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Sammanfattning 
 
Huruvida ett företag gynnas av att börsnotera sig är många gånger en fråga som är svår att 
svara på. Det finns fördelar såväl som nackdelar med att gå från att vara ett privatägt till ett 
publikt bolag noterat på den svenska aktiemarknaden. Företagets bransch, finansiella 
ställning, framtida mål och övriga förutsättningar har alla en inverkan på ett eventuellt beslut 
att genomföra en börsnotering.  
 
Det finns studier som framhäver fördelarna med att vara börsnoterad. Främsta motivet är 
ofta att få förbättrad tillgång till kapital - både i form av bättre tillgång till krediter och lån, 
men också en utökad möjlighet för företaget att även efter noteringen resa nytt kapital via 
till exempel nyemissioner. Samtidigt så säger Pecking order theory (Majluf & Myers, 1984) 
att ett företag endast som sista utväg bör sälja av aktier för att finansiera verksamheten. 
Pecking order theory anser att en börsnotering är ett sub-optimalt val om syftet med 
noteringen är att lösa företagets finansiering. Agency cost theory (Fama & Jensen, 1983, s. 
304-307) är en annan teori som antyder att effektiviteten i styrningen av ett företag kan 
minska efter en börsnotering. Detta beror på att styrningen och ägandet blir mer separerad 
och att ledningen efter en börsnotering därför ofta har mindre incitament att agera i 
aktieägarnas bästa intresse. 
 
Studien har utgått från studier som visar på fördelar/nackdelar och motiv med 
börsnoteringar samt Pecking order theory och Agency cost theory som båda antyder att en 
börsnotering inte är ett bra val utan istället riskerar att försämra företagets finansiella 
prestation. Syftet med studien är att granska den effekt en börsnotering har på den finansiella 
prestationen för företag på den svenska aktiemarknaden. I den aktuella studien förklaras den 
finansiella prestationen av fyra nyckeltal, där dessa är omsättningstillväxt, vinsttillväxt, 
avkastning på eget kapital och avkastning på totalt kapital. En granskning av 103 bolag som 
noterades på den svenska aktiemarknaden under perioden 2008 till 2013 genomfördes. 
Sammanställning av finansiella data från företagen i kombination med uträkning av 
finansiella nyckeltal samt användande av statistiska tester gjorde att studiens syfte kunde 
uppfyllas.  
 
Resultatet visade att omsättningstillväxt, med en signifikansnivå på 5 %, uppvisade en 
svagare utveckling efter en börsnotering jämfört med innan. Enbart 6 av de 24 statistiska 
testerna som genomförts blev signifikanta, vilket medförde att det inte gick att fastställa att 
en börsnotering leder till en förändring av ett företags finansiella prestation. De icke-
signifikanta testerna indikerade dock även dem att den finansiella prestationen blev sämre 
efter noteringen, då en majoritet av företagen i urvalet uppvisade sämre värden på de 
finansiella nyckeltalen efter börsnoteringen. Dock kan inga slutsatser angående 
målpopulationen som helhet dras från de testerna.   
 
Nyckelord: IPO, lönsamhet, finansiell utveckling, tillväxt, Pecking order theory, Agency 
cost theory 
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Begreppsförklaringar 
 
IPO 
IPO är en forkortning av engelskans ”Initial Public Offering” och syftar på ett företag som 
blir publikt genom att sälja av en del av bolaget på en aktiemarknad. I uppsatsen så har IPO 
samma betydelse som orden börsnotering, börsintroduktion och notering.  
 
CFO 
CFO är namnet på titeln för ett företags högst uppsatta ekonomi-/finanschef. Ordet är en 
förkortning av engelskans ”Chief Financial Officer”.  
 
VD 
VD är en förkortning av ”Verkställande Direktör” och syftar på den högst uppsatta chefen 
i ett företag och som tillsammans med styrelsen har det övergripande ansvaret för att ta de 
operativa och strategiska besluten för bolaget.  
 
