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Sammanfattning 

Titel Nyemissioner på Stockholmsbörsen – Kan informationsasym-

metri vara lösningen till pusslet? 

 

Seminariedatum 2018-05-31 

 

Kurs  FEKH89, Examensarbete kandidatnivå i finansiering, 15 hp 

 

Författare  Erik Johansson, Karl-Jacob Ingvarsson, Måns Håkanson 

 

Handledare  Anamaria Cociorva 

 

Nyckelord Nyemission, informationsasymmetri, avvikande avkastning, 

Stockholmsbörsen, CAPE, ägarkoncentration, insynshandel 

 

Syfte Syftet med studien är att undersöka den långsiktiga avkastningen 

hos bolag som annonserat en nyemission på NASDAQ OMX 

Stockholm. Vidare används variabler hänförliga till informations-

asymmetri för att försöka förklara eventuell avvikande avkastning. 

 

Metod I studien har en kvantitativ metod använts med en deduktiv ansats 

där sekundärdata analyserats genom en multipel regressionsana-

lys. 

 

Teoretiska perspektiv Den tidigare forskning som ligger till grund för studien avser 

främst undersökningar av nyemissioner på den amerikanska mark-

naden. Vidare presenteras forskning avseende förekomsten av in-

formationsasymmetri på aktiemarknader. 

 

Empiri Det slutgiltiga urvalet i studien består av 70 bolag noterade NAS-

DAQ OMX Stockholm som annonserat en nyemission mellan 

åren 2006-2013. Data inhämtades främst från Datastream, Skatte-

verket och Zephyr.  

 

Resultat Studiens resultat visade att bolag som annonserat en nyemission 

underpresterar jämfört med jämförelseindex över en treårsperiod. 

Av de oberoende variablerna visade variabeln frequent issuers ett 

signifikant samband med underavkastningen. 

 

  



3 
 

Abstract 

Title Nyemissioner på Stockholmsbörsen – Kan informationsasym-

metri vara lösningen till pusslet? 

 

Seminar date 2018-05-31 

 

Course FEKH89, Degree Project Undergraduate level, Corporate Finance, 

15 ECTS 

 

Authors  Erik Johansson, Karl-Jacob Ingvarsson, Måns Håkanson 

 

Advisor  Anamaria Cociorva 

 

Key words SEO, information asymmetry, abnormal returns, NASDAQ OMX 

Stockholm, CAPE, ownership concentration, insider transactions 

 

Purpose The purpose with this study is to analyze the long-term returns for 

companies listed on NASDAQ OMX Stockholm which have an-

nounced a seasoned equity offering (SEO). Furthermore, inde-

pendent variables regarding information asymmetry have been 

used in order to explain potential abnormal returns.  

 

Methodology  In this study a quantitative research method with a deductive ap-

proach has been used. A multiple regression analysis has been 

conducted to analyze the independent variables.  

 

Theoretical perspectives Previous research which have been referred to consists mainly of 

studies in the American markets regarding SEOs. Furthermore, re-

search regarding information asymmetry in the stock markets is 

presented. 

 

Empirical foundation The final observations in the study consists of 70 companies listed 

on NASDAQ OMX Stockholm which announced an SEO be-

tween the years 2006-2013. The data was gathered mainly from 

Datastream, The Swedish Tax Agency (Skatteverket) and Zephyr.  

 

Conclusions The result of the study revealed that companies which have an-

nounced an SEO tend to show significantly lower returns com-

pared to a benchmark index during a three year period. The inde-

pendent variable frequent issuers was concluded to have a signifi-

cant impact on the abnormal returns. 
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1 Introduktion 

Det inledande kapitlet tar upp anledningen till valet av ämne bland författarna. En presentat-

ion av valda avgränsningar i den genomförda studien förs fram, samt en genomgång av hur 

upplägget ser ut för den fortsatta uppsatsen.  

 

1.1 Bakgrund 

Du sitter och läser tidningen den 5:e mars 2015. På ekonomisidorna står det att den svenska 

börsen går bra och att Sverige tycks vara på väg in i en högkonjunktur. Att satsa på aktier 

tycks vara en god investering, men du har svårt att bestämma vilket bolag du ska satsa på. 

Längre in hittar du en artikel om ett företag som tänker genomföra en nyemission. Du fattar 

intresse för bolaget och går in på deras hemsida för att ta reda på mer om företaget. På deras 

hemsida beskrivs nyemission som en chans för nya investerare att komma in i bolaget till ett 

förmånligt pris. Pengarna som bolaget kommer få in kommer hjälpa till att öka deras förmåga 

att skapa ännu större avkastning för sina ägare. Du vill inte riskera att missa denna gynn-

samma möjlighet och satsar ditt sparade kapital i bolaget. Nöjd med investeringen låter du 

den vara tills den dag du skulle behöva kapitalet. Efter drygt tre år när du sitter och läser i 

samma tidning ser du att bolaget du satsade på nu ska genomför ytterligare en nyemission. 

Samtidigt lägger du märke till att utdelningen varit sämre i bolaget än på den övriga mark-

naden. Dessutom har flera i bolagets ledning sålt stora delar av sina aktier inför den tidigare 

nyemissionen. Du funderar på varför den till synes lukrativa investeringen inte varit lika stark 

som den övriga marknaden? Du börjar också fundera på varför vissa personer i ledningen har 

agerat som de gjort. 

 

Inom Corporate Finance finns det en hel del tidigare forskning som visar att bolag som ge-

nomför nyemission tenderar att på lång sikt prestera sämre än bolag som inte genomför någon 

nyemission. Anledningen till detta är omdiskuterat och något slutgiltigt svar på varför detta 

fenomen existerar finns inte. En förklaring som lyfts fram är olika typer av informations-

asymmetri mellan investerare och företagens ledningar. Studier inom nyemissioner och in-

formationsasymmetri grundar sig till stor del på den amerikanska marknaden. Denna studie 

kommer rikta in sig på hur den eventuella informationsasymmetrin och nyemissioner påver-

kar svenska börsbolag. Det finns tidigare forskning om vad som påverkar börsbolags avkast-

ning på den svenska marknaden, men lite om hur informationsasymmetri gör det. Genom att 

använda variabler som i tidigare forskning visat sig påverka avkastning och jämföra dessa 
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med nya variabler avseende informationsasymmetri hoppas författarna komma fram med nya 

svar på varför bolag underpresterar efter en nyemission. Då denna typ av forskning inte ge-

nomförts på den svenska marknaden tidigare hoppas studien kunna bidra med insikter om hur 

informationsasymmetri påverkar bolags långsiktiga prestation på den svenska marknaden.  

 

1.2 Problemdiskussion 

Att företag som genomför nyemissioner tenderar att generera en sämre avkastning än mark-

naden har tagits upp i flera tidigare artiklar. Spiess och Affleck-Graves (1995) fann i sin 

undersökning att bolag som genomfört nyemissioner underpresterade både på tre- och fem-

års sikt jämfört med bolag som inte genomförde någon nyemission. Att som investerare satsa 

på bolag som genomför en nyemission tycks därför inte vara den lönsammaste av investe-

ringar. I Walker och Yosts (2008) undersökning diskuterar de nyemissioner och hur bolag 

förmedlar beslut om sådana erbjudanden och marknadens reaktion på detta. De kom bland 

annat fram till att marknaden föredrar bolag som kan specificera vad de tänker använda kapi-

talet till, framför bolag som är otydliga med vad kapitalet ska användas till. Det tycks alltså 

finnas en möjlighet för företagen och deras chefer att påverka marknaden i positiv riktning 

genom att vara transparenta och tydliga med sina nyemissioner. 

 

Bland forskning fokuserad på området hur insynshandel sker vid utfärdandet av nya aktier 

finns en rapport från Karpoff och Lee (1991). Enligt dem finns det främst två anledningar till 

att anta att insynshandel ökar före meddelanden om emissioner: styrande i bolag utnyttjar de-

ras egna information innan den förmedlas till marknaden, samt att emissioner är kopplade till 

prisändringar på aktierna vilket ger incitament till handel för insynspersoner. Resultatet av 

deras studie visar att insynspersoner tenderar att sälja egna aktier före eventuella emissioner 

(Karpoff och Lee, 1991). Det tycks således finnas argument för att insynspersoner utnyttjar 

sitt informationsövertag i samband med nyemissioner. 

 

Senare forskning gällande nyemissioner och hur olika insynspersoner och övriga personer 

agerar har tagits upp av Gokkaya och Highfield (2014). Deras studie bekräftade att insiders 

erbjuder en stor andel aktier till försäljning vid de tillfällen då det råder en hög ”market-to-

book” ratio i bolaget. Artikeln visar att toppchefer och styrandes deltagande i insynsförsälj-

ning har en prognostiserande effekt på lång sikt för aktieavkastningen efter en nyemission 

(Gokkaya och Highfield, 2014). 
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Utifrån tidigare forskning, på såväl utländska som svenska marknaden, finns idag en allmän 

uppfattning att bolag tenderar att underprestera efter nyemissioner. Genom att undersöka va-

riabler som tidigare kunnat påvisa avvikande avkastning och jämföra dessa med nya variabler 

avseende informationsasymmetri hoppas nya insikter ges hur bolag på den svenska mark-

naden presterar efter nyemission. Hur ägarstrukturen ser ut inom bolagen som genomför nye-

missioner kan eventuellt ge en ny förklaring av besluten och genomförandet av nyemissioner 

och deras framtida prestation. Att även lyfta fram insynshandel kring detta kan ge ytterligare 

förklaring till hur eventuellt marknaden reagerar inför nyemissioner, samtidigt som ämnet är 

relevant att lyfta fram på den svenska marknaden. Genom att kolla hur långt efter företagen 

börsintroduceras tills dess att de genomför en nyemission hoppas eventuella slutsatser dras 

om hur det påverkar företagens prestationer.  

 

Det är utifrån att ha tagit del av det som finns inom forskning på ämnet nyemissioner som 

frågeställningarna om ämnet tagits fram, främst gällande marknadens reaktioner på informat-

ionsasymmetri. Då det inte finns någon tidigare forskning inom detta område på den svenska 

marknaden är förhoppningen att denna studie kan bidra till det nuvarande forskningsläget.  

 

1.3 Frågeställningar  

Studien avser att besvara nedanstående frågeställningar: 

● Hur presterar svenska bolags aktier på lång sikt efter en nyemission i förhållande till 

ett relevant index?  

● Kan variabler som påvisar informationsasymmetri förklara eventuell avvikande av-

kastning?  

 

1.4 Syfte 

Rapporten syftar till att besvara frågeställningarna om hur informationsasymmetri kan på-

verka avkastningen efter en nyemission för svenska börsbolag. Genom att studera hur valda 

variabler hänförliga till informationsasymmetri påverkar resultaten hoppas författarna finna 

nya svar på frågan varför företag som genomför nyemissioner underpresterar gentemot den 

övriga marknaden. Svaren hoppas kunna ge ytterligare förklaringar kring hur de givna variab-

lerna påverkar svenska börsbolag och ge ytterligare grund för fortsatt forskning inom områ-

det.   
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1.5 Avgränsning 

Avgränsningen sker till svenska börsbolag som har annonserat nyemissioner tidigast tre år ef-

ter en börsintroduktion. Detta då det redan visats att nyintroducerade bolag tenderar att under-

prestera jämfört med marknaden. Genom att avgränsa studien till bolag som inte är nya på 

börsen ses effekten efter en nyemission utan att avkastningen är “smittad” av den förväntade 

underprestationen från börsintroduktionen. Tidsperioden för nyemissioner i studien är mellan 

åren 2006–2013. Denna period är vald för att få så aktuella data som möjligt och samtidigt 

kunna analysera avkastningen efter tre år. Anledningen att avgränsningen sker mot Sverige är 

att det är en mindre marknad med flera olika typer av bolag som genomfört nyemissioner un-

der perioden. En alltför stor marknad skulle riskera att ge ett alltför stort urval i undersök-

ningen, medan ett mindre land skulle riskera att ge ett alltför lågt antal observationer. Att ar-

beta med den svenska marknaden underlättar också insamlandet av relevant data för de olika 

variablerna då det finns mycket information om de valda variablerna.  

 

1.6 Målgrupp 

Den tilltänkta målgruppen med denna studie är akademiker inom områdena ekonomi och fi-

nans. Förhoppningsvis kan även investerare finna studiens resultat relevant och ge underlag 

för hur beslut om investeringar i företag som nyligen genomfört eller avser att genomföra ny-

emissioner sker i framtiden.  

 

1.7 Disposition 

Studiens disposition följer den struktur som Bryman och Bell (2013) använder sig av för 

kvantitativa studier. Nedan följer en genomgång av studiens disposition.  

 

Teori - Teoridelen tar upp och förklarar de teorier som studien använder sig av. Detta görs 

för att förtydliga och lyfta fram fenomen inom nyemissioner och informationsasymmetri. Av-

snittet innefattar även tidigare forskning inom ämnet kring nyemissioners långsiktiga prestat-

ion och gällande den påverkan informationsasymmetri mellan bolag och investerare har på 

börsbolags prestation.   

 

Metod - Metoddelen presenterar hur studien har gjorts och hur författarna har gått tillväga. 

De besluts som har fattats under arbetets gång motiveras och diskuteras. Även hur data har 
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tagits fram och processats, samt hur de valda variablerna testats och frågeställningarna utfor-

mats kommer redovisas och diskuteras.  

 

Resultat - Resultatdelen redovisar insamlade data, de tester som genomförts och regressions-

analysens resultat.  

 

Analys - Analysdelen går igenom det insamlade materialet och de resultat som presenterats 

Analysen sker utifrån tidigare valda teorier och forskningsartiklar som har tagits upp i stu-

dien.  

 

Slutsats - Slutsatsdelen tar upp och reflekterar över den genomförda analysen. Även slutliga 

egna tankar och reflektioner kring studien och dess ämne presenteras. 

 

2 Teoretiska utgångspunkter 

Kapitlet syftar till att inledningsvis lyfta fram och redovisa de valda teorierna om företags val 

av nyemission som finansieringskälla, samt den asymmetriska informationsskillnaden mellan 

företag och investerare. Därefter följer en genomgång av den valda tidigare forskningen inom 

området nyemissioner och informationsasymmetrin samt hur marknaden tenderar att reagera 

på detta. 

 

2.1 Teoretiska referensramar  

Nedan följer de teoretiska begrepp som denna studie bygger på som teoretisk grund.   

 

2.1.1 Den effektiva marknadshypotesen 

Den effektiva marknadshypotesen har bl.a. sitt ursprung i Famas (1970) studie som i grunden 

behandlar hur effektiv marknaden är på att ta hänsyn till olika typer av information vid pris-

sättningen av olika tillgångsslag, exempelvis aktier. Fama kategoriserade marknadens effekti-

vitet i tre olika former: 

 

1. Svagt effektiv - marknaden tar bara hänsyn till historiska priser vid prissättningen av 

olika tillgångsslag. 

