Privatisation av Boycko et al. definierade en privatisering som:
 19

 

 

”a combination of reallocation of control rights over employment from politicians to 

managers and the increase in cash flow ownership of managers and private investors.” 

 

Definitionerna ovan kan ses som privatisering i en vid respektive snäv bemärkelse. Den 

senare definitionen tar sikte på två centrala faktorer. Dels skall inflytandet av privata aktörer 

vara tillräckligt stort för att staten skall förlora kontrollen över sysselsättningen i bolaget, och 

dels skall ägandet av tillgångarna öka hos privata aktörer. Den tidigare definitionen är mer vid 

i sin formulering varvid hur stor överföring av offentlig verksamhet bör vara för att 

föreskrivas som en privatisering öppnar upp för tolkning. 

 

En privatisering i vid bemärkelse kan alltså ses som ett ägarskifte mellan staten och 

allmänheten. Hur man väljer att tekniskt genomföra ett ägarskifte varierar. Ett vanligt 

förekommande förfarande är att staten säljer bolaget i sin helhet till en eller flera privata 

aktörer, detta definierar vi som en privat privatisering. Ett alternativ till detta är att notera 

bolaget (om inte redan noterat) på en handelsplats och genom att introducera bolaget säljer 

man av andelar i bolaget till allmänheten, vilket vi definierar som publik privatisering. Ett 

maktskifte genom publik privatisering kan således ske genom en IPO eller en SEO. Både IPO 

och SEO innebär rent tekniskt att de nuvarande ägarna förlorar röstandelar i bolaget till följd 

av att nya aktier ges ut. I detta arbete har vi valt att fokusera på publika privatiseringar och 

helt bortsett från privata privatiseringar.  

 

Studien The Financial and Operating Performance of Newly Privatized Firms: An 

International Empirical Analysis formulerar Megginson et al,
20

 fyra gränsvärden i 

maktförskjutningen i statliga bolag som kan definieras som publika privatiseringar.  

 

1. Den första typen av privatisering är när staten från början äger företaget helt eller 

majoriteten av företaget och sedan säljer ut hela eller majoriteten av företaget genom 

en börsintroduktion.  

 

2. Den andra typen av privatisering är när staten innan har en majoritet av aktierna i 

företaget men att det redan finns börsnoterade aktier också och att staten efter 

emissionen har mindre än 50 % kvar.  

 

3. Den tredje typen är när staten har majoritet i företaget och inte deltar i försäljningen 

vid en emission och förlorar därmed majoriteten i företaget.  

 

4. Den fjärde typen är när staten har majoriteten i företaget både före och efter en 

börsintroduktion. De säljer alltså bara av en mindre del av företaget. 
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De tre första typerna kan sammanfattas som ”kontrollprivatiseringar” och den fjärde som 

”intäktsbringande privatisering”. I vår studie har vi utgått från företag som har varit helt eller 

delvis statligt ägda men som genom en IPO eller SEO har förlorat inflytande över bolaget, 

vilket innebär att vi utgår ifrån privatiseringar ur vid definition.  
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3. Teori 
 

I detta kapitel presenterar vi de teorier som ligger till grund för vår uppsats. Kapitlet inleder 

med en redogörelse över den effektiva marknaden, och fortsätter i en redogörelse för 

doktrinen inom IPOs och SEOs samt privatiseringar. Kapitlet avslutas med en teoridiskussion 

där vi kopplar teorierna till vår uppsats. 

 

3.1 Teorier kring effektiva marknader 

3.1.1 Effektiva marknader och den effektiva marknadshypotesen (EMH) 

Eugene Fama beskriver antagandet om effektiva marknaden som ”the hypothesis that prices 

fully reflect all available information”.
21

 Teorin om effektiva marknader innebär således att 

priset på en aktie i dag, representeras av all tillgänglig information om företaget. Detta 

innebär att priset på aktien skall representera framtida händelser för företaget. Detta innebär 

att när ny information blir tillgänglig som påverkar kassaflöden kommer investerare justera 

sina förväntningar om bolaget.  Enligt teorin så ska marknaden snabbt justera priserna när ny 

information framkommer vid perfekt informationssymmetri.
22

  

 

Hur förankrad teorin är i verkligheten är kraftigt ifrågasatt.
23

 Enligt teorin krävs det att 

priserna representerar all tillgänglig information och att alla har tillgång till samma 

information. Dock finns det anledning att ifrågasätta detta då ledningen i bolagen har bättre 

tillgång till information än investerarna vilket leder till en informationsasymmetri. Detta 

innebär att ledningen har ett informationsövertag över investerarna och kan välja att agera på 

det övertaget, och att priset inte reflekterar all tillgänglig information.
24

 Vissa hävdar dock att 

priset tar lång tid att anpassa sig till ny information vilket gör att modellerna måste formuleras 

om och utgå från marknadseffektivitet på längre sikt.
25

 Fama argumenterar att 

marknadsimperfektion kan förklaras med att marknaden överreagerar i vissa fall och 

underreagerar i andra fall.
26

 Vad Fama menar här är att i vissa situationer så överreagerar 

marknaden på en nyhet vilket kommer i uttryck av en kraftig prisjustering i form av köp och 

sälj. Och på motsatt sett så underreagerar marknaden till annan information genom att inte 

justera sina förväntningar tillräckligt. Fama klassificerar kraftiga vinstökningar och reaktioner 

på nyemissioner som överreaktioner.
27

 Och reaktioner på aktiesplit, aktieåterköp och M&As 

kan anses som underreaktioner.
28

 

 

3.1.2 Bevis för att marknaden är effektiv 

I Famas artikel Efficient Capital Markets II från 1991, hävdar Fama att marknaden är effektiv 

men den är inte perfekt effektiv.
29

 För att marknaden skall vara perfekt effektiv krävs det att 

handelskostnader är noll.  Detta antagande håller inte i verkligheten, utan hänvisar till Jensens 
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hypotes som hävdar att priserna reflekterar information till den punkt där marginalfördelarna 

inte går över marginalkostnaderna att agera på informationen.
30

 

 

Fama lyfter fram eventstudier som bra bevis på att marknaden är effektiv. Ett flertal studier 

som kan precisera datum för eventen har också kunnat bevisa att aktiepriset förändras i och 

med att ny information kommer till marknaden till följd av eventet.
31

 

 

3.2 Teorier kring IPOs och SEOs inverkan på företaget  
Det finns flera studier som behandlar hur emissioner påverkar aktiekursen. En viktig studie i 

detta sammanhang är The Long-Run Performance of Initial Public Offering som gjordes av J 

Ritter från 1991, och ligger till grund för mycket av den senare forskningen som gjorts inom 

detta område. I studien behandlas endast IPOs, och fokus ligger på effekten av aktiepriset på 

lång sikt till följd av börsintroduktion. Ritter börjar inledningsvis ange fyra skäl till varför 

man bör titta närmare på långsiktiga effekter av en IPO.  

 

1. Förekomsten av fluktuationer i prissättning ger investerare möjligheter till handels 

strategier och på så sätt generera starka avkastningar.  

 

2. Om det fanns bevis för en ”nonzero aftermarket” performance skulle det innebära att 

marknaden inte är effektiv att revidera information om börsintroduktioner.32 

 

3. Variationen i antalet introduktioner över tiden. Ritter hävdar att hög volyms perioder 

av IPOs korrelerar med konjunkturen, och dessa leder till klusterbildningar. Dessa 

associeras med sämre långsiktig performance, vilket innebär att man lyckas genomföra 

en IPO till ett högre pris (windows of opportunities).33 

 

4. Kostnaden för externt kapital beror inte enbart på transaktions kostnader relaterade till 

en börsintroduktion utan också vilken avkastning som investerarna får på 

eftermarknaden.34  

 

Ritter förklarar, i linje med senare studier, att den långsiktiga avkastningen för 

nyintroducerade företag är svag om inte negativ. Ritter anser att det skapas en clusterbildning 

av börsintroduktioner vid industritoppar vilket leder till att introduktionspriserna är 

övervärderade, vilket skulle stödja hans inledande tes om att företagare vill utnyttja 

”Windows of opportunities”.
35

 

 

En annan studie från 1994, Underperformance in long-run stock returns following seasoned 

equity offerings, av D. Katherine Spiess och John Affleck-Graves undersöktes specifikt den 

långsiktiga performancen hos aktier i bolag som genomför en SEO mellan 1975 och 1989, där 

de långsiktiga effekterna mättes på tre, respektive fem års sikt.
36

 De fann att om man 

investerade i aktier som gjorde nyemission och behöll dessa i tre år skulle investeraren endast 

ha 85,4 cents för varje dollar som investerades i bolaget jämfört med ett matchande företag. 