Finansiell prestation 
I denna uppsats så menas med finansiell prestation hur ett företag presterar utifrån fyra 
finansiella nyckeltal som valts ut. Dessa nyckeltal är omsättningstillväxt, vinsttillväxt, 
avkastning på eget kapital och avkastning på totalt kapital.  
 
Omsättningstillväxt 
Ett företags omsättningstillväxt mäts i procent och speglar hur många procent högre eller 
lägre ett företags försäljning är det aktuella året jämfört med det föregående året.  
 
Vinsttillväxt 
Även vinsttillväxten mäts i denna studie i procent och visat hur många procent högre eller 
lägre som vinsten det aktuella året är jämfört med året innan. Som vinstmått när 
vinsttillväxten räknas ut har årets resultat använts – vilket är företagets vinst efter skatt.  
 
Avkastning på eget kapital  
Ett lönsamhetsmått som på ett tydligt sätt indikerar företagets förmåga att generera 
avkastning ur aktieägarnas perspektiv är avkastningen på eget kapital. Detta nyckeltal 
redovisas i procent och har i den aktuella studien räknats ut som årets resultat (vinsten efter 
skatt) dividerat med det bokförda värdet på företagets egna kapital.  
 
Avkastning på totalt kapital   
Avkastningen på totalt kapital mäter i procent hur pass väl företagets tillgångar genererar 
rörelsevinster. Detta nyckeltal har i den aktuella studien räknats ut som rörelseresultatet 
(EBIT) dividerat med det bokförda värdet av företagets totala tillgångar. 
Rörelseresultatet/EBIT står för den vinst som företaget redovisar innan räntekostnader, 
ränteinkomster och skatt tagits i beaktning.   
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1. Inledning 

I detta inledande kapitel kommer den aktuella studiens problembakgrund och 
problemdiskussion att redogöras, för att sedan följas upp av studiens problemformulering 
och syfte. Därefter redovisas studiens avgränsningar och teoretiska/praktiska bidrag, för 
att sedan avslutas med ämnesvalet. 

 
1.1 Problembakgrund 
 
För entreprenörer och ägare till privatägda bolag så kan valet mellan att fortsätta verka 
som ett privat bolag eller att ta in kapital via en börsnotering ofta vara en svår avvägning. 
Pástor et al. (2009, s. 3005–3006) förklarar att anledningarna till att ägarna slutligen väljer 
att börsnotera sitt företag är många, men att valet att börsnotera eller inte beror på hur 
pass stora fördelar ägarna ser med börsnoteringen jämfört med de fördelarna som är 
associerade med ett fortsatt privat ägande.   
 
Fördelar med att börsnotera sitt företag är många och det kan vara svårt att peka ut vilka 
fördelar som är bättre än andra. Att en börsnotering ökar ett företags kapital, så att 
företaget kan investera i nya projekt och expandera bolaget är ett exempel på en fördel 
som ofta förknippas med en börsnotering. Andra fördelar är att aktiepriset efter en 
börsnotering kan användas som ett mått på prestation, då det blir enkelt att jämföra 
prisutvecklingen med konkurrenter och marknaden som helhet. Aktier kan även användas 
till att höja ledningsgruppens incitament att skapa värde åt aktieägarna om de blir 
tilldelade aktieoptioner. En börsnotering innebär också att mer information om företaget 
kommer vara tillgänglig för allmänheten. Detta leder ofta till en förbättrad 
förhandlingsförmåga med banker, då det kommer vara lättare att komma i kontakt med 
flera olika banker, samtidigt som bankerna bättre kan analysera ett noterat bolags 
finansiella ställning (Brealey et al, 2017, s. 384).  
 