2. Semi-starkt effektiv - marknaden tar hänsyn till all information som är uppenbart all-

mänt tillgänglig, t.ex. kvartalsrapporter, pressmeddelanden och andra nyheter. 
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3. Starkt effektiv - marknaden tar hänsyn till all tillgänglig information.  

 

Den första formen av effektivitet innebär att svängningar i en tillgångs pris är oförutsägbara 

och slumpmässiga då tidigare kursutveckling och historik redan är inprisad. Det innebär att 

en person inte kan generera överavkastning på marknaden endast genom att studera historiska 

priser. Enligt Fama (1970) föreligger det ett starkt stöd för att marknaden är svagt effektiv. 

Att marknaden är semi-starkt effektiv innebär att all offentligt tillgänglig information är inpri-

sad av marknaden från stunden den offentliggörs. Huruvida detta är fallet kan studeras genom 

att analysera tiden från att en nyhet om t.ex. en aktie publiceras tills dess att en prisreaktion 

sker. Enligt Fama (1970) finns det starkt stöd för att marknaden även är semi-starkt effektiv. 

Den tredje formen av effektivitet innebär att all tillgänglig information avspeglas i en till-

gångs pris, även sådan som inte är offentliggjord. Detta innebär att marknaden tar hänsyn 

även till insiderinformation vid prissättning av tillgångar. Med tanke på att det i de flesta 

rättsordningar är olagligt att handla värdepapper mot bakgrund av insiderinformation talar 

mycket för att marknaden inte är starkt effektiv.  

 

2.1.2 Signaleringsteorin 

Signaleringsteorin handlar om hur insynspersoners agerande sänder olika signaler till mark-

naden och dess investerare. Forskning avseende signaleringsteorin har bland annat genom-

förts av Leland och Pyle (1977). De menar att marknaden inte kan urskilja vilka investeringar 

som är bra och dåliga då endast insynspersoner med säkerhet kan veta hur bra en investerings 

kvalitét är. De menar att ett sätt för företag att signalera och påverka marknaden är via för-

ändringar i insynspersoners ägarandel i ett bolag. Tanken är att företag med gynnsamma för-

utsättningar borde föranleda att insynspersoner köper mer aktier, och det motsatta, att de säl-

jer fler aktier, borde gälla då företagets insynspersoner inte uppfattar att företaget har en 

gynnsam framtid (Leland och Pyle, 1977).  

 

Genom att själva agera och investera i sina företag anses insynspersonerna visa mer än att 

bara försöka sälja in och marknadsföra deras projekt. Genom att själva investera i företaget 

kan det ses som ett sätt att signalera till marknaden att bolaget är undervärderat (Leland och 

Pyle, 1977). Om insynspersoner istället skulle välja att sälja kan det ses som en signalering 

till marknaden att företaget är övervärderat. Insynspersoners val av att köpa eller sälja (“sig-

naler”) borde därför påverka investerares ageranden vid val av att företag att investera i.  
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2.1.3 Principal-agentteorin 

Principal-agentteorin är en återkommande del inom litteraturen om företagsstyrning. Teorin 

handlar om relationen mellan en företagsledare (agent) och aktieägare (principal) och det in-

neboende dilemmat i beslutsfattandet av agenten som påverkar principalen. Teorin bygger på 

antagandet att chefer inom företag agerar för den egna vinningen framför de aktieägare som 

denne är utsedd att representera och agera för (Myers och Majluf, 1984). Parterna är båda 

medvetna om att cheferna inom bolagen har mer kunskap än investerarna vilket skapar en 

risk för en intressekonflikt mellan parterna på grund av hur stor informationsasymmetrin är 

mellan dessa. Denna information kan bland annat användas för att påverka gamla eller nya 

aktieägare genom att erbjuda nya ägare aktier till ett underpris för att få in kapital på bekost-

nad av tidigare ägare (Myers och Majluf, 1984). För ägarna är det en ständig osäkerhet om 

chefernas beslut grundar sig på aktieägarnas eller sin egen vinning och på information som 

inte ägarna har åtkomst till.  

 

Kim och Purnanandam (2006) kommer fram till att principal-agentteorin är en viktig förkla-

ring till marknadens reaktion på en nyemission. Om chefernas agerar för sin egen vinning ris-

kerar de att genomföra värdeförstörande projekt för att stärka sig själva (Kim och Purnanan-

dam, 2006). Deras agerande kommer då ske på bekostnad av aktieägarna. Kunskapen om 

chefers informationsövertag tycks alltså kunna påverka ägare och deras ageranden. Hur stort 

principal-agentproblemet är inom ett företag tycks alltså kunna antyda hur marknaden kom-

mer reagera på annonserandet av en nyemission.   

 

2.1.4 Pecking orderteorin 

Pecking orderteorin, beskriven av Myers (1984), skiljer inte bara på finansiering i former av 

eget kapital och skulder, utan även på intern och extern finansiering. Det interna kapitalet är 

det som genereras i verksamheten och det som finns i form av upparbetade tillgångar Det ex-

terna kapitalet är tillskott utifrån i form av lån eller emissioner av nya aktier. Det grundläg-

gande antagandet för teorin är att när ett företag är i behov av kapital för att finansiera ett pro-

jekt eller en investering så föredras alltid internt kapital framför externt kapital. När behov av 

kapital uppstår föredrar företagen enligt pecking orderteorin först att använda sig av internt 

genererat kapital, genom att t.ex. sälja av likvida värdepapper och se över utdelningspolicyn 
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för att prioritera investeringen. Först när det inte går, eller när det i alla fall blir väldigt kost-

samt att finansiera investeringen internt, anses externt kapital behövas. Skulder i form av lån 

föredras då i första hand, eventuellt följt av dyrare konvertibellån och liknande instrument 

och i sista hand emission av aktier (Myers, 1984).  

 

Vidare talar Myers (1984) om informationskostnader som kan uppstå vid extern finansiering, 

eller rättare sagt, kostnader som uppstår då företag väljer att inte söka extern finansiering 

trots investeringsmöjlighet och således missar en potentiell lönsam investering. Denna in-

formationskostnad hänförs till den informationsasymmetri som existerar mellan de interna 

och externa parterna gällande en investeringsmöjlighet inför en nyemission. Troligen förelig-

ger det information om den potentiella investeringens värde som inte alla aktörer på mark-

naden har, vilket kommer återspegla sig i värderingen av de nyemitterade aktierna. Denna 

skillnad i värdering av de emitterade aktierna mellan företagsledningen och marknaden kan 

således få företaget att avstå investeringen då de tror att marknaden kommer undervärdera 

emissionen. 

 

Pecking orderteorin skiljer sig från de klassiska teorierna om företag och deras finansiering 

där ett företags värde sägs vara oberoende av deras kapitalstruktur. Då internt kapital föredras 

framför externt och skulder framför emissioner kan marknaden tolka en nyemission som en 

sista utväg. Lägg där till antagandet om att företag försöker göra nyemissioner endast när de 

anser aktien vara högt värderad och håller sig från att göra det då de anser att marknaden un-

dervärderar aktien (Myers, 1984). Detta tillför ytterligare informationsasymmetri och möjlig-

gör misstänksamhet från marknaden inför emissioner. 

 

2.2 Sammanfattning av teorier 

Nedan följer en kort sammanfattning av studiens valda teorier.  

 

Den effektiva marknadshypotesen - Hypotesen bygger på att det existerar tre typer av ef-

fektiva marknader: svaga, semi-starka och starka. 

Källa: Fama (1970).  
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Signaleringsteorin - Hur insynspersoner agerar avgör hur marknaden kommer reagera. Om 

insynspersoner säljer aktier kan det tolkas som att företaget är övervärderat. Om insynsperso-

ner köper aktier kan det tolkas som att företaget är undervärderat. 

Källa: Leland och Pyle (1977). 

 

Principal-Agentproblemet - Antar att ledningen inom bolag kan agera för sitt egna intresse 

framför aktieägares. Ifall chefer inom bolag agerar utifrån egen vinning riskerar de att ge-

nomföra värdeförstörande projekt. 

Källa: Myers och Majluf (1984), Kim och Purnanandam (2006).  

 

Pecking orderteorin - Menar att det finns en skillnad på hur företag genomför finansiering. 

Vid kapitalbehov anses nyemissioner vara den sista utvägen för att få in det nödvändiga kapi-

talet. 

Källa: Myers (1984) 

 

2.3 Tidigare forskning 

Nedan redogörs för tidigare forskning i form av artiklar som anses relevanta för studien ge-

nom att de tillför olika synsätt inom studiens område.   

 

2.3.1 Spiess och Affleck-Graves (1995) - Underperformance in long-run 

stock returns following seasoned equity offerings 

Spiess och Affleck-Graves (1995) undersöker fenomenet underprestation på lång sikt för fö-

retag som genomför nyemissioner. Studien undersöker 974 bolag som genomfört en nyemiss-

ion mellan 1975–1989. Tidigare forskning de hänvisar till har ofta granskat avvikande av-

kastning under kortare perioder, vilket gör att deras artikel skiljer sig genom att undersöka 

underprestationen på lång sikt, tre- till fem år (Spiess och Affleck-Graves, 1995). Underpre-

stationen tycks vara återkommande under de undersökta åren, vilket även stämmer överens 

med tidigare forskning gällande börsintroduktioner. Det visar enligt Spiess och Affleck-Gra-

ves (1995) att underprestation inte endast är kopplat till börsintroduktioner, utan emissioner 

överlag.  

 

Resultatet blev att de bolag som genomfört en nyemission hade en svagare utveckling jämfört 

med marknaden, både under en tre- och femårsperiod från det att nyemissionen skedde. På tre 



17 
 

respektive fem års sikt ledde en investering till 85,4 respektive 78,6 cent per dollar jämfört 

om de satsat på liknande bolag som inte genomförde någon nyemission (Spiess och Affleck-

Graves, 1995). Underprestationen var enligt studien tydligast hos yngre och mindre bolag, 

samt de som handlas på NASDAQ och har låg ”book-to-market” ratio. En slutsats som dras 

är att resultatet hänger ihop med att chefer och styrelser i de undersökta börsbolagen drar 

nytta av bolagsinformationen för att genomföra nyemissioner då bolaget är övervärderat (Spi-

ess och Affleck-Graves, 1995). 

 

2.3.2 Loughran och Ritter (1995) - The new issues puzzle  

Loughran och Ritter (1995) avhandlar i sin studie underavkastning för företag som genomfört 

såväl börsintroduktioner som nyemissioner. De studerar 4753 bolag som genomfört börsin-

troduktioner och 3702 bolag som genomfört nyemissioner under tidsperioden 1970–1990. De 

kom fram till att båda typerna av emissioner föranleder en underavkastning för bolagens ak-

tier jämfört med marknaden på lång sikt, med en årlig avkastning på fem procent för bolag 

som genomfört börsintroduktioner, respektive sju procent för redan noterade bolag som ge-

nomfört nyemissioner (Loughran och Ritter, 1995). Motsvarande bolag som inte genomfört 

någon börsintroduktion hade en årlig avkastning på tolv procent, respektive femton procent 

för bolag som genomfört nyemissioner (Loughran och Ritter, 1995). Detta innebär att avkast-

ningen för bolag som genomfört börsintroduktioner eller nyemissioner är sju- respektive åtta 

procent sämre än för liknande bolag som inte gjort det. Deras slutsats var att investerare inte 

gynnas av att investera i företag som genomfört någon form av emission (Loughran och Rit-

ter, 1995). Enligt författarna fanns det starkt stöd för att underavkastning efter en nyemission 

till stor del beror på att bolag tenderar att emittera nya aktier när deras aktie är övervärderad 

av marknaden. Om det är en medveten strategi av bolagsledningar låter författarna vara osagt, 

men de föreslår ytterligare studier avseende insynspersoners handel i en aktie i samband med 

nyemission för att undersöka företeelsen närmre. 

 

2.3.3 Gokkaya och Highfield (2014) - Sales of secondary shares in 

SEOs: A comparison across top managers, other insiders, and outsiders 

Gokkaya och Highfield (2014) går igenom hur insynshandel, specifikt insynspersoners för-

säljning av aktier, påverkar avkastningen efter nyemissioner mellan 1997–2009 på den ameri-

kanska marknaden. I rapporten jämförs hur insynspersoners roll i företaget påverkar hur 
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marknaden reagerar på deras ageranden. De undersöker hur marknaden reagerar på insyns-

handel om det gäller insynspersoner som har höga chefspositioner, eller insynspersoner som 

inte har chefspositioner. Gokkaya och Highfield (2014) anser att deras resultat är i linje med 

det som informationsasymmetrin och agentproblematiken tar upp. Genom att rikta in sig på 

insynspersoners roll hoppas de se en eventuell skillnad mellan dessa, då insynspersoner med 

chefspositioner anses ha en större tillgång till känslig information om företagen än personer i 

icke-chefspositioner (Gokkaya och Highfield, 2014). 

 

Resultatet visar att beroende på vilka insynspersoner som säljer reagerar marknaden olika. 

Marknaden reagerar betydligt mindre på insynsförsäljning av icke-chefer jämfört med om 

denna försäljning görs av chefer i bolaget (Gokkaya och Highfield, 2014). Resultatet pekar 

tydligt på att insynspersoners position i företaget påverkar marknadens reaktioner. Studien 

visar även att insynspersoner oavsett position tenderar att försöka sälja flera av sina aktier om 

företagets “market-to-book” ratio är hög. 

 

2.3.4 Hull, Kwak och Walker (2010) - Insider signaling and seasoned eq-

uity offerings 

Hull, Kwak och Walker (2010) undersöker även de hur marknaden reagerar på insynsperso-

ners handel i den egna aktien i samband med nyemissioner. Deras definition av en insynsper-

son är chefer och beslutsfattare, samt de som äger 5% eller mer av företaget (Hull, Kwak och 

Walker, 2010). Undersökningen genomfördes mellan 1999–2005 med en tidsperiod på sex år 

som täcker tre år före och efter tillkännagivandet av en nyemission.  

 

Resultatet blev att marknadens reaktion på ett företags nyemission inte kunde förklaras ge-

nom att endast studera insynspersoners handelsmönster. En stor minskning av ägarskap bland 

insynspersoner är inte per automatik något som verkar påverka priset på aktien i företaget på 

kort eller lång sikt (Hull, Kwak och Walker, 2010). Författarna anger vidare tre skäl till var-

för insynspersoner väljer att sälja sina aktier; privata skäl såsom konsumtion eller diversifie-

ring, att de anser att aktien är övervärderad samt att de har tolkat företagets framtidsutsikter 

fel vid köptillfället och försöker rätta till det (Hull, Kwak och Walker, 2010). Slutligen anger 

författarna att insynspersoner är opportunister som tar beslut som ökar deras förmögenhet, till 

exempel genom att sälja en övervärderad aktie. Deras slutsats innebär att investerare inte kan 
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göra någon vinst enbart genom att följa insiders beteenden när de sänker sin andel av ägandet 

på grund av att de har en personlig agenda (Hull, Kwak och Walker, 2010).  