Och på samma sätt skulle en investerare på fem år endast ha 78,6 cents för varje dollar 
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investerades.
37

 De kunde även visa att de företag som var minst och ”yngst” presterade sämre 

än större och ”äldre” bolag.
38

  

 

Spiess och Affleck-Graves diskuterar en möjlig marknadsinperfektion och hänvisar till studier 

som undersökte effekterna på aktiepriset av en annonsering av att ett bolag skall genomföra 

en nyemission. Studierna visade att det fanns en positiv avkastning de första 20 till 30 dagarna 

efter annonseringen.
39

 De menar att ledningen försöker utnyttja tillfällen då aktien är 

övervärderad som tidpunkt för nyemission.
40

 Detta menar de bygger dock på att marknaden 

inte omvärderar sina förväntningar korrekt vid tidpunkten för kungörelsen. De argumenterar 

vidare att det tar tid för marknaden att ta till sig informationen och göra en omvärdering av 

bolaget.
41

 Spiess och Affleck-Graves hänvisar till tidigare studier som gjort på specifika 

innehållet i prospektet av en nyemission. Dessa studier hävdar att de nyemissioner som görs 

med anledning av återköp av egna aktier har en positiv effekt på företagsvärdet.
42

  

 

I studien The New Issues Puzzle från 1995 undersökte Loughran och Ritter den långsiktiga 

effekten på aktiepriset tillföljd av en IPO eller en SEO mellan 1970 och 1980.
43

 

Undersökningen innehöll 3702 IPOs och 4753 SEOs där aktiekursen undersöktes från dagen 

för emissionen fram till tre respektive fem år fram i tiden.
44

 Likt denna uppsats valde 

författarna att kontrollera under- eller överavkastningen mot matchande företag som 

matchades efter storlek.
45

 

 

De fann att aktier i bolag som gjorde en nyemission hade en sämre utveckling än aktier i 

jämförbara bolag som inte gjorde nyemission under samma tidsperiod.
46

 De kunde visa att en 

IPOs hade en genomsnittlig årlig avkastning på 5 % under femårsperioden, och en SEOs hade 

en genomsnittlig avkastning på 7 %. När detta ställdes mot de jämförbara bolagen blev bilden 

dystrare. De visade att aktier som emitterats med en IPO jämfört med matchande bolag hade 

ett en underavkastning på -7 % per år, och SEO emissionerna hade en underavkastning på -8 

% per år.
47

  

 

Ritter och Loughran förklarar resultaten med felprissättning. De menar att ledningen vill dra 

nytta av ”windows of oppertunities” dvs. att tidpunkten för nyemissionen väljs med 

utgångspunkt för när aktiekursen är övervärderad.
48

 De menar att marknaden inte omvärderar 

sina förväntningar på ett korrekt sätt och visar att om marknaden verkligen hade varit effektiv 

skulle kungörelsen om en nyemission leda till en minskning med 33 %, och inte 3 % som de 

fann.
49

 För att få en förklaring till värderingen hänvisar de till en tidigare studie där de tittade 

på företagets operativa performance innan och efter en nyemission. De fann att de emitterande 

företaget hade tilltagande förbättringar på utvalda nyckel för året före nyemissionen gjordes, 
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men att denna utveckling skulle visa sig vara kortvarig då samma nyckeltal skulle sjunka till 

nivåer under nivåerna för tiden innan nyemissionen.
50

 

 

Det finns en hel del likheter mellan Spiess & Affleck-Graves studie och Loughran & Ritters. 

Bägge studierna fann att IPOs och SEOs underpresterar på lång sikt. Bägge studerade även 

ungefär samma tidsintervall 1975-1989
51

 respektive 1970-1980. De bägge använde sig även 

av matchningsprincipen som kontroll på avkastning, skillnaden var dock att Speiss och 

Affleck-Graves matchade företag efter book-to-market och bransch till skillnad från Loughran 

och Ritter som använde sig av bransch och storlek. Spiess och Affleck-Graves hävdar liksom 

Loughran och Ritter att priset för nyemission sätts för högt. 

 

I en annan studie på detta tema, The operating performance of firms conducting seasoned 

equity offerings, från 1997 av Tim Loughran och Jay R. Ritter undersöks performancen under 

5 år efter en SEO. I studien har de kollat på 1338 SEOs gjorda mellan 1979 och 1989 på 

NYSE och AMEX. Resultatet visade i likhet med andra studier att nyemissioner användas för 

att förutse kommande år med dålig performance. Försämringen är mycket sämre hos de 

företag som gjort en SEO, än hos matchningsföretag som har använts som jämförelse. 

Matchningen har gjorts med avseende på hur stora tillgångar företaget har, industri och 

operating performance. Studien kunde visa att vinstmarginalen föll för företagen som hade 

genomfört en SEO med ca 5,4 % år 0 till 2,5 % år 4. Detta medan i medianföretaget som inte 

gjort någon SEO går vinstmarginalen från 3,9 % år 0 till 3,3 % år 4. 

 

3.3 Teorier kring privatisering 
Hur företagen presterar efter att de har blivit privatiserade har en central betydelse för vår 

studie. Studien A Theory of Privatisation av Boycko et al. Visar att statliga bolag inte är lika 

effektiva och lönsamma som privatägda bolag. Författarna framhåller att en av orsakerna till 

detta är att statliga bolag styrs primärt av politiska mål snarare än av effektivitetsmål.
52

 I 

studien menar författarna att ett av de viktigaste målen för politikerna är att upprätthålla en 

jämn sysselsättning, vilket leder till att statliga företag ofta producera på onödigt höga nivåer 

för att försvara en hög sysselsättningsgrad. Detta innebär för företagen att man inte producerar 

på en optimal nivå vilket i sin tur leder till minskning i effektivitet och lönsamhet.
53

 

 

Studien, The Financial and Operating Performance of Newly Privatized Firms: An 

International Empirical Analysis, av Megginson et al. från 1994 avsåg att undersöka hur 

tidigare statligt ägda bolag presterade efter att staten sålde ut en kontrollpost genom antingen 

en IPO eller SEO i Europa. Inledningsvis argumenterade man för att den tidigare forskningen 

på området hade varit bristfällig och bestod till största del teoretisering utan signifikanta 

resultat.
54

  

 

Under 1980 talet där den nyliberalistiska vågen hade börjat i framförallt England och USA 

under Tacher-Ragen regeringarna hade en konsensus om ineffektiviteten hos statligt ägda 

bolag börjat växa fram.
55
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Privatiseringarna började ta fart under 1980-talet och inleddes starkt av USA och England. 

Under den tiden hade privatiseringsvågen spridit sig över stora delar av väst inklusive Japan. 

Intressant nog kunde man i studien analysera gemensamma argument för utförsäljning av 

statliga bolag trots bredden i regeringarnas olika ideologiska ståndpunkter.
56

 (1) Öka 

intäkterna till staten; (2) Öka Effektiviteten; (3) Minska den statliga interventionen i 

ekonomin; (4) Öka bredden i ägarskapet; (5) Öka konkurrensen (6) Låta statligt ägda bolag 

verka på en rättvis konkurrens utsatt marknad. 

 

Urvalet i studien koncentrerades till privatiseringar som genomfördes via direkta 

marknadserbjudanden, dvs. publika privatiseringar, och exkludera statligt ägda bolag i sin 

helhet såldes till företag.
57

 I studien preciserade man att det finns fyra typer av privatiseringar; 

(1) Då staten innehar en majoritet eller totalt ägarskap och genom en börsintroduktion sälja 

hela eller majoriteten av rösterna; (2) emission där staten hade majoritet av ett bolag som var 

introducerad på en handelsmarknad, och genom emissionen spädde ut sin andel till under 50 

%; (3) en företrädes emission där staten inte deltog och därpå förlorade en kontrollerande 

andel;(4) en nyemission där staten endast sålde en minoritets andel av innehavet.
58

 De tre 

första typerna benämns som ”kontroll privatiseringar” och den senare benämns som ” vinst 

privatiseringar”.
59

 För att undersöka preformancen valde man att titta på utvalda nyckeltal där 

lönsamhet, operativ effektivitet, investeringsbenägenhet, kapitalstruktur, output, 

sysselsättningsgrad och utdelning låg i fokus.
60

 Genom att ta de genomsnittliga värdena på 

nyckeltalen tre år innan privatiseringen och tre år efter privatiseringen kunde de mäta om det 

hade skett någon förändring. 

 

Resultatet visade på en signifikant förbättring av utvalda nyckeltal för testperioden till följd av 

en privatisering.
61

 Andelen av statens innehav efter privatiseringen tycktes ha en liten 

betydelse på resultatet, dock kunde man påvisa att de bolag som hade en 50 procentig eller 

högre grad av förändring i styrelsens sammansättning hade också en starkare performance.
62

 

De kunde visa att lönsamheten mätt i ROS (Return On Sales) hade en signifikant förbättring 

med 2,49 % till följd av privatiseringen.
63

 Förklarningen förbättrade lönsamheten ansågs vara 

tillföljd av att ledningen fick ett större ansvarstagande och kunde på ett autonomt sätt styra 

över bolaget. I och med att staten går ur bolagen försvinner också statens som garant för 

företaget, detta bidrar till att incitamenten för lönsamhet ökar på vilket företaget måste bli mer 

effektivt.  Detta avspeglade sig tydligt i förändringarna över kapitalstrukturen då skuld i 

förhållande till eget kapital sjönk med 52,88 %.
64

 Även utdelningen ökade till följd av 

privatiseringen. Den totala utdelningen i förhållande till vinst ökade från 23,31 % till 45,87 

%.
65

 
 

3.4 Teoridiskussion 
Teorigenomgången ovan visar på tydliga ställningstaganden i respektive studier. Studier kring 

nyemissioners påverkan på aktiekursen visar entydigt att IPOs och SEOs är direkt skadliga för 
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aktiekursens långsiktiga utveckling. För vår uppsats är förhållandet mellan operativ 

performance och aktiekursen kanske det mest väsentliga. Loughran och Ritter framför att 

kritiska nyckeltal försämrades till följd av en nyemission, de kunde visa att effektivitet och 

lönsamhet försvagades som en direkt effekt av nyemissionerna. Dock ser vi att studien av 

Megginson et al. att lönsamhets-, effektivitets- och utdelningsökning till följd av en 

privatisering som genomfördes via ett marknadserbjudande dvs. genom en IPO eller SEO. 

Vidare visar de att graden av förbättring i performance tycks påverkas av den relativa 

förändringen i styrelsens sammansättning till följd av privatiseringen. 

 

Studierna visar att förhållandet mellan operativ performance och marknadserbjudande inte är 

helt klart. Vad vi kan konstatera av Ritter och Loughrans studie är att performance och 

kursutveckling tycks gå i samma riktning. Detta förhållande torde även gå i linje med den 

effektiva marknadshypotesen. Dock framhåller Loughran och Ritter att det finns anledning att 

ifrågasätta den effektiva marknadshypotesen i dess snävaste definition, då de visar en negativ 

förändring under flera år. Om nu Megginson et al, studien visar att lönsamhet och utdelning 

påverkas positivt till följd av en privatisering och då indirekt genom en IPO eller SEO, bör 

även detta påverka aktiekursen i samma riktning. Detta med tanke på att faktorer som 

lönsamhet och utdelning bör anses som starkt drivande faktorer till aktiekursen. Styrelsen 

sammansättning kan förändras av olika anledningar. Vanligtvis sker en större förändring i 

styrelsen i takt med större förändringar bland ägarna. En större privatisering torde således 

innebära en större förändring i styrelsen.  