Capasso et al. (2005) menar att genom en IPO, så får företaget tillgång till en större 
kapitalbas, vilket underlättar möjligheten till tillväxt. Detta då det underlättar en fusions- 
och förvärvsstrategi, som är betydligt svårare att genomföra om företaget inte är noterat. 
En börsnotering resulterar även i att företaget lättare kan förhandla till sig bättre 
lånevillkor. Dels eftersom företaget då kommer att synas mer på finansiella marknader 
och därav kunna nå ut till fler långivare, men främst för att företaget genom 
börsnoteringen ofta får in mycket kapital och därigenom stärker sin finansiella ställning, 
vilket gör att bankerna anser att företagets framtida betalningsförmåga är säkrare. Vidare 
förklarar Capasso et al. (2005) att man genom aktieoptioner kan ge ledningen större 
incitament till att stärka värdet för aktieägarna, vilket minskar agentkostnaderna och som 
nämnts tidigare så skapar aktiepriset även ett värdemått att basera aktieoptioner och andra 
rörliga ersättningar på. Detta värdemått ger också bättre och tydligare indikationer för 
ledningen om hur företaget presterar, vilket i sig kan effektivisera ledarskapet, då man 
enklare vet om de strategiska val man tar uppfattas positivt eller negativt av aktieägarna.   
 
Nackdelar med en IPO är dock att den är kostsam, då det innebär höga fasta kostnader att 
göra en börsnotering samt högre rörliga administrationskostnader även efter noteringen. 
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Företaget blir också mer offentligt, vilket innebär strängare redovisningskrav som i sin 
tur innebär att det blir svårare för bolaget att hålla sekretess. Styrningen av bolaget utsätts 
också för mer risker, då det bland annat kommer bli lättare för andra bolag att köpa upp 
bolaget. Beslutsfattandet kan även det bli mer komplicerat för bolaget, då ägandet är mer 
utspritt. I och med att ett företag blir börsnoterat så blir aktiepriset ett mått på prestation, 
vilket sätter större press på ledningen att prestera direkt. Detta kan betyda att kortsiktig 
prestation får  mer fokus än långsiktig prestation vilket gör att det finns en risk att 
ledningen lägger för mycket fokus på projekt som ger kortsiktig lönsamhet, snarare än att 
sikta framåt och göra det som är mest fördelaktigt i ett långsiktigt perspektiv (Capasso et 
al., 2005).  
 
Förutom en rad fasta kostnader såsom kostnader för marknadsföring och juridisk hjälp så 
tillkommer även rörliga kostnader i form av till exempel provision och underwriter-
avgifter till de banker eller finansbolag som tar hand om samt ger rådgivning under 
noteringsprocessen (Jenkinson & Ljungqvist, 2001, s. 25). Eftersom de fasta kostnaderna 
för en notering inte i någon större utsträckning stiger med företagets storlek eller storleken 
av summan kapital företaget vill ta in i samband med noteringen, samt att de rörliga 
kostnaderna associerade med noteringen kan förhandlas till en lägre nivå (lägre procent 
av den resta summan) vid större summor, gör att det blir relativt sett dyrare att börsnotera 
ett mindre företag om man ser till kostnaden som procentsats av den summa kapital som 
tas in vid noteringen (Jenkinson & Ljungqvist, 2001, s. 25). Förutom de direkta 
kostnaderna i anslutning till en börsnotering så kan företaget även räkna med högre 
kostnader efter noteringen. I en studie gjord av Pwc på företag i USA som noterades 
mellan åren 2009 och 2011 så uppgav närmare hälften av finanscheferna i de studerade 
bolagen att kostnaderna för noteringen överstigit deras förväntningar. Samtidigt så 
uppgav också nästan alla de studerade företagen att de behövt anställa mellan en till fem 
nya anställda enbart för att leva upp till de ökade rapporteringskrav som företaget ställs 
inför sen det blivit noterat (Pwc, 2012).  
 
