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Sammanfattning 
    

TITEL: Ägarstrukturens påverkan på börsintroduktioners långsiktiga prestation - En 
jämförande studie av familjeägda vs Private Equity-backade börsnoteringar under 
åren 2011-2013 
 
SEMINARIEDATUM: 2017-06-01 
  
KURS: FEKH89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 HP 
      
FÖRFATTARE: Erik Will Johansson, Oscar Will Johansson, Kajsa Öström 
      
HANDLEDARE: Tore Eriksson 
  
NYCKELORD: Börsintroduktion, långsiktig prestation, familjeägande, Private 
Equity, svenska marknaden 
 
SYFTE: Syftet med denna studie är att undersöka och analysera om ägarstrukturer, i 
form av Private Equity respektive familjeägande, har olika påverkan på den 
långsiktiga prestationen hos börsintroduktioner genomförda under åren 2011-2013.  
  
METOD: Kvantitativ metod med deduktiv ansats vid analys av sekundärdata. 
Beräkning av långsiktig prestation med abnormal avkastning, BHAR, som utmynnar i 
en regressionsanalys. 
           
TEORETISKA PERSPEKTIV: Studien grundar sig på tidigare forskning om 
långsiktig prestation och hur olika ägarstrukturer påverkar prestation, samt 
undersökningar om börsintroduktioners prestation på den svenska och globala 
marknaden. 
      
EMPIRI: Sammanställning av prestationen under tre år efter börsintroduktion för 39 
företag listade på First North och Nasdaq OMX Stockholm, jämförs med index 
OMXSGI.   
 
RESULTAT: Studien visar att en viss skillnad i långsiktig prestation förekommer 
mellan olika ägarstrukturer. Familjeägda företag presterar i genomsnitt bättre än 
Private-Equity-backade företag. Låg statistisk signifikans kan påvisas.  
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Abstract      
  

   
TITLE: The effect of ownership on IPO’s long-run performance - A comparing study 
of family-owned vs Private Equity-backed IPO’s issued during the period 2011-2013
      
SEMINAR DATE: 2017-06-01 
  
COURSE: FEKH89, Degree Project in Corporate Finance, Business Administration, 
Undergraduate level, 15 ECTS 
      
AUTHORS: Erik Will Johansson, Oscar Will Johansson, Kajsa Öström 
      
ADVISOR: Tore Eriksson 
  
KEY WORDS: IPO, long-run performance, family ownership, Private Equity, 
swedish market 
      
PURPOSE: The purpose of this study is to investigate and analyze if the ownership 
structure, in the form of Private Equity and familyownership, has impact on the long-
run performance of IPOs issued during the years 2011-2013.  
      
METHODOLOGY: Quantitative method with a deductive approach when analysing 
secondary data. Calculation of long-run performance using abnormal return, BHAR, 
that ends with a regression analysis. 
      
THEORETICAL PERSPECTIVES: The study has its basis in previous research on 
long-run performance and how ownership affect performance along with studies of 
IPO’s performance on the swedish and global market. 
  
EMPIRICAL FOUNDATIONS: Compilation of performance three years after 
issued IPO for 39 companies listed at First North and Nasdaq OMX Stockholm, 
compared to index OMXGI. 
   
CONCLUSIONS: The study shows a slight difference in long-run performance 
between different types of ownerships. In average, family owned companies perform 
better than Private Equity-backed companies. Low statistical significance can be 
found. 
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DEFINITIONER OCH BEGREPP 

Börsintroduktion: Ett företag som noteras på en börslista, aktierna är inte öppna för 

handel på annan handelsplattform.  
  

Långsiktig prestation: Avkastningen tre år efter börsintroduktion, sett från första 

dagens stängningskurs. 
  

Private Equity: Private Equity innefattar de investeringar som görs, både av 

privatpersoner och av riskkapitalbolag, i onoterade företag. 
  

Private Equity-backning: Betecknas “PE-backning” i uppsatsen. Författarna 

definierar PE-backning som ett företag som till en del ägs av PE-investerare. 

Författarna skiljer dock inte på majoritets- och minoritetsägande av PE i studien.  
 

Familjeägande: I studien har författarna valt att definiera familjeägande som ett 

företag där en person eller familj äger 20 % eller mer av röstandelarna. Det finns två 

typer av familjeägande, aktivt och passivt. Aktivt ägande innebär att medlem från 

ägarfamiljen som har 20 % eller mer av röstandelarna är VD eller ordförande i 

företaget. Passivt ägande innebär enbart ägande utan post i ledningen. 
  

Statistisk signifikans: I studien har en statistisk signifikans på 95 % använts för att 

bevisa eller motbevisa hypoteserna. 
  

BHAR: Buy-and-hold abnormal return. Visar abnormal avkastning för en aktie 

relativt jämförelseindex. 
  

Jämförelseindex: För att beräkna abnormal avkastning använder sig författarna av 

jämförelseindex OMXSGI, ett index som tar hänsyn till aktiens utveckling samt 

aktieutdelningar.  
 

Börslistor: I studien undersöks börsintroduktioner som genomförts på listorna First 

North och Nasdaq OMX Stockholm.  
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1. Inledning 

I kapitel ett beskrivs bakgrunden till ämnet. Vidare diskuteras problemet som ligger 

till grund för studien och leder till frågeställning med syfte. Avslutningsvis 

presenteras avgränsningar, målgrupp samt disposition. 
  

1.1 Bakgrund 

Nyheter om företag som planerar eller har genomgått börsnoteringar når oss dagligen. 

Stockholmsbörsen har de senaste åren sett rekordmånga börsintroduktioner, och 

tillväxten tros hålla i sig även under 2017. Medan intresse för börsintroduktioner ökar 

i Norden, och framför allt på Stockholmsbörsen, har det globala engagemanget visat 

en nedgång. Att vågen med börsintroduktioner ökar i Norden tros bero på att Nordens 

marknad erbjuder ett bra system för mindre bolag som vill introduceras på börsen 

(Cederblad, 2016). Allt fler företag ser en börsintroduktion som en chans att 

exponeras för intressenter i omvärlden, och därför har det blivit vanligare att 

tillväxtföretag och små företag tar steget ut på den noterade marknaden (Dagens 

Industri, 2016). En börsintroduktion kan innebära att ägaren kan behålla sina aktier i 

företaget, istället för att sälja till en finansiell eller institutionell aktör, och på så sätt 

bevara sin kontroll av företaget. Samtidigt breddas ägandet och risken sprids, samt att 

enkel tillgång fås till kapital som oftast är det främsta incitamentet för att genomgå en 

börsintroduktion. Trots dessa fördelar som en börsintroduktion medför, tenderar 

fenomenet underprestation, som Ritter påvisar i en studie, drabba börsintroducerade 

företag tre till fem år efter noteringen (Ritter, 1991).  
  

En börsnotering innebär att ett företag bjuder ut sina aktier för handel till allmänheten 

och därmed blir ett publikt bolag. Ett företag kan erbjuda handel av sina aktier även 

fast det inte är börsnoterat, men detta innebär en mer komplicerad handel och 

dessutom sker den inte så reglerat som om företaget finns på börsen, varav företag 

ofta ser fördelar i att vara börsnoterat. Det är lättare för ett företag att få in nytt kapital 

till fortsatt tillväxt och en börsnotering fungerar även som ett kvitto på att företaget 

har viss kvalitet eftersom det måste uppfylla krav för att få noteras (Avanza, 2017). 
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Hur ett företag presterar efter börsnotering beror på flera olika faktorer. Ritter (1984) 

kommer i en studie fram till att företags prestation kan varierar beroende på vilken 

bransch de är verksamma inom, och Brav och Gompers (1997) visar i sin studie att 

ägarstrukturen hos företag påverkar prestationen. 

1.2 Problemdiskussion 

Den mest kända studien om börsintroducerade företags långsiktiga prestation gjordes 

av Ritter (1991). Han undersökte långsiktig prestation genom att studera aktiernas 

avkastning under tre år och hur dess kurs utvecklades. Resultatet visade att 

nynoterade företag i genomsnitt presterar sämre än jämförelseindex. Ritter (1991) 

menar att detta huvudsakligen orsakas av tre faktorer; felbedömning av risk, otur och 

överoptimism. En annan orsak som också tas upp är underprissättning, som är ett 

vanligt fenomen vid börsintroduktioner. Det innebär att aktien underprissätts för att 

skapa positiv avkastning första dagen. Den positiva avkastningen blir sedan mycket 

svårt att upprätthålla. Därav kommer framtida avkastning för aktien att jämföras med 

den höga slutkursen från första dagen, och visa en negativ utveckling. 
 

Sverige har många kända familjeägda företag. Däribland finns många stora 

framgångsrika aktiebolag, exempelvis H&M, Ikea, Clas Ohlson och Bonnier AB. 

Vilket slags ägarskap som är det ultimata för ett företags prestation har länge 

undersöks, och olika slutsatser har dragits. Maury (2006) samt Anderson och Reeb 

(2003) menar att familjeägda företag presterar bättre än övriga företag, medan 

Holderness och Sheehan (1988) kommer fram till det motsatta, att familjeägda 

företag presterar sämre.  
  

KPMG (2016) utförde en undersökning om PE-backade företags prestation, och kom 

fram till att dessa typer av företag presterar bättre än andra. Det råder alltså viss 

oenighet om vilket ägarskap som är det optimala för ett företags prestation. Även 

Levis (2011) undersökte PE-backade börsintroduktioner och deras prestation. Han 

menar att det finns ett generellt intresse för Private Equity och att antalet PE-backade 

företag som börsnoteras växer och därmed lockar media. Resultatet av studien är att 

PE-backade företag under lång sikt visar bättre avkastning än andra typer av företag. 

PE-backade företag visar generellt sett inga svindlande underprissättningar första 
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dagen, vilket Levis (2011) tror beror på den allmänt spridda tron om att PE-

investerare är effektiva prissättare och även att företagen har hög skuldsättningsgrad 

vid introduktionstillfället. 
  

Av de studier som utförts inom ämnet långsiktig prestation har största delen berört 

den Amerikanska marknaden, men även en del på den Europeiska marknaden. Den 

svenska marknaden är relativt outforskad. En studie genomförd av Loughran, Ritter 

& Rydqvist (1994) inkluderar den svenska marknaden och börsintroduktioners 

långsiktiga prestation. Där påvisas ett resultat på 1,2 % högre avkastning än 

jämförelseindex under de tre första åren från introduktionsdagen. Detta avviker från 

teorin om att börsnoterade företag generellt sett underpresterar under de tre till fem 

första åren av börsnotering (Berk & DeMarzo, 2014, s. 820). I tillägg till att det 

endast finns en liten mängd forskning på den svenska marknaden så är den befintliga 

forskningen även daterad. Forskningen av Loughran, Ritter & Rydqvist (1994) 

omfattar börsnoteringar som genomfördes mellan åren 1980-1990. Med denna 

bakgrund har författarna uppfattat att det finns ett forskningsgap på den svenska 

marknaden gällande börsintroduktioners långsiktiga prestation och hur ägarstrukturer 

påverkar detta. 

1.3 Frågeställning 

• Vilken påverkan har ägarstrukturen på den långsiktiga prestationen?  

• Presterar den ena ägarstrukturen bättre än den andra, och i så fall varför? 

• Kan ägarstruktur vara en ledstjärna för hur aktieinvesterare som intresserar sig 

för börsintroduktioner ska investera? 