 

2.3.5 Kim och Purnanandam (2006) - Why Do Investors React Nega-

tively to Seasoned Equity Offerings? 

Kim och Purnanandam (2006) undersöker nyemissioner av 597 bolag under perioden mellan 

1994–2003 och varför investerare reagerar negativt på dessa. De tar hjälp av tre teorier som 

kan förklara anledningen till negativa reaktioner från marknaden på nyemissioner: signale-

ringseffekt; negativt urvalsproblem och agentproblem (Kim och Purnanandam, 2006). I arbe-

tet analyserar de hur stor påverkan varje del har på investerares reaktioner på nyemissioner. 

De kommer fram till att framförallt signaleringseffekter och agentproblem är förklarande till 

den negativa reaktionen som investerare och marknaden uttrycker vid annonsering av nye-

missioner (Kim och Purnanandam, 2006). När insynspersoner säljer sina andelar tycks inve-

sterare reagera negativt. En anledning till detta är kopplingen mellan insynspersoners ägaran-

del som anses minska det rådande agentproblemet (Kim och Purnanandam, 2006). När ägar-

andelen minskar för insynspersonen antas agentproblemet öka, vilket ökar kontrollkostnaden. 

 

En viktig del för att minimera agentproblematiken är att utveckla kontrollorgan och förmåner 

som ger bolagsledningen incitament till att verka för ett ökat aktieägarvärde och samtidigt 

sänker kostnaderna för extern finansiering (Kim och Purnanandam, 2006). Då insynspersoner 

väljer att sälja egna andelar innebär detta en kostnad för bolagen. Detta tycks ske på grund av 

den rådande informationsasymmetrin som gör att bolagets värde sjunker och höjer kostnaden 

för det nya kapitalet (Kim och Purnanandam, 2006). Genom att säkerställa ett bra investerar-

skydd genom kontrollorgan eller styrelseinitiativ kan den eventuella kostnaden för informat-

ionsasymmetrin sänkas. Problemen med signaleringseffekten och agentproblemet tycks såle-

des vara viktiga förklaringar till investerares bedömningar och reaktioner på nyemissioner.  

 

2.4 Oberoende variabler 

Nedan följer en genomgång av tidigare forskning hänförlig till de oberoende variablerna i 

studien.  
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2.4.1 Ägarkoncentration 

Ett mått på informationsasymmetri som tagits fram är hur koncentrerat ägandet i bolagen är. 

Tidigare forskning har visat att det finns ett samband mellan koncentrerat ägande och inform-

ationsasymmetri på marknaden (Byun, Hwang och Lee, 2011). Studien visar att desto mer 

koncentrerad ägarstruktur ett bolag har desto större är informationsasymmetrin mellan infor-

merade och oinformerade investerare. 

 

Vidare visar även Clark och Wójcik (2005) på ett signifikant negativt samband mellan ägar-

koncentration och avkastning på den tyska marknaden. Den tyska marknaden karaktäriseras 

av hög ägarkoncentration och sitt korsägande mellan bolag och finansiella institutioner. Stu-

dien som analyserar aktiepriser under åren 1997 till 2001 visar att tyska bolag som följer en 

mer anglosaxisk modell med mindre koncentrerat ägande ger högre avkastning än de som föl-

jer den tyska modellen (Clark och Wójcik, 2005). 

 

2.4.2 CAPE 

CAPE (cumulative announcement date prediction errors) är ett mått som använts för att mäta 

informationskostnader vid nyemissioner (Bayless och Chaplinsky, 1996). Författarna anför 

att informationskostnader vid nyemissioner uppstår då det föreligger en högre grad av asym-

metrisk information mellan investerare och bolaget. En högre grad av asymmetrisk informat-

ion ger således högre informationskostnader och ökar därmed kostnaden för kapitalanskaff-

ning. Den asymmetriska information som avses här är insynspersoners möjlighet att avgöra 

om en aktie är övervärderad vilket i sådana fall ger mer fördelaktiga förutsättningar för kapi-

talanskaffning. 

 

2.4.3 Insynshandel 

Loughran och Ritter (1995), i sin studie om underavkastning för företag som gjort nyemiss-

ioner, ställde sig frågan om emittenter medvetet emitterade aktier till överpris vid publika ka-

pitalanskaffningar. För att undersöka detta föreslog författarna att insynspersoners handel i en 

aktie borde analyseras för att se ifall denna hypotes hade någon bäring. Om företag medvetet 

emitterar aktier till en övervärdering borde detta gestalta sig genom att insynspersoner net-

tosäljer aktier inför en nyemission. Detta då insynspersoner rationellt sätt borde handla på ett 

fördelaktigt sätt för dem själva och därför sälja en aktie de vet är övervärderad. Om en aktie 
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är övervärderad vid tidpunkten för en nyemission bör den därigenom underprestera gentemot 

marknaden över tid.  

 

2.4.4 Tidsskillnad mellan börsintroduktion och nyemission 

Spiess och Affleck-Graves (1995) kom i sin studie avseende underavkastning för bolag som 

genomfört en nyemission fram till att yngre bolag tenderar att ha en sämre utveckling än 

äldre bolag. Samma slutsats drar Huang, Ho, Lin och Yen (2014), som i sin studie fann att fö-

retag som varit noterade i mindre än tio år uppvisar den svagaste avkastningen bland bolag 

som genomfört en nyemission. Huang, Ho, Lin och Yen (2014) förklarar i sin studie underav-

kastningen hos yngre bolag med att deras höga risknivå och den höga förväntade avkast-

ningen som investerare kräver på grund av denna risknivå påverkas av en nyemission (Hu-

ang, Ho, Lin och Yen, 2014). När den idiosynkratiska (osystematiska, företagsspecifika) ris-

ken sjunker på grund av att företaget kan realisera tillväxtmöjligheter till faktiska tillgångar 

så sjunker också deras idiosynkratiska volatilitet. Det är enligt studien minskningen i just 

denna volatilitet och risk, som företagen har i ett tidigt skede, som gör att företaget underpre-

sterar efter en nyemission. 

 

2.4.5 Frequent issuers  

Hur ofta ett företag genomför olika emissioner har en direkt påverkan på hur dess aktie pre-

sterar efter dessa enligt en studie av Billet, Flannery och Garfinkel (2011). I studien under-

söktes avkastningen hos företag som frekvent emitterar olika typer av värdepapper, t.ex. ak-

tier. De företag som frekvent gjorde sådana emissioner benämndes vara “frequent issuers”. 

Enligt studien så spelar det mindre roll på vilket sätt ett företag anskaffar kapital och mer roll 

hur ofta detta görs. Företag som visar mönster av att ofta genomföra olika emissioner genere-

rar betydligt sämre avkastning än företag som endast gör enstaka emissioner. 

 

3 Metod  

Metoddelen syftar till att förklara hur författarna har genomfört studien. Nedan beskrivs hur 

författarna valt och samlat in data till studien och de undersökta variablerna, samt moti-

veringar av fattade beslut för studien.  
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3.1 Vetenskaplig utgångspunkt och angreppssätt  

För studien kommer det användas insamlade sekundärdata som grund. Grunden till studien 

bygger på tidigare forskning inom ämnena nyemissioner och olika typer av informations-

asymmetri av flera olika forskare. Studien görs genom en kvantitativ undersökning för att för-

klara eventuella samband mellan de valda variablerna. Genom att undersöka den kvantitativa 

datan över en längre tidsperiod hoppas flera förklaringar kunna göras för den långsiktiga pre-

stationen för de undersökta bolagen. Arbetet kommer bygga på en deduktiv ansats genom att 

testa hur tidigare teorier avseende nyemissioner kan förklara studiens resultat. Arbetsproces-

sen vid en kvantitativ undersökning sammanfattas av Lundahl och Skärvad (2016) i tre faser 

enligt nedan: 

 

(Planeringsfasen) Hypotesformulering → Undersökningsplanering → (Datainsamlingsfasen) 

Datainsamling → (Analysfasen) Bearbetning och analys av data.  

 

Planeringsfasen bygger på att först skapa hypoteser som kommer prövas och förklara hur 

dessa kommer testas i studien. Under datainsamlingsfasen samlas den relevanta data in som 

behövs för undersökningen. Analysfasen bygger på att beskriva och analysera resultaten av 

den data som kommit fram och undersöka hur det stämmer överens med hypoteserna (Lun-

dahl och Skärvad, 2016). 

 

3.2 Urval  

Nedan följer en beskrivning av vilka urvalskriterier som använts för att skapa en så rättvi-

sande bild som möjligt av den insamlade datan i förhållande till studiens syfte. 

 

● Nyemissionen utfördes av bolag noterade på Nasdaq OMX Stockholm (Stockholms-

börsen). 

● Annonseringstidpunkten för nyemission inföll mellan 2006-01-01 och 2013-12-31. 

● Nyemission skedde tidigast tre år efter genomförd börsintroduktion 

● Endast den största nyemissionen sett till värde från varje enskilt bolag har inkluderats.  

● Bristfälliga data för bolag har föranlett att de exkluderats från studien 

● Bolag som blivit avnoterade av någon anledning inom treårsperioden efter annonse-

ringen av nyemissionen har exkluderats.  
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En redovisning och motivering över anledningarna till de valda kriterierna följer nedan. 

 

3.2.1 Stockholmsbörsen 

Endast bolag som är noterade på Stockholmsbörsen har inkluderats i studien. Avgränsningen 

till Stockholmsbörsen har skett på grund av att det är den största börsen i Sverige och att det 

finns mycket tillgänglig information om företagen som är noterade på Stockholmsbörsen. Ge-

nom att räkna in övriga marknader hade möjligen resultatet blivit tydligare för hela den 

svenska marknaden. Utifrån den tidsram som existerar för denna studie och den information 

som krävs för att genomföra den har författarna valt denna avgränsning. De andra börserna 

och marknadsplatserna är dessutom föremål för annan reglering vilket skulle kunna riskera att 

göra resultatet missvisande.  

 

3.2.2 Tidsperiod 

Endast nyemissioner som annonserats på Stockholmsbörsen åren 2006–2013 har tagits med i 

studien. Målet är att få med så aktuella nyemissioner som möjligt och samtidigt ha möjlighet 

att studera avkastningen tre år fram i tiden. Urvalet hade kunnat vara större, men för att hålla 

rapporten så aktuell som möjlig bör den inte omfatta en alltför lång tidsperiod. Därmed är 

slutåret 2013 ett relevant avslutningsår för att få med avkastningen för tre år efter annonse-

ringen av en nyemission. Startpunkten 2006 valdes för att studien skulle täcka in åtminstone 

en period med lågkonjunktur, vilken inföll i samband med finanskrisen 2008. Därmed kom-

mer olika typer av marknadstrender in i studien, vilket är intressant för att se hur nyemiss-

ioner påverkas under en marknad i både upp- och nedgång.  

 

Varför tidpunkten för annonseringen av en nyemission har valts beror på att det är vid den 

tidpunkten marknaden vanligtvis justerar sina värderingar av ett bolag på grund av nyemiss-

ionen. Själva tidpunkten för genomförande av emissionen har ofta en mindre betydelse ur 

kurssynvinkel då all information om nyemissionen redan är känd sedan tidpunkten för annon-

seringen. Därför ger annonseringstidpunkten som event i studien den mest rättvisande bilden 

av ett bolags avkastning i samband med en nyemission. 
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3.2.3 Tid från börsintroduktion 

I urvalet har nyemissioner som skett inom tre år efter en börsintroduktion exkluderats. Då fö-

retag historiskt har visat sig underprestera på lång sikt efter en börsintroduktion (se exempel-

vis Loughran och Ritter, (1995)) har denna avgränsning gjorts så att en börsintroduktion inte 

ska riskera att påverka resultatet av en nyemission. Då den här studien utgår från en treårspe-

riod för att mäta avkastning förefaller det rimligt att exkludera bolag som har genomfört en 

börsintroduktion inom treårsperioden före annonseringstidpunkten av en nyemission.  

 

3.2.4 Flera nyemissioner 

För att inte samma nyemission ska påverka fler än en observation har även urvalet filtrerats 

så att endast en nyemission per bolag är medtagen i den genomförda studien. Om ett bolag 

genomfört fler än en nyemission under studiens tidsperiod har den nyemission som skett till 

högst värde inkluderats. Varför den största nyemissionen tagits med beror på att den torde gi-

vit upphov till störst reaktion hos marknaden jämfört med samma bolags mindre nyemiss-

ioner. Hade mindre nyemissioner valts istället hade resultatets eventuella påverkan av andra 

nyemissioner kunnat antas bli större. De bolag i undersökningen som genomfört flera nye-

missioner har tagits upp i variabeln “frequent issuers” för att få med den eventuella påverkan 

dessa har på företagens avkastning.  

 

3.2.5 Bristfällig data 

Bolag där det varit omöjligt att få fram nödvändiga data för de oberoende variablerna har ex-

kluderats från studien. Detta har gjorts för att skapa ett så jämförbart urval som möjligt och 

möjliggöra ett rättvisande resultat. Om data inte har kunnat fås fram för att styrka att alla ur-

valskriterier är uppfyllda, alternativt att data inte kunnat lokaliseras för en viss variabel, har 

observationen strukits från det slutgiltiga urvalet.  

 

3.2.6 Uppköpta och avnoterade bolag 

Bolag som inte längre finns kvar på börsen då de blivit uppköpta, avnoterade, gått i konkurs 

m.m. efter nyemissionen har tagits bort från urvalet. Genom att de inte längre existerar i den 

form de genomfört eventuella nyemissioner så anses intresset av deras prestationer inte vara 

aktuella. Då studien undersöker nyemissioners prestation under tre år försvinner flera av de 

bolag som blivit uppköpta eller på annat sätt avnoterats under den tidsperioden.  
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3.2.7 Urvalsdata  

Utifrån de valda urvalskriterierna återstod 74 nyemissioner av 74 olika bolag annonserade 

mellan 2006-05-05 och 2013-11-20.  