Anledningar till varför företag väljer att göra börsnoteringar stämmer väl ihop med 
fördelarna som teorin ger. I Brau & Fawcetts (2006-2, s. 107–117) studie har forskarna 
undersökt vad ekonomichefer anser är de bästa motiven för att göra en börsnotering. 
Urvalet bestod av 336 ekonomichefer, där 87 stycken tillhörde bolag som blivit 
börsnoterade, 37 stycken tillhörde bolag som först planerat att göra en IPO för att sedan 
avbryta, och 212 stycken tillhörde bolag som varit stora nog för att göra en IPO, men som 
valt att inte göra det. I undersökningen kunde sedan ekonomicheferna välja att antingen 
hålla med eller inte hålla med i ett antal påståenden som handlar om orsaker till varför 
man väljer att börsnotera företaget. Motiv som många av ekonomicheferna höll med om 
var att skapa aktier för framtida förvärv, etablera ett tydligare marknadsvärde för 
företaget, stärka företagets rykte, öka antalet ägare samt att minska kapitalkostnaden. De 
största motiven till varför man valde att inte börsnotera sig var för att det skulle innebära 
mindre kontroll i beslutstagandet och för att man befann sig i ogynnsamma 
marknadsförhållanden. 
 
En annan studie som undersöker varför företag väljer att göra IPO:s är Why Do European 
Firms Go Public (Bancel & Mittoo, 2009). Författarna har i denna undersökning 
intervjuat CFO:s från 12 europeiska länder, där dessa CFO:s tillhör företag som 
börsnoterats mellan åren 1994 och 2004. Där kom de fram till att de största anledningarna 
till en IPO var att stärka företagets rykte, anskaffa kapital för att expandera bolaget samt 
stärka företagets finansiella flexibilitet genom att bland annat förbättra företagets 
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förhandlingsförmåga med banker. Andra anledningar till att göra en IPO menar 
författarna är för att lättare kunna tillämpa en fusions- och förvärvsstrategi, en exitstrategi 
för tidigare ägare, få en lägre kapitalkostnad samt göra det enklare för investerare att hålla 
koll på sin investering.   
 
Förutom de praktiska motiv till att genomföra en börsnotering som diskuterades ovan 
(exempelvis stärka företagets rykte och få ned lånekostnaderna) så sker noteringar ofta 
på grund av timing- och värdemaximerande motiv. Detta diskuteras bland annat av Lucas 
& McDonald (1990, s. 1019–1021) som menar att företag väljer att genomföra 
nyemissioner när företagets aktie har gått bra och företaget därmed är högt värderat, på 
samma sätt som onoterade bolag i större utsträckning väljer att börsnotera sig då 
marknaden som helhet har gått bra och är högt värderad och de därmed kan notera sitt 
företag till ett högre pris. Detta fenomen stöds ytterligare av Choe et al. (1992, s. 4–6) 
som i sin studie visat att antalet börsintroduktioner tenderar att vara positivt korrelerad 
med tidigare utveckling på aktiemarknaden samt svängningarna i konjunkturen och 
företagsklimatet som helhet. Även Ritter & Welch (2002, s. 1822) menar på att 
marknadsförhållandena är en av de enskilt största motiven till varför ett företag väljer att 
börsnotera sig. Baker & Wurgler (2002) utvecklade också en teori om market timing och 
dess inverkan på företags kapitalstruktur, där de kom fram till att nuvarande 
kapitalstruktur är starkt relaterad till historiska marknadsvärden för företagets aktier och 
därmed företagets försök att anpassa sin finansiering genom att emittera aktier när de är 
högt värderade samt köpa tillbaka aktier när värderingen är lägre.  
 