1.4 Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka och analysera om ägarstrukturer i form av 

Private Equity respektive familjeägande har olika påverkan på börsintroduktioners 

långsiktiga prestation. 
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1.5 Avgränsningar 

Studien utgår från börsintroduktioner på den svenska marknaden som genomförts 

under åren 2011-2013. Författarna har valt att studera börsintroduktioner som noteras 

på både Nasdaq OMX Stockholm och First North. Detta för att utöka antalet 

börsintroducerade företag för studien. Dessutom valdes två listor för att bredda 

studiens omfång. Genom att studera börsintroduktioner genomförda under åren 2011-

2013 blir det möjligt att undersöka samtliga företags prestation tre år efter 

introduktionstillfälle, då data för detta finns tillgänglig. 

1.6 Målgrupp 

Uppsatsens målgrupp är i huvudsak akademiker med bakgrund av finans, och för 

personer som har intresse för finans. Förhoppningen är även att studien ska vara av 

betydelse för aktieinvesterare som ser börsintroduktioner som intressanta 

investeringsalternativ. 

1.7 Disposition 

Dispositionen är framtagen från företagsekonomiska forskningsmetoder av Bryman 

& Bell (2013). 
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2. Praktisk referensram 

I kapitel två redogörs de praktiska aspekterna som undersökningen berör. Här 

presenteras de listor som används för empirin, samt hur processen för 

börsintroduktion går till och hur många börsintroduktioner som genomförts.  

2.1 Nasdaq OMX Stockholm 

Nasdaq OMX Stockholm står under Nasdaq Nordic som med flera segment bildar en 

världslig handelsplats. Nasdaq finns i USA, Norden och Baltikum (Nasdaq, 2017, a). 

Nasdaq OMX Stockholm är till för företag som vill lista sig på den svenska 

marknaden och lättare få tillgång till kapital. Företag som noterats på Nasdaq OMX 

Stockholm anses vara mindre riskfyllda än företag som är noterade på till exempel 

First North eller andra alternativa listor (Nasdaq, 2017, b). 

Noteringsprocessen för Nasdaq OMX Stockholm innebär att ett prospekt läggs fram, 

företaget genomgår legal granskning, hela aktieserien noteras, finansiella instrument 

ska vara fritt överlåtbara, redovisning och verksamhetshistorik ska presenteras, samt 

lönsamhet och finansiella resurser (Nasdaq, 2016, s.9-10, c). På Nasdaq OMX 

Stockholm ska det totala förväntade marknadsvärdet av de finansiella instrumenten 

uppgå till minst 1 miljon Euro för att få noteras. Det finns även krav om att 25 % av 

instrumenten ska vara i allmän ägo, samt att 10 % av aktierna ska ägas, direkt eller 

indirekt, av allmänheten (Nasdaq, 2016, s.12-13, c). 

2.2 First North 

First North är Nasdaqs europeiska tillväxtmarknad och är anpassad för mindre och 

växande företag. Listan etablerades år 2007 på den svenska och norska marknaden 

(Nasdaq, 2017, a). First North ger bolag utrymme att fokusera på verksamheten och 

dess utveckling, samtidigt som de får tillgång till de positiva aspekterna av att vara ett 

listat företag (Nasdaq, 2017, d). Det är inte enbart svenska företag som är listade på 

First North utan företag från ett flertal andra länder ingår på listan. Det är ett mindre 

omfattande regelverk på First North än på den reglerade huvudmarknaden, Nasdaq 

OMX Stockholm. First North har heller inte samma juridiska status som Nasdaq 

OMX Stockholm, vilket resulterar i att en investering i ett företag på First North 
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anses vara mer riskfyllt än en invetsreing i ett företag på Nasdaq OMX Stockholm 

(Nasdaq, 2017, b).  
 

För att bli noterad på First North krävs att företaget, liksom för Nasdaq OMX 

Stockholm, genomgår noteringsprocessen nämnd i avsnittet om Nasdaq OMX 

Stockholm. Utöver detta krävs att företaget har aktier med ett värde av minst 500 

Euro och minst 10 % av aktierna måste ägas av allmänheten. Aktiepriset ska vara 

minst 50 Eurocent eller likvärdig summa i relevant handelsvaluta. Aktierna ska 

dessutom vara registrerade elektroniskt och alla aktier av samma klass ska kunna 

handlas (Nasdaq First North, 2016, s.5, e). 
 

Till skillnad från Nasdaq OMX Stockholm blir varje företag på First North tilldelad 

en rådgivare, en så kallad Certified Adviser. Rådgivaren säkerställer att bolagen 

uppfyller de regler och krav som finns (Nasdaq First North, 2016, s.6, e).  

2.3 First North och Nasdaq OMX Stockholm 2011-2016 

Under åren 2011-2013 genomfördes 46 börsnoteringar på First North respektive 27 

börsnoteringar på Nasdaq OMX Stockholm (Nyemissioner, 2017, a, b). Den 

fundamentala skillnaden mellan listorna är regelverken. First North som har mindre 

stramt regelverk ger möjligheter till företag som inte når kravet för att lista sig på 

OMX Stockholm att nå kapital från investerare. En annan aspekt är tiden som vardera 

lista existerat. First North är en relativt ny lista medan Nasdaq OMX Stockholm 

funnits en längre tid. Detta gör att data och information från de två listorna inte finns 

tillhanda från lika lång tid tillbaka. First North och Nasdaq OMX Stockholm har två 

snarlika index, First North 25 index och OMX Stockholm 30. De använder sig av de 

25 respektive 30 företag som har mest omsatta aktier. First North 25 index startades 

2015 och erbjuder knapphändig information, men de två indexen har snarlika värden 

trots att OMX Stockholm 30 har funnits en mycket längre tid (Nasdaq, 2017, f).  
  

Under den tidsperiod som författarna har valt att undersöka börsintroduktioner är det 

avsevärt fler noteringar som genomförts på First North än Nasdaq OMX Stockholm, 

vilket kan relateras till det mindre strama regelverket.  
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År Börsintroduktioner First 

North 

Börsintroduktioner Nasdaq OMX 

Stockholm 

2011 20 12 

2012 9 6 

2013 17 9 

Tot 46 27 

Tabell 1: Visar antal börsintroduktioner för specifika år 2011-2013 på First North 

respektive Nasdaq OMX Stockholm 

 
 

 

Graf 1: Visar antal börsintroduktioner på First North och Nasdaq OMX Stockholm 

under åren 2011-2013. 
  

  

  

  

  

  



!8!

3. Teoretisk referensram 
I kapitel tre definieras de två ägarstrukturerna som studien omfattar. Därefter 

presenteras relevanta teorier om långsiktig underprestation och följs av tidigare 

forskning av relevans för studien. Där presenteras artiklar om familjeägande, PE-

backning och prestation på lång sikt. Artiklarna summeras därefter i en matris.   

3.1 Private Equity 

3.1.1 Bakgrund om Private Equity 

Private Equity innefattar de investeringar som görs, både av privatpersoner och av 

riskkapitalbolag, i onoterade företag. Privatpersoner som investerar i onoterade 

företag kallas affärsänglar. Private Equity delas ofta upp i två grenar; Venture 

Capital, som innebär att investeringar görs i företag som befinner sig i uppstartsfas, 

och Leveraged-Buy-Out (LBO), som innebär att investeringar görs i redan mogna 

företag (SVCA, 2017). PE-industrin växte fram under 1980-talet, och när LBO-

aktiviteten samtidigt ökade förutspådde Jensen (1989) att företag med PE-backning 

skulle bli den dominerande organisationella företagsformen. Jensen (1989) menar att 

PE-backade företag fort blir mer effektiva och arbetar mer värdeskapande efter att 

PE-investerare engagerat sig som ägare i företaget. Investerare har ofta aktivt 

styrande i de företag som de investerar i och väljer ofta investeringsobjekt som har en 

kapitalstruktur med hög skuldsättningsgrad (Kaplan & Strömberg, 2009). 
  

Vid LBO köper investeraren en så stor del i ett företag att majoritetskontroll av 

företaget uppnås. Det kallas Leveraged-Buy-Out eftersom köpet består av en stor del 

lån och mindre del eget kapital. Lånet får investerarna genom att använda sig av 

fonder som innehåller externt kapital från institutionella investerare. Fonderna har 

ofta en varaktighet på tio år, och för att återföra det lånade kapitalet säljs de företag 

som investeringen gjordes i. Köparna vid försäljningen kan vara andra PE-investerare 

eller institutionella ägare, samt privatpersoner, som är fallet när företaget genomgår 

en börsintroduktion (Kaplan & Strömberg, 2009). 
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3.1.2 PE-backade börsintroduktioner 

Jensen (1989) argumenterar för att en operationell effektivitet uppnås genom närmre 

övervakning, ledningens expertis och högre skuldsättningsgrad vid PE-backning, 

vilket är nyckeln för att PE-modellen ska fungera och vara lönsam för företag. Även 

om PE-investerarna lämnar företaget efter börsintroduktionen, så speglas effekten av 

PE-backningen även en viss tid efter ägarbyte. Vidare så är inte kontraktet med PE-

investerarna avslutat vid en börsintroduktion. Det är ”lock-up” avtal, varvid det finns 

incitament för PE-investerare att fortsatt ha en aktiv roll hos företaget en tid efter 

börsintroduktionen för att se till att företaget presterar bra och gör gynnsamma 

likviditetsöverväganden. Även Levis (2011) kommer i sin studie fram till att PE-

backning vid en börsintroduktion genererar en fertil grund för företaget. Det ger en 

positiv påverkan på det PE-backade företaget under hela tiden investerarna är aktiva 

(Bergström et al., 2006). 
  

Katz (2008) skriver om rollen Private Equity har för företags prestation efter en 

börsintroduktion och kommer fram till att det har en positiv påverkan. Forskning 

indikerar att PE-backade företag generellt sett ger högre avkastning än övriga företag. 

PE-backade företag har även bättre långsiktig prestation än övriga företag enligt 

Levis (2011). 
  

3.1.3 Definition av PE-backat företag 

Levis (2011) definierar i sin studie PE-backade börsintroduktioner som de företag där 

PE-investerare äger majoriteten av aktierna vid tidpunkten för buy-out av företaget. 

Begreppet inkluderar även företag som tidigare varit börsnoterade men avnoterats, för 

att sedan återigen börsintroduceras efter att de genomgått LBO av PE-investerare. 

PE-backade företag har ofta en hög skuldsättning, men Levis menar att detta inte är 

ett kriterium för att börsintroduktionen ska definieras som PE-backat.  
  

Katz (2008) delar in börsintroduktioners ägarstruktur i fem olika kategorier, där 

definitionen för PE-backade börsintroduktioner delas upp i två delar; PE-

majoritetsägt och PE-minoritetsägt. Majoritetsägande innebär att PE-investerare äger 

mer än 50 % av företaget. Minoritetsägande innebär att PE-investerare äger 50 % 
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eller mindre av företaget. Kriteriet för att definieras som PE-backat företag är alltså 

enligt Katz att PE-investerare innehar någon del av ägande i företaget. 
  

Den definition av PE-backat företag som författarna använder i denna studie är 

baserad på definitionen som Katz formulerat i sin studie. Företag som till någon del 

ägs av PE-investerare (riskkapitalbolag eller affärsänglar) definieras som PE-

backade. Författarna skiljer dock inte på majoritets- och minoritetsägande av PE i 

studien.  