 

3.3 Datainsamling 

Data för nyemissioner har samlats in från databasen Zephyr, där ett urval av bolag som an-

nonserat en nyemission mellan åren 2006 och 2013 tagits fram. Datan har sedan kontrollerats 

gentemot Skatteverkets databas och Börsforum Sverige AB:s tjänst nyemissioner.se. Samma 

källor har också använts för att sortera bort bolag som genomfört mer än en nyemission under 

tidsperioden. Bolag som inte är noterade på Stockholmsbörsen har sedan exkluderats med 

hjälp av data från Zephyr och Avanza. Genom tjänsten Datastream har aktiepriser inhämtats 

för de återstående bolagen och genom Nasdaqs hemsida har data hämtats för studiens jämfö-

relseindex.  

 

Data för att analysera variabeln ägarkoncentration har inhämtats från databasen Holdings. För 

att bestämma värdet på variabeln CAPE har samma data använts som för att beräkna den be-

roende variabeln BHAR. För att avgöra vilka bolag som utgör s.k. frequent issuers har 

samma data analyserats som använts för att avgöra om ett bolag genomfört flera nyemiss-

ioner under den valda tidsperioden. För att slutligen undersöka insynspersoners handel i de 

bolag som är föremål för studien har data inhämtats från databasen Holdings.  

 

3.4 Undersökningsmetod 

För att undersöka den långsiktiga avkastningen har författarna valt att använda sig av BHAR 

(Buy and Hold Abnormal Returns). Det finns flera andra metoder som kan användas för att 

beräkna den långsiktiga avkastningen men anledningen till att använda BHAR framför andra 

är att BHAR även räknar in effekten av eventuell kapitalisering, som exempelvis utdelningar 

från företagen (Barber och Lyon, 1997).  

 

3.4.1 Avkastning på tre år (BHAR) 

Arbetet att ta fram den långsiktiga avkastningen kan ske genom flera olika metoder. Den som 

valts ut för denna studie är som tidigare nämnts BHAR. För att kunna beräkna BHAR måste 

den genomsnittliga avkastningen från de undersökta företagen beräknas. Enligt Barber och 

Lyon (1997) beräknas avkastningen för att köpa och behålla en aktie enligt nedan: 
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BHR = 
𝑃1−𝑃0

𝑃0
 

 

Denna ekvation krävs för att komma fram till beräkningen av den abnormala avkastningen av 

att köpa och behålla en aktie jämfört med den förväntade avkastningen för ett liknande före-

tag. Barber och Lyon (1997) visar beräkningen enligt nedan: 

 

 

 

I beräkningen är Rit “simpel return” under tidsperioden t, E(Rit) är “expected return” under 

tidsperioden t (Barber och Lyon, 1997). BHR är alltså den avkastning som en investerare får 

om denne köper och behåller en aktie över en specifik tidsperiod. BHAR utgör skillnaden 

mellan den faktiska avkastningen av att köpa och behålla en eller flera aktier, och den förvän-

tade avkastningen av att köpa och behålla dessa. 

 

3.4.2 Jämförelseindex 

Det index som använts vid beräkning av BHAR samt vid beräkning av CAPE är OMX Stock-

holm Gross Index (OMXSGI). Indexet tar med förändring i aktiekurser plus utdelningar för 

alla aktier på Stockholmsbörsen. Då alla bolag som omfattas av studien är noterade på Stock-

holmsbörsen framstod indexet för denna studie som det mest relevanta att jämföra med. Här 

har inkluderats utdelningar som en del av bolagens avkastning då detta ger den mest rättvisa 

bilden över ett bolags avkastning över tid. Vidare har det valts att inte dela upp jämförelsen i 

olika branschindex då denna indelning kan bli något godtycklig då flera bolag kan sägas till-

höra flera branscher.  

 

3.5 Eventstudie 

Då det som undersöks i studien är den avvikande avkastningen för bolagen efter det att de har 

annonserat en nyemission genomförs här en eventstudie. Eventet i fråga är nyemissionen och 

studien har en eventperiod på tre år efter annonseringen av en nyemission. En eventstudie är 

den metod som ligger närmast till hands då en del av studien undersöker vilken påverkan an-

nonsering av nyemission har på långsiktig avkastning (Mackinley, 1997). Genom att titta på 

och analysera den eventuella avvikande avkastningen efter annonseringen av nyemissioner 
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för de undersökta bolagen kan förhoppningsvis slutsatser dras om de oberoende variablernas 

påverkan på denna. För att undersöka eventen har ett eventfönster som utgör den undersökta 

tidsperioden valts i nära anslutning till den händelse som ska undersökas, d.v.s. annonse-

ringen av en nyemission (Mackinley, 1997). Eventfönstret sträcker sig över tre år direkt efter 

annonseringen av en nyemission. På så sätt hoppas författarna få fram eventuell påverkan på 

den beroende variabeln som kan kopplas direkt till de oberoende variablerna. Ett allt för långt 

eventfönster riskerar att inkludera även andra händelser som ger upphov till påverkan än de 

undersökta variablerna, medan ett för kort fönster riskerar att inte inkludera den påverkan de 

studerade variablerna har på resultatet. 

 

3.6 Oberoende variabler 

Nedan följer en förklaring och genomgång av hur de valda oberoende variablerna i studien 

framtagits. Efter varje del följer en hypotes om vad respektive variabel antas påvisa. 

 

3.6.1 Ägarkoncentration 

Ägarkoncentration definieras i denna studie som hur stor andel av de totala rösterna den en-

skilt röststarkaste ägaren har i ett specifikt bolag. Datan har ordnats i en kvotskala från 0–1 

där 1 är 100 procent av rösterna. Tidigare forskning av Clark och Wójcik (2005) har visat på 

ett samband mellan ägarkoncentration och avvikande avkastning på den tyska marknaden. 

Den tidigare forskningen ligger till grund för hypotesen att ett samband mellan ägarkoncent-

ration och avvikande avkastning råder på den svenska marknaden.  

 

Hypotes (I) - Det finns ett negativt samband mellan koncentrerat ägande och BHAR. 

 

3.6.2 CAPE 

CAPE har beräknats som avkastningen hos en aktie de två dagarna efter att en nyemission har 

annonserats jämfört med marknadens avkastning under samma period (Bayless och Chaplin-

sky, 1996). Bayless och Chaplinsky (1996) använde i sin rapport CAPE och kom fram till att 

variabeln vid så kallade varma marknader är signifikant mindre negativ än vid övriga till-

fällen mot bakgrund av att informationsasymmetrin mellan bolag och investerare är mindre 

under dessa perioder. CAPE tycks således kunna visa på graden av informationsasymmetri på 

marknaden som i sin tur borde påverka avkastningen hos bolag som annonserat nyemissioner. 

Utifrån detta blir hypotesen att ett en högre uppmätt CAPE för svenska bolag är ett tecken på 
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en lägre grad av informationsasymmetri, vilket i sin tur ska leda till en högre avkastning på 

sikt.  

 

Hypotes (II) - Det finns ett positivt samband mellan CAPE och BHAR. 

 

3.6.3 Insynshandel 

Insynshandel syftar till de tillfällen då personer i ledande ställning inom de undersökta bola-

gen har genomfört någon form av försäljning eller köp av aktier i respektive bolag. Denna va-

riabel har tidigare tagits upp av Gokkaya och Highfield (2014). Deras undersökning genom-

fördes på den amerikanska marknaden, vilket gör det intressant att jämföra variabeln på den 

svenska marknaden. Deras undersökning visade på ett signifikant samband mellan insynshan-

del och avvikande avkastning på tre år (Gokkaya och Highfield, 2014). 

 

Vilka personer som enligt svensk lag måste rapportera transaktioner i ett bolags värdepapper 

har fastställts genom EU:s s.k. marknadsmissbruksförordning (rådets förordning 

(596/2014/EU) om marknadsmissbruk) och definieras som “personer i ledande ställning och 

deras närstående”. Enligt art. 3.25 i förordningen utgörs gruppen främst av medlemmar av ett 

företags administrations-, lednings- eller kontrollorgan och närstående till dessa. Det är såle-

des transaktioner gjorda av personer i denna grupp som datan i denna studie kommer baseras 

på.  

 

I tidigare forskning har variabeln beräknats genom att endast ta med insynspersoners försälj-

ningstransaktioner i samband med nyemissioner (Gokkaya och Highfield, 2014). I denna stu-

die har variabeln emellertid räknats ut genom att addera värdet av alla köp och subtrahera 

värdet av alla försäljningar gjorda av insynspersoner i ett specifikt bolag då detta borde ge 

den mest rättvisande bilden av insynspersoners syn på bolaget ifråga. Data har hämtats för 

tidsperioden ett år innan tidpunkten för annonseringen av en nyemission fram tills annonse-

ringstidpunkten. Tidsperioden valdes mot bakgrund av att det får antas att information om en 

stundande nyemission normalt inte innehas av insynspersoner mer än ett år innan annonse-

ringen. En alltför kort tidsperiod hade däremot lett till att alltför lite data skulle vara tillgäng-

lig. Då datan uppvisade en oerhört stor spridning avseende både positiva och negativa värden 

logaritmerades datan med basen tio. För att möjliggöra logaritmering omvandlades först alla 

observationer till positiva värden med ett som lägsta värde. Med tidigare forskning som grund 
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blir hypotesen att det finns ett samband mellan insynshandel och avvikande avkastning även 

på den svenska marknaden.  

 

Hypotes (III) - Det finns ett positivt samband mellan insynspersoners nettohandel i samband 

med en nyemission och BHAR. 

 

3.6.4 Tidsskillnad mellan börsintroduktion och nyemission 

Kvotdata för variabeln tidsskillnad mellan börsintroduktion och nyemission har insamlats 

som anger tiden från det att bolaget noterades för första gången i Sverige till att nyemissionen 

annonseras. Anledningen till varför det anses mer relevant att ha med första noteringen över-

lag framför första noteringen på Stockholmsbörsen är att många bolag bytt börs i takt med att 

de växt och handel på mindre börser tidigare får även anses vara relevant. Få tidigare under-

sökningar finns avseende denna variabel inom nyemissioner vilket gör det svårt förutse om 

resultatet kommer bli signifikant eller inte. För att göra variabeln mer normalfördelad har den 

logaritmerats med den naturliga logaritmen. Med utgångspunkt i resultat av tidigare forsk-

ning, bland annat Spiess och Affleck-Graves (1995), att yngre bolag tenderar att ha en sämre 

avkastning än äldre efter en nyemission, testas här ifall det finns ett samband mellan tiden 

från börsintroduktion till nyemission och BHAR på den svenska marknaden. 

 

Hypotes (IV) - Det finns ett positivt samband avseende tidsskillnaden mellan en börsintro-

duktion och nyemission och BHAR. 

 

3.6.5 Frequent issuers 

Bedömningen av vad som räknas som en frequent issuer har inte en konsekvent definition i 

litteraturen. För den här studien definieras en frequent issuer som ett företag som har gjort yt-

terligare minst en nyemission inom perioden tre år före till tre år efter tidpunkten för den nye-

mission studien utgår från. Den här definitionen har valts då studien utgår från en treårsperiod 

vid bedömningen av underavkastning. En längre tidsperiod hade således skapat ett orimligt 

resultat då nyemissioner genomförda längre än tre år efter tidpunkten för den nyemission som 

ligger till grund för studien omöjligt kunnat påverka bolagets avkastning. Detsamma gäller 

för nyemissioner genomförda under treårsperioden före studiens utgångspunkt. Tidigare 

forskning från Billet, Flannery och Garfinkel (2011) tyder på att det finns ett samband mellan 
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flera nyemissioner och sämre avkastning. Med detta som grund blir hypotesen om det finns 

ett sådant samband även för svenska bolag.  

 

Hypotes (V) - Det finns ett negativt samband mellan flertalet nyemissioner och BHAR. 

 

3.7 Reliabilitet och validitet   

Nedan följer en genomgång av hur författarna har gått tillväga för att säkerställa att studiens 

resultat är så tillförlitligt och giltigt som möjligt. Detta har gjorts genom att använda kontroll-

tester för att säkerställa att den data som samlats in är validerbar.   

 

3.7.1 Reliabilitet 

En återkommande definition av en bra studie är att den kan testas på samma sätt och nå 

samma resultat av andra intressenter (Bryman och Bell, 2013). Eventuella slumpmässiga fel 

bör därav undvikas för att inte resultatet ska bero på rena tillfälligheter. På grund av studiens 

tidsram har vissa antaganden gjorts som kan ha påverkat studien och dess resultat. Alla anta-

ganden som har gjorts är grundade på tidigare teorier och forskningsartiklar inom ämnet. 

 

Data har samlats in och strukturerats i ett exceldokument. De uträkningar för beroende varia-

bel och oberoende variabler som har behövts har även gjorts i samma program. Efter att all 

data samlats in som studien behövde har det analyserats i Eviews där alla tester utfördes. 

Dessa program har använts i liknande studier och anses av författarna vara tillförlitligt för att 

ge korrekta beräkningar för studien. 

 

3.7.2 Validitet  

För att göra en studie så giltig och hållbar som möjligt genomförs flera tester för att kontrol-

lera för systematiska fel och säkerställa att regressionsanalysen är korrekt utförd. Nedan föl-

jer en genomgång av dessa tester. 

 

3.7.2.1 OLS - Ordinary Least Squares 

En regressionsmodell används för att beskriva eventuella relationer mellan en beroende varia-

bel och andra oberoende variabler (Westerlund, 2005). För att skatta ett samband mellan en 

beroende och en oberoende variabel ställs datan upp i en “scatterplot” varpå en linje dras ge-

nom punkterna med så kort avstånd från datapunkterna som möjligt (Brooks, 2014). Ordinary 
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Least Square (OLS) är enligt Brooks (2014) den vanligaste modellen för att estimera en 

regressionslinje till data. Målet med OLS är att minimera de okända regressions-parametrarna 

så att de kvadrerade residualerna blir så små som möjligt. En residual är differensen mellan 

det observerade värdet och det predikterade värdet, d.v.s. avståndet från regressionslinjen till 

det observerade värdet. Ekvationen nedan beskriver regressionslinjen: 

 

y = α + βxt + ut 

 

För att OLS ska ge ett statistiskt relevant resultat krävs det att ett antal antaganden för den 

data som använts är uppfyllda. De fem antaganden som måste hålla beskrivs nedan (Brooks, 

2014).  

 

(1) Residualernas förväntade värde ska vara lika med noll, E(u)=0. 

Första antagandet kräver att medelvärdet av residualerna är noll. Detta antagande an-

ses uppfyllt om regressionen har en y-intercept, en konstant (Brooks, 2014).  

 

(2) Residualernas varians ska vara bestämd och konstant, var(u,)=σ2 < ∞ 

OLS förutsätter att variansen mellan residualerna är konstant, detta kallas homoske-

dasticitet. Vanligt förekommande är att residualernas varians inte alls är konstant även 

fast deras medelvärde är, i sådana fall råder heteroskedasticitet. Detta fenomen visar 

sig ofta genom att residualernas varians ökar med de oberoende variablerna även fast 

det genomsnittliga värdet av residualerna är noll. För att testa om regressionen uppvi-

sar heteroskedasticitet görs ett White-test. (Brooks, 2014).  