 

Med ovanstående resonemang kan vi prognostisera utkomsten av vår studie. Med tanke på att 

det tycks finnas ett samband mellan aktiekurs och performance, och att det finns studier som 

påvisar en positiv utveckling kursdrivande nyckeltal för privatiserade bolag prognostiserar vi 

att vi kommer att se att aktiekursen för privatiserade bolag kommer att påvisa en positiv 

avvikande avkastning jämfört med matchande bolag. Hur stor avkastningen är kommer att 

påverkas till stor del av storleken på emissionen. Vi prognostiserar att ju större storleken är på 

emissionen ju högre kommer avkastningen att vara. Schematiskt illustreras ovanstående 

prognoser nedan i tabell 1. 

 
 

TYP  Prognostiserat utfall 

    

Avkastning   

År 1  HPr(p) > HPr(m) 

ÅR 2  HPr(p) > HPr(m) 

ÅR 3  HPr(p) > HPr(m) 

   

Drivande faktor   

Storleken på emissionen  Ju större emission är, desto större är avkastningen 

    

Tabell 1. HPr(p) (holdning period return för privatiserade bolag) HPr(m) (holding period return för matchande bolag)
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4. Metod 

 
I detta kapitel inleds med en kort redogörelse för den metod som uppsatsen utgår ifrån. 

Vidare beskrivs mer ingående vilka metodval vi har gjort och varför. Vi kommer också visa 

hur den tillämpas i vår uppsats. Vidare så presenterar vi hur urvalet gjordes och vår 

källkritik, samt för en diskussion runt detta.

 

4.1 Utredningsmetodikens utgångspunkt 
Det finns två generella metodtekniska utgångspunkter man skall beakta vid inledningen av en 

undersökning, kvalitativ och kvantitativ metod. Valet mellan dessa två präglas av till den 

inledande frågeställnigen, eller mer specifikt kan det uttryckas att valet avgör hur man 

kommer fram till frågeställningens svar. Man kan beskriva skillnaden mellan dessa med att 

vid kvalitativa studier präglas undersökningarna oftast av genomgående intervjuer som 

kompletteras och analyseras av undersökaren. Den kvalitativa metoden används ofta då man 

ska undersöka ett fenomen som kräver en nyanserad genomgång och inte kan förklaras med 

endast siffror. Kvantitativ metod används när ett fenomen kan förklaras med statistiska 

analyser och där resultatet ofta beskrivs av siffror och tal.
66

 

 

Dessa metoder är som ovan nämnt lämpade för olika typer av studier. Vår frågeställning tar 

avstamp i att undersöka huruvida en privatisering påverkar aktiepriset. Detta undersöker vi 

genom att jämföra siffror på avkastningen hos respektive bolag och därför kommer vi att utgå 

ifrån den kvantitativa metoden. 

 

4.1.1 Induktion eller deduktion 

I metodvetenskapen talas det om två centrala teorier för att angripa sin problemställning och 

syfte. Dessa är induktiv ansats respektive deduktiv ansats. Genom att arbeta utifrån en 

deduktiv ansats använder man rådande teorier för att göra modeller och förutsägelser för att 

undersöka det valda fenomenet. En induktivt ansats utgår ifrån att man först studerar 

fenomenet för att sedan dra slutsatser och generella modeller av resultatet.
67

 Eftersom vi har 

tidigare studier som förgrund till vårt syfte och använder dessa för att göra förutsägelser och 

hypoteser av vår studies resultat, arbetar vi utifrån den deduktiva ansatsen. Vi kommer dock 

att analysera spridningen i resultatet på vilket vi kommer att vidare analysera potentiella 

förklarningsvariabler närmare. Detta bidrar till att uppsatsen kommer att få inslag induktiv 

slutledning. 

 

4.2 Val av ämne 
När vi skulle välja ämne fastnade vi vid privatiseringar. Efter att vi läst flertalet studier som 

tog avstamp i marknadsliberalism kunde vi konstatera att privatiseringar ledde i flertalet fall 

till ökat effektivitet och resultat.
68

 Vi började diskutera med utgångspunkt från 

marknadshypotesen att detta även borde avspegla sig i aktiekursen. Initialt fann vi att området 

var ganska outforskat. Vi började då gå igenom studier som kunde vara tillämpbara, där fann 

vi att området för nyemissionernas påverkan på aktiepriset var ett väl studerat ämne. Eftersom 

de flesta privatiseringar genomförs genom indirekt via IPOs och SEOs ansåg vi att vi kunde 

tillämpa dessa teorier kring IPOs och SEOs vår egen diskussion. 
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Det slog oss att dessa studier var motstridiga. Om ett privatiserat bolag uppvisade en positiv 

utveckling för utvalda nyckeltal till följd av en privatisering på medellång och lång sikt i bör 

detta även påverka en kursförändring i samma riktning.  

 

Efter diskussioner med vår handledare kom vi fram till att detta kan vara något att titta 

närmare på. Vi började gräva ner oss i den forskning som fanns och började så småningom få 

grepp om hur vi skulle gå till väga. 

 

4.3 Val av undersökningsmetod  
Den övergripande metoden vi har valt att arbeta utifrån när vi försöker svara på vår 

problemställning är eventstudiemetoden. Eventstudier används ofta då man söker en effekt av 

en viss händelse eller i ett visst företagsevent. Generellt sett kan ett företagsevent definieras 

som alla händelser i ett bolag som på ett eller annat sätt kan kvantifieras. Exempel på 

företagsevent är uppköp, split och nyemissioner. Effekten av eventet kan mätas och förklaras 

på olika sätt. Vanligt är att en effekt kan hänvisas till en specifik förändring i aktiepriset till 

följd av händelsen.  

 

4.3.1 Eventstudie steg för steg 

Arbetsmetoden för eventstudier kan brytas ned i fem centrala steg. Steg ett är att definiera 

vilket företagsevent man ämnar undersöka. Definitionen av eventet definierar vanligtvis också 

hur lång tidshorisont studien kommer att ha. Denna studie ämnar undersöka effekten av en 

privatisering. I och med att de privatiseringar vi undersöker sker via erbjudanden till 

marknaden i form av en SEO och/eller en IPO kommer eventet att likställas med de nämnda 

emissionstyperna. 

 

I nästa steg skall eventets tidslinje eller tidshorisont bestämmas. Detta fullgörs med 

utgångspunkt för vad det är man vill undersöka och dels utifrån företagseventets karaktär. 

Vanligtvis skiljer man på kort respektive lång tidshorisont. Kort tidshorisont är vanligtvis ett 

par dagar eller en månad, medan en längre horisont ofta definieras som mellan ett till fem år.
69

 

När tidslinjen definieras sätts datumet för eventet till T=0, det vill säga det datumet som 

undersökningen utgår ifrån. Efter det att T=0 har fastställts skall testperioden bestämmas. 

Testperioden är alltså tiden ex post eventet man ämnar undersöka. Vanligtvis definieras detta 

utifrån studiens syfte och problemställning. Vi satte testperioden till ett till tre år med 

anledning av att vi vill jämföra resultatet med tidigare forskning. T=0 utgörs av datumet för 

själva emissionen, information om de specifika datumen för de olika bolagen i urvalet har vi 

fått genom hemsidan The Privatization Barometer. 

  

I steg tre definieras den förväntade avkastningen för testperioden, det vill säga den 

avkastningen som företaget ”förväntas” generera under normala förhållanden.
70

 Metoden för 

att räkna ut förväntad avkastning varierar mellan studier, och väljs återigen med utgångspunkt 

för studiens syfte och tidshorisont. De vanliga metoderna är Mean-adjusted return, Market-

adjusted, CAPM-adjusted, Fama-French tre stegs modell, alternativt genom 

företagsmatchning eller matchning med en referensportfölj.
71

 De fyra första modellerna utgår 

generellt sätt utifrån klassiska förväntade avkastnings beräkningar, där den förväntade 

avkastningen beräknas utifrån historisk data. Ett alternativ till detta är att man matchar 
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respektive eventföretag med ett annat liknande företag eller ett index. Fördelen med att välja 

matchningsprincipen är att ”normaltillståndet” blir mer nyanserat då vi får med 

branschspecifika händelser.
72

 För att matchningen skall vara relevant krävs det att företagen är 

så lika som möjligt, vanliga kriterier för detta är bransch och storlek. Vi har valt att 

matchningsprincipen som underlag för den förväntade avkastningen och kommer närmare 

beskriva matchningsprocessen i kapitel 4.4.2. 

  

I steg fyra beräknas den avvikande avkastningen. Den avvikande avkastningen används som 

mått för huruvida det har skett en effekt av eventet eller inte. Den avvikande avkastningen är 

som ovan nämnt skillnaden mellan avkastningen i eventföretaget och den förväntade 

avkastningen vid samma tidpunkt och kommer till uttryck i form av över- eller 

underavkastning. Vanligaste metoder för att beräkna den avvikande avkastningen är 

Cumulative Abnormal Return (CAR) eller Buy-and-Hold Abnormal Return (BHAR). Vi 

kommer närmare beskriva vårt metodval för avkastningsberäkning i kapitel 4.4.3.  

 

I det sista steget skall resultaten verifieras och testas. Vilka tester man väljer beror till stor del 

av hur samplet ser ut, och dels på vad det är man vi undersöka. Vanliga metoder är 

hypotesprövning genom t-test samt regressionsanalys. Vi kommer närmare att beskriva våra 

tester närmare i kapitel 4.4.4. 

 

4.4 Vår tillämpning av eventstudien 

4.4.1 Urvalskriterier för eventbolagen  

Genom organisationen the Privatization Barometer fick vi tillgång till information om de 

privatiseringar som genomförts i Europa under decenniets senare hälft. Genom databasen 

kunde vi få information om respektive företags privatiseringsdatum och storleken på 

utförsäljningen av företaget som bjöds ut till marknaden.   

 

Urval 1, Vi koncentrerade oss på privatiseringar som hade genomförts mellan åren 1989 och 

2009. Anledningen till att vi valde att sätta 1989 som startpunkt var att eliminera 

informationsluckor i datainsamlandet då det visade sig att informationsluckorna ökade med 

åldern på företagen. Den övre gränsen på 2009 sattes eftersom vi valde att titta effekterna på 

tre år, dvs. en senare privatisering än 2009 hade resulterat i att information hade fallit bort.  