Vidare anser Pástor et al. (2009, s. 3005–3025) att osäkerheten som finns kring de 
framtida kassaflödena i ett privatägt företag gör att värderingen inför en börsnotering är 
komplicerad. De menar vidare att sannolikheten att ett företag väljer att börsnotera sig är 
signifikant högre när fyra huvudsakliga faktorer är uppfyllda. Dessa faktorer är;  
 

• Nuvarande lönsamheten är högre än förväntat 
• Framtida lönsamhet förväntas vara hög 
• Fördelarna med fortsatt privat ägande är få/små 
• Osäkerheten om genomsnittlig framtida lönsamhet är hög 

 
Utifrån dessa antaganden så bildade författarna sig en hypotes om att lönsamheten i ett 
företag i snitt kommer att sjunka efter noteringen jämfört med innan på grund av att 
ägarna väljer att börsnotera företaget i perioder då omständigheterna är gynnsamma och 
nuvarande och framtida förväntade lönsamhet ser väldigt bra ut. I studien så mätte de 
lönsamheten som avkastningen på eget kapital och testade sin hypotes på ett urval av över 
7000 bolag som noterades i USA under perioden 1975 till 2004. De fick signifikanta 
resultat som stödde deras hypotes att lönsamheten i genomsnitt är lägre åren efter en 
börsnotering jämfört med åren innan. Mikkelson et al. (1996, s. 282–283) kom också fram 
till att nynoterade bolag vanligtvis uppvisar en nedåtgående lönsamhetstrend efter 
noteringen, och även Jain & Kini (1994, s. 1699–1700) fann en signifikant sämre 
lönsamhet hos nynoterade bolag åren efter noteringen när de undersökte hur en rad olika 
finansiella nyckeltal och prestationsmått förändrats sedan innan noteringen.   
 
Ägare och ledningen i företag som planerar en börsnotering har vidare också starka 
incitament att påverka redovisningen för att få företagets resultat och finansiella ställning 
att verka så stark som möjligt för att kunna rättfärdiga en hög värdering. Det finns alltså 
en risk att företag som börsnoteras har ägnat sig åt så kallad earnings management, det 
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vill säga att utnyttja de svängrum som finns i redovisningsreglerna för att visa på en bättre 
lönsamhet. Detta fenomen diskuteras av Welch et al. (1998, s. 1996) som undersökt drygt 
5000 företag som noterades i USA under slutet av 1900-talet. De fann ett samband som 
visade att bolag som ägnar sig åt earnings management innan börsnoteringen har en sämre 
utveckling av aktiekursen efter noteringen jämfört med bolag som har en mer rättvisande 
redovisning. Detta resultat indikerar att företag framgångsrikt kan driva upp värderingen 
på företaget genom att anpassa redovisningen för att visa bättre resultat och 
resultatutveckling under åren som leder fram till deras notering. Pástor et al. (2009, s. 
3037), som fann att nynoterade bolag i genomsnitt redovisar en lägre lönsamhet (mätt 
som avkastning på eget kapital) åren efter en börsnotering, diskuterar också earnings 
management och att det kan vara en bidragande orsak till varför bolag redovisar sämre 
lönsamhet åren efter deras notering. Även Jenkinson & Ljungqvist (2001, s. 157–159) 
diskuterar fenomenet med att företag ofta presterar sämre ur ett lönsamhetsperspektiv 
efter en notering, och även de anser att earnings management kan vara en bidragande 
orsak till detta.  
 
1.2 Problemdiskussion 
 
Som nämnts i problembakgrunden så finns det många fördelar med en börsintroduktion 
och dessa fördelar hänger ihop med motiven till varför en börsintroduktion genomförs. 
En fördel, som det även argumenteras om i Brealey et al. (2017, s. 384), är att en 
börsnotering underlättar anskaffning av nytt kapital, som senare kan användas till 
investeringar i nya projekt. Dels för att en börsnotering i sig inbringar en stor summa 
kapital, men även för att det blir enklare att söka mer traditionell finansiering som 
exempelvis banklån alternativt utgivning av obligationer eller preferensaktier när 
företaget väl är noterat. I studien som gjordes av Brau & Fawcett (2006-2, s. 107–117) 
kom de också fram till att de ekonomichefer de hade i sitt urval tyckte att ett av de 
viktigare motiven till en börsintroduktion var just att få in nytt kapital för att kunna 
expandera företaget. Speciellt om företaget innan noteringen inte har någon tillräckligt 
bra möjlighet att få banklån eller utnyttja andra billigare finansieringsformer. Till 
exempel så fann Carpenter & Rondi (2006) när de granskade den finansiella utvecklingen 
av företag som noterats i Italien att mindre företag hade ökat sin belåningsgrad ett par år 
efter noteringen jämfört med innan, vilket kan tolkas som att företagen fått tillgång till 
lån och krediter i högre utsträckning än vad de hade innan noteringen.  
 