3.2 Familjeägda företag 

3.2.1 Definition av familjeägda företag 

Det finns tidigare studier som forskat kring familjeägda företag och definierat 

begreppet, men det finns ingen generell definition som är allmänt tillämpad. Dyer 

(2006) påpekar i sin studie att det är problematiskt att definitionen av familjeägt 

företag varierar mellan olika studier och forskare. Avsaknaden av en gemensam 

definition gör att tidigare forskning kring familjeägda företag måste granskas djupare 

eftersom forskning kan baseras på olika definitioner av familjeägande och därmed ge 

resultat som avviker från varandra, menar Dyer (2006). 
 

Enligt Villalonga & Amit (2006) och Anderson & Reeb (2003) definieras familjeägda 

företag som de företag där grundaren eller en medlem av dennes familj är med i 

ledningen eller innehar en stor ägarandel av företaget, antingen individuellt eller som 

en grupp. Miller et. Al (2007) menar att definitionen för ett familjeägt företag innebär 

att företaget ägs eller sköts av flera familjemedlemmar från samma familj. Det är 

vanligt förekommande att familjemedlemmarna kommer från flera olika generationer. 

Maury (2006) definierar familjeägda företag vars största aktieägare är en identifierad 

familj eller individ. Även Faccio & Lang (2002) följer denna definition i sin studie 

(Bergström et al., 2006).   

 

Den definition som författarna väljer att utföra studien utifrån liknar den som Maury 

(2006) och Faccio & Lang (2002) använt till sina studier, det vill säga att ett 

familjeägt företag är ett som till stor del kontrolleras av en andelsägare som är 

identifierad som en familj. Gränsen för hur stor del ägande som anses vara 
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”kontrollerande” är 20 % röstandel. Detta eftersom familjen då anses ha stort 

inflytande vid röstning och på detta sätt har ett stort inflytande på företagets beslut. 

Gränsen på 20 % i röstandel som ska innehas av en familj kan anses vara hög i 

förhållande till andra utförda undersökningar som utförs i USA, men enligt studien 

utförd av Faccio & Lang (2002) har västeuropeiska länder en hög andel familjeägda 

företag, varvid gränsen sätts högre för att enbart inkludera de företag som verkligen 

kontrolleras av familjer. Författarna applicerar även en del av definitionen som 

Villalonga & Amit (2006) använder i sin studie, att ägarandelar från flera medlemmar 

i samma familj adderas och representerar familjeägande. Författarna skiljer även på 

aktivt och passivt familjeägande i studien. Företag med aktivt familjeägande innebär 

att familjen innehar någon av posterna styrelseordförande eller VD hos företaget. 

Passivt familjeägande innebär att företag inte har någon familjemedlem på någon av 

dessa två poster i företaget, men fortfarande har en så pass hög ägarandel att företaget 

anses vara familjeägt (Maury, 2006). 
  

3.3 Fenomen vid börsintroduktioner  
1. Underprissättning: I genomsnitt är börsintroduktioner underprissatta och det 

leder till att aktiepriset vid stängning av första handelsdagen ofta är väsentligt 

högre än börsintroduktionspriset. Underprissättning leder till att första dagens 

avkastning är positiv. Börsintroduktioner som genomfördes mellan åren 1960 

och 2011 på den amerikanska marknaden visade i genomsnitt en ökning av 

aktiepriset med 17 % efter första dagen (Berk & DeMarzo, 2014, s. 820). 

2. Cyklikalitet: Antalet börsintroduktioner är mycket cykliska, vilket visar sig i 

konjunkturer. I högkonjunkturer genomförs många börsintroduktioner och 

under lågkonjunktur genomförs färre (Berk & DeMarzo, 2014, s. 820). 

3. Höga kostnader: Kostnader vid en börsintroduktion är mycket höga (Berk & 

DeMarzo, 2014, s. 820). En emittent tar normalt cirka 7 % av 

introduktionspriset i avgift, vilket gör det svårt att se varför vissa 

börsintroduktioner kan vara gynnsamma (Berk & DeMarzo, 2014, s. 824-

825). 

4. Långsiktig underprestation: Långsiktiga prestationen, tre till fem år efter 

börsintroduktionen, hos företag är ofta svag. I allmänhet är alltså en buy-and-
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hold-strategi på tre till fem år en dålig investering (Berk & DeMarzo, 2014, s. 

820). En studie av Brav, Geczy och Gompers visade att mellan företag som 

börsintroducerats under 1972 till 1992 presterade i genomsnitt 44 % sämre än 

S&P 500, under de fem första åren efter börsintroduktionen. En annan studie 

gjord av Ritter och Welch mellan åren 1980 och 2001 visade att 

nyintroducerade företag underpresterade med 23,4 % jämfört med marknaden 

under de tre första åren efter börsintroduktionen (Berk & DeMarzo, 2014, s. 

826). 
  

3.4 Långsiktig underprestation 

Ritter (1991) upptäckte att företag underpresterar signifikant tre år efter 

börsintroduktion jämfört med index. Ritter studerade 1526 stycken börsintroduktioner 

som genomfördes under åren 1975-1984 på den amerikanska marknaden. 

Prestationen mättes genom att jämföra avkastningen på de börsintroducerade 

företagens aktier med index. Möjliga förklaringar till den mätta underprestationen 

menar Ritter beror på risk-measurement, alltså att risken mäts till att vara lägre än vad 

den egentligen är, otur eller överoptimism. Även fenomenet underprissättning 

påverkar företags prestation efter börsintroduktion (Berk & DeMarzo, 2014, s. 820). 

Ritter (1991) påstår att det inte är introduktionspriset som är för lågt vid 

börsintroduktioner som leder till underprestation utan att det beror på att 

stängningskursen är för hög första dagen. 

3.4.1 The window of opportunity hypothesis 

Ett fenomen som Ritter (1998) beskriver är att börsintroduktioner tenderar att öka i 

antal under högkonjunkturer. Investerare är generellt sett mer optimistiska under 

högkonjunkturer och mer villiga att investera, vilket de börsintroducerade företagen 

vill få fördel av. Denna teori säger att långsiktig underprestation av företag kan 

orsakas av detta eftersom det börsintroducerade företaget inte tar del av uppgången 

från låg- till högkonjunktur, men däremot är med i nedgången från hög- till 

lågkonjunktur, varvid den avkastningen för företaget utvecklas negativt. 
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3.5 Principal-agent problem!

Enligt agentteorin ger separerat ägarskap och kontroll i en organisation upphov till 

intressekonflikter mellan ägare (principal) och ledning (agent). Koncentrerat ägarskap 

är alltså att föredra, eftersom det minskar denna separation mellan ägare och ledning 

(Berk & DeMarzo, 2014, s.11-14). 

 

Vid börsintroduktion tillkommer nya ägare till företag, varvid agentkostnader kan 

uppstå som följd av det nya, mer spridda, ägandet. Enligt Jensen och Meckling (1976) 

betraktas företag inte som en part med egna motiv och ändamål, utan som en juridisk 

person som byggs upp av avtalade kontrakt mellan företagets olika intressenter. 

Avtalen avser att exempelvis företagsledningen tillsätts för att utföra tjänster för 

företaget, så att aktieägarna kan nyttomaximera. Om ledningens eget intresse står i 

konflikt med aktieägarnas så finns dock anledning att tro att ledningen inte är 

benägen att ta beslut som är gynnsamma för aktieägarna. De arrangerade avtalen är 

till för att eliminera detta problem, men det kan i förhand vara svårt att veta vilka val 

företaget kommer stå inför. Därför kan företag aldrig fullständigt gardera sig för 

intressekonflikter med hjälp av avtal. För att ytterligare motverka detta problem kan 

ledningen övervakas av ägarna. Denna övervakning av ledningen ger upphov till 

agentkostnader, som bidrar till att minska företagets nyttomaximering. 

3.6 Tidigare forskning av relevans för studien 

Schuster (2003) studerade företag som börsintroducerades mellan 1988 till 1998 och 

dess långsiktiga prestation efter detta, i sju europeiska länder, varav ett av dem var 

Sverige. De företag som börsintroducerades under tidsperioden tillhörde en mängd 

olika industrier, således elimineras i princip den faktorns påverkan på 

undersökningen. Det som Schuster kommer fram till är den långsiktiga prestationen 

skiljer sig länder åt. I Sverige så underpresterar generellt sett företag tre år efter att de 

börsintroducerats. Dock presterade svenska företag som börsintroducerats mellan 

åren 1995 och 1998 bättre än index, vilket Schuster påstår beror på en skattelag som 

var verksam fram till 1990, som minskade underprissättning när den avreglerades. 

Även Loughran, Ritter och Rydqvist (1994) kommer fram till att svenska 

börsintroduktioner under 1980-1990 presterar bättre än index.      
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Bergström et al. (2006) genomförde en studie om skillnaden i prestation mellan PE-

backade företag och icke-PE-backade företag vid börsintroduktion. Deras studie 

omfattade 152 PE-backade företag och 1370 icke-PE-backade företag på London 

Stock Exchange och Paris Stock Exchange, som börsintroducerats under åren 1994 

till 2004. Företagens prestation mättes och jämfördes över 6 månader, 3 år och 5 år. 

Resultatet av studien visar att PE-backade börsintroduktioner presterar bättre än icke-

PE-backade börsintroduktioner, under alla tre tidsperioder. Däremot presterade PE-

backade börsintroduktioner sämre än index vid alla tillfällen förutom vid 6 månader, 

där de låg på samma avkastningsnivå som index.  

En studie utförd av Levis (2011) jämför 204 PE-backade börsintroduktioner med 250 

Venture Capital-backade börsintroduktioner och 1141 andra icke-sponsrade 

börsintroduktioner på London Stock Exchange, genomförda under perioden 1992 till 

2005. Levis (2011) mäter prestationen tre år efter börsintroduktionen, och resultatet 

visar att PE-backade börsintroduktioner presterar bäst utav de tre olika typerna av 

företag. PE-backade företag tenderar att vara mindre underprissatta än de övriga 

typerna av företag, vilket Levis kommer fram till har ett samband med att de också 

presterar bättre under lång sikt. Levis (2011) kommer även fram till att PE-backade 

företag presterar bättre än index under de första tre åren efter börsintroduktionen.  

Maury (2006) undersöker hur familjeägda företag och icke-familjeägda företag i 

västra Europa presterar ekonomiskt i förhållande till varandra. Maury (2006) skiljer 

på aktivt och passivt familjeägande och kan påvisa skillnad mellan dessa 

styrningssätt. Både aktivt och passivt familjeägande associeras med högre lönsamhet 

än icke-familjeägda företag. Maury (2006) påvisar även skillnad mellan aktivt och 

passivt familjeägda företag, där aktivt ägda företag värderas högre. Fördelen med 

familjeägande visar sig i icke-majoritetshållna företag. Resultatet från Maurys studie 

visar att familjeägande sänker agentkostnader mellan ägare och ledning, men ger 

upphov till konflikter mellan familj och minoritetsägare när ägarskyddet är lågt och 

kontrollen hög (Maury, 2006). 

Anderson & Reeb (2003) har i en studie undersökt relationen mellan grundar-

familjens ägarskap och företagets prestation. De anser att undersökningen är av 

relevans eftersom familjer är ägare i en tredjedel av S&P 500 och står för 18 % av det 

utomstående kapitalet. De kommer fram till resultatet att familjeägda företag 
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presterar bättre än icke-familjeägda företag. Vid ytterligare analys kommer de fram 

till att när familjemedlemmar är VD för företaget så presterar det bättre än när en 

utomstående är VD, alltså att aktivt ägande är bättre än passivt. Deras hypotes om att 

minoritetsandelsägare påverkas negativt av familjeägarskap motbevisas, och 

resultatet tyder på att familjeägda företag är en effektiv organisationsstruktur. 