 

(3) Residualerna ska vara okorrelerade, cov=(ui, uj)=0 

Detta antagande är relevant för studier med tidsseriedata då antagandet syftar på att 

residualer över tid inte ska vara korrelerade med varandra. Om detta är fallet kallas 

det att residualerna är autokorrelerade (Brooks, 2014). Då datan i denna studie inte ut-

görs av tidsseriedata antas risken för autokorrelation vara väldigt låg och inget test be-

höver göras (Gujarati, 2003). 

 

(4) Det ska inte finnas någon korrelation mellan en oberoende variabel och dess resi-

dual, cov=(ut, xt)=0 
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Detta antagande anger att OLS-regressionen är fungerande även om de oberoende va-

riablerna är stokastiska. Detta förutsätter att de oberoende variablerna inte är korrele-

rade med dess residualer (Brooks, 2014).   

  

(5) Residualerna ska vara normalfördelade, ut ~ N(0,σ2) 

Residualerna måste vara normalfördelade för att modellen ska ge ett användbart resul-

tat. Om residualerna inte är normalfördelade kan detta justeras genom att t.ex. exklu-

dera uteliggare eller logaritmera variabler. Ett Jarque-Bera-test kan användas för att 

utläsa om residualerna är normalfördelade (Brooks, 2014). 

 

Om inte dessa antaganden uppfylls och används kan resultaten bli snedvridna och ge en fel-

aktig bild av de statistiska sambanden. Om alla kraven är uppfyllda anses den slutgiltiga 

regressionen vara den minst partiska uppskattningen. Detta gör att det slutgiltiga resultatet 

kan användas för att tyda eventuella slutsatser (Brooks, 2014).  

 

3.7.2.2 BLUE 

Utifrån att antagandena i OLS-metoden stämmer kommer det resultera i BLUE - “Best Linear 

Unbiased Estimators” (Brooks, 2014). Den är “Best” utifrån att alpha och beta har den lägsta 

möjliga variansen. Den är “Linear” då alpha och beta är linjära. Den är “Unbiased” då det es-

timerade värdet på alpha och beta i genomsnitt kommer vara lika med respektives sanna 

(PRF) värde. Detta innebär att den eventuella snedvridningen i undersökningen är så liten 

som möjligt och att den insamlade data kan tolkas på ett korrekt sätt. Den är “Estimator” då 

estimatorn för alpha och beta är gjorda på respektives verkliga värde. Detta gör det möjligt att 

genomföra en skattning av den observerade data. Denna linjära ekvation är den som på bästa 

sätt approximerar data utan att den snedvrids. 

 

3.7.2.3 Goodness of fit (R2) 

Goodness of fit, även kallat förklaringsgrad, R2, är ett mått på hur väl den valda funktionen 

passar till studiens data (Brooks, 2014). Med det menas att Goodness of fit mäter hur bra den 

beroende variabeln kan förklaras av de oberoende variablerna, hur bra modellen är på att för-

klara förändringar i den beroende variabeln. Fler variabler höjer oftast förklaringsgraden och 

Dougherty (2011) skriver att det generellt sätt är större problem att utelämna förklarande va-

riabler än att ta med oförklarande variabler. En regressionslinje genom ett antal datapunkter 
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skär sällan igenom alla dessa och Goodness of fit är ett mått på hur pass “nära” regressions-

linjen är datapunkterna.  

 

För att mäta avståndet mellan regressionslinjen och punkterna i datan används residualer som 

beskrivet ovan i avsnitt 3.7.2.1. Residuals sum of Squares, det som i OLS-modellen används 

för att estimera regressionslinjen substitueras här mot en skalad version från noll till ett och 

har storheten R2 (Brooks, 2014). Ett sätt att beskriva R2 är genom kalla det för korrelations-

koefficienten mellan y och ŷ.  

 

3.7.2.4 Jarque-Bera-test  

För att säkerställa att residualerna är normalfördelade, d.v.s. uppfyller det femte antagandet 

ovan, genomförs ett Jarque-Bera-test. För att vara normalfördelad bör histogrammet från 

testet vara formad som en Gausskurva, samt att sannolikheten för att förkasta nollhypotesen, 

att residualerna är normalfördelade, bör vara över signifikansnivån 5% (Brooks, 2014). Om 

testet inte visar tecken på att likna en normalfördelning är det troligt att residualernas fördel-

ning har stor Skevhet (att datan inte är symmetrisk kring medelvärdet), att dess Kurtosis (hur 

tjocka “svansar” samt hur hög toppen på fördelningen är) avviker mycket från 3, eller både 

och. Det är även troligt att det existerar kraftiga “uteliggare” som påverkar resultatet (Wes-

terlund, 2005). En vanlig åtgärd för en variabel som inte är normalfördelad är att logaritmera 

denna. Detta innebär att skillnaden mellan variabelns extrema värden “trycks ihop” vilket ger 

en mer rättvisande spridning.  

 

3.7.2.5 Heteroskedasticitetstest (White-test)  

För att säkerställa att residualernas varians var konstant, och därmed uppfyller det andra anta-

gandet ovan, genomförs ett White-test. Om residualernas varians inte visas vara konstant fö-

religger det heteroskedasticitet i datan. Om heteroskedasticitet påvisas antas det att residu-

alernas varians är systematisk och OLS ger i sådana fall inte den mest effektiva estimationen. 

Ett White-test genomfört i Eviews visar på tre underkategorier av heteroskedasticitet. För att 

fastställa att heteroskedasticitet inte föreligger ska nollhypotesen förkastas på 5%-nivån avse-

ende alla underkategorier. Det krävs således ett p-värde om minst 0,05 för att heteroskedasti-

citet inte ska föreligga. Om ett White-test inte kan förkastas på 5%-nivån kan robusta stan-

dardfel användas för att justera datan (Brooks, 2014).  
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3.7.2.6 RESET-test 

Det finns olika typer av regressionsanalyser och olika typer av regressionslinjer. Utöver de 

antaganden som beskrivits ovan gällande OLS så är ett ytterligare underförstått antagande för 

att en linjär regression ska fungera att den mest passande funktionen till datan är just linjär. 

Ramseys RESET-test är ett generellt test som testar om modellen passar vald regression, om 

förhållandet mellan de oberoende och den beroende variabeln kan beskrivas med en rak linje 

(Brooks, 2014). Ramseys RESET-test undersöker om flera av variablerna i testet är icke-lin-

jära (Westerlund, 2005).  

 

3.7.2.7 Multikollinearitetstest 

Med flera variabler i samma studie finns det en risk att flera av dessa kan vara beroende av 

varandra, vilket kan göra det svårt att särskilja vilken enskild effekt de olika oberoende vari-

ablerna har på den beroende (Westerlund, 2005). Problemet som detta medför kallas för mul-

tikollinearitet. För att testa om multikollinearitet föreligger görs ett s.k. korrelationstest som 

visar hur korrelerade de oberoende variablerna är med varandra. Om det visar sig att multi-

kollinearitet existerar mellan två oberoende variabler kan ett alternativ vara att helt enkelt ta 

bort en av dessa i studien. Ett annat alternativ kan vara att skapa en kvot mellan dessa två va-

riabler och använda som oberoende variabel istället för att använda de två variablerna separat 

(Brooks, 2014). 

 

3.8 Metoddiskussion  

Detta avsnitt kommer att behandla de metodval som gjorts för att genomföra studien. Nedan 

följer en kritisk granskning kring de val som har gjorts och eventuellt andra möjliga an-

greppssätt för studien.  

 

3.8.1 Uträkning av avvikande avkastning 

För att beräkna avvikande avkastning i denna studie har som tidigare nämnts metoden BHAR 

använts. Detta är emellertid inte den enda metoden för att beräkna avvikande avkastning, t.ex. 

förespråkar vissa forskare metoden CAR framför BHAR (t.ex. Fama, 1998). Däremot före-

språkar t.ex. Ritter (1991) och Barber och Lyons (1997) användandet av BHAR mot bak-

grund av att den är bättre konstruerad för att upptäcka långsiktig avvikande avkastning, 

främst p.g.a. att metoden tar hänsyn till ränta-på-ränta-effekten. För den här studien framstår 



35 
 

BHAR som den mest lämpliga beräkningsmetoden mot bakgrund av att den har använts i tidi-

gare liknande forskning och att tidsperioden för studien får betraktas som långsiktig.  

 

3.8.2 Jämförelseindex 

Som nämnts tidigare används indexet OMXSGI för att avgöra hur en aktie har presterat under 

den valda tidsperioden genom BHAR. Det ska här nämnas att det finns ytterligare referens-

punkter som går att använda utöver den som valts för den här studien.  

 

Vid användandet av BHAR som metod är syftet att jämföra en akties avkastning med den 

normala eller förväntade avkastningen för en likadan aktie. Således skulle en grupp av jäm-

förbara bolag kunnat användas för att bedöma den avvikande avkastningen hos varje enskild 

aktie, vilket möjligtvis skulle ge en mer rättvis beskrivning av aktiernas prestation. Att hitta 

jämförbara bolag till varje enskild aktie som är medtagen i studien är emellertid komplicerat, 

för att inte säga oerhört tidskrävande. Genom att välja ut enskilda jämförbara bolag ökar ris-

ken för att företagsspecifika händelser snedvrider resultatet då en sådan händelse får ett större 

genomslag i en mindre jämförelsegrupp.  

 

Ett annat alternativ är att använda sig av branschindex för varje bolag. Det skulle ge bolag 

större exponering mot sin egen bransch vid bedömningen om huruvida de underpresterat eller 

inte. Problematiken med en jämförelse är emellertid att det ofta är svårt att kategorisera före-

tag och sortera in dem i en specifik bransch. På samma sätt är det svårt att definiera vad som 

utgör en bransch. Det kan därför bli alltför godtyckligt vilka aktier som ett visst företag i stu-

dien exponeras mot om branschindex används.  

 

Fördelarna med att välja ett brett index som OMXSGI är att det återspeglar hela Stockholms-

börsens avkastning, vilket får antas vara vad investerare normalt mäter sin avkastning emot. 

Indexet är också okänsligt mot enskilda extraordinära företagsspecifika händelser till skillnad 

från mindre index, t.ex. branschindex. Då indexet inkluderar hela Stockholmsbörsen är dessu-

tom de företag som inkluderats i studien viktade i indexet utifrån sin storlek.  

 

3.8.3 Lång sikt 

Vad som ska betraktas som lång sikt är inte helt klart och olika tidsperioder har använts i 

flera olika studier som avsett att mäta långsiktig avkastning. Ritter (1991) använde sig utav 
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en tidsperiod om tre år i sin studie, detsamma gjorde Loughran, Ritter och Rydqvist (1994) 

och Schuster (2003) i sina studier. Emellertid använde sig Loughran och Ritter (1995) av 

både en tre- och femårsperiod för att mäta långsiktig avkastning. I den här studien har tidspe-

rioden tre år valts då denna tidshorisont synes ha använts i majoriteten av de studierna med 

anknytning till det här arbetet. Att använda sig utav en alltför lång tidsperiod skulle också öka 

risken för att andra händelser än den som ligger till grund för uppsatsens undersökning påver-

kar resultatet. En kortare tidsperiod skulle emellertid inte vara tillräckligt för att avgöra den 

faktiska påverkan en specifik händelse har på en aktie. Utifrån ovan nämnda argument fram-

står tre år som en lämplig tidsperiod att använda för att mäta långsiktig avkastning.  

 

3.8.4 Aktiekurs 

Att använda sig att av ett bolags aktiekurs för att bedöma hur det presterat efter en nyemiss-

ion är inte det enda alternativet för att bedöma prestation. Det går att argumentera för att t.ex. 

resultatmått eller tillgångsmått skulle ge en mer rättvisande bild av hur ett bolag presterat då 

dessa inte är föremål för aktiemarknadens humörsvängningar och volatilitet. Problemet med 

att använda sig av dessa mått istället för aktiekurser är att, speciellt resultatmått, inte är alltför 

okomplicerade att manipulera för att de ska vara fördelaktiga för bolaget ifråga. Aktiekursen 

avspeglar, förhoppningsvis, den faktiska resultatprestationen hos ett bolag och genomskådar 

sådana redovisningstekniska aktioner. Det skulle också vara problematiskt att använda sig av 

sådana alternativa prestationsmått då jämförelsen med andra bolag skulle försvåras avsevärt. 

Då olika bolag binder olika mycket kapital, har olika marginaler m.m. skulle en jämförelse 

behöva göras över ett antal olika mått för att ge en rättvisande bild av ett bolags utveckling. 

Därav används aktiekurser i den här studien då måttet över tid återspeglar ett bolags faktiska 

utveckling och är enkelt att jämföra med andra bolag.  

 

3.8.5 Bortfallsanalys 

De urval som har gjorts enligt kriterierna ovan har genomförts för att resultatet av studien ska 

vara så rättvisande som möjligt i förhållande till studiens syfte. Urvalskriterierna har valts ut 

för att data inte ska påverkas av omständigheter som snedvrider resultatet av studien eller på 

annat sätt ger ett missvisande resultat.  

 

Det ska emellertid nämnas att de företag som har valts bort i studien utifrån de valda kriteri-

erna kan ha haft en positiv påverkan på studiens resultat. Bolag som t.ex. blivit uppköpta 
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skulle möjligtvis ha förhöjt den genomsnittliga avkastningen hos urvalet, samtidigt som bolag 

som gått i konkurs sänkt den genomsnittliga avkastningen. Då data inte kunnat hämtas för 

dessa bolag har de varit tvungna att exkluderas ur studien. 

 

3.8.6 Källkritik 

De källor som beskrivits ovan och som ligger till underlag för studien har valts utifrån deras 

tillförlitlighet och mot bakgrund av informationen de kunnat tillhandahålla. I anslutning till 

våra främsta datakällor, som Zephyr och Datastream, har Skatteverket använts för att verifi-

era uppgifter från dessa källor. Då flertalet har verifierats av två skilda källor får datan rim-

ligtvis beskrivas som tillförlitlig. Därutöver har vetenskapliga artiklar från erkända tidskrifter 

använts för att säkerställa att innehållet hållit en hög akademisk nivå. 

 

Det skulle emellertid kunna framföras kritik mot användandet av flera olika källor för att be-

skriva samma variabel då olika databaser kan tolka information på olika sätt. I denna studie 

får det ändå antas att fördelarna med den valda hanteringen av data uppväger nackdelarna.  

 

4 Resultat 

Följande kapitel kommer presentera och gå igenom studiens insamlade data, samt förklara de 

tester som genomförts och redovisa resultaten av dessa.  