Även sänkta lånekostnader är en annan fördel som kan komma av en börsnotering. Som 
nämnts i problembakgrunden så har noterade bolag hårdare krav när det kommer till sin 
redovisning, vilket gör att banker och finansinstitut lättare kan bedöma företagets 
finansiella ställning, vilket då gör att risken och osäkerheten i utlåningen blir lägre och 
de kan därmed bevilja lån med lägre ränta. Sedan så stärks ofta företagets finansiella 
ställning i samband med noteringen, vilket ytterligare förbättrar företagets möjlighet att 
få lån med fördelaktiga villkor. Ett noterat bolag har dessutom i större utsträckning 
möjlighet att ta in mer externt kapital via nyemissioner, vilket gör att det i större 
utsträckning än privata också har en möjlighet att täcka ränte- och amorteringskostnader 
även om de skulle hamna i perioder av sviktande resultat som ger problem med 
återbetalningsförmågan. Vidare så innebär också en börsnotering att företaget får ett 
tydligare marknadspris, vilket bland annat kan utnyttjas för att emittera nya aktier att 
använda för att skapa incitamentsprogram för anställda i ledande befattningar eller 
användas som delfinansiering vid förvärv och andra investeringar. En marknadsnotering 
leder även ofta till ett starkare rykte och bättre synlighet för företaget, vilket kan öka 
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medvetenheten om företagets produkter och tjänster hos de potentiella kunderna. Detta 
kan vara positivt för att skapa en ökad tillväxt för företaget, vilket blir tydligast hos 
mindre mogna företag som har större potential till hög tillväxt än ett större företag.  
 
En annan variabel som spelar stor roll för om ett företag väljer att göra en börsnotering 
eller inte är timingen och det värdemaximerande motivet. Som Brau & Fawcett (2006-2, 
s. 107–117) förklarade i deras studie, så var denna orsak en av de största anledningarna 
till varför bolag valde att inte börsnotera sig. Två primära anledningar till detta var att 
ledningen kände att marknaden de är verksamma inom var lågt värderad och/eller att de 
kände att det fanns få fördelar med en börsnotering. Ledningen agerar i syfte av att öka 
värdet på bolaget. Detta är även fallet i beslutet att göra en IPO, där tanken är att man gör 
det för att skapa mer värde i företaget och för aktieägarna. Därför är det rimligt att just 
denna aspekt värderas så högt av de ekonomichefer som Brau & Fawcett undersökte i sin 
studie. En IPO görs normalt inte bara för att det är normen eller för att ger prestige, utan 
tanken är att det ska skapa värde åt företaget.  
 
Någonting som kan förstärka anledningen till varför det var så många ekonomichefer som 
inte valde att göra en IPO i Brau & Fawcetts (2006-2, s. 107–117) studie är de höga 
kostnaderna som är associerad med en börsnotering. Högre kostnader innebär att 
företagen måste öka sin omsättning för att nå upp till samma lönsamhet. Detta är något 
som i sig också kräver tid med planering och investeringar, vilket innebär att om en IPO 
inte är tillräckligt genomtänkt, så kan den innebära en försämrad lönsamhet efter 
börsnoteringen.  
 