Faccio & Lang (2002) undersöker hur ägarskapet hos västeuropeiska företag ser ut. 

De kommer fram till att Sverige generellt sett har många företag med separerat 

ägarskap och kontroll. Av de 245 svenska företag som är inkluderade i 

undersökningen är 46,94 % familjeägda, vilket är relativt lågt jämfört med andra 

europeiska länder som har en majoritet familjeägda företag. Undersökningen visar att 

stora företag i Sverige oftast inte är familjeägda. Sverige är även det land med störst 

andel preferensaktier av de länder som ingår i undersökningen, och de är oftast inte 

handlingsbara.  
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3.7 Forskningsmatris 

Artikeltitel; 

Artikelförfattare; 

(Utgivningsår); Utgivare 

Undersöknings-

period; 

Mätperiod; 

Urval; Marknad 

Syfte Slutsats av relevans 

för vår studie 

The Long-Run 
Performance of Initial 
Public Offerings, 
Ritter (1991), 
Journal of Finance 

1975-1984 
3 år 
1526 företag 
USA 

Undersökning 
av 
börsintroduktion
ers prestation på 
lång sikt. 

Börsintroducerade 
företag underpresterar 
på lång sikt. Beror på 
för hög stängningskurs 
första dagen. 

IPO:s Insights from Seven 
European Countries, 
Schuster (2003), 
London School of 
Economics 

1988-1998 
3 år 
148 företag 
Sverige 

Undersökning 
av individuella 
europeiska 
länder av 
börsintroduktion
ers prestation på 
lång sikt. 

Börsintroducerade 
företag underpresterar 
på lång sikt med 
undantag mellan åren 
1995-1998, på grund av 
avreglerad lag. 

Initial Public Offerings: 
International Insigths, 
Loughran, Ritter & 
Rydqvist (1994), 
Pacific-Basin Finance 
Journal 

1980-1990 
3 år 
162 företag 
Sverige 

Undersökning 
av individuella 
länder på den 
globala 
marknaden av 
börsintroduktion
ers prestation på 
lång sikt. 

Svenska 
börsintroducerade 
företag presterar bättre 
än jämförelseindex. 

Underpricing and Long 
Run Performance Patterns 
of European Private-
Equity-Backed and Non-
Private-Equity- Backed 
IPOs, Bergström, Nilsson 
& Wahlberg (2006), 
Journal of Private Equity 

1994-2004 
6 mån, 3 år, 5 år 
1522 företag 
London Stock 
Exchange, Paris 
Stock Exchange 

Jämförelse 
mellan PE-
backade och 
icke-PE-backade 
börsintroduktion
ers prestation. 

PE-backade företag 
presterar bättre än icke-
PE-backade företag 
under samtliga 
undersökta tidsperioder. 
Båda typer av företag 
underpresterar. 
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The Performance of 
Private Equity Backed 
IPOs, 
Levis (2011), 
Financial Management 

1992-2005 
3 år 
1595 företag 
London Stock 
Exchange 

Jämföra PE-
backade, VC-
backade och 
icke-sponsrade 
börsintroduktion
ers långsiktiga 
prestation. 

PE-backade 
börsintroduktioner 
presterar bättre än 
övriga företag. Beror på 
att PE-backade företag 
tenderar att vara mindre 
underprissatta. 

Family ownership and 
firm performance: 
Empirical evidence from 
Western European 
corporations. Journal of 
Corporate Finance, 
Maury (2006), Journal of 
Corporate Finance 

1998 
1 år 
1672 företag 
Västra Europa 

Undersöka hur 
familjekontroller
ade företag 
presterar jämfört 
med icke 
familjekontroller
ade företag, med 
hänsyn till aktiv 
och passiv 
familjekontroll. 

Familjekontrollerade 
företag associeras med 
högre lönsamhet än 
icke-
familjekontrollerade 
företag.  Aktivt 
familjekontrollerade 
företag värderas högre 
än passivt. 

Founding�family 
ownership and firm 
performance: evidence 
from the S&P 500, 
Anderson & Reeb (2003), 
The Journal of Finance 

1992-1999 
2 års intervall 
403 företag 
USA 

Undersökning 
av relationen 
mellan 
grundarfamiljens 
ägarskap och 
prestation. 

Familjeägda företag 
presterar bättre än icke-
familjeägda företag. 
Aktivt familjeägda 
företag presterar bättre 
än passivt familjeägda 
företag. 

The ultimate ownership of 
Western European 
corporations, 
Faccio & Lang (2002), 
Journal of Financial 
Economics 

1996-1999 
1 års intervall 
5232 företag 
Västra Europa 

Undersökning 
av hur ägarskap 
ser ut i västra 
Europa. 

Sverige har relativt låg 
andel familjeägda 
företag jämfört med 
resterande länder. Stora 
företag i Sverige är 
oftast inte familjeägda. 
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4. Metod 

I kapitel fyra redovisas författarnas tillvägagångssätt vid genomförandet av studien. 

Processen för urval beskrivs, samt statistisk metod och beräkningar som används för 

att mäta prestation. Slutligen diskuteras kvalitetssäkring och metodkritik. Beslut som 

tagits i arbetsprocessen motiveras löpande i kapitlet.  

4.1 Infallsvinkel 

Studien ämnar undersöka den långsiktiga avkastningen för två olika ägarstrukturer, 

PE-backning och familjeägande. Inom metodik finns det två vetenskapliga 

plattformar, positivismen och hermeneutik. Positivismen är grunden för kvantitativ 

metodteori och hermeneutik för kvalitativ metodteori (Lundahl & Skärvad, 1999, 

s.38). Inom positivismen finns det två ansatser att gå till väga med för att utföra en 

vetenskaplig studie. En studie kan antingen anta en induktiv eller deduktiv ansats. 

Induktiv ansats innebär att en teori utvecklas för att förklara samband, medan en 

deduktiv ansats innebär att teorier appliceras för att göra förutsägelser (Lundahl & 

Skärvad, 1999, s.40). Den naturliga infallsvinkeln för studien blir därav en kvantitativ 

metod med en deduktiv ansats, där data insamlats för att med hjälp av den teoretiska 

referensramen göra förutsägelser, analysera och dra slutsatser. 
  

4.2 Urval 

4.2.1 Tidsperiod 

Studien omfattar börsintroduktioner på Stockholm OMX Nasdaq och First North som 

genomförts under åren 2011-2013. Inga beaktningar har tagits vare sig det är en 

primär-, sekundär- eller omnotering, utan all tillgänglig data under perioden har 

använts för att uppnå ett större kvantitativt urval av företag. Effekten av vilken typ av 

notering som genomförts anses inte påverka den långsiktiga prestationen av företaget, 

utan fokus ligger på prestation tre år efter introduktionstillfälle. Författarna har valt 

att använda sig av de två tidigare nämnda listorna för att öka urval av företag, då 

användande av enbart en lista skulle ge för lite data. Valet av tidsperioden 2011-2013 

gör det möjligt att undersöka prestationen efter ett, två och tre år, samtidigt som 
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resultatet inte påverkas av finanskrisen 2007-2008. Det är dock värt att nämna att det 

inte helt går att exkludera finanskrisens påverkan på jämförelseindex samt företagen 

som undersökts.  

4.2.2 Datainsamling 

Den kvantitativa infallsvinkeln kräver en stor insamling av data. Författarnas första 

ansats är att undersöka börsintroduktioner på de olika listorna under angiven period, 

vilket görs genom användning av hemsidan Nyemissioner, som visar detaljerad info 

om genomförda börsintroduktioner på specifika listor samt eventuella omnoteringar 

och förändringar. Totalt genomfördes 73 börsintroduktioner under tidsperioden. 

Insamlingen av data för aktiekurser på börsintroduktioner under åren 2011-2013 har 

främst grundat sig från Thomson Reuters Datastream. Databasen presenterar 

detaljerad analytisk data och dagliga aktiekurser. Nasdaq har använts för att ta fram 

giltiga ISIN nummer samt information om företagen för att underlätta 

datainsamlingen från Datastream. Bedömning av företagens ägarstruktur sker genom 

hemsidan Holdings, som visar detaljerad information om vilka som är ägare i företag, 

samt hur stor andel de äger vid specifika tidpunkter. Detta möjliggör att se 

ägarstrukturen vid börsintroduktion. Skatteverkets hemsida har använts som 

komplement när information om företagen och om dess utveckling varit bristfällig. 

4.2.3 Bortfall 

Urval Antal 

Antal börsintroduktioner 2011-2013 73 

Bortfall: 37 

Slutgiltigt urval: 36 

  

Av totalt 73 stycken börsintroduktioner genomförda mellan 2011-2013 har det skett 

37 bortfall. Orsakerna till bortfall är omnotering eller avnotering inom tre år, samt 

skattemässig hemvist utanför Sverige, vilket gör att ägarna inte kan identifieras och 

att prestationsdata inte kan hittas på dessa företag. Det exkluderas även ett antal 
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företag med extremvärden, för att kunna ge ett mer tillförlitligt svar. Bortfallen 

förtydligas i bilaga 1. 

4.2.4 Val av jämförelseindex 

I valet av jämförelseindex låg problematiken i att studien omfattar två listor på den 

svenska börsen. Som beskrivet i praktisk referensram är First North 25 och OMXS 30 

Stockholm snarlika index i värde och därför tar författarna beslutet av att använda sig 

av ett gemensamt jämförelseindex vid bedömning av den långsiktiga prestationen. 

Det finns två relevanta index att använda för jämförelse för denna studie. Enligt 

Nasdaq är OMXSPI det mest omtalade indexet i Sverige, vilket visar upp en 

helhetsbild av utvecklingen på Stockholmsbörsen. Nackdelen med OMXSPI är att det 

inte tar hänsyn till aktieutdelningar. Det andra alternativet är att använda ett GI index 

som tar hänsyn till aktiekursernas utveckling och aktieutdelningar. På 

Stockholmsbörsen är det OMXSGI. Författarna har valt att använda OMXSGI som 

jämförelseindex för att få en rättvisare bild (Nasdaq, 2017, g). 
  

4.2.5 Undersökning av ägarstruktur 

I teorikapitlet presenteras definitionen av ett familjeägt och PE-backat företag. 

Författarna undersöker varje företag enskilt för att säkerställa ägarstrukturen. Det 

aktuella att undersöka för studien är hur ägarstrukturen ser ut precis innan tillfället för 

börsintroduktion, alltså önskas ägarstrukturen dagen före börsintroduktionen hämtas. 

Problematik uppstår dock då Holdings endast uppdaterar ägarlistan kvartalsvis. Detta 

resulterar i att författarna gör valet att undersöka ägarstrukturen hos företagen senast 

möjliga datum innan börsintroduktion och i vissa fall där data inte fanns tillgänglig, 

tidigast möjliga datum efter börsintroduktion. Årsredovisningar till de företag som är 

familjeägda har studerats för att skilja på aktivt och passivt familjeägande. 

 

4.2.6 Förändring av ägarstruktur!
Studien omfattar mätning av företags prestation vid ett, två och tre år efter 

börsintroduktion. Författarna studerar dessutom företagens ägarstruktur vid samtliga 

av dessa tillfällen, för att kunna analysera om förändring av ägarstruktur hos företag 

har påverkan på prestation och i sådant fall hur. Förändring av ägarstruktur bestäms 
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genom att jämföra röstandelen vid börsintroduktionen med röstandelen vid de tre 

efterliggande mättillfällena.  