 

4.1 Data  

Den data som användes som grund i inledningen av studien utgjordes av 74 bolag som an-

nonserat nyemissioner mellan 2006-05-05 och 2013-11-20. Efter justering av urvalet för ex-

trema uteliggare (se avsnitt 4.3.1) återstod 70 nyemissioner mellan samma datum. En lista 

över samtliga bolag finns i bilaga 7. Deras fördelning efter årtal följer nedan: 
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. 

 

4.2 BHAR 

Utifrån studiens slutliga urval undersöktes respektive bolags avvikande avkastning definierad 

som BHAR över en treårsperiod. För att resterande del av studien skulle vara av något värde 

var det nödvändigt att det kunde fastställas en signifikant skillnad mellan avkastningen på ak-

tierna i vårt urval och jämförelseindex. Av de 70 bolag som omfattats av studien uppvisade 

20 bolag en positivt avvikande avkastning, medan 50 bolag uppvisade en negativt avvikande 

avkastning.  

 

 

 

Medelvärdet för BHAR i urvalet var -24,4%, vilket innebär att det genomsnittliga bolaget 

uppvisar en avkastning som understiger jämförelseindex med 24,4% över en treårsperiod ef-

ter en annonserad nyemission. För att statistiskt säkerställa skillnaden i avkastning genomför-

des ett hypotestest för att undersöka om nollhypotesen, d.v.s. att det inte föreligger någon sig-

nifikant skillnad, kunde förkastas. Testet gav ett p-värde på 0,0037 vilket innebär att nollhy-

potesen kunde förkastas på 1-procentnivån och skillnaden därmed var statistiskt säkerställd. 

Således kunde fortsatta tester göras för att se om någon eller några av de oberoende variab-

lerna kunde förklara den avvikande avkastningen.  
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4.3 Regressionsdiagnostik 

Avsnittet går igenom och förklarar de tester som genomförts avseende regressionen för att sä-

kerställa ett så rättvisande resultat som möjligt.  

 

4.3.1 Jarque Bera-test  

I bilaga 2 finns testet av residualernas normalfördelning (Jarque-Bera). Då testets p-värde 

(0,000000) visar på att det föreligger icke-normalitet med stor sannolikhet kan vidare tolk-

ningar av regressionsanalysens korrelationskoefficienter inte göras korrekt. För att öka 

regressionsanalysens trovärdighet och minska dess icke-normalitet har därför fyra observat-

ioner exkluderas då dessa här får klassas som extrema uteliggare.  

 

Efter exkludering av dessa görs ytterligare ett Jarque-Bera-test, se bilaga 3. Som synes följer 

residualerna något som kan liknas vid en Gausskurva, en normalfördelning. Kurtosis koeffici-

enten på 3,183 visar att normalfördelningen inte är helt perfekt utan att den är svagt leptokur-

tosisk, vilket betyder att fördelningen har en något högre och smalare topp kring medelvärdet 

än en Gausskurva (Brooks, 2014). Datan har även en svag positiv skevhet (en längre svans åt 

höger men mer data hoptryckt till vänster). Trots dessa (svaga) avvikanden från en perfekt 

Gausskurva kan nollhypotesen om att residualerna är normalfördelade inte förkastas på var-

ken 1%, 5%, eller 10%-nivån och således får antagande 5 om OLS-modellen anses vara upp-

fyllt.  

 

4.3.2 Multikollinearitet 

Vid genomgång av multikollinearitet i studien verkar resultatet tyda på att det inte finns nå-

gon sådan av betydelse då testet som genomfördes visade på låg korrelation mellan de obero-

ende variablerna (se bilaga 1). Det högsta värdet på korrelationskoefficienten mellan två vari-

abler var -0,232 som fanns mellan frequent issuers och tid mellan börsintroduktion och nye-

mission. En tumregel brukar vara att multikollinearitet existerar ifall korrelationen mellan två 
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oberoende variabler överstiger 0,8 (Westerlund, 2005). Då ingen av korrelationerna är i när-

heten av 0,8 (eller -0,8) får här anses att det inte föreligger någon multikollinearitet. 

 

4.3.3 Heteroskedacticitet (White-test) 

För att undersöka om det fanns någon heteroskedasticitet i den insamlade datan genomfördes 

ett White-test. De observerade p-värdena för de respektive underkategorierna uppgick till 

0,4034, 0,3773 och 0,4883 (se bilaga 4). Det betyder att vi inte kan förkasta nollhypotesen att 

det råder homoskedacticitet på 5%-nivån i alla underkategorier av testet och därmed fastställa 

att det inte föreligger heteroskedasticitet i studiens data. Det behövs således inte göras någon 

justering av datan i syfte att korrigera för heteroskedasticitet, vilket gör att antagande 2 i 

OLS-modellen är uppfyllt.  

 

4.3.4 RESET-test 

För att avgöra om en linjär regression var bäst lämpad för att förklara sambandet mellan vari-

ablerna genomfördes ett RESET-test. För att antagandet att en linjär regression är lämplig ska 

förkastas ska de tre underkategorierna påvisa värden under 0,05. Som kan utläsas av bilaga 4 

antar alla p-värden ett tal över 0,05 vilket innebär att nollhypotesen inte kan förkastas och en 

linjär regression kan användas.  

 

4.4 Multipel regressionsanalys 

Efter att det inledande testet avseende avvikande avkastning gjordes och korrigeringar efter 

regressionsdiagnostiken genomfördes, gjordes en multipel regressionsanalys för att analysera 

sambanden mellan den beroende och de oberoende variablerna. Resultatet av testet presente-

ras nedan utifrån varje enskild oberoende variabel. 
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CAPE = CAPE 

FI = Frequent issuers 

INSIDEDONV_LOG = Insynshandel 

LN_TIMEIPO = Tidsskillnad mellan börsintroduktion och nyemission 

OWNER = Ägarkoncentration 

 

4.4.1 Förklaringsgrad 

BHAR, den beroende variabeln, förklaras av de oberoende variablerna genom en förklarings-

grad (R2) på 0,139. Adjusted R2 är positiv på 0,071. 

 

4.4.2 Ägarkoncentration 

Variabeln gällande ägarkoncentrationen har en låg positiv korrelation på 0,195 som tyder på 

ett svagt positivt samband (se bilaga 6). Det kan tyda på att ägarkoncentrationen till viss del 

kan påverka hur bolag presterar. Variabelns p-värde var 0,685. Detta värde är klart över den 

högsta signifikansnivån på 10 %. Detta gör att nollhypotesen inte kan förkastas. Därmed kan 

det inte statistiskt säkerställas att variabeln påverkar företags underavkastning.  

 

4.4.3 CAPE 

Regressionsanalysen visade på en korrelation mellan CAPE och BHAR som var positiv på 

1.2. Detta tyder på att det finns ett positivt samband mellan variablerna. Korrelationen med 
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BHAR på 1.2 har ett P-värde på 10,4%. Detta utgör ett värde över signifikansnivåerna 1% 

och 5%, samt precis över 10%. Detta gör att nollhypotesen inte kan förkastas (se bilaga 6). 

Utifrån dessa signifikansnivåer kan det ses som att CAPE inte har någon signifikant påverkan 

för BHAR på tre års sikt för bolag som har annonserat en nyemission.  

 

4.4.4 Insynshandel  

Variabeln insynshandel hade en svagt positiv korrelationskoefficient i förhållande till BHAR 

på 0,074 (se bilaga 6). Detta gör att variabeln i praktiken knappt stödjer teorin om att graden 

av insiderhandel påverkar ett företags framtida avkastning. Det beräknade p-värdet var på 

0,53, vilket innebär att det inte går att visa något statistiskt signifikant samband. Insynshandel 

tycks därmed inte ha någon direkt påverkan på hur företag som genomför nyemissioner pre-

sterar.  

 

4.4.5 Tidsskillnad mellan börsintroduktion och nyemission 

Enligt regressionen visade variabeln en svag negativ korrelation på -0,178 i förhållande till 

BHAR, vilket skulle innebära att bolag som varit på börsen en längre tid tenderar att prestera 

sämre på lång sikt efter en nyemission. Utifrån regressionsanalysen kunde detta emellertid 

inte statistiskt säkerställas vilket medför att det inte kan dras några betydande slutsatser av re-

sultatet (se bilaga 6).  

 

4.4.6 Frequent Issuers 

Den oberoende dummy-variabeln Frequent Issuer (FI) visade sig ha en statistiskt säkerställd 

korrelation med BHAR. Korrelationskoefficienten på -0,44 visar ett negativt samband, att bo-

lag med värde 0 (non-frequent issuers) presterade bättre än bolag med värde 1 på dummy-va-

riabeln (frequent issuers). Variabeln hade ett starkt signifikant samband enligt regressions-

analysen, P-värde på 0,0099 gör att den är signifikant på 1%-nivån (se bilaga 6).  

 

Ovan visas antalet frequent/non-frequent issuers uppdelade ifall de hade positivt eller nega-

tivt BHAR, notera att endast 6 av 29 bolag klassade som frequent issuers överpresterade på 

tre års sikt.  
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5 Analys  

Detta kapitel kommer ta upp det empiriska materialet som har samlats in och analysera de te-

orier och tidigare forskning som studien har använts sig av. Analysen kommer genomföras 

utifrån de frågeställningar som studien utgår ifrån.   

 

5.1 BHAR 3 år - beroende variabel  

Den genomförda studien visar att bolag på Stockholmsbörsen som annonserat nyemission 

mellan 2006–2013 haft ett medelvärde av treårigt BHAR på -24,4 %. Detta kan jämföras med 

det resultat som Spiess och Affleck-Graves (1995) fick på den amerikanska marknaden mel-

lan 1975–1989 som låg på ett medelvärde av långsiktigt BHAR på -22,84 %. Deras resultat 

ligger således i linje med det resultat som denna studie har kommit fram till. Den negativa 

långsiktiga avkastningen stämmer också överens med tidigare forskning av Loughran och 

Ritter (1995) som visade på negativ avkastning för företag som genomfört nyemissioner på 

den amerikanska marknaden mellan åren 1970–1990. Detta innebär att det resultat som kom-

mit fram i denna studie tycks stämma överens med tidigare forskning. Resultatet tyder på att 

den svenska marknaden idag följer hur den amerikanska marknaden har sett ut tidigare, även 

om studierna skiljer sig i tid och plats så pekar resultaten i samma riktning. Dagens svenska 

marknad kan därmed ses efterlikna den amerikanska marknaden under 1975–1989 i detta 

hänseende. Hur mycket marknaderna efterliknar varandra idag är utanför denna studies om-

råde, men det är möjligen ett intressant område att titta närmare på. 

 

Nyemissioner tycks därmed generera negativ avkastning oavsett om den sker på den svenska 

eller amerikanska marknaden. Även tidigare forskning av Myers och Majluf (1984) som visar 

på att nyemissioner ofta sker då företag är övervärderade kan förklara den långa negativa ut-

vecklingen. Om bolagen är övervärderade när de genomför nyemissionen och marknaden tol-

kar det likadant så borde det innebära en ökad risk för en tillbakagång inom den närmaste 

tidsperioden. Problematiken för investerare när bolag genomför nyemissioner är att de inte 

vet med säkerhet om nyemissionen sker när företaget är övervärderat. Även om nyemissioner 

ofta sker då företag anses övervärderade så sker det inte alltid då, vilket gör att även företag 

som genomför nyemissioner utan att de anser sig vara övervärderade riskerar att bemötas 

med skepticism. Utifrån detta riskerar de flesta nyemissioner att drabbas av en negativ lång-

siktig avkastning.  
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Pecking orderteorin menar att nyemissioner är det sista alternativet som företag vänder sig till 

för att finansiera investeringar. Då nyemissioner enligt teorin är sista alternativet för att finan-

siera en investering kan nyemissioner tolkas som en svaghet för företagen som genomför 

dem, då de misslyckats att få fram det nödvändiga kapitalet på mer attraktiva vis. Därmed 

kan det redan när en nyemission utannonseras ses som något negativt som därmed ökar san-

nolikheten för att leda till en negativ avkastning. Dock bör det även lyftas fram att alla nye-

missioner inte per automatik är misslyckade. Om nyemissionen i efterhand visar sig generera 

det nödvändiga kapitalet för en investering som leder till ett positivt nettonuvärde så har före-

taget tjänat på den. Problematiken i detta kan vara att den ursprungliga beräkningen på netto-

nuvärde inte stämmer eller ändras efter hand. Då nyemissionen ofta är den sista utvägen för 

ett företag att anskaffa kapital på, kan det eventuellt gått längre tid än planerat för den tänkta 

investeringen att sätta igång. Detta kan i slutänden påverka investeringen så att den vid nye-

missionen inte längre är lönsam men ändå genomförs. 

 

5.2 Ägarkoncentration 

Den genomförda studien gav ett resultat som visade på en svag positiv korrelation mellan 

ägarkoncentration och BHAR, utan något signifikant samband. Det går utifrån detta inte att 

bevisa något faktiskt samband mellan ägarkoncentrationen och den långsiktiga prestationen 

för företag som genomfört nyemissioner på den svenska marknaden. En undersökning som 

genomförts av Clark och Wójcik (2005) visade att hög ägarkoncentration påverkat avkast-

ningen negativt på den tyska marknaden under åren 1997–2001. Den tyska marknaden ligger 

visserligen nära den svenska marknaden, men fortsatt skiljer sig resultaten åt. Denna studie 

visar en svag positiv korrelation mellan ägarkoncentration och BHAR, dock alldeles för liten 

och för icke-signifikant för att vara relevant. En skillnad mellan studierna är att Clark och 

Wójcik (2005) endast fokuserar på ägarkoncentration medan denna studie fokuserar på ägar-

koncentration i bolag som annonserat nyemissioner.  

 

Enligt Clark och Wójcik (2005) präglas den tyska marknaden av starka ägare och styrelser 

genom korsägande mellan företag med koppling till varandra. Samtidigt föreligger det en bo-

lagsstyrningsreglering som ger arbetstagarrepresentanter stort inflytande i bolagsstyrelser. 

Detta leder till att det är svårt för utomstående internationella aktörer att ta kontroll över tyska 

bolag genom uppköp och liknande transaktioner som ofta är förknippade med ökade värden 
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för målföretaget (främst genom budpremier). I Sverige är förekomsten av kontrollägare vis-

serligen stor (se t.ex. bolag som Investor och Industrivärden som genom röststarka A-aktier 

kan kontrollera många bolag med en liten kapitalinsats) men bolagsstyrelser har genom den 

svenska regleringen mindre makt än den tyska motsvarigheten. Därav är det lättare för utom-

stående att köpa upp svenska bolag och därmed skapa en ägarkonkurrens som torde gynna 

aktieägarna. Denna skillnad i bolagsstyrningsreglering mellan Tyskland och Sverige kan tän-

kas förklara varför ägarkoncentration inte har samma negativa påverkan på den svenska 

marknaden.  