 

Urval 2, Utförsäljningen av bolaget skulle ha varit större än 5 %. Detta grundades på att vi 

ville ha en tillräckligt stor utförsäljning som möjliggjorde för större förändringar i bolagets 

ägarstruktur. En nedre gräns på fem % kan tyckas liten men vi ville också ha en bredd i 

observationerna för att se om storleken hade betydelse för avkastningen i vår 

regressionsanalys. 

 

Urval 3, Företagen i urvalet var tvungna att vara handlade på en aktiemarknad tre år efter det 

att privatiseringen hade ägt rum. Detta för att det skulle bli möjligt att titta på avkastningen 

under en treårs period. 

 

Urval 4, Av de resterande privatiseringarna var det flera bolag som genomförde 

privatiseringar i olika omgångar. För att inte få ett missvisande resultat valde vi att rensa bort 

de utförsäljningar som överlappade varandra i samma företag. Detta innebar att om ett företag 
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gjorde två utförsäljningar inom tre år tog vi bort den senare och utgick ifrån den första.   

 

Urval 5, Eftersom vi valde book-to-market som matchningsvariabel var vi även tvungna att 

rensa för de företag som inte kunde uppvisa en book-to-market i databasen. 

 

4.4.2 Matchning 

För att undersöka om privatiseringen har någon effekt på aktiepriset behöver vi jämföra det 

med något. Som ovan nämnt finns det flera olika metoder att beräkna den förväntade 

avkastningen. I detta arbete har vi valt att utgå ifrån företagsmatchning. Vi har valt 

matchningsprincipen av två anledningar, dels för att vår tidshorisont är så pass lång att 

avkastningarna kommer att påverkas av stora konjunktursvängningar. Vi tror att vi kommer få 

ett mer korrekt resultat på detta sätt då effekterna av konjunkturen slår branscherna lika.  Den 

andra anledningen till att vi valde matchningsprincipen är att tidshorisonten är så pass stor att 

relevansen skulle minska om vi valde att benchmarka mot en förväntad avkastning som 

bygger på historiska observationer. Stöd för detta har vi sett i flertalet studier som påvisar att 

matchningsprincipen lämpar sig bättre för företag på lång sikt. 

 

Den matchningsmetodiken vi använder utgår till stor del från en liknande studie av Katherine 

Spiess och John Affleck-Graves. I sin studie matchade de företag dels efter 

branschtillhörighet och book-to-market ratio.
73 Till skillnad från den nämnda studien är vårt 

sampel spritt över flera länder vilket gör att vi lägger till land som en matchningsvariabel.  

För att resultaten inte skall bli missvisande har vi valt att utesluta företag som har emitterat 

aktier under testperioden eller inom tre år innan testperioden.  

 

Matchningen för book-to-market genomförs genom att först välja företag med matchande 

bransch och land, och därefter rankas de efter sin absoluta storlek.
74  För varje bolag i samplet 

väljs slutligen det matchande bolaget som har en book-to-market närmast eventföretaget.
75 

Matchningen efter detta mått kommer efter en studie av Fama och French, som fann ett 

positivt samband mellan företags aktieavkastning och book-to-market ration.
76 

4.4.3 Beräkning av avvikande avkastning  

För att mäta den avvikande avkastningen på lång sikt finns det två generellt användbara 

metoder, Cumulative Abnormal Return (CAR) och Buy-and-Hold Abnormal Return (BHAR). 

CAR mäter den kumulativa över/underavkastningen under hela testperioden. BHAR metoden 

bygger på att istället för att beräkna avkastningen kumulativt så beräknar man efter strategin 

för en långsiktig investering, dvs. investeringen säljs av först när investeringstiden har gått ut. 

Fördelen med BHAR är att den anses på ett korrekt sätt avspegla en investerares verkliga 

investeringsstrategi.
77

 Enligt flera studier som gjorts på träffsäkerheten av de olika 

metodvalen bör BHAR anses som den mest lämpliga för vår studie.
78 

 

BHAR kan beskrivas som den genomsnittliga fleråriga avkastningen av att investera i ett 

eventföretag och sälja innehavet i slutet av eventperioden, jämfört med samma 

investeringsstrategi i ett matchande företag. Nedan följer en matematisk beskrivning av 

BHAR. 
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(1) 

 

Formel (1) visar uträkningen av BHAR, där Ri,t är avkastningen för eventföretaget vid tiden t, 

Ri,m och är avkastningen för det matchande företaget vid tiden t. För att beräkna den 

genomsnittliga BHAR, beräknas den avvikande avkastningen som den genomsnittliga årliga 

avkastningen för varje bolag.
79 

 Detta görs efter formeln: 

  

 

(2) 

 

Ri,t är den totala avkastningen av eventföretaget i vid tidpunkten t, och Rm,t, är den totala 

avkastningen för matchningsföretaget i för samma tidpunkt, där n representerar antalet 

företag. För att beräkna den totala avkastningen för respektive löptid under innehavs period 

använder vi formel 3.  

  

 

(3) 

 

4.4.4 Test av resultatet 

För att säkerställa att den genomsnittliga BHAR i vårt sampel är skild från noll, och inte är 

representerat av slumpen, kommer vi att genomföra ett hypotestest. Då vårt sampel är ett 

stickprov från en större population kommer vi att genomföra hypotestesten med utgångspunkt 

för t-fördelning. t-testet kommer att beräknas med 5-procentig signifikansnivå. Enligt formel 

4 kommer vi att beräkna t-värdet utifrån den genomsnittliga avkastningen. Signifikansnivån 

på 5 % valdes för att vi anser att en 5-procentig nivå skänker trovärdighet till resultatet.  

 

 

 

(4) 

Av undersökningens karaktär formuleras hypoteserna så att vi undersöker huruvida BHAR är 

skild från noll i form under eller överavkastning, vilket i sin tur bidrar till ett tvådelat test. Om 

nollhypotesen accepteras innebär det att avkastningen är genererad av slumpen, på 

motsvarande sätt om nollhypotesen förkastas kommer vi att utgå ifrån att det finns en 

signifikant under- eller överavkastning. Hypoteserna har formulerats på följande sätt: 
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, Det finns ingen skillnad i avkastningen mellan eventföretaget och 

matchningsföretaget. 

 

, Om nollhypotesen förkastas, accepteras mothypotesen att det finns en skillnad i 

avkastningar i form av under- eller överavkastning. 

 

4.4.5 Regressionsanalys 

För att klargöra om det föreligger något samband mellan storleken på emissionen och BHAR 

kommer vi att genomföra en linjär regressionsanalys. Regressionsanalyser används då man 

vill se om det föreligger något samband mellan två variabler. Man kan uttrycka en 

regressionsanalys som ett test för hur två variabler samvarierar. Linjär regression kan 

uttryckas som: 

 
 

(5) 

y= beroende variabeln 

x= oberoende variabeln 

  = y - intercept 

 = linjens lutning 

 = slumpvariabel 

 

 förklarar vart regressionslinjen skär y-axeln och  (riktningskoefficienten) anger hur 

mycket y ändras i genomsnitt när x ökar med en enhet.
80

 Variabeln  anger hur stor 

avvikelsen är från väntevärdet. Graden av samband mellan den beroende och oberoende 

variabeln anges av determinationskoefficienten (R2), ett R2 nära 1 innebär ett högt samband 

mellan variablerna, och på motsvarande sett ett lågt R2 värde innebär ett lågt  samband.
81

  

 

Eftersom vi undersöker huruvida BHAR påverkas av storleken på emissionen kommer vi att 

genomföra testet med BHAR som beroende variabel, och storleken på emissionen som 

oberoende variabel. Regressionen kommer att genomföras med en 5-procentig 

signifikansnivå. Regressionen utformas så att BHAR är den beroende variabeln, och storleken 

på emissionen är den oberoende variabeln. Hypoteserna för regressionen formuleras på 

följande sätt. 

  

, Det finns inget samband mellan BHAR och storleken på emissionen. 

 

, Om nollhypotesen förkastas, accepteras mothypotesen att det finns ett samband 

mellan BHAR och emissionsstorleken. 
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4.5. Metoddiskussion 

4.5.1 Långsiktiga eventstudier 

Teorin bakom långsiktiga eventstudier ifrågasätter marknadens effektivitet. Istället för att 

information snabbt inkorporeras i priser anser flera studier att priser på aktier långsamt 

anpassar sig till ny information, varpå effekten måste studeras under en längre tid. En av den 

effektiva marknadshypotesens upphovsman, E. Fama, har kritiserat detta ställningstagande 

och ställer upp två anledningar till varför man bör vara försiktig att påstå att lågsiktiga 

eventstudier behövs för att marknaden inte är effektiv. Fama anser först att marknaden på lång 

sikt kommer överreagera lika ofta som underreagera på ny information, och spridningen 

mellan reaktionerna kommer vara jämnt fördelade över tiden vilket i sig bevisar att 

marknaden är effektiv. Men kanske det viktigaste i kritiken mot långsiktiga eventstudier är att 

resultaten är känsliga för metodologin, och att resultaten oftare är en produkt av slumpen.
82

 

Fama premierar istället kortsiktiga eventstudier där han argumenterar för att de ger en mer 

korrekt bild över kausaliteten. Det är förståligt att Fama föredrar kortsiktiga eventstudier då 

de går i linje med effektiva marknader, det finns dock även viss kritik riktad till kortsiktiga 

eventstudier.
83

 Med ovanstående kritik i bakgrunden kan man dock inte bortse ifrån att 

långsiktiga eventstudier inte kan anses som något annat än en vedertagen metod. Vi kan se i 

studier av Loughran och Ritter samt Spiess och Affleck-Graves att det finns ett stort stöd åt 

långsiktiga eventstudier samt att det finns en viss skepsis mot en den fullständiga tolkningen 

av EMH. 

 
Vårt primära syfte med studien var att undersöka effekten av en privatisering på lång sikt med 

bakgrund för en investerare. Det tillhör inte vårt syfte att problematisera huruvida marknaden 

är effektiv till följd av resultatet. Därför har vi valt att inte hypotisera om 

marknadseffektivitet. Vi konstaterar att långsiktiga eventstudier används och är erkända som 

metodval.  