Vidare finns två kända teorier inom den ekonomiska forskningen som kan förklara hur 
ett företag väntas prestera efter sin börsnotering. Pecking order theory är en av dessa 
teorier, som ursprungligen introducerades på 1960-talet av Donaldson (1961) men senare 
utvecklades vidare av Majluf & Myers (1984). Teorin säger att företag ska välja att 
finansiera sig med det billigaste tillgängliga kapitalet. Detta betyder att de främst ska 
finansiera sig med internt genererade medel (sparade vinster), i andra hand lån och som 
sista utväg välja att sälja av aktier i exempelvis en nyemission eller börsnotering. Om ett 
företag exempelvis tar ett lån kommer det att vara avbetalat förr eller senare, men om man 
som aktieägare säljer av tjugo procent av aktierna i sitt bolag så kommer man då ha 
förlorat en femtedel av alla framtida vinster i bolaget. Så om företaget har en god 
utvecklingspotential så skulle ägarna inte vilja sälja av några aktier. Ett företags val att 
börsnotera sig kan alltså indikera att företaget har svårigheter att finansiera sig på andra 
sätt och att det därför finns skäl att undra om företaget verkligen har bra förutsättningar 
för att leverera en god finansiell utveckling efter noteringen. Dock bör nämnas att inte 
alla börsnoteringar görs med det huvudsakliga syftet att finansiera verksamheten. En del 
bolag väljer att börsnotera för att låta en del, eller alla, ägare sälja av sitt innehav och 
därmed få ut en större summa pengar. Att storägare väljer att sälja sina innehav kan dock 
också vara ett tecken på att företagets framtid är osäker och att det är tveksamt hur den 
framtida finansiella utvecklingen kommer vara.  
 
Agency cost theory är den andra teorin, där även denna indikerar att det finns risk för 
sämre finansiell utveckling efter en börsnotering. Agentkostnader i kontexten 
företagsstyrning innebär att det är svårt att få ledningen att prestera helt i aktieägarnas 
intressen eftersom deras intressen inte är helt samma (Fama & Jensen, 1983, s. 304–307). 
Ledningen kan till exempel välja att emittera nya aktier för att finansiera en aggressiv 
tillväxt, vilket troligtvis gynnar dem i form av ökande löner och bonus, samtidigt som det 
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inte är givet att denna strategi gynnar aktieägarna då den positiva effekten av de stigande 
vinsterna i företaget kan ha motverkats av utspädningen av deras ägande. Vi misstänker 
därför att ett tidigare privatägt bolag kan mista en del av sin förmåga att upprätthålla en 
god finansiell utveckling på grund av att agentkostnader uppstår då ledningen och ägandet 
blir mer separerad samtidigt som de ursprungliga ägarna minskar på sitt ägande och 
därmed får ett minskat incitament att jobba hårt för att driva på den finansiella 
utvecklingen i bolaget.  
 
Trots att vetenskapliga studier om IPO:s har ökat drastiskt de senaste decennierna, så ser 
man fortfarande bevis på att det är svårt att förutspå den långsiktiga utvecklingen efter en 
börsnotering. Som det står skrivet i början av problembakgrunden, så finns det många 
fördelar samt motiv till att göra en börsnotering, där många av dessa motiv och fördelar 
diskuterats och bearbetats i en rad olika studier. Även fast detta är fallet, så är det som 
sagt svårt att förutspå den långsiktiga finansiella utvecklingen för ett företag som 
genomför en börsnotering. Det finns exempel på företag som haft väldigt framgångsrika 
börsnoteringar, men även exempel på företag som inte alls fått den effekt de förväntade 
sig (Nazar, 2013). Att exakt hitta anledningen till varför vissa bolag får en mer 
framgångsrik utveckling efter sin börsnotering än andra är svårt, men förhoppningsvis 
kan vår studie dra slutsatser kring hur företag i genomsnitt påverkas av en börsnotering, 
och mer specifikt om börsnoteringen leder till en bättre eller sämre finansiell prestation 
alternativt om det inte finns någon tydlig effekt av börsnoteringen.  
 
1.3 Problemformulering 
 
Den aktuella studien innehar en problemformulering, där denna utgör grunden för 
studien. Vidare innehar studien ett delsyfte som kommer redogöras i avsnitt 1.4. 
Problemformuleringen lyder: 
  
“Leder en börsnotering för bolag som noterats på den svenska aktiemarknaden till en 
förändring av den finansiella prestationen jämfört med innan noteringen?” 
 