 

5.3 CAPE 

Studiens resultat gällande CAPE - som ett informationskostnadsmått - pekar på ett positivt 

samband som kan anses förklara en viss påverkan på den långsiktiga prestationen för de un-

dersökta bolagen. Här går det emellertid inte att med statistisk säkerhet säga att sambandet är 

signifikant, med ett P-värde på 10,4% är det svårt att dra några exakta slutsatser. Dock visar 

korrelationskoefficienten på att CAPE korrelerar med BHAR. Detta ligger i linje med tidigare 

forskning av Bayles och Chaplinsky (1996) som kom fram till att CAPE har ett samband med 

företags långsiktiga prestation. Skillnaden mellan undersökningarna är främst att denna sker 

på den svenska marknaden, medan Bayles och Chaplinsky (1996) skedde på den amerikanska 

marknaden. Vad som gör att denna studie inte kan bevisa sambandet med större säkerhet kan 

bara spekuleras om, möjligtvis hade ett större urval, likt de 1881 nyemissioner Bayles och 

Chaplinsky (1996) studerade, gjort studien mer rättvisande.  

 

Resultatet av studien får anses ligga i linje med teorin om den effektiva marknaden. Enligt 

Fama (1970) är det mest troligt att det råder en svag eller semi-stark marknadseffektivitet. 

Det innebär att det inte går att generera någon avkastning enbart på tidigare prisinformation 

eller offentliggjord information. Även om det inte går att statistiskt säkerställa CAPEs påver-

kan på den långsiktiga avkastningen kan det urskiljas ett visst positivt samband. Detta tyder 

på att marknaden är semi-starkt effektiv då den initiala priskorrigeringen efter annonseringen 

av en nyemission tycks ha ett samband med den långsiktiga avkastningen. Att marknaden inte 

är starkt effektiv följer redan av att annonseringen av en nyemission ger en reaktion i aktien 

samt att dessa bolag inte hade underpresterat gentemot index om informationen redan varit 

inprisad. Denna slutsats ska dock tas med försiktighet då inget statistiskt säkerställt samband 

kunde urskiljas i studien. 
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5.4 Insynshandel 

Denna studies resultat av insynshandelns påverkan på nyemissioners underprestation visar 

inte på något statistiskt signifikant samband. Tidigare forskning av Loughran och Ritter 

(1995) menar att om företag genomför nyemissioner då de är övervärderade borde insynsför-

säljning öka. Resultatet i denna studie visar inte att det råder något tydligt handelsmönster in-

för nyemissioner som kan förklara eventuell underavkastning. Möjligen skulle det kunna 

peka på att en del av de bolag som genomför nyemissioner i denna studie inte hade insynsper-

soner som ansåg att bolagen var övervärderade, varpå de inte valde att sälja några aktier. Ti-

digare forskning av Gokkaya och Highfield (2014), som kommer fram till att höga chefer 

som genomför insynshandel påverkar den långsiktiga underprestationen, tycks inte kunna 

stärkas av detta resultat.  

 

Den största skillnaden på denna studie jämfört med Gokkaya och Highfield (1994) är att de 

endast tittar på försäljning inför nyemissioner och denna studie tittar på nettohandel (köp mi-

nus sälj). Att det i denna studie även inkluderas insynspersoners köp i bolagen inför nyemiss-

ioner bör ge en mer rättvisande bild av dessa personers värdering av bolagen. Till insynsper-

soner räknas personer inom företagen såsom styrelsemedlemmar och personer i chefs- och 

ledningspositioner. I undersökningen från Gokkaya och Highfields (2014) specificerade de 

aldrig direkt vad en hög chef är inom ett företag. Detta gör att urvalet av insynspersoner i 

denna studie kan skilja sig och ge ett annat resultat än det som Gokkaya och Highfields 

(2014) fick i sin undersökning. I deras studie undersökte de den amerikanska marknaden, me-

dan denna studie fokuserar på den svenska. Detta skulle ytterligare kunna ge en förklaring till 

att resultaten skiljer sig åt. Då det är två olika regleringar kan bedömningen av vad som räk-

nas som insynshandel skilja sig mellan länderna. Utifrån den insamlade informationen om in-

synshandel på den svenska marknaden tycks det inte finnas någon direkt positiv eller negativ 

effekt på företags prestationer.  

 

Tidigare forskning av Hull, Kwak och Walker (2010) visar att stor insynsförsäljning inte 

tycks påverka den långsiktiga prestationen för bolag som genomför nyemissioner. Deras 

undersökning definierade lång sikt som två år, medan denna studie definierar lång sikt som 

tre år. Deras studie kom fram till att det inte tycks finnas något direkt samband mellan insyns-
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handel och långsiktig prestation, vilket även den här studien visar då inget signifikant sam-

band finns. Hull, Kwak och Walker (2010) fokuserar mest på storleken på insynsförsälj-

ningen och hur insynspersoners procentuella minskning påverkar företagens prestationer. 

Denna studie tar upp insynshandel i form av både nettoköp och nettoförsäljning. Möjligen 

hade det kunnat bli ett annat resultat om studien endast hade tittat på insynspersoners försälj-

ningsposter i samband med nyemissioner.  

 

Denna studies resultat kan inte heller förklaras av signaleringsteorin av Leland och Pyle 

(1977). Insynspersoners beslut att köpa eller sälja aktier i de bolag som genomför nyemiss-

ioner borde enligt teorin signalera till investerare och påverka deras handelsmönster. Då stu-

dien inte visar på något signifikant samband kan ingen sådan koppling göras. Resultatet kan 

också diskuteras utifrån teorin om principal-agentproblemet där de styrande i ett företag kan 

antas agera av egenintresse. I detta avseende skulle problematiken innebära att företagsled-

ningar genomför nyemissioner då deras aktie är övervärderad och samtidigt säljer sina egna 

aktier till maximal personlig vinning för att undvika en negativ kursutveckling. Då insynsper-

soners handel inte tycks påverka bolagens prestation kan det tolkas som att de undersökta bo-

lagens chefers ageranden inte har en så stor påverkan på den långsiktiga prestationen i bola-

gen. Detta skulle kunna tyda på att principal-agentproblemet inte är ett stort problem för de 

undersökta bolagen. Med det sagt innebär det inte att principal-agentproblemet inte existerar. 

Det kan istället bero på att företagen har fungerande kontrollorgan som ser till att eventuella 

beslut som fattas inte sker på vaga grunder (Kim och Purnanandam, 2006). För att ge ytterli-

gare grund till detta skulle det krävas en genomgång av hur kontrollsystemen i de undersökta 

bolagen ser ut. Enbart för att insynshandel inte tycks kunna kopplas till sämre prestationer av 

företagen behöver det inte innebära att ledningen inte agerar utifrån ett eget intresse. En un-

derprestation efter nyemissioner är trots allt återkommande bland företagen. Möjligtvis kan 

ledningen ha andra incitament än maximerat värdeskapande för aktieägarna även då det inte 

speglas i insynshandeln.  

 

Hur väl insynshandel stämmer överens med bolags långsiktiga avkastning kan förklaras mot 

bakgrund av den effektiva marknadshypotesen. Enligt Fama (1970) talar mycket för att mark-

naden är semi-starkt effektiv men inte starkt effektiv, därav borde det vara möjligt att gene-

rera en högre avkastning än marknadens genom att handla på icke offentliggjord information. 

Resultatet i den här studien visar emellertid inget samband mellan insynspersoners handels-

mönster och den långsiktiga avkastningen. Då dessa vanligtvis antas ha information som inte 
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marknaden tagit del av borde, utifrån Fama (1970), ett samband kunna urskiljas. Resultatet av 

analysen av denna variabel ligger inte i linje med Famas (1970) studie utan tyder snarare på 

att marknaden är mer effektiv än vad som tidigare antagits vara fallet samt att informations-

asymmetrin mellan insynspersoner och övriga investerare kan antas vara av mindre betydelse. 

Överlag tycks inte insynspersoners handelsmönster ge någon tydlig indikation på den lång-

siktiga avkastningen hos en specifik aktie på den svenska marknaden.  

 

5.5 Tidsskillnad mellan börsintroduktion och nyemission 

Tidigare forskning (Spiess och Affleck-Graves, 1995) visade på en större underprestation för 

unga bolag jämfört med äldre åren efter en nyemission. Även en senare studie av Huang, Ho, 

Lin och Yen (2014) visade på samma resultat, att yngre bolag tenderar att prestera sämre efter 

en nyemission i förhållande till äldre. Deras studie visade till och med att de unga bolagen, de 

som börsnoterats högst tio år innan nyemissionen, är de enda som faktiskt har en underav-

kastning efter nyemission. 

 

Det finns flera faktorer som skiljer dessa studier och författarnas studie om nyemissioner på 

den svenska marknaden och således kan påverka resultatet. Urvalet för nämnda studier är 

skiljt från denna på flera punkter, Spiess och Affleck-Garves (1995) har studerat 1247 ameri-

kanska företag som gjort nyemissioner mellan 1975–1989 medan Huang, Ho, Lin och Yen 

(2014) har inkluderat 2719 nyemissioner från samma marknad mellan 1988 och 2010. Vid en 

första anblick skiljer sig urvalet framför allt på tre vis, marknadsplats, tidsperiod och urvals-

storlek. 

 

Till skillnad från de nyss nämnda studierna visar regressionsanalysen i denna studie inte på 

något signifikant samband mellan variabeln tidsskillnad mellan börsintroduktion och nye-

mission och BHAR. Det lilla samband som finns, ett negativt sådant (åt motsatt håll än både 

Huang, Ho, Lin och Yen (2014) samt Spiess och Affleck-Garves (1995)), är för litet och stat-

istiskt icke-signifikant för att kunna dra några slutsatser kring. Bolagens tid på börsen innan 

annonseringen av en nyemission tycks här inte ha någon påverkan på deras prestation efter en 

sådan.  
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5.6 Frequent Issuers 

Resultatet av studien visar på ett statistiskt signifikant negativt samband mellan frequent issu-

ers och BHAR på tre års sikt (se bilaga 6). Detta stärker tidigare studier i ämnet av Billet, 

Flannery och Garfinkel (2011) som visade på att antalet emissioner är en väsentlig del av för-

klaringen till företags underprestation efter nyemissioner. En skillnad mellan studierna är att 

Billet, Flannery och Garfinkels undersökning innehöll alla typer av kapitalanskaffningar, inte 

bara nyemissioner. Då denna studie fokuserat på återkommande nyemissioner specifikt kan 

en mer direkt bild av nyemissioners påverkan visas. Resultaten pekar åt samma håll, antalet 

nyemissioner har enskilt fortsatt påverka den långsiktiga prestationen i bolag. Billet, Lannery 

och Garfinkel (2011) menar att ett större antal försök att öka bolagets tillgångar genom 

emissioner genererar en klart sämre avkastning än de som genomför färre sådana emissioner. 

Då även denna studie visar på ett signifikant negativt samband, tyder det på att antagandet 

kan stärkas. 

 

Jämfört med tidigare studie av Billet, Lannery och Garfinkel (2011), finns det i denna studie 

en del skillnader i urval och klassifikation av frequent issuers. Deras undersökning genomför-

des på den amerikanska marknaden mellan 1983–2005. De bedömde att en frequent issuer är 

ett bolag som över tre år genomför två eller flera försök till att genomföra en kapitalanskaff-

ning. De inkluderar i sin studie flera olika metoder av kapitalanskaffningar, såsom obligat-

ionsemissioner och nyemissioner (Billet, Lannery och Garfinkel, 2011). I den här studien be-

döms frequent issuer utifrån samma tidshorisont, men endast regelrätta nyemissioner inklude-

ras. Vidare delar Billet, Lannery och Garfinkel (2011) in antalet återkommande nyemissioner 

i flera grupper beroende på hur många nyemissioner de gjort under denna tid. I den här stu-

dien finns det bara två grupper, de som räknas som frequent issuers och de som inte gör det. 

Detta gör att en vidare bedömning av hur mycket antalet återkommande nyemissioner påver-

kar prestationen inte tas med i denna studie. Skillnaden mellan ett företag som genomför tre 

eller sex nyemissioner under denna tidsperiod går därmed förlorat. Detta till trots så visar re-

sultatet på ett liknande resultat som studien av Billet, Lannery och Garfinkel (2011). 

 

Resultatet i studien kan också tolkas i ljuset av pecking orderteorin. Enligt teorin ses det som 

negativt om ett företag använder nyemissioner som finansieringskälla framför andra alterna-

tiv. Om det enligt teorin ses som negativt med en nyemission borde upprepade nyemissioner 
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ge en större negativ reaktion. Det kan tänkas förklara varför företag som utgör frequent issu-

ers tenderar att underkasta gentemot företag som endast genomfört en enstaka nyemission. 

 

5.7 Goodness of fit (R2) 

För att tolka hur bra modellen förklarar den beroende variabeln används måttet förklarings-

grad, R2, som visar hur stor del av förändringen i den beroende variabeln som förklaras av de 

oberoende. Regressionsanalysen gav en förklaringsgrad för BHAR på 0,139. Vad som kan 

tolkas ur detta tal är att modellen endast kan förklara 13,9% av förändringarna i BHAR för 

urvalet i fråga. Således finns det många okända variabler (omitted variable bias) som har ute-

lämnats ur modellen men som förklarar förändringar i BHAR. Det är bland annat avsaknan-

det av dessa variabler som gör att förklaringsgraden, R2, inte når dess högsta värde, ett. Värt 

att notera är att varje ytterligare oberoende variabel som inkluderas i studien kommer att höja 

förklaringsgraden så länge den har en svag korrelation med BHAR. Variabler som inte bör 

inkluderas i studien men som ändå tas med är generellt sätt inget problem (Dougherty, 2011). 

Med andra ord är fler variabler alltid bättre för att förklara förändringar i den beroende varia-

beln, så länge de inte korrelerar för mycket med varandra (se avsnitt 3.7.2.3). En stor fråga 

när förklaringsgraden blir så låg är givetvis vad som lämnats ute ur modellen, vilka okända 

variabler som borde varit kända och som skulle förklara sambandet bättre. Vilka dessa 

okända variabler är går att spekulera om. Återkommande i tidigare studier är finansiella nyck-

eltal, storlek, bransch m.m. Problemet med denna typ av studie om avvikande avkastning är 

att det troligen finns väldigt mycket som spelar in och det är troligtvis omöjligt att förklara 

avvikande avkastning i minsta detalj. 

  

6 Slutsats och diskussion 

Kapitlet syftar till att ge en reflektion från författarna över studiens resultat i tidigare kapitel. 

Egna tankar kring studien med kopplingar till teorierna kommer lyftas fram för att ge en av-

slutande genomgång av studien och eventuellt fortsatta forskningsområden.   