 

4.5.2 BHAR 

Det har riktats viss kritik till BHAR reliabilitet. Vad som ofta nämns är att BHAR på lång sikt 

tenderar att vara positivt skev, eller ”höger skev”, vilket innebär att nollhypotesen tenderar att 

förkastas lättare än om det var perfekt normalfördelad.
84  Dock ska skevheten minska med 

storleken på samplet.
85 För att undvika detta har vi försökt göra samplet så stort som möjligt 

därför har vi valt att vidga oss till privatiserade bolag genom hela Europa istället för ett enskilt 

land.  

 

Fama har kritiserat BHAR för att den bortser från företagsevent under eventperioden som 

kommer att påverka aktiekursen. Fama premierar istället ”Fama French tre faktormodell” eller 

Three-factor model för att mäta avkastningen. Modellen mäter regressionen mellan 

eventföretaget kumulativa avkasting mot en marknadsfaktor, exempelvis book-to-market eller 

storlek.
86

 En alternativ metod är Cumulative Abnormal Returns (CAR) som beräknar 

avkastningen kumulativt (vanligtvis månadsvis) mot ett index eller matchande företag. Fama 

menar att de kumulativa metoderna är bättre då de automatiskt korrigerar för olika 

eventhändelser eftersom den kumulativa beräkningen sker med korta intervall.
87

 Barber och 
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Lyon hänvisar dock i sin studie att valet mellan kumulativ eller årlig avkastningsmetod 

bestäms utifrån tiden för undersökningen, och menar att BHAR är den bättre metoden då tiden 

är längre.
88

 Vidare för Barber och Lyon fram att kumulativa beräkningar tenderar att var 

negativt snedvriden i statistiska test, medan BHAR statistiska test tenderar att vara positivt 

snedvridna där CAR tenderar att ge en 5 procentig högre avkastning i genomsnitt än BHAR.
89

 

 

Eftersom vi har valt att göra denna studie med utgångspunkt för en investerare valde vi 

BHAR eftersom den på ett bättre sätt återspeglar en investerares faktiska investeringsmetod. 

Samt med återkoppling till Barber och Lyons studie så valde vi BHAR på grund av att de 

kumulativa beräkningarna tenderar att ge en större skevhet än BHAR. 

 

4.5.3 Matchningsproblematiken 

Barber och Lyon lyfter fram tre centrala problem för långsiktig eventstudier som kan bidra till 

misstolkningar i resultatet.
90

  

 

1. ”New listing bias”- Kommer av att benchmarkade index ofta innefattar bolag som har 

introducerats under event tiden. 

2. ”rebalancing bias” – kommer av att referensportföljer såsom marknadsindex gör 

månadsvisa ombalanseringar, vilket vanligtvis inte korrigeras i sampelet. 

3. ”Skewness bias” – Kommer av att långsiktiga avkastningar tenderar att vara positivt 

snedvridna. 

 

Författarna premierar företagsmatchning framför referensportföljsmetoden där vanligen 

marknadsindex används som referens. De menar att korrekta matchningar tenderar att 

eliminera de tre ovanstående problemen med långsiktiga eventstudier. Företagsmatchning är 

dock inte helt utan problem den heller. Vad som belyses är kors-korrelations problematiken.
91 

Problematiken ligger i att jämförelsen som används ofta ändras och relevansen som 

jämförelse minskar med tiden. I litteraturen nämns tre centrala aspekter som bidrar till kors-

korrelation, (1) matchningsföretaget kommer troligtvis att genomföra ett liknande event eller 

annat event som också påverkar aktiekursen eftersom tidshorisonten är lång, (2) företagsevent 

som t.ex. nyemissioner går ofta i vågor, (3) för att företagsevent ofta går i vågor kommer 

troligtvis det specifika företagseventet vara överrepresenterat i vissa branscher. 

 

För att hantera problem 1 har vi som nämnt ovan valt matchningsföretag med stränga 

kriterier. Enligt matchningskriteriet får inte det valda matchningsföretaget ha genomfört en 

nyemission under eventfönstret, eller gjort en nyemission två år ex ante händelsen för eventet.  

 

Problem 2 och 3 är dock svårare att hantera. Ritter och Loughran hänvisar i sin studie till att 

nyemissioner tycks gå i trender. Trenderna förklaras med ”windows of opportunities” och 

förklarar att företagsledningen väljer att utnyttja den allmänna marknadsoptimismen som 

tidpunkt för nyemissionen för att då få så bra betalt som möjligt. Det går att argumentera för 

att privatiseringar bestäms utifrån andra grunder än rent företagsekonomiskt och snarare 

bestäms ur politiskt läge. Huruvida detta är sant eller ej, så får man inte glömma att 

privatiseringar görs ofta i ett led för kapitalanskaffning för staten, och att staten inte är en 

oberoende part i försäljningen. Detta skulle innebära att staten utnyttjar liknande ”windows of 
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opportunities” för att få så bra betalt som möjligt. För att åtgärda detta har vi valt att bredda 

samplet så mycket som möjligt. Vi har i den mån det har varit möjligt försökt fördela samplet 

jämnt mellan år, bransch och land. En större spridning anser vi bör justera för eventuella 

trender mellan branscher, länder och tid. 

 

4.6  Datainsamling 
Datainsamlingen för den kvantitativa undersökningen består av sekundärdata. Genom 

organisationen the Privatization Barometer har vi fått tillgång till listor över de företag som 

har privatiserats i Europa under 1900-talet och 2000-talet. Där har vi också fått information 

om antalet emissioner, storlek och bransch. För att få fram data för priser och nyckeltal har vi 

använt oss av databasen Datastream. Datastream kunde ge oss den dagliga prisutvecklingen 

och förändringar i nyckeltal. 

 

4.6.1 Urval och bortfall 

Vårt urval består av 162 observerade privatiseringar genom IPOs och SEOs.  Av det totala 

urvalet var det flertalet företag som genomfört privatiseringar i olika omgångar vilket vi har 

korrigerat för i urvalet. Det totala antalet publika privatiseringar som gjordes under 

tidshorisonten uppgick till långt fler men på grund av urvalskriterierna, tid och 

informationsluckor i databasen fick vi fram 162 relevanta observationer, detta innebär att 

samplet representerar ca 33 % av det totala urvalet. 

 

4.6.2 Källkritik 

Den data vi har använt oss av i undersökningen är till största del sekundärdata. Då vi inte har 

gjort egna fältstudier kan det vara viktigt är presentera en närmare granskning över materialet 

vi har använt som stöd åt teoretisering och resultat.  

 

De artiklar vi har använt oss utav bör kunna anses som stark tillförlitliga då de är väl citerade 

och ansedda i respektive ämnesområde. Ämnet för nyemissionernas påverkan aktiepriset är 

väletablerat och vi tycker oss se en bred konsensus över resultaten. Detta innebär att det också 

bör finnas en stor tillförlitlighet till de teorier och tankar som hänvisar till de studierna. Då en 

stor del av de aktuella artiklarna är daterade till 1990 och senare kan deras validitet 

ifrågasättas. Vi anser dock att de artiklar som vi har använt oss av är så pass viktiga för dess 

forskning att de bör, trots sin ålder, fortfarande vara anses som relevanta. 

 

Information om privatiseringarna har vi fått genom organisationen the Privatization 

Barometers (hänvisas som PB) hemsida.
92

 PB är en icke vinstdrivande och opartisk institution 

som studerar hållbar utveckling och global corporate governance. Idag stödjer man bl.a. 

Världsbanken och OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) med 

privatiseringsrelaterade data.
93

  Vi använde deras databas framförallt till att se vilka företag i 

Europa som hade privatiserats och hur stor privatiseringen var och vilket datum den gjordes. 

Eftersom PB samarbetar med KPMG och stödjer så pass stora institutioner som Världsbanken 

och OECD drar vi slutsatsen att PB måste vara en starkt tillförlitlig källa.  

 

Informationen om prisförändringar och nyckeltal fick vi genom databasen Datastream, vilken 

vi kom åt genom att använda universitets datorer. Datastream används av såväl banker som 

                                                           
92

 http://www.privatizationbarometer.net 
93

 http://www.privatizationbarometer.net/about.php 



28 
 

universitet och institutioner som källa för sitt datainsamlande. Vi anser att då det är en såpass 

använd databas så bör även den anses som tillförlitligt. Det faktum att universitet använder 

den som underlag för forskning bör också kunna ses som en stark faktor till tillförlitlighet. 
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5. Resultat 
 

I detta avsnitt presenteras den insamlade data som ligger till underlag för studien, samt en 

presentation av de tester som gjordes på underlaget. Kapitlet inleds med en kort beskrivning 

av resultatet vilket vidare kommer presenteras i våra statistiska tester.

 
Undersökningen bestod av 162 observerade nyemissioner som gjordes i statliga bolag. BHAR 

visade en genomsnittlig positiv avkastning på tre år om 7,2 % (0,85). BHAR år ett hade en 

positiv avkastning på ca 8,6 % (0,66), år två ca 4,7 % (0,96) och år tre 8,2 % (1,21).
94

 

Fördelningen mellan antalet IPO och SEO var 93 stycken respektive 69 stycken. Den 

genomsnittliga emissionsstorleken var ca 24 %. Förhållandet mellan storlek på emissionen 

och den genomsnittliga avkastningen på tre år hade en korrelation på ca -0,06. Histogram över 

spridningen i samplet per år återges i bilaga 1. Vad vi ser av histogrammen är att 

avkastningarna tenderar att röra sig mot noll. För att testa normalfördelning gjorde vi ett 

normalfördelningstest. Testet visade att samtliga BHAR avkastningar saknade signifikans på 

normalfördelning, se bilaga 1. Spridningen över BHAR per år kan ses i bilaga 3. 

 

HPR ÅR 1 År 2 År 3 

HPR(E) år 1 0,21037 0,23418 0,35086 

HPR(m) år 3 0,12375 0,18701 0,26861 

BHAR 0,08662 0,04717 0,08225 

Tabell 2 

 

5.1 Resultat av BHAR 
Inledningsvis kan vi konstatera att den genomsnittliga avkastningen i eventbolagen var högre 

än hos de matchande företagen. Vi kan se i figur 1 att från period 1, det vill säga den första 

12-månaders perioden, presterade eventbolagen i genomsnitt bättre än matchningsbolagen. 