4.3 Beräkningar och statistisk metod 

4.3.1 Beräkning av BHAR, långsiktig abnormal avkastning 

Vid utvärdering av aktiens långsiktiga avkastning avläses stängningskursen för aktien 

under första dagen av börsintroduktionen och sedan tre år efter börsintroduktionen, 

vilket visas i formel 1. Aktiens avkastning mäts även efter ett och två år efter 

börsintroduktionstillfället, för att säkerställa att företagets prestation inte fluktuerat 

för mycket under de tre åren efter börsintroduktionen. Stängningskursen första dagen 

används för att eliminera påverkan av den inledande underprissättningen. I studien 

”The Long-Run Performance of initial Public Offerings”, använder Ritter (1991) sig 

av två metoder för att beräkna långsiktiga avkastningen, Buy-and-Hold-Return 

(BHR) och Cumultaive Average Return (CAR). De båda metoderna har sina fördelar 

men enligt Gompers och Lerner (2003) missvisar CAR avkastningar med hög 

volatilitet. Metoden bör även ta hänsyn till investeringsstrategi. Eftersom studien 

utreder börsintroduktioner, vilka ofta har hög volatilitet, väljer författarna att använda 

sig av metoden BHR. Abnormal avkastning, BHAR, beräknas genom att man tar en 

akties avkastning och ställer den mot index avkastning, vilket visas i formel 2 (Barber 

& Lyon, 1997). 
  

Formel 1: 

!"# = !!−!!
!!  

 

Formel 2: 

!"#$!"#$% = !"#!"#$% − !!"#!"#$%&!!"#$%  

 

BHAR beräknas således mellan urvalsföretagen och det valda jämförelseindex. Om 

värdet på BHAR är positivt eller negativt beror på om urvalsbolaget har en högre 

respektive lägre avkastning än index. 
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4.3.2 Boxplot 

Ett lådagram (boxplot) visar inte bara minsta och största värdet och kvartilerna utan 

också extremvärden. Att identifiera extremvärden är viktigt eftersom de kan påverka 

resultatet och ge en missvisande bild (Körner & Wahlgren 2012, s.100).  

4.3.3 Determinationskoefficient, R2 

Determinationskoefficienten mäter variationen mellan de beroende och oberoende 

variablerna (Körner & Wahlgren, 2015, s.374). 

4.3.4 Residual, e och residualkvadratsumman 

Vid regressionsanalys med flera förklarande variabler finns det en avvikelse från det 

betingade väntevärdet, BHAR. Därav adderas residualen e, som anger avvikelsen från 

väntevärdet och är en slumpvariabel med väntevärdet 0 (Körner & Wahlgren, 2015, 

s.377). För att beräkna summan av alla e, används residualkvadratsumman (Körner & 

Wahlgren, 2015, s.372). 

4.3.5 Signifikansnivå och P-värde 

Vid test av nollhypotes bestäms en signifikansnivå som innebär risken att förkasta 

nollhypotesen när den är sann. Risken är väldigt liten men är omöjligt att eliminera. 

Signifikansnivån betecknas med bokstaven P och har ofta värden 5, 1 eller 0,1 %. En 

signifikansnivå på 5 % används vid utförandet av regressionsanalysen vid denna 

studie (Körner & Wahlgren, 2015, s. 200). Ifall p-värdet är mindre än 5 % men större 

än 1 % är signifikansen enstjärnig och nollhypotesen kan förkastas (Körner & 

Wahlgren, 2015, s.214).  

4.3.6 Linjär regressionsanalys 

Vid utförande av regressionerna har författarna valt att använda sig av den treåriga 

abnormala avkastningen. I datahanteringen vid regressionsanalys exkluderas även 

extremvärden för att ge en mer rättvis bild. 
  

För att kunna göra en regressionsanalys med minsta kvadratmetoden ska sex stycken 

förhållanden stämma. 
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Förhållande 1: E(ut) = 0 

Det förväntade värdet E ska vara lika med noll, och förhållandet är uppfyllt ifall 

regressionen har ett intercept med y-linjen. I ett fall där regressionen inte har ett 

intercept med y-linjen fås potentiella snedvridna resultat vilket bidrar till en felaktig 

analys (Brooks, 2014, s.181). 
 

Förhållande 2: Var(ut) konstant 

Variansen för feltermerna ska vara konstant och detta är känt som homoskedasticitet 

(Brooks, 2014, s.181). 

 

Förhållande 3: Kovariansen=0 

Kovariansen för feltermerna över tid är noll. Det innebär att feltermerna är 

okorrelerade. Ifall feltermerna är okorrelerade med varandra betecknas de som 

autokorrelerade eller seriekorrelerade (Brooks, 2014, s.188). 

 

Förhållande 4: xt are non-stochastic 

Minsta kvadratmetoden blir konsekvent och neutral, inga skevheter i resultatet, vid 

stokastiska variabler, med kravet att variabeln inte är korrelerade med feltermen 

(Brooks, 2014, s.208). 

 

Förhållande 5: The disturbances are normally distributed 

Vid utförande av en regression ska störningarna, feltermerna, vara normalfördelade 

(Brooks, 2014, s.209). 

 

Implicit förhållande 6: Multicollinearity 

Vanligtvis vid en regressionsanalys används kvantitativa variabler men det går även 

att använda kvalitativa, under förutsättningen att de är dikotoma, det vill säga att de 

enbart kan anta två olika värden. I studiens fall innebär det att variablerna kan anta 

värdena PE-backat eller familjeägt. Dessa två variabler är dikotoma (Brooks, 2014, 

s.217). Vid beräkning användes en så kallad dummy variabel, där den dikotoma 

variabeln kvantifieras. Den antar då värdet 0 eller 1 (Körner & Wahlgren, 2015, s. 

410). 
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4.3.7 T-test 

Enligt Barber och Lyon (1997) används signifikansnivån 5 % vid ett tvåsidigt T-test. 

Författarna väljer att använda sig av samma signifikansnivå vid denna studie. 

Signifikansnivån kan anta de kritiska värdena 1, 5, eller 10 % vid T-test. 

Formel 3:  
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4.3.8 Z-test 

Om undersökningsvariabeln är normalfördelad med den kända standardavvikelsen 

kan Z-test användas. Mothypotesen är tvåsidig och en signifikansnivå på 5 % 

används. (Körner & Wahlgren, 2012, s.203). 

Formel 4: 
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4.3.9 Bedömning av normalfördelning 

För att bedöma om residualerna av data är normalfördelade eller inte utförs 

Kolmogorov-Smirnov Test, Shapiro-Wilk Test och Shapiro-Francia Test. Samtliga 

tester genomförs i Eviews. 

4.3.10 Hypotesprövning 

När statistiska samband ska testas vill det vara känt ifall de är sanna eller falska, det 

vill säga ifall ett observerat samband avspeglar verkliga förhållanden eller beror på 

slumpfaktorer och därmed kan förkastas. Vid test av samband och hypotesprövning 

jämförs det observerade utfallet mot det utfall som skulle tillhandahållits ifall enbart 

slumpen inverkade på resultat. För att testa sambandet används en nollhypotes (H0), 

vilken är formulerad utifrån antagandet att slumpen regerar. Nollhypotesen säger att 

samband eller skillnader saknas i populationen och kan ställas mot en hypotes om att 
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samband eller skillnader existerar, alltså en mothypotes (H1). Ifall mothypotes är 

sann, styr inte slumpen (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2003, s.193). 
 

Skillnaden som uppmätts i testet måste vara tillräckligt stort och överskrida ett visst 

kritiskt värde för att nollhypotesen skall kunna förkastas, alltså att mothypotesen kan 

accepteras. Ifall mothypotesen, att olika ägarstrukturer påverkar företags prestation 

olika, kan bekräftas är sambandet statistiskt signifikant (Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhagen, 2003, s.194). 
  

Hypotes 

H0= Det är ingen skillnad på BHAR mellan familjeägda och PE-backade företag 

H1= Det är skillnad på BHAR mellan familjeägda och PE-backade företag 

  

4.4 Kvalitetssäkring 

4.4.1 Validitet  

Validitet i en mätning kan definieras som frånvaro av systematiska fel (Lundahl & 

Skärvad, 1999, s.150). Validitet är huruvida en eller flera indikatorer som utformats i 

syfte att mäta ett begrepp verkligen mäter just det begreppet (Bryman & Bell, 2013, 

s.172).  
  

Studien undersöker ägarstrukturers påverkan på börsintroduktioners långsiktiga 

prestation. Det finns olika slags validitet som är relevant för denna studie. Intern 

validitet handlar om en slutsats som rymmer ett kausalt förhållande mellan två eller 

fler variabler är hållbar eller ej (Bryman & Bell, 2013, s.64). Studien baseras på 

teorier från tidigare forskning som påvisar ett kausalt förhållande mellan de variabler 

studien undersöker. 
 

Extern validitet handlar om huruvida resultaten från en undersökning kan 

generaliseras utöver den specifika undersökningskontexten (Bryman & Bell, 2013, 

s.64). Resultatet av ägarstrukturens påverkan på långsiktig prestation kan användas 

för forskning vid andra marknader, inte bara specifikt den svenska marknaden som 

denna studie omfattar. Författarna anser att den statistiska tillförlitligheten skulle 
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kunna vara högre ifall urvalet av företag hade varit större. Författarna är dock 

tvungna att begränsa urvalet av företag på grund av tidsbegränsning och för att kunna 

säkerställa en studie med hög validitet. 

4.4.2 Reliabilitet 

Reliabilitet i en uppsats avser frånvaro av slumpmässiga mätfel. En undersökning 

med god reliabilitet kännetecknas av att mätningen inte påverkas av vem som utför 

den eller de omständigheter under vilka den sker. I en undersökning med god 

reliabilitet påverkas mätningen i liten utsträckning av tillfälligheter – det finns få 

slumpmässiga fel (Lundahl & Skärvad, 1999, s.152). Reliabiliteten i en studie rör 

måttens och mätningarnas pålitlighet och följdriktighet. De tre viktigaste faktorerna 

inom reliabilitet är stabilitet, intern reliabilitet och interbedömarreliabilitet. Stabilitet 

innebär att måttet är så pass stabilt över tid att det finns övertygelse om att de resultat 

som gäller ett urval av respondenter inte fluktuerar. Intern reliabilitet innebär att 

index är pålitlig och följdriktig - det vill säga hur respondenternas mätning står till 

index. Interbedömarreliabilitet handlar om subjektiva bedömningar (Bryman & Bell, 

2013, s.171). 
  

För att uppnå reliabilitet har författarna använt sekundärdata från en igenkännlig 

källa, Thomson Reuters Datastream, samtidigt som andra källor använts för att 

säkerställa att data är riktig. Användandet av Holdings skedde parallellt med 

studerande av årsredovisningar för att säkerställa att information var korrekt. Utöver 

detta har författarna undvikit subjektiva bedömningar och mätfel genom att tolka data 

objektiv samt noggrant granskat all data. Viktigt att ha i åtanke är att validitet och 

reliabilitet är relaterade genom att validitet förutsätter reliabiliteten (Bryman & Bell, 

2013, s.172). 
 

4.4.3 Replikerbarhet 

Replikerbarhet innebär att studien ska kunna upprepas med hjälp av presenterad 

metoden. Reliabiliteten i studien bedöms genom att den ska kunna upprepas av andra 

och påvisa samma resultat (Bryman & Bell, 2013, s.63). För att möjliggöra 

replikerbarhet har författarna noga beskrivit metod, olika val och avvägningar. 
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Modeller och formler beskrivs även djupgående för att tydligt visa 

tillvägagångssättet, vilket resulterar i en hög replikerbarhet.  
  