 

6.1 Slutsats 

Studiens ena syfte var att undersöka ifall företag på Stockholmsbörsen som gör nyemission 

underpresterar på lång sikt efter denna. Som visat ovan har studien kunnat bevisa ett samband 

mellan nyemissioner och underprestation. Den genomsnittliga avvikande avkastningen för fö-

retag på Stockholmsbörsen som gjort nyemission under åren 2006–2013 var -24,4 % jämfört 
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med index och sambandet säkerställdes på 1%-nivån. Det undersöktes även hur variabler av-

seende informationsasymmetri kunde förklara denna skillnad i avkastning. Här hoppades för-

fattarna finna ett samband mellan de oberoende variablerna: insynspersoners nettoförsäljning, 

låg CAPE, hög ägarkoncentration och den beroende variabeln avvikande avkastning. Slutsat-

sen av studien är att ingen av dessa variabler avseende informationsasymmetri kan med stat-

istisk signifikans förklara bolags underprestation efter nyemissioner. 

 

6.2 Diskussion 

Förhoppningen med denna studie var att hitta ett samband mellan den negativt avvikande av-

kastningen hos företag som genomfört nyemissioner och graden av informationsasymmetri 

som kan anses föreligga mellan bolagsledningar och investerare. Att graden av informations-

asymmetri är avgörande för utvecklingen hos ett företags aktie efter en nyemission har före-

slagits i ett antal tidigare studier på området, t.ex. Myers och Majluf (1984), Spiess och Aff-

leck-Graves (1995), Loughran och Ritter (1995) och Bayless och Chaplinsky (1996). Att 

mäta graden av informationsasymmetri är emellertid inte en helt okomplicerad uppgift då den 

inte är kvantifierbar. I denna studie valdes tre variabler ut som utifrån tidigare forskning 

kunde anses ge uttryck för närvaro av informationsasymmetri mellan ett företag och investe-

rare. Dessa variabler var CAPE, ägarkoncentration och insynshandel (se avsnitt 3.6 för en ut-

förlig beskrivning av variablerna). Anledningen till att ingen av dessa variabler visade på nå-

got samband med aktiernas avkastning kan vara många, en av dessa är möjligtvis att variab-

lerna inte på ett tillfredsställande sätt representerar den informationsasymmetri de avsåg att 

ge uttryck för. Det kan således finnas variabler som på ett bättre sätt kan kvantifiera graden 

av informationsasymmetri och därmed uppvisa ett samband med den avvikande avkastningen 

som påvisats. Vidare kan det också nämnas att förklaringsgraden, definierad som R2, överlag 

är relativt låg för vilket innebär att de valda variablerna endast kan förklara en mindre del av 

den negativa avkastningen. Av detta kan slutsatsen dras att det förmodligen finns variabler 

som på ett bättre sätt kan förklara varför företag som genomfört en nyemission uppvisar en 

sämre aktiekursutveckling än marknaden på lång sikt. Vilka dessa variabler kan tänkas vara 

är emellertid inte föremål för den här uppsatsen. 

 

En intressant faktor att inte försumma när det kommer till informationsasymmetri och in-

formationskostnad är den revolution av tillgänglighet av information som skett de senaste 

åren. Jämför när Bayles och Chaplinsky (1996) studerade informationskostnader från 60-talet 
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med idag och är skillnaderna stora. Tidsperioden under denna studie har inneburit stora för-

ändringar gällande möjligheten till informationsspridning. Under större delen av deras under-

sökning var internet inte något som existerade för den allmänna befolkningen. Den informat-

ionsrevolution världen har upplevt sedan 90-talet har medfört att företagsinformation som ti-

digare inte var lättillgänglig nu kan spridas och nå fler investerare, oberoende av var de befin-

ner sig, på några sekunder. Denna skillnad i informationsspridande kan ha påverkat resultatet 

så att sambanden inte är lika tydliga som i tidigare forskning. 

  

Avseende varför nyemissioner föranleder en undermålig kursutveckling jämfört med mark-

naden kan det också ifrågasättas om det verkligen är nyemissionen i sig som föranleder kurs-

utvecklingen. Det kan tänkas att genomförandet av en nyemission endast är ett symptom på 

en underliggande problematik, gemensam för företag som genomför nyemissioner. Då före-

tag genomför en nyemission för att ta in pengar innebär detta rimligtvis att företaget inte kan 

generera tillräckligt med pengar på egen hand. Ett företag som inte kan generera tillräckligt 

med pengar för att driva den verksamhet det avser att bedriva är långsiktigt ohållbart. En så-

dan bakomliggande problematik kan således ligga till grund för den undermåliga kursutveckl-

ingen hos företag som genomför nyemissioner, där nyemissionen i sig endast är en manifes-

tation av otillräcklig intjäning. 

  

Slutligen kan det konstateras att investerare borde höra en varningsklocka ringa då ett företag 

annonserar att en nyemission ska genomföras. Att dessa företag tenderar att underprestera 

gentemot marknaden på lång sikt torde det nämligen inte råda några tvivel om, även om den 

bakomliggande orsaken ännu får betraktas som oklar. 

 

6.3 Vidare forskning 

Som nämnts tidigare i uppsatsen är det endast en liten del av den negativa avkastningen som 

förklaras av de variabler som inkluderats i studien. Detta föranleder att ytterligare studier i 

ämnet med användandet av andra variabler skulle kunna ge en bättre insikt om varför avkast-

ningen ser ut som den gör. Exempel på variabler som skulle kunna tänkas vara intressanta att 

undersöka är olika finansiella nyckeltal och värderingsmultiplar. 

  

Att använda finansiella nyckeltal som oberoende variabler skulle ge insikt i hur välmående 

respektive mindre välmående företag står sig efter en nyemission. Värderingsmultiplar skulle 
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kunna användas för att undersöka om högt värderade företag presterar sämre efter en nye-

mission i enlighet med de teorier som finns på området. 

  

Vidare utgår denna studie från ett begränsat antal observationer då den var tvungen att ge-

nomföras inom en specifik tidsram. Det kan därför vara intressant att se om samma variabler 

uppvisar ett annorlunda resultat över en längre tidsperiod eller över ett större geografiskt om-

råde, i syfte att få en större mängd observationer. Möjligtvis skulle också fler svenska mark-

nadsplatser kunna inkluderas i studien, såsom First North eller Aktietorget, för att studera 

ifall det råder någon skillnad i informationsasymmetri på de olika handelsplatserna. 

  

Till sist borde det undersökas om det finns andra variabler med koppling till informations-

asymmetri som bättre kan förklara den negativa avvikningen i samband med nyemissioner. 

Som nämnts tidigare är informationsasymmetri en svår variabel att kvantifiera och det är så-

ledes möjligt att variablerna som tagits upp i denna studie inte varit optimala för ändamålet. 

Vilka dessa okända variabler kan tänkas vara är dock upp till framtida forskare att avgöra. 

Även att undersöka hur informationsasymmetrin på marknaden har förändrats över åren vore 

intressant. Kan den uppkopplade världen gjort marknaden mindre påverkad av informations-

asymmetri mellan dess aktörer? 
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Appendix 
 

Bilaga 1 - Korrelationsmatris 

 

 

 

Bilaga 2 - Normalfördelningstest (Jarque-bera) inklusive outliers 

 

 

Bilaga 3 - Normalfördelningstest (Jarque-bera) exklusive outliers 
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Bilaga 4 - Heteroskedasticitettest (White) 
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Bilaga 5 - Ramsey RESET test 
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Bilaga 6 - Regressionsanalys 
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Bilaga 7 – Bolagsdata 
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Företag owner fi cape bhar3year ln_timeipo insideconv_log 

ACTIVE BIOTECH AB 0,29 1 0,02866 -1,021297863 1,96 5,614157654 

ANOTO GROUP AB 0,22 1 0,17455 -0,679775233 2,54 5,616724361 

ASSA ABLOY AB 0,30 0 0,02688 0,571093375 2,87 5,619685905 

BERGS TIMBER AB 0,15 0 -0,13673 -0,555795902 3,16 5,616834564 

BILLERUDKORSNAS AB 0,21 0 0,26105 1,251028291 2,40 5,61773613 

BIOINVENT INTERNATIONAL 

AB 0,06 1 0,01676 -1,24442275 2,30 5,613881974 

BIOVITRUM AB 0,23 1 0,00287 0,012668537 1,17 5,61571023 

BONG AB 0,25 0 -0,25758 -1,027378772 3,18 5,616802031 

BURE EQUITY AB 0,15 0 -0,01362 0,231898506 2,62 5,621118095 

CATENA AB 0,30 0 0,00553 -0,056253493 2,00 5,406807487 

CLOETTA AB 0,74 0 -0,05133 -0,305483841 1,18 5,61668762 

CONSILIUM AB 0,65 1 -0,06064 -0,193042516 2,52 5,616750602 

COREM PROPERTY GROUP AB 0,31 0 -0,03011 -0,47982631 2,59 0 

DIOS FASTIGHETER AB 0,17 1 -0,02313 -0,077134858 1,69 5,615616579 

DORO AB 0,20 0 -0,07079 -0,3223 2,53 5,616730659 

ELANDERS AB 0,50 0 -0,04292 -0,537709058 3,06 5,611555504 

ELEKTA AB 0,30 0 -0,00242 -0,735119953 2,27 5,604538158 

ENIRO AB 0,07 1 -0,09447 -0,778806836 2,31 5,616785239 

FAST PARTNER AB 0,71 1 -0,00454 0,46029515 2,95 5,619403281 

FINGERPRINT CARDS AB 0,50 1 -0,04004 -0,811471542 2,13 5,604120167 

FORMPIPE SOFTWARE AB 0,10 0 -0,00761 -0,636793112 1,99 5,621981784 

GETINGE AB 0,49 0 0,03472 -0,044845613 2,61 5,61792878 

GUNNEBO AB 0,25 0 -0,02200 -0,224406386 2,76 5,629386151 

HALDEX AB 0,11 0 -0,02785 0,714546474 2,39 5,620012102 

HEXAGON AB 0,50 0 0,01280 0,187838456 2,49 5,61560816 

ICA GRUPPEN AB 0,67 0 0,02251 0,379051791 1,97 5,620512905 

IMAGE SYSTEMS AB 0,19 1 0,00504 -1,188936451 2,65 5,61882599 

INDUSTRIVARDEN AB 0,17 0 -0,02966 -0,192920153 3,11 5,917411499 

INTRUM JUSTITIA AB 0,12 0 -0,01232 -0,011153819 1,64 5,630993005 

ITAB SHOP CONCEPT AB 0,37 0 0,00389 1,138480291 2,05 5,620124599 

JM AB 0,10 0 0,00504 0,093316936 3,45 5,616173976 

KAPPAHL AB 0,16 1 -0,07462 -0,312465723 1,74 5,617090548 

KARO BIO AB 0,07 1 -0,09848 -1,157862242 2,54 5,621586486 

KLOVERN AB 0,14 0 -0,00099 -0,06855028 1,44 5,626462528 

LOOMIS AB 0,29 0 0,01402 0,484593841 1,46 5,617522439 

MEDIVIR AB 0,12 0 0,01573 -0,512281539 2,64 5,606018944 
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MICRONIC MYDATA AB 0,38 1 -0,04197 -0,344936537 2,30 5,617197512 

MIDELFART SONESSON AB 0,27 1 -0,00502 -0,720059925 2,34 5,616888081 

MOBYSON AB 0,24 1 -0,03126 -0,914411159 3,06 5,616724361 

MSC KONSULT AB 0,57 0 -0,00930 -0,621293554 2,53 5,616724361 

MULTIQ INTERNATIONAL AB 0,10 0 0,12311 0,263011244 2,62 5,616724361 

NEUROVIVE PHARMACEU-

TICAL AB 0,15 1 -0,15885 -1,186822167 1,64 5,61708845 

NOCOM AB 0,11 1 0,05048 -0,597855711 2,77 5,614092182 

NORDEA BANK AB 0,20 0 0,00593 -0,136796693 2,41 5,657558731 

NOTE AB 0,12 0 -0,60567 -0,08956939 1,74 5,616734858 

NOVESTRA AB 0,19 0 -0,00629 0,330597958 2,58 5,626378354 

OASMIA PHARMACEUTICAL 

AB 0,15 1 -0,10797 -0,452946679 1,13 5,616895426 

OPCON AB 0,15 1 -0,00751 -1,508215761 2,54 5,616811476 

OPUS GROUP AB 0,15 1 0,00846 -0,824371696 2,02 5,616751652 

OREXO AB 0,24 0 -0,06501 1,122940572 1,70 5,617608347 

ORTIVUS AB 0,18 0 -0,05216 -0,730257251 2,35 5,628806674 

PRECISE BIOMETRICS AB 0,08 1 -0,01947 -0,557201754 2,56 5,615784925 

RATOS AB 0,15 0 -0,01595 -0,454392915 3,53 5,624694531 

REDERI AB TRANSATLANTIC 0,50 1 -0,05908 -0,989220667 3,02 5,617139838 

RNB RETAIL AND BRANDS AB 
0,26 0 -0,16328 -0,843430996 2,44 5,616724361 

ROTTNEROS AB 0,27 0 -0,04097 -1,026109257 3,09 5,616762148 

SAGAX AB 0,19 1 0,05105 0,931733398 2,38 5,7490155 

SAS AB 0,21 1 0,23444 -1,682945481 2,04 5,616735907 

SENSYS TRAFFIC AB 0,06 1 -0,07141 -0,026815182 2,27 5,61660363 

SINTERCAST AB 0,12 0 -0,06433 -0,064607362 3,28 5,617325416 

SKANDINAVISKA ENSKILDA 

BANKEN AB 0,21 0 0,15341 1,293633556 3,30 5,634916381 

SSAB SVENSKT STÅL AB 
0,21 0 -0,03022 -0,442663782 2,92 5,617246791 

SWECO AB 0,35 1 -0,04200 -0,073116351 2,27 5,543099108 

SWEDBANK AB 0,12 1 0,12725 0,824141546 2,65 5,621948597 

TAURUS ENERGY AB 0,15 1 -0,17714 1,030977978 2,21 5,61672646 

TELE2 AB 0,55 0 0,02255 -0,126320334 2,59 5,626195578 

TELEFONAKTIEBOLAGET LM 

ERICSSON AB 0,21 0 -0,00824 -0,497960014 3,42 5,797242605 

TRADEDOUBLER AB 0,15 0 0,03150 -1,032567687 1,40 5,619065142 

VENUE RETAIL GROUP AB 0,18 1 0,00353 0,574420559 0,99 5,616724361 

ÅNGPANNEFÖRENINGEN AB 
0,47 0 0,11508 0,118919781 3,00 5,616266456 