 

 
Figur 2 visar avkastningen för statliga bolag respektive matchningsbolagen under samma tidperiod  

 

För att inte dra några förhastade slutsatser av det initiala konstaterandet genomförde vi ett 

hypotestest för att kontrollera resultatets signifikans, det vill säga om resultatet är en produkt 

av slumpen eller om avkastningarna tenderar att gå åt något håll. Noll- respektive 

alternativhypotesen formulerades på följande sätt: 

 

, Det finns ingen skillnad på medellång respektive lång sikt i avkastningen mellan 

eventföretaget och matchningsföretaget. 
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, Om nollhypotesen förkastas, accepteras mothypotesen att det finns en skillnad i 

avkastningar i form av under- eller överavkastning.  

 

      T-test       

BHAR löptid N BHAR T-värde Kritiskt värde P-värde FÖRKASTA H:0? 

BHAR år 1 162 0,087 1,666 1,97 0,09956 Nej 

BHAR år 2 162 0,047 0,618 1,97 0,53315 Nej 

BHAR år 3 162 0,082 0,845 1,97 0,39115 Nej 

 BHAR 1-3 år 162 0,072 1,06879 1,97 0,28676 Nej 

Tabell 3. t-test för BHAR vid olika löptider 
 

Undersökningen bestod av 162 observerade emissioner. I Tabell 3 kan vi utläsa resultaten av 

hypotestesterna där vi ser att nollhypotesen accepteras för samtliga löptider för BHAR. Detta 

innebär att den initialt genomsnittliga överavkastningen inte kan accepteras som statistiskt 

signifikant på en femprocentig signifikansnivå.  

 

5.2 Regressionsanalys mellan storleken på emissionen och avkastningen 

REGRESSION R R^2 JUSTERAD R^2 S N 

BHAR år 1 0,0568 0,0032 -0,0032 0,6452 156 

      

ANOVA           

 FG SS MS F P-VÄRDE 

REGRESSEION 1 0,209 0,209 0,501 0,480 

RESIDUAL 155 64,523 0,416   

TOTAL 156 64,731    

            

 KOEFFICIENT STANDARDFEL T-VÄRDE P-VÄRDE FÖRKASTA H:0 

INTERCEPT 0,0214 0,09529 0,22485 0,82239 NEJ 

EMISSIONSSTORLEK 0,2236 0,316 0,70773 0,48018 NEJ 

Tabell 4. Regressionen mellan storleken på emissionen och avkastningen för BHAR år 1 

 

REGRESSION R R^2 JUSTERAD R^2 S N 

BHAR år 2 0,0686 0,0047 -0,0017 0,9004 156 

      

ANOVA           

 FG SS MS F P-VÄRDE 

REGRESSEION 1 0,595 0,595 0,734 0,392 

RESIDUAL 155, 125,685 0,810   

TOTAL 156, 126,281    

            

 KOEFFICIENT STANDARDFEL T-VÄRDE P-VÄRDE FÖRKASTA H:0 

INTERCEPT 0,1151 0,1329 0,8655 0,3880 NEJ 

EMISSIONSSTORLEK -0,3781 0,4410 -0,8573 0,3926 NEJ 

Tabell 5. Regressionen mellan storleken på emissionen och avkastningen för BHAR år 2 
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REGRESSION R R^2 JUSTERAD R^2 S N 

BHAR år 3 0,034 0,001 -0,005 1,157 156 

      

ANOVA           

 FG SS MS F P-VÄRDE 

REGRESSEION 1 0,2416 0,2416 0,1805 0,6715 

RESIDUAL 155, 207,4711 1,3385   

TOTAL 156, 207,7128    

            

 KOEFFICIENT STANDARDFEL T-VÄRDE P-VÄRDE FÖRKASTA H:0 

INTERCEPT 0,1144 0,1709 0,6696 0,5041 NEJ 

EMISSIONSSTORLEK -0,2408 0,5667 -0,4249 0,6715 NEJ 

Tabell 6. Regressionen mellan storleken på emissionen och avkastningen för BHAR år 3 

 

För att utvärdera huruvida det finns en möjlighet att storleken på emissionen skulle kunna 

förklara spridningen genomförde vi en regressionsanalys mellan emissionsstorleken och den 

genomsnittliga avkastningen. Den beroende variabeln är i detta fall BHAR för respektive 

löptid, och den oberoende variabeln är storleken på emissionen. Hypoteserna formulerades på 

följande sätt. 

 

, Det finns inget samband mellan BHAR och storleken på emissionen. 

 

, Om nollhypotesen förkastas, accepteras mothypotesen att det finns ett samband 

mellan BHAR och emissionsstorleken 

 

I tabellerna 4 till 6 illustreras resultatet av regressionen för respektive löptid i en ANOVA-

tablå. Vi kan konstatera av regressionerna att sambandet mellan emissionsstorlek är mycket 

svagt om ingenting alls. Determinationskoefficienten (R^2) varierade mellan 0,1% till 0,32 % 

vilket är mycket svagt. Sambandets svaghet illustreras också i att nollhypotesen accepteras för 

varje löptid. 
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5.3 Fördelning i samplet mellan överavkastning och underavkastning 
Vi har accepterat nollhypoteserna för de initiala testerna kan vi konstater att våra 

frågeställningar inte kan besvaras med stor sannolikhet. För att redogöra om det finns någon 

förklarning till spridningen mellan under- och överavkastningarna presenterar vi en mer 

detaljerad tabell över spridningen.  

 

 

 Överavkastning 

Under-

avkastning  N 

ANTAL 85 77 162 

MEDIAN ÅR 2003 2003  

SNITTSTORLEK PÅ  

EMISSIONEN  

(MEDIAN) 

0,25  

 

(0,248) 

0,24  

 

(0,2)  

RELATIV ANDEL IPO 61,29% 38,71% 93 

RELATIV ANDEL SEO 40,58% 59,42% 69 

NYA EUROPA 13 12  

GAMLA EUROPA 72 65  

    

BRANSCH  Antal Antal  162 

MANUFACTURING 15 17 32 

FINANCE 13 10 23 

PETROLEUM 6 6 12 

SERVICE 8 5 13 

TELECOM 13 9 22 

TRANSPORT 12 19 31 

UTILITIES 16 10 26 

AGRICULTURE 1 0 1 

NATURAL RESOURCES 0 1 1 

TRADE 1 0 1 

N 85 77 162 

Tabell 7. Tabell över spridningen i samplet 

 

Vi kan se att spridning tycks vara relativt jämnt fördelat över samplet. Fördelning över 

bransch tycks vara relativt jämnt fördelat (se detaljerad tabell över BHAR i bilaga 2 tabell 

1och 2), likaså storleken på emissionerna. Vad som sticker ut är dock fördelningen över IPO 

och SEO. Vi ser att privatiseringar som har genomförts via en IPO påvisar i högre grad 

överavkastning än emissioner som gjorts via en SEO, och på motsvarande vis påvisas att 

privatiseringar som genomförts via en SEO i högre grad påvisar en underavkastning. Detta 

leder oss till att undersöka huruvida det föreligger ett samband mellan typ av emission och 

resultat. Spridningen över tiden återges i bilaga 3. 

 

5.3.1 Hypotestest av IPO och SEO 

För att undersöka om händelserna IPO och/eller SEO kan vara en förklarande variabel till 

under- respektive överavkastningen, och därmed en förklarning till spridningen, har vi ställt 

upp ytterligare hypoteser. Hypotesprövning genomförs som ovan med en signifikansnivå på 

fem %. Hypoteserna formulerades på följande sätt. 

 

, Det finns ingen skillnad på medellång respektive lång sikt i avkastningen mellan 

eventföretaget och matchningsföretaget då eventföretaget gjorde en IPO/SEO. 

 


H 0 : u 0  0
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, Om nollhypotesen förkastas, accepteras mothypotesen att det finns en skillnad i 

avkastningar i form av under- eller överavkastning. 

 

 

      T-TEST (IPO)     

BHAR 

LÖPTID N BHAR 

T-

VÄRDE KRITISKTVÄRDE P-VÄRDE FÖRKASTA H:0? 

BHAR ÅR 1 93 0,182 2,26108 1,987 0,02611 JA 

BHAR ÅR 2 93 0,141 1,20468 1,987 0,23142 NEJ 

BHAR ÅR 3 93 0,160 1,1236 1,987 0,26411 NEJ 

BHAR 1-3 ÅR 93 0,161 1,57185 1,987 0,11942 NEJ 

Tabell 8. 

Tabell 9.  

 

Ur Tabell 8 och 9 kan vi resultatet av hypotestestet av BHAR för IPO respektive SEO. På ett 

år kan vi se att företagen som gjorde en IPO hade en signifikant överavkastning jämfört med 

de matchade bolagen. Dessvärre stöds inte detta av hypotesprövningen av SEO emissionerna, 

se tabell 9. Dessa resultat håller dessvärre inte för att på ett säkert sätt konstatera att det 

föreligger ett samband hos avkastningarna mellan IPO och SEO emissioner. Detta kan dock 

tolkas som en fingervisning åt vad som påverkar spridningen i resultatet.  

 

I tabell 3 i bilaga 2, kan vi se spridningen hos BHAR mellan IPO och SEO. Vi kan se att det 

föreligger relativt stora skillnader mellan storlekarna på emissionen. Emissionerna som 

genomfördes via en IPO hade nästa dubbelt så hög storlek på emissionerna som de som 

genomfördes via en SEO, den genomsnittliga storleken var för IPO 30,2 % (27,3 %) och SEO 

17 % (12,5 %). I bilaga 2 tabell 3, kan man utläsa att det finns en statistisk signifikant skillnad 

i storleken på emissionerna mellan IPOs och SEOs.   