4.5 Metodkritik 
4.5.1 Kritik av urvalsprocessen 

Totalt genomgick 73 företag börsintroduktion under tidsperioden 2011-2013, där 37 

företag föll bort på grund av orsakerna som beskrivs i del 4.2.6. För att öka 

reliabiliteten i undersökningen skulle studien kunna innefatta ett större urval företag. 

Detta skulle kunna göras genom att antingen öka tidsperioden varifrån genomförda 

börsintroduktioner hämtas eller genom att inkludera börsintroduktioner från flera 

listor. De bortfall som skett vid studien motiverades med att ett mindre missvisande 

resultat fås vid justering för företag med extremvärden och ett mer reliabelt resultat 

erhålls.  
  

I studien har hänsyn endast tagits till genomförda börsintroduktioner på First North 

och Nasdaq OMX Stockholm. Det kan alltså förekomma företag i undersökningen 

som varit noterade tidigare och omnoterats till någon av de två listorna, och därmed 

inte är ett helt nytt företag på börsen. 
  

4.5.2 Kritik av datainsamling av ägarstruktur 

En påverkande faktor för resultatet av studien är varifrån data om ägarstrukturen har 

hämtats för de olika företagen. Sidan Holdings användes och i vissa av fallen fanns 

ingen data om ägarstrukturen innan börsnoteringen och därför fick författarna hämta 

data om ägarstrukturen efter att börsintroduktionen genomförts för vissa företag. Att 

ägarstrukturen studeras efter att börsintroduktionen genomförts kan ha bidragit till en 

missvisande bild ifall företagets ägarstruktur ändrats avsevärt direkt efter att 

börsintroduktionen genomförts. 
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4.5.3 Kritik av referenser 

Vid insamling av data från sekundärkällor har författarna uteslutande använt sig av 

erkända sidor. Den huvudsakliga källan har varit Thomas Reuter Datastream som har 

använts för insamling av aktiekursdata. Denna källa bör ge en korrekt bild av 

aktiekurserna för den valda perioden. Det kan dock finnas enstaka fall där Datastream 

kan ha missvisande data ifall de inte har justerat aktiekurser för splits eller 

utdelningar. Jämförelseindex är hämtat från Nasdaq, som enligt författarna 

presenterar reliabla siffror. Utöver statistisk data har artiklar och litteratur använts för 

att ha som grund i den teoretiska referensramen. Artiklarna som använts i denna 

studie är undersökningar som publicerats av erkända tidskrifter och universitet.  

4.5.4 Kritik av abnormal avkastning, BHAR 

Enligt Barber och Lyon (1997) finns det tre svagheter med att använda BHAR som 

avkastningsmått: 

1. New listing bias: Bolagen som index baseras på är ofta nya bolag, och som 

nämnt ovan underpresterar nya bolag på lång sikt, vilket kan leda till att 

jämförelseindexet kan bli missvisande lågt.  

2. Rebalancing bias: Beräknas BHAR på ett värdeviktat index inkluderas inte 

positiv och negativ standardavvikelse genom så kallad ombalansering, vilket 

leder till att BHAR får ett inflaterat medelvärde. 

3. Skewness bias: Ifall den valda urvalsgruppen har en eller flera onormalt höga 

värden kan urvalet få en felaktig standardavvikelse. Det uppstår när en aktie 

jämförs mot index eller en långsiktig portfölj, då aktien har högre sannolikhet 

att nå extremt hög avkastning. 

New listing bias och Rebalancing bias tas i beaktning i analys och slutsats, och 

Skewness bias korrigeras genom användandet av boxplot. 
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5. Empiriskt resultat 

I kapitel fem presenteras resultatet av insamlad data. Beräkningar utförs och 

redovisas utifrån studiens metod. Resultaten för de olika ägarstrukturerna jämförs 

och därefter redogörs statistiskt resultat. 

5.1 Indelning av företag 

Vid behandling av data och beräkning av BHAR upptäcktes extremvärden från 

urvalsföretagen. Från boxplot med samtliga företag kunde författarna avläsa sex 

företag med extremvärden. De sex företagen bestod av fem stycken PE-backade 

företag och ett aktivt familjeägt företag. För att motverka missvisande resultat 

uteslöts dessa företag i resultaten, samt vid regression, se bilaga 3. Vid ett nytt 

genomförande av boxplot efter justering av extremvärdena fås en bättre 

normalfördelning av data, se bilaga 4. 
  

Urvalet av företag delades upp i två huvudgrupper; PE-backade och familjeägda 

företag. Författarna har dessutom valt att skapa två undergrupper till familjeägda 

företag; aktivt och passivt ägda. Som nämnt i metoden separeras inte företag efter om 

de är listade på First North eller Nasdaq OMX Stockholm. 
  

Typ av ägande Antal 

PE-backade 25 

Familjeägda 11 

• Aktiva 6 

• Passiva 5 

  

Utav de 73 initiala företagen återstår 36 företag efter bortfall varav 25 företag är PE-

backade och 11 företag är familjeägda. I undergruppen familjeägda företag är 6 

företag aktivt ägda och 5 passivt ägda. 
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5.2 Långsiktig prestation mätt i BHAR 

5.2.1 Resultat av familjeägda vs PE-backade företag 
 

Innan justering för extremvärden 

  

Medelvärde BHAR, familjeägda (%) Medelvärde BHAR, PE-backade (%) 

1 år - 25,3 1 år 15,9 

2 år - 27,1 2 år 35,6 

3 år - 14,3 3 år 32,1 

Tabell 2 visar familjeägda respektive PE-backade företags abnormala avkastning, 

innan justering för extremvärden. 
 

Efter justering för extremvärden 

  

Medelvärde BHAR, familjeägda (%) Medelvärde BHAR , PE-backade (%) 

1 år - 28,0 1 år - 2,5 

2 år - 40,3 2 år - 38,8 

3 år - 41,4 3 år - 54,5 

  

Tabell 3 visar familjeägda respektive PE-backade företags abnormala avkastning, 

efter justering för extremvärden. 
  

Medelvärdet av abnormal avkastning för PE-backade företag är positivt innan 

justering av extremvärden. De överpresterar i genomsnitt med 32,1 % efter tre år 

gentemot jämförelseindex. Vid justering av extremvärden visar resultatet istället att 

PE-backade företag i genomsnitt underpresterar med 54,5 % efter tre år. Familjeägda 
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företag underpresterar i genomsnitt med 14,3 % efter tre år, innan justering av 

extremvärden och underpresterar i genomsnitt med 41,4 % efter tre år, vid justering 

för extremvärden.  
  

5.2.2 Resultat av familjeägda företag, aktiva och passiva 

  
Medelvärde, BHAR (%) 

År Aktivt ägande Passivt ägande 

1 år - 14,7 - 44,0 

2 år - 21,3 - 63,1 

3 år - 31,6 - 53,2 

  

 Tabell 4 visar abnormal avkastning för aktivt respektive passivt familjeägda företag 

  

I genomsnitt underpresterar aktivt familjeägda företag med 31.6 % gentemot 

jämförelseindex och passiva med 53.2 %. Jämförs dessa prestationer med de för PE-

backade företag kan det urskiljas att aktivt familjeägda företag presterar bättre än PE-

backade företag. Passivt familjeägda företag presterar ungefär likadant som PE-

backade företag, men passivt familjeägda företag presterar något bättre. 
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5.3 Statistiska resultat 

5.3.1 Normalfördelning av residualerna 

 
  

Residualerna i testerna visar kurtosis på 2.38. Enligt Eviews visar kurtosis om 

residualerna är normalfördelade eller inte. Kurtosis på 3 indikerar normalfördelning. 

Är värdet över 3 är fördelningen leptokurtic, och värdena är då för höga relativt 

normalfödelningskurvan. Värde under 3 betyder att fördelningen är platykurtic, det 

vill säga att värdena är för låga och brett utspridda. Resultat för denna studie är inte 

normalfördelat utan det är platykurtic. Jarque-Bera-värdet är 2.12, vilket innebär att 

residualerna inte är normalfördelade vid en signifikansnivå på 5 % (Eviews, 2016). 

För att vara säker på att residualerna inte är normalfördelade utfördes ett flertal test. 

Kolmogorov Smirnov testet indikerar att residualerna är normalfördelade, vilket även 

de två andra testerna, Shapiro-Wilk och Shapiro-Francia, visar, se bilaga 5 och 6. 

Sammantaget visar de olika testerna att det inte går att förkasta normalfördelning, 

men att data inte följer normalfördelningskurvan.   
  

T-testet indikerar att nollhypotesen inte går att förkasta, vilket innebär att det inte 

med full säkerhet går att bevisa att någon av ägarstrukturerna familjeägt eller PE-

backat presterar bättre än den andra, se bilaga 7. Det går inte att utföra ett Z-test då 

resultatet inte är normalfördelat. Samtidigt resulterar R2 i ett värde på 0.006, vilket 

visar på liten variation mellan de oberoende och beroende variablerna. De har alltså 
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inte en stor påverkan på den abnormala avkastningen om företaget är familjeägt eller 

PE-backat, se bilaga 8. 

5.3.2 Regression 

Vid utförandet av regressionsanalys utfärdades dummyvariabler beroende på 

ägandeskap. Författarna valde att ge familjeägda företag värdet 0 och PE-backade 

företag värdet 1. I ekvationen som utgår nedan, byts “ÄGANDE” ut mot 

dummyvariabel för att se den förväntade abnormala avkastningen för respektive 

ägarstruktursgrupp. 
 

Regressionsekvation 1: 

BHAR = -41.4 - 13.1 × ÄGANDE 

Ekvationen visar att i genomsnitt presterar familjeägda företag bättre än PE-backade 

företag efter justering för extremvärden. Regressionen visar även att den 

genomsnittliga abnormala avkastning för alla företag i urvalsgruppen är negativ.  
  

5.4 Förändring av ägarstruktur under tre år 

Av de 42 företag som ingår i urvalet innan justering för extremvärden, är det drygt en 

tredjedel av företagen som har visat förändringar i röstandel hos största ägaren. 

Endast två företag förändrade ägarstrukturen helt, varav det ena gick från PE-backat 

till familjeägt och det andra övergick från familjeägt till PE-backat. Ferronordic 

Machines AB genomgick sin börsintroduktion som PE-backat företag, men blev 

familjeägt två år efter detta. Fastator AB börsintroducerades som ett familjeägt 

företag men köptes upp av ett investmentbolag efter två år som börsnoterat företag. 

De resterande företagen visade inga markanta skillnader i ägarskap under perioden 

från börsintroduktion till tre år efter. Se bilaga 2 för mer detaljerad information. 

 

 

. 
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6. Analys 

I kapitel sex analyseras studiens empiriska resultat. Analysen sker utifrån den 

teoretiska referensramen, varvid teorier och tidigare forskning appliceras på 

empirin. 

6.1 Prestation på lång sikt 

Resultatet är entydigt med att företagen underpresterar. PE-backade företag har i 

genomsnitt justerad abnormal avkastning som är - 41.4 % och familjeägda företag har 

justerad abnormal avkastning som är - 54.5%. Det är dock viktigt att poängtera att 

resultatet inte är statistiskt säkerställt på grund av det snäva urvalet. Därför måste 

slutsatser i analys och diskussion dras med försiktighet. Resultatet från denna studie 

samstämmer med Ritters (1991) resultat från sin studie på den amerikanska 

marknaden om att företag underpresterar gentemot index. Underprestationen motsägs 

dock av Schusters (2003) undersökning om den långsiktiga prestationen hos 

börsintroduktioner genomförda mellan åren 1988 och 1998, i sju europeiska länder. 