 

En kvalitativ regressionsanalys genomfördes för att testa om det fanns någon skillnad mellan 

SEO och IPO. Regressionsanalysen genomförde med BHAR som beroende variabel, och 

IPO/SEO som en oberoende variabel. Dummy fördelningen sattes IPO=1 och SEO=0, 

Resultatet återges i bilaga 4, tabell 1 till 3. Resultatet visar att sambandet är svagt, men för 

första årets BHAR ser vi att det finns ett svagt signifikant samband med en 

determinationskoefficient (R^2) på ca 2 % och ett p-värde på ca 0,03 . Dock tenderar 

sambandet att minska över tiden då determinationskoefficienten för BHAR år 3 endast är ca 

0,5 % och ett p-värde på 0,34.  
 

  



H1 : u1 0

      T-TEST (SEO)     

BHAR LÖPTID N BHAR T-VÄRDE KRITISKTVÄRDE P-VÄRDE FÖRKASTA H:0? 

BHAR ÅR 1 69 -0,043 -0,81155 1,994 0,41988 NEJ 

BHAR ÅR 2 69 -0,079 -1,02138 1,994 0,31069 NEJ 

BHAR ÅR 3 69 -0,023 -0,20817 1,994 0,83572 NEJ 

BHAR 1-3 ÅR 69 -0,049 -0,65861 1,994 0,51237 NEJ 
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6. Analys 

 
Under detta avsnitt kommer vi att analysera det empiriska materialet med utgångspunkt ifrån 

den presenterade teorin. Vi för en löpande diskussion om hur resultatet förhåller sig till våra 

inledande prognoser. 

 
 

6.1 Inledande anmärkningar 
Inledningsvis kan vi konstatera att spridningen i samplet var mycket stort. Spridningen bidrog 

till den initiala nollhypotesen förkastades varpå vi inte kunde påvisa en signifikant under- 

eller överavkastning till följd av en privatisering. Troligtvis är detta ett resultat av att samplet 

är för litet. En annan förklarning till detta kan vara relaterad till matchningen av bolag. 

Matchningen som gjordes genom att jämföra book-to-market ration visade sig vara svår för 

tidiga emissioner då data ofta saknades. Matchningen försvårades ytterligare av att bolag som 

privatiserade i Östeuropa hade färre bolag per bransch vilket gjorde att matchningsdifferensen 

mellan book-to-market steg. Trots bristerna i resultatet tror vi att en diskussion kan föras om 

spridningen och eventuella mönster i den, med dock en viss aversion i tolknigen av resultatet. 

 

6.2 Avvikande avkastning 
Den inledande frågeställningen var huruvida aktier i privatiserade bolag hade en noterbar 

avvikande avkastning från normaltillståndet till följd av en privatisering. 

 

Studien av Megginson et al. visade att privatiserade bolag påvisade en förbättring i effektivitet 

och lönsamhet till följd av privatisering. Enligt den effektiva marknadshypotesen skall 

aktiepriset representera all tillgänglig information, intuitivt bör således aktiekursen påverkas 

positivt tillföljd av en privatisering. Den inledande hypotesen ställdes med bakgrund till den 

nämnda studien samt Ritter och Loughrans studie, och formulerades så att det fanns utrymme 

för både under- och överavkastning. Resultatet av hypotestesten för respektive löptid visade 

en tendens till att det fanns en positiv avkastning på medellång respektive lång sikt. BHAR år 

1 från emissionen visade en positiv avkastning på ca 8 % och för år två ca 4 % och år tre ca 8 

%. Som ovan statuerat kunde detta dock inte styrkas av hypotestestet och vi får anse att den 

positiva avkastningen är en produkt av slumpen. Dock är det värt att notera att avkastningen 

för år ett hade accepterats med en signifikansnivå på 10 % signifikans. Noterbart är dock att 

resultatet inte gick i linje med studier som ”The new issue puzzle” där Ritter och Loughran 

påvisar att börsintroducerade bolag underpresterar med ca 7 % och bolag som genomför en 

nyemission underpresterar med ca 8 %. Även Spiess och Affleck-Graves argumenterar för att 

emitterande bolag underpresterar på lång sikt. Om resultatet hade haft en statistisk signifikans 

hade det inneburit att vårt resultat stått i direkt kontrast till ovanstående studier.
95

 Med detta i 

bakgrunden anser vi att det fortfarande finns fog för att betrakta publika privatiseringar genom 

en IPO och SEO som anomalier i sammanhanget. 

 

6.3 Förklarande faktorer 

6.3.1 Storleken på emissionen 

Den andra delen i vår frågeställning var huruvida storleken på emissionen påverkade 

avkastningen. 
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Studien av Megginson m.fl. argumenterar för att större förändringar i styrelsen bidrog till en 

ökad effekt på lönsamheten för de privatiserade bolagen. Av detta antagande prognostiserade 

vi att ju större storleken på emissionen var desto större skulle avkastningen vara. Eller mer 

matematiskt kan det uttryckas som att regressionslinjen skulle ha en positivt lutning. Vi 

testade detta antagande genom att testa regressionen mellan storleken på emissionen och 

BHAR. Regressionen visade sig vara alldeles för svag för att påvisa ett samband mellan 

storleken på emissionen och BHAR. Anledningen till spridningen kan ha flera förklaringar. 

Spridningen kan ha uppstått genom att det helt enkelt inte finns något samband mellan 

storleken på emissionen och avkastningen, eller att samplet var för litet för att kunna ge en 

tillräcklig klar bild över verkligheten. Resultatet visade dock att det fanns en positivt lutande 

samband för det första året efter BHAR dock visade det sig att detta skulle bli inkonsekvent 

med tiden, vilket  ytterligare beskriver till hur litet sambandet är. 

 

Det kan argumenteras att en alltför stor utförsäljning kan leda till ett mer utvattnat ledarskap 

vilket i sin tur leder till större osäkerhet för bolaget och investerarna. Eftersom företaget inte 

vanligtvis har kontroll över köparna eller för den delen koncentrationer i ägarskapet kan 

resultatet av ny styrelse leda till osäkerhet och därför fluktuationer i aktiekursen.   

 

6.3.2 IPO och SEO 

Den tredje delen i vår frågeställning var om det fanns ytterligare faktorer som kunde förklara 

avkastningen 

 

När vi studerar spridningen mellan aktier som överavkastade och aktier som underavkastade 

(tabell 3 kap 5.3 och tabell 4 bilaga 2) såg vi att nyintroducerade bolag i högre grad än bolag 

som genomförde en nyemission hade en positiv BHAR. Detta föranledde oss att undersöka 

huruvida det fanns en signifikant skillnad i avkastningarna mellan IPO och SEO emissioner. 

Resultatet visade att IPO emissionerna i genomsnittlig presterade en överavkastning på ca 16 

% per år under tre år, och för SEO emissionerna en genomsnittlig underavkastning på ca 4 % 

per år. Hypotestestet gav stöd åt en signifikant överavkastning för första året efter 

börsintroduktionen men inte för år två och tre. Dessvärre fanns det inget motsvarande stöd hos 

SEO emissionerna. Regressionsanalysen visade dock att det fanns en skillnad i 

avkastningarna mellan IPO och SEO för första året, med en dock avtagande signifikans med 

tiden.  

 

I Ritter och Loughrans studie kunde de påvisa en skillnad mellan avkastningarna i SEO och 

IPO emissioner där IPO emissionerna hade en lägre underavkastning än SEO emissionerna. 

Deras förklarning är att bolag väljer att utnyttja ”windows of opportunities” och väljer att 

genomföra en SEO när aktien är övervärderad, och marknaden reviderar inte sina 

förväntningar korrekt vid tidpunkten för emissionen.
96

 Varför just börsintroduktioner påvisar 

en positiv avkastning är dock svårare att förklara. En förklarning kan vara att statliga bolag 

ofta är stora mogna företag ofta i industri sektorn. Marknaden kan därför revidera om sina 

förväntningar att ett redan etablerat företag endast kan prestera bättre till följd av att staten 

minskar sitt inflytande i bolaget, och därmed dess politiska influenser. Som ovan nämnt 

behöver inte lönsamheten vara det primära målet hos statligt ägda bolag. Vid en 

börsintroduktion kan därför marknaden anse att stabila forna statliga bolag bara kan påverkas 

positivt av ett privat ägarskap med vinstmaximerande incitament som ligger i linje med 

investerarna. 
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När vi studerade spridningen mellan SEO och IPO emissionerna (Tabell 3 bilaga 2) såg vi 

intressant nog att storleken på emissionerna skiljde sig åt. Genomsnittstorleken för emissionen 

var för IPO ca 30 % (27,3 %) och SEO ca 17 %. (12 %). Detta förhållande var också 

statistiskt signifikant på 5-procents konfidensnivå (se bilaga Tabell 4).
97

 Resultatet är 

intressant men bör tolkas med försiktighet. Att en genomsnittlig IPO är större i dess 

omfattning än en SEO kan inte anses som annat än konventionellt. Storleken för en IPO måste 

per definition vara så pass stor att bolaget kan anses som publikt, samt är oftast större 

eftersom företaget ofta är yngre med en mindre aktiestock och måste släppa en förhållandevis 

större andel av bolaget för att introduktionen skall bli lyckad. Ett företag som gör en SEO är 

oftast mognare och har en större aktiestock och genomför en nyemission som ett led i 

kapitalanskaffningen för framtida investeringar. Med den insikten är det därför svårt att föra 

över diskrepansen mellan storlekarna för SEO och IPO emissioner till diskussionen mellan 

avkastning och emissionsstorleken.  

 

En iakttagelse när man tittar på fördelningen över antalet privatiseringar över tiden (se figur 1 

och figur 2) är att antalet privatiseringar tycks öka under högkonjunktur och på motsvarande 

sätt sjunka under lågkonjunktur. Enligt Ritter och Loughran förklaras detta med ”windows of 

opportunities”. Enligt studien innebär det att företag väljer att lägga en emission då aktien är 

högt värderad. Övervärdering sker gärna under högkonjunktur och detta fenomen bör även 

kunna tillämpas på statliga bolag eftersom staten vill få bra betalt för att sälja ut sitt innehav 

på marknaden. I Megginsons studie hänvisar författaren till fyra typer av privatiseringar, den 

fjärde typen kallas ”vinst” privatiseringar. Dessa är små i omfattningen och genomförs som 

ett led i statens kapitalanskaffning. I bilaga 3 figur 3 kan vi se samvariationen mellan antalet 

privatiseringar och Euro Stoxx 50-indexet. Korrelationen mellan dess är ca 0,3 vilket kan 

tolkas som att antalet privatiseringar följer konjunkturen. Detta bidrar till att det finns fog att 

acceptera Loughran och Ritters antagande att IPOs och SEOs väljs med utgångspunkt för 

konjunktur läget. Till skillnad från deras studie uppvisar vårt resultat dock inte på att aktierna 

underavkastar till följd av en överprissättnig med hänvisning till tabell 1, bilaga 3.  

                                                           
97

 (median) 
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7. Slutsats 
 

I detta kapitel kommer vi att presentera de slutsatser vi kommit fram till i denna studie och för 

samman teori, empiri och analys. Vi för fram våra egna tankar och lyfter fram det vi anser att 

vår studie har gett upphov till. 

 
Syftet med denna uppsats var att undersöka huruvida avkastningen avviker från 

normaltillståndet till följd av en privatisering på medellång och lång sikt och huruvida detta 

går att utnyttja som en investeringsstrategi. Av de 162 observerade privatiseringarna kunde vi 

inte dra en definitiv slutsats att BHAR avvek från ett normaltillstånd. Vi kunde med mycket 

låg grad av signifikans påvisa att aktier i genomsnitt i privatiserade bolag överpresterar 

jämfört med matchande bolag under första året efter privatiseringen, men där signifikansen 

avtog med tiden.  

 

Vårt andra problem syftade till att undersöka hur storleken på emissionen hade betydelse för 

avkastningen. Detta visade sig ha en mycket liten betydelse om ingen alls. Tidigare forskning 

har påvisat att större förändringar i styrelsen i privatiserade bolag skall ha en positiv effekt på 

företagets lönsamhet. Att dra slutsatsen mellan att storleken på emissionen påverkar i olika 

grad styrelsens sammansättning kan inte anses som annat än konventionellt eftersom stora 

ägarförändringar per definition påverkar styrelsesammansättningen. Huruvida detta 

införlivades i detta sammanhang i aktiekursen kunde vi dock inte påvisa. 

 

Den tredje och sista delen i vår problemformulering var att undersöka om det fanns ytterligare 

faktorer som påverkade avkastningen Vi kunde se att privatiseringar som gjordes via 

börsintroduktioner (IPO) i högre grad presterade bättre än privatiseringar som gjordes via 

nyemissioner (SEO). På motsvarande sätt påvisade SEOs underavkasta i högre grad än IPOs 

med dock lägre grad av signifikans. En förklaring till detta kan vara att marknaden reagerar 

positivt på en marknadsintroduktion av statliga bolag till följd av privat ägande. Men efter den 

initiala introduktionen behandlar marknaden de nästföljande emissionerna som nyemissioner 

likställda med ”vanliga” bolag varpå marknaden reagerar i genomsnitt negativt.  

 

Vi kan alltså se att det finns tendenser till någon form av positiv privatiseringseffekt på kort 

sikt. Den positiva effekten till följd av en privatisering tycks dock avta med tiden. Noterbart är 

att ytterligare privatiseringar av bolaget till följd av SEOs inte ger samma positiva effekt på 

avkastning som IPOs. Marknaden tycks alltså premiera privatiseringar via börsintroduktioner 

men behandlar inte ytterligare privatiseringar av bolaget på samma positiva sätt. 

 

7.1 Förslag till vidare forskning 
Eftersom vår uppsats endast har behandlat en liten del i ämnet om privatiseringar känner vi att 

det kan finnas anledning att beskriva våra tankar kring vad forstsatta studier på ämnet skulle 

kunna beakta.  

En aspekt som vi utlämnade på grund av tidsfaktorn var hur mycket staten hade kvar efter de 

genomförda emissionerna, det vill säga hur stor utspädningseffekten var. Att bara studera 

storleken på emissionerna är endast en del av sanningen om huruvida stor privatiseringen var i 

termer av statens kontroll över bolaget. Vidare anser vi att det kan vara intressant att göra en 

komparativ studie där man undersöker operativ performance samtidigt som man undersöker 

aktieutvecklingen. Eftersom vi hade en stor spridning i resultatet kan det vara intressant om 

spridningen korrelerar med utvalda nyckeltal för respektive företag. Detta kan möjligtvis ge 

en mer nyanserad bild över de drivande faktorerna till under respektive överavkastningen.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1. Spridning 
 

 
Diagram 1.Normalitetstest p-värde 0,00001 (kolmogorov-smimov/Lillefor test) Skevhet (Fishers) 0,75 

 

 
Diagram 2. Normalitetstest p-värde 0,0366 (kolmogorov-smimov/Lillefor test) Skevhet (Fishers) -2,33 
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Diagram 3. Normalitetstest p-värde 0 (Kolmogorov-Smimov/Lillefor test) Skevhet (Fishers) -1,26 
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Bilaga 2. Fördelning över avkastningen 
 

 

    BHAR   

Bransch N år 1 år 2 år 3 

MANU 32 10,39% 5,94% 9,71% 

FINANCE 23 22,84% 33,84% 51,87% 

PETROLIUM 13 -2,49% 13,65% 16,58% 

SERVICE 13 28,57% 31,08% 26,72% 

TELECOM 23 -7,91% -16,82% -13,72% 

TRANSPORT 31 -1,41% -22,59% -28,19% 

UTILITIES 26 15,86% 10,92% 17,03% 

Tabell 1. BHAR fördelningen över bransch 

 

  Fördelning   

 SEO IPO 

BHAR år 1 -0,043 0,183 

BHAR år 2 -0,080 0,142 

BHAR år 3 -0,024 0,161 

   BHAR år 1-3 -0,049 0,162 

Genomsnittlig emissionsstorlek 

(MEDIAN) 

0,17  

(0,125) 

0,302  

(0,273) 

Median år 2004 2002 

Tabell 2. Fördelningen mellan SEO och IPO BHAR 

 

 

 

   hypotestest    

TYP N 

Genomsnittlig 

storlek t-värde 

kritiskt 

värde P-värde förkasta h:0? 

IPO 93 0,302 16,535 1,987 0 JA 

SEO 69 0,1701 12,051 1,994 0 JA 

IPO>SEO     7,23 1,987 0 JA 

Tabell 3. hypotestest av emissionstorleken mellan IPO och SEO 

 

 

 
Figur 1. Sambandet mellan avkastning och storleken på emissionen 
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Bilaga 3. Fördelning över år 
          

ÅR Antal BHAR 1 BHAR år 2 BHAR år 3 

1989 2 1,06705 2,23005 2,78738 

1992 1 0,36430 0,42333 0,30006 

1993 1 0,50648 0,54895 0,21460 

1994 5 0,73317 0,43059 0,13090 

1995 5 -0,02171 0,10206 0,46909 

1996 3 0,20619 0,73393 0,39471 

1997 3 0,21549 0,25019 0,34615 

1998 8 0,23060 0,14818 0,17857 

1999 8 0,03445 -0,06064 -0,33938 

2000 17 0,13519 0,09219 0,21482 

2001 16 0,29056 0,19652 0,34441 

2002 8 -0,16443 0,06354 0,29344 

2003 12 0,14426 0,47127 0,46065 

2004 15 -0,42382 -0,87975 -1,17920 

2005 15 -0,07928 -0,30095 0,14434 

2006 19 0,11116 -0,05441 0,10401 

2007 13 0,07070 0,15687 -0,15372 

2008 7 0,24470 0,10852 0,02327 

2009 3 -0,23081 0,39964 0,58824 

2010 1 0,21745 -0,23561 -0,12162 

     

MEDEL N 162 0,086623 0,04716 0,08224 

Tabell 1. BHAR fördelat över år 

 

 
Figur 1 
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Figur 2 

 

 
 
Figur 3. Figuren visar antalet privatiseringar över tiden och priset för Euro Stoxx 50-index. 
(korrelation 0,29) 
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Bilaga 4. Resultat av regressionen mellan IPO/SEO och BHAR 
REGRESSION R R^2 JUSTERAD R^2 S N 

BHAR år 1 0,1685 0,0284 0,0223 0,6581 162 

      

ANOVA           

 FG SS MS F P-VÄRDE 

REGRESSEION 1 2,025 2,025 4,677 0,032 

RESIDUAL 160 69,294 0,433   

TOTAL 161 71,320    

            

 KOEFFICIENT STANDARDFEL T-VÄRDE P-VÄRDE FÖRKASTA H:0 

INTERCEPT -0,043 0,079 -0,545 0,586 NEJ 

Emissionstyp 0,226 0,105 2,163 0,032 JA 

Tabell 1. Regression mellan BHAR år 1 och Emissionstyp 

REGRESSION R R^2 JUSTERAD R^2 S N 

BHAR år 1 0,1685 0,0284 0,0223 0,6581 162 

      

ANOVA           

 FG SS MS F P-VÄRDE 

REGRESSEION 1 2,025 2,025 4,677 0,032 

RESIDUAL 160 69,294 0,433   

TOTAL 161 71,320    

            

 KOEFFICIENT STANDARDFEL T-VÄRDE P-VÄRDE FÖRKASTA H:0 

INTERCEPT -0,043 0,079 -0,545 0,586 NEJ 

emissionstyp 0,226 0,105 2,163 0,032 JA 

Tabell 2. Regression mellan BHAR år 2 och Emissionstyp 

REGRESSION R R^2 JUSTERAD R^2 S N 

BHAR år 3 0,0753 0,0057 -0,0005 1,2178 162 

      

ANOVA           

 FG SS MS F P-VÄRDE 

REGRESSEION 1 1,353 1,353 0,913 0,341 

RESIDUAL 160 237,290 1,483   

TOTAL 161 238,644    

            

 KOEFFICIENT STANDARDFEL T-VÄRDE P-VÄRDE FÖRKASTA H:0 

INTERCEPT -0,0239 0,1466 -0,1628 0,8709 NEJ 

Emissionstyp 0,1848 0,1935 0,9553 0,3409 NEJ 

Tabell 3. Regression mellan BHAR år 3 och Emissionstyp 