Ett av de studerade länderna var Sverige, vars börsintroduktioner mellan åren 1995 

och 1998 presterade bättre än index på lång sikt. Även Loughran, Ritter och Rydqvist 

(1994) kom fram till samma resultat som Schuster, att svenska börsintroduktioner 

under en viss period på 1990-talet presterade bättre än index.  
  

Ritter (1991) anmärker att underprestation inte beror på att priset sätts för lågt vid en 

börsintroduktion utan att det är att första dagens stängningskurs är för hög. Vid 

beräkning av BHAR används första dagens stängningskurs som P0, vilket i studiens 

resultat kan ha haft stor påverkan på prestation och bidragit till den underprestation 

som uppmättes. Index mättes vid samtliga tillfällen för börsintroduktion för 

jämförande, och påverkas inte av för hög stängningskurs. Resultatet kan därför, som 

Ritter (1991) presenterar, påverkats starkt av stängningskursen. Ritter (1991) 

beskriver dessutom risk-measurement som ytterligare förklaring till underprestation. I 

och med att studien undersöker företag som är noterade på First North, som är en av 

Nordens tillväxtmarknader och att företag som listas där associeras med högre risk än 

på andra listor, kan de fortfarande ha undervärderat risken i dessa företag. Med lägre 
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krav för notering på First North än Nasdaq OMX Stockholm är det svårt att verkligen 

bedöma företagens risk.  

6.2 PE-backade företags prestation 

Resultatet tyder på att PE-backade företag har en lägre långsiktig avkastning jämfört 

med familjeägda bolag, vid jämförelse med det justerade abnormala avkastningen. 

Det är inte statistisk signifikans på resultat, studiens resultat kan endast visa en 

tendens till att det stämmer. Resultat stämmer inte överens med undersökningar av 

Jensen (1989) och Levis (2011) där de argumenterar för att PE-backade företag har 

en högre operationell effektivitet och en bra fertil grund vid börsintroduktioner 

jämfört med andra bolag som börsintroduceras. Undersökningarna av Jensen (1989) 

och Levis (2011) stämmer dock överens med det icke-justerade resultatet, där 

extremvärdena är medräknade och PE-backade företag tydligt presterar bättre. Enligt 

principal-agent teorin så är ett koncentrerat ägandeskap bättre än icke koncentrerat 

(Berk & DeMarzo, 2014, s. 11-14). Principal-agent teorin kan förklara varför PE-

backade företag presterar bättre än familjeägda vid icke-justerade resultat, då de 

effektiviserar ledningen och företaget vilket leder till mindre kostnader som gynnar 

företaget inför och efter en börsintroduktion.  
  

Resultat av studien visar också på en motsägelse av tidigare studie från Ritter (Ritter, 

1991), där den långsiktiga avkastningen på PE-backade företag innan justering, 

presterade bättre än jämförelseindex med 32,1 % tre år efter börsintroduktion. Att PE-

backade företag presterade bättre än index i studien beror främst på företaget Arcam 

AB som hade onormalt hög abnormal avkastning, som uppgår till 1080 % tre år efter 

börsintroduktionen, se bilaga 9. Exkludering av företag med extremvärden ledde till 

att den genomsnittliga abnormala avkastningen hamnade på -54,5 % tre år efter 

börsintroduktion för PE-backade företag, vilket är i linje med teorier presenterade i 

denna studie. 
  

6.3 Familjeägda företags prestation 

Båda grupperna av familjeägda företag, aktivt och passivt ägda, presterar sämre än 

index. Aktivt familjeägande underpresterade med 31.6 % och passivt familjeägande 
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underpresterade med 53.2 %. Aktivt familjeägda företag presterar dock bättre än PE-

backade företag. Enligt Faccio & Lang (2002) har Sverige relativt låg andel 

familjeägda företag, vilket speglar resultatet då data består av en stor andel PE-

backade företag. Endast 11 företag är familjeägda, varav 6 är aktivt ägda och 5 

passivt ägda. Anderson & Reeb (2003) undersökte familjeägda och icke-familjeägda 

företag och kom fram till att de familjeägda företagen presterade bättre än andra 

företag. Anderson & Reeb (2003) argumenterar för att om VD är en familjemedlem 

presterar företaget bättre än om det är en utomstående VD. Detta ligger i linje med 

studiens resultat, att aktivt familjeägande presterar bättre, eftersom författarna 

definierar aktiva familjeägande som att en familjemedlem är VD eller ordförande i 

styrelsen. När ett företag är aktivt familjeägt sänks agentkostnader mellan ägare och 

ledning, men det kan dock ge upphov till konflikter mellan familj och minoritetsägare 

(Maury, 2006). I denna studie visar aktivt familjeägda företag högre abnormal 

avkastning än andra företag, vilket kan betyda att agentkostnaderna för dessa företag 

reduceras på grund av det aktiva ägandet. Aktivt familjeägande är därför en effektiv 

organisationsstruktur. Det går dock inte att motsäga Ritters (1991) teori om att 

företag presterar sämre än index tre år efter börsintroduktion, men likt Anderson och 

Reeb (2003) och Maury (2006) påstår presterar familjeägda företag bättre än andra 

typer av ägande.  

6.4 Konjunktursvängningars påverkan på prestation 

Teorin om “The window of opportunity hypothesis” förklarar att det sker fler 

börsintroduktioner vid högkonjunktur. De företagen som börsintroduceras under en 

högkonjunktur tar sedan del av nedgången från hög- till lågkonjunktur, vilket 

försämrar den långsiktiga prestationen (Ritter, 1998). Författarna valde att studera 

börsintroduktioner som genomfördes under tidsperioden 2011-2013 för att kunna 

eliminera påverkan av kraftiga konjunktursvängar. Under den studerade perioden har 

inga större konjunktursvängningar kunnat urskiljas, index har visat en svag men 

stadig tillväxt. Därför anses inte konjunktursvängningar ha betydande påverkan på 

den uppmätta underprestationen som samtliga ägarstruktursgrupper uppvisar efter 

justerade värden.  
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6.5 Ägarförändrings påverkan på prestation 

Som presenterat i empirin, skedde inga större ägarförändringar under de tre år efter 

börsintroduktionen som företagen undersöktes, förutom hos två företag där hela 

ägarstrukturen förändrades. De resterande förändringarna bestod av PE-backade 

företag som sålde av tillgångar eller där största ägaren förändrades. Ett utav de 

familjeägda företagen förändrade ägarstruktur, resterande familjeägda företag hade 

ingen förändring i ägarstruktur och heller ingen förändring av ägarfamilj. Det kan 

vara ett gott tecken att andelsägare behåller sina ägarandelar i företag, då det kan 

indikera att ägare tror på positiv utveckling. Detta kan vara en förklaring till att de 

familjeägda företagen presterar bättre än PE-backade företag i studien. Anderson och 

Reeb (2003) och Maury (2006) argumenterar samtliga för att familjeägande är en 

effektiv organisationsstruktur. Eftersom de familjeägda företagen inte har sett 

förändring av största ägaren, samt att de presterar bättre än PE-backade företag, 

stämmer resultatet överens med tidigare forskning. De två företagen som förändrade 

sin ägarstruktur har inte presterat bättre eller sämre i förhållande till de andra 

företagen, och ingen skillnad går att urskilja i den abnormala avkastningen efter 

ägarförändringar. Företagen underpresterar kontinuerligt med samma grad under 

åren. 
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7. Slutsats och diskussion 

I kapitel sju konkluderas analysen från tidigare kapitlet och formuleras till slutsatser. 

Därefter diskuteras slutsatserna och författarnas reflektioner och tankar kring 

studien presenteras. Detta mynnar ut i förslag till framtida forskning.  
  

Syftet med denna studie är att undersöka samt analysera ägastrukturerna Private 

Equity respektive familjeägandes påverkan på börsintroduktioners långsiktiga 

prestation jämfört med valt index. Studien omfattar börsintroduktioner mellan åren 

2011-2013 på First North och Nasdaq OMX Stockholm. Ambitionen med studien var 

att fylla forskningsgapet som författarna kunde urskilja. Efter genomförd studie anser 

författarna att syftet är uppfyllt även om inte resultatet visar på statistisk signifikans. 

Vidare i slutdiskussionen diskuteras olika slutsatser, med tydliggörande att författarna 

inte drar generella slutsatser eftersom resultatet inte anses vara tillräckligt tydligt och 

omfattande för att kunna göra detta. 
  

Författarnas studie fastställer att både PE-backade och familjeägda företag 

underpresterar gentemot index på lång sikt, efter justering för extremvärden. 

Familjeägda företag presterar bättre än PE-backade företag vid justerat resultat, och 

vid uppdelning av familjeägda företag presterar aktivt familjeägda företag bättre än 

PE-backade, medan passivt familjeägda företag presterar likadant som PE-backade 

företag. Den aktiva rollen som VD eller ordförande i ledningen har visat sig ha en 

stor påverkan på den abnormala avkastningen i familjeägda företag. Författarna anser 

att ett aktivt styrande av ett familjeägt företag gynnar den långsiktiga prestation och 

tillsammans med tidigare forskning på ämnet, kan författarna ge grund till svaret på 

andra frågeställningen. Denna slutsats visar sig även i ägarförändringar, då enbart ett 

familjeägt företag visade en större ägarförändring, vilket kan jämföras med PE-

backade företag, där många av de största ägarna sålde av sitt innehav efter 

börsintroduktionen. Ett aktivt styrande innan och efter börsintroducering visar på en 

effektiv organisationsstruktur där ledning och styrelse vill se företag utvecklas 

positivt långt framöver. Författarna anser med belägg i ägarförändringar som kunnat 

utgöras från studien att investerare i PE-backade företag ser börsintroduktioner som 

ett tillfälle att göra vinst och många väljer att sälja av innehållet inom snar framtid 

efter introduktionen. 
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Nollhypotesen, “H0 = Det är ingen skillnad på BHAR mellan familjeägda och PE-

backade företag”, går inte att förkasta statistiskt sett men studiens resultat visar en 

tendens till att aktivt familjeägda företag presterar bättre än passivt familjeägda och 

PE-backade företag. Författarna väljer att göra en ansats till slutsats, vilket skulle 

kunna vara av intresse för investerare. Vetskapen om ett företag är familjeägt, aktivt 

eller passivt, eller ifall företaget är PE-backat vid börsintroduktion kan ge investerare 

en fördel i deras val av investeringar. Trots att företagen underpresterar, väljer många 

ändå att investera i börsintroduktioner i hopp om att få positiv avkastning.  

Författarna anser att studien kan vara till nytta för aktiva investerare som anser att 

börsintroduktioner är attraktiva investeringsobjekt. Studien visar att det finns 

extremfall där PE-backade företag presterar avsevärt mycket bättre än index men i 

genomsnitt presterar de sämre. Det optimala investeringsvalet hade varit, om möjligt, 

att identifiera dessa PE-backade företag vid börsintroduktion och investera i dem. 

Företaget Arcam som är PE-backat visar en abnormal avkastning på över 1000 % 

efter tre år och vore alltså bäst att investera i. Generellt sett uppmanar dock studien 

till att investera i aktivt familjeägda företag, eftersom de företagen presterar bättre än 

PE-backade företag i helhet. Frågeställning tre är därför besvarad, ägarstrukturen kan 

ge incitament till vilka börsintroduktioner som bör investeras i. 
  

Studiens resultat är diskuterbart ur flera perspektiv. Urvalet från två listor med olika 

krav vid börsintroduktion kan ha haft en påverkan på resultatet. Som nämnt i 

praktiska referensramen har First North lägre krav än Nasdaq OMX Stockholm och 

kan ses som en mer riskfylld investering. Företagen som noterades på First North kan 

ha missvisat resultatet och påverkat den genomsnittliga långsiktiga avkastningen för 

PE-backade och familjeägda företag, eftersom First North har mindre bolag i 

tillväxtfas. Färre krav för börsintroduktion leder till mindre kontrollering av företaget, 

vilket gör det svårt att bedöma företagets risk samt hur det kommer prestera. Antalet 

företag som var familjeägda respektive PE-backade skiljer sig, då det var markant 

färre familjeägda företag i urvalet. Detta gör att resultatet för de familjeägda 

företagen kan vara missvisande, eftersom de elva familjeägda företagen kan ha visat 

extremvärden och behöver därför inte representera hur familjeägda företag generellt 

presterar. Dessutom behövdes många positiva PE-backade företag exkluderas från 

resultatet, vilket kan ha gett en missvisande bild att familjeägda har bättre långsiktig 
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prestation. Ytterligare faktor som kan ha påverkat studien är att ingen hänsyn tagits 

till om börsintroduktionen inneburit omnotering, sekundärnotering eller förstagångs 

notering. Den teoretiska referensramen diskuterar förstagångs börsintroduktioner och 

varför de underpresterar, dock diskuteras inte de andra typerna av noteringarna och 

hur företag presterar efter dessa. De olika typerna av notering kan haft betydelse i 

företagens prestation och resultatet har således påverkats. Eftersom studien ämnade 

enbart undersöka två typer av ägarskap, finns det många fler faktorer som kan ha haft 

påverkan på resultatet, exempelvis kvalitativa faktorer såsom ålder på företag och 

bransch.  
  

Studiens undersökningsperiod för genomföring av börsintroduktioner är 2011-2013, 

och tyder på samma resultat som tidigare forskning trots att en annan tidsperiod 

undersöks. Vissa teorier argumenterar för att PE-backade presterar bättre medan 

andra teorier argumenterar att familjeägda presterar bättre. Alla teorier har dock 

gemensamt att företag underpresterar gentemot index, bortsett från svenska 

börsintroduktioner under en period på 90-talet. Trots att börsintroduktioner 

underpresterar har Stockholmsbörsen på senaste tiden sett rekordmånga 

börsintroduktioner med anledningen av att fler listor erbjuder mindre företag 

möjligheten att börsintroduceras. 
  

En fundering författarna har haft under arbetets gång är varför privatpersoner och 

företag investerar i företag som ska börsintroduceras och varför så många företag tar 

beslutet av börsintroduceras, trots att tidigare forskning tyder på att företagen 

underpresterar tre till fem år efter introduktionen. Förklaringen till detta är 

förmodligen att företaget lättare vill få tillgång till kapital, och är beredda att 

genomgå en period av negativ avkastning för att få tillgång till de många fördelar som 

en börsintroduktion innebär. 
  

Studien har försökt förklara PE-backade och familjeägda företags påverkan på 

börsintroduktioners långsiktiga prestation samt hur investerare kan förhålla sig till 

den informationen. I och med att antalet börsintroduktioner ökar trots att 

underprestation är ett bevisat fenomen, har frågor väckts, vilka mynnar ut i förslag till 

fortsatt forskning. 
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7.1 Förslag till fortsatt forskning 

Under studiens gång har det upptäckts många intressanta aspekter att studera vidare 

kring. Urval av data är en aspekt. Urvalet kunde utvidgas till ett större antal företag 

genom att utöka tidsspannet för undersökningen eller utöka antalet listor. Aktietorget, 

NGM Equity, eller andra nordiska listor, då nordens länder är väldigt snarlika, skulle 

kunna vara tänkbara alternativ. Det kan dock vara problematisk med andra nordiska 

listor, då länder har olika krav för börsnotering och data kan vara svårtillgänglig att 

hämta, speciellt kring ägarstrukturen.  
  

Vidare fortsatt forskning av intresse skulle vara att kolla på olika finansiella samt 

icke-finansiella variabler inom ägarstrukturen för att se ifall dessa har påverkan på 

resultatet. Variabler som skulle kunna testas är företagets ålder, bransch, 

resultatmanipulering, book-to-market med flera. Ytterligare alternativ till studien 

skulle vara att koppla ihop börsintroduktionerna med deras emittent, och se om det är 

skillnader i den långsiktiga prestationen beroende på vilken emittent som ställer ut 

aktien. Det kan finnas stora skillnader i underprissättning, antal aktier som ställs ut, 

samt kostnader.  
  

En annan intressant aspekt att studera är om det finns någon vändpunkt i 

underprestationen, alltså efter hur många år underprestationen i genomsnitt varar och 

efter hur lång tid företag tenderar att visa positiv avkastning. Ritter (1991) undersöker 

en underprestation på tre till fem år men det har inte utförts många studier kring 

prestation på längre sikt än detta. 
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9. Bilagor 

9.1 Bilaga 1: Bortfallsorsak 

  

Bortfallsorsak Antal 

Bristfällig information 8 

Omnoterad inom 3 år 7 

Skattemässig hemvist utanför Sverige 6 

Avnoterad 5 

Konkurs/Uppköp 5 

Extremvärden 6 

Totalt 37 
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9.2 Bilaga 2: Förändring av ägarstruktur 

 

Företag 

Ägarstruktur vid 

börsintroduktion 

Förändring 

ägarstruktur Kommentarer 

Jays AB PE Nej 

Transferator AB har sålt av alla sina andelar  

efter 2 år 

Micro Systemation AB Familjeägt Nej   

Mackmyra Svensk Whisky 

AB PE Nej   

Skånska Energi AB PE Nej   

Dignitana AB Familjeägt Nej   

Confidence International AB PE Nej Ny ägare med högre rösträttsandel 

Stendörren fastigheter AB PE Nej   

Kancera AB PE Nej 

Sprint Bioscienca AB har sålt av alla sina  

tillgångar 

Pled Pharma AB Familjeägt Nej   

ZetaDisplay AB PE Nej   

Dedicare AB Familjeägt Nej   

Karolinska Development AB PE Nej   

DistIT AB PE Nej   

Copperstone Resources AB PE Nej 

Couder Holding LTD har sålt av alla sina  

andelar efter 3 år 

Moberg Pharma AB PE Nej   

Concentric AB PE Nej 

Investment AB Öresund har sålt av alla  

sina tillgångar 

Boule Diagnostics AB PE Nej   

Vitec Software Group AB Familjeägt Nej   

Xvivo Perfusion AB PE Nej   

Mangold AB PE Nej   

Seamless Distribution AB PE Nej Ny största ägare 
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Arcam AB PE Nej   

ALM Equity AB Familjeägt Nej   

AVTECH Sweden AB Familjeägt Nej   

Delarka Holding AB PE Nej 

Största ägaren är nu Försäkringsbolaget  

AB Alandia som äger 20,00 % av rösträtterna 

Victoria Park AB PE Nej   

Creades AB Familjeägt Nej   

Ferronordic Machines AB PE Ja 

Russian Ce har sålt av alla tillgångar och  

företaget är nu familjeägt av Håkan Eriksson med  

25,94 % av rösterna fr.o.m år 2 

Platzer Fastigheter Holding 

AB Familjeägt Nej   

Axichem AB PE Nej   

Fastator AB Familjeägt Ja 30 % av rösträttsandelen ägs av Mats Invest AB 

Mindmancer AB PE Nej   

Opus Group AB PE Nej   

Kentima Holding AB Familjeägt Nej Stor del av rösträtsandelarna har sålts 

Diamyd Medical AB Familjeägt Nej   

Tethys Oil AB PE Nej   

Nexam Chemical Holding 

AB PE Nej Avanza Pension största ägare av rösträttsandelar 

Immunicum AB PE Nej   

Cell Impact AB PE Nej   

Cortus Energy AB PE Nej Ny största ägare 

Vigmed Holding AB PE Nej Ny största ägare 

Amasten Holding AB PE Nej Ny största ägare 
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9.3 Bilaga 3: Boxplot, ojusterad. 
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9.4 Bilaga 4: Boxplot, justerad. 
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9.5 Bilaga 5: Shapiro-Wilk & Shapiro-Francia test 

Date: 05/22/17 Time: 11:05 

Sample: 2000 2042 

Included observations: 43 

Test Statistic Prob. 

Shapiro-Wilk � 0.950320 � 0.107028 

Shapiro-Francia � 0.958720 � 0.171263 

!!

9.6 Bilaga 6: Kolmogrov-Smirnov test 

Empirical Distribution Test for RESID 

Hypothesis: Normal 

Date: 05/22/17 Time: 11:24 

Sample (adjusted): 2000 2035 

Included observations: 36 after adjustments 

Method Value� �  Adj. Value Probability   

Lilliefors (D) 0.115511 NA > 0.1   

Cramer-von Mises 

(W2) 0.070248 0.071224 0.2696   

Watson (U2) 0.061304 0.062155 0.3161   

Anderson-Darling (A2) 0.518700 0.530407 0.1755   

Method: Maximum Likelihood - d.f. corrected (Exact Solution) 
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Parameter Value� � �  Std. Error z-Statistic Prob.�  

MU -1.26E-14 12.60197 -1.00E-15 1.0000 

SIGMA 75.61183 9.037342 8.366600 0.0000 

Log likelihood 

-

206.3038 

� � � � � � Mean dependent 

var. 

-1.38E-

14 

No. of Coefficients 2 � � � � � � S.D. dependent var. 75.61183 

  

  

9.7 Bilaga 7: T-test 

Hypothesis Testing for RESID   

Date: 05/22/17 Time: 14:06   

Sample (adjusted): 2000 2035   

Included observations: 36 after adjustments 

Test of Hypothesis: Mean = -50.47663   

Sample Mean = -1.38e-14   

Sample Std. Dev. = 75.61183   

Method Value Probability 

t-statistic 4.005455 0.0003 
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9.8 Bilaga 8: Determinationskoefficient  

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

F-statistic 0.208665 � � � � Prob. F(1,34) 0.6507 

Obs*R-squared 0.219591 � � � � Prob. Chi-Square(1) 0.6394 

Scaled explained SS 0.134739 � � � � Prob. Chi-Square(1) 0.7136 

Test Equation: 

Dependent Variable: RESID^2 

Method: Least Squares 

Date: 05/22/17 Time: 11:50 

Sample: 2000 2035 

Included observations: 36 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.� �   

C 4790.707 2016.554 2.375690 0.0233 

AGANDE02 1105.390 2419.864 0.456798 0.6507 

R-squared 0.006100 � � � � Mean dependent var 5558.339 

Adjusted R-squared -0.023133 � � � � S.D. dependent var 6612.111 

S.E. of regression 6688.151 � � � � Akaike info criterion 20.50802 

Sum squared resid 1.52E+09 � � � � Schwarz criterion 20.59599 

Log likelihood -367.1443 � � � � Hannan-Quinn criter. 20.53872 

F-statistic 0.208665 � � � � Durbin-Watson stat 1.841937 

Prob(F-statistic) 0.650721       
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9.9 Bilaga 9: BHAR 
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