1.4 Syfte 
 
Syftet med studien är att undersöka ifall den finansiella prestationen förbättras eller 
försämras efter en börsintroduktion för företag på svenska aktiemarknaden. Som nämnts 
i problemformuleringen så innehar studien ett delsyfte, vilket ämnar att undersöka ifall 
en börsnotering ger olika påverkan på den finansiella prestationen beroende på storleken 
på företaget. Detta syfte vill vi ska ge vägledning för företagsledningar, entreprenörer och 
större aktieägare i valet mellan att börsnotera eller fortsätta driva företaget privatägt. 
Vidare vill vi att denna studie ska inspirera till vidare forskning inom kopplingen mellan 
börsnoteringar och den finansiella prestationens utveckling. 
 
1.5 Avgränsningar 
 
Vi har valt att enbart fokusera på aktiebolag som noterats på den svenska aktiemarknaden 
mellan 2008 och 2013. Varför vi valt att enbart fokusera på bolag inom den svenska 
aktiemarknaden är för att tidigare studier angående ämnesområdet har gjorts på företag 
som noterats på aktiemarknader i andra länder, men under vårt vetande har det inte skett 
inom den svenska aktiemarknaden. Därför är det intressant om det går att se ifall en 
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börsnotering på den svenska aktiemarknaden leder till en förändring av ett företags 
finansiella prestation.  
 
Vidare har vi valt att begränsa antal år som vi undersöker till tre år innan noteringen, tre 
år efter noteringen samt noteringsåret för samtliga bolag i urvalet, och vi utesluter därför 
företag med mindre än tre års historik innan noteringen.  Detta gjorde vi eftersom att det 
går i linje med vad tidigare studier gjort. Bland annat så valde både Carpenter & Rondi 
(2006) samt Jain & Kini (1994) som båda studerat en börsnoterings inverkan på företags 
finansiella prestation att undersöka tre år efter noteringen då de ansåg att det är ett bra 
riktmått på antal år att studera för att få en tillräcklig överblick över hur utvecklingen av 
den finansiella prestationen sett ut.    
 
1.6 Teoretiskt/praktiskt bidrag 
 
Då valet mellan att börsnotera eller inte börsnotera sällan är givet så ger denna studie en 
översikt över huruvida en börsnotering leder till en förändring i företagets finansiella 
prestation. Denna kunskap kan ge vägledning till entreprenörer, större aktieägare och 
ledningen i privatägda bolag som står inför valet att börsnotera sig eller fortsätta i privat 
ägande. Studien kan hjälpa dem att bättre förstå hur en börsnotering påverkar den 
finansiella prestationen för företaget. Exempelvis om de fördelar som de tror att företaget 
kommer få av en börsnotering väger upp för de nackdelar i form av ökade kostnader för 
redovisning och rapportering samt ett mindre eget ägande och mindre kontroll över större 
beslut som det innebär att vara ett noterat bolag med en större andel externa aktieägare.   
 
Som framgått i syftet har studien ett delsyfte, nämligen om en börsnotering ger olika 
påverkan på den finansiella prestationen beroende på hur stort företaget är. Denna 
kunskap kan ge en indikation på om utfallet av en börsnotering skiljer sig beroende på 
om det är ett stort eller litet företag. Detta syftar till att hjälpa större aktieägare och 
ledningen att bättre förstå sig på utfallet av en börsnotering utifrån karaktären på bolaget. 
  
Som det står skrivet i avgränsningen, så har studier liknande denna gjorts internationellt. 
Vi har dock inte lyckats hitta någon studie som undersökt hur den finansiella prestationen 
för ett företag påverkats av en börsnotering för svenska bolag som noterats på en 
marknadsplats i Sverige. Därför bidrar den här studien till att fylla en kunskapslucka som 
tidigare funnits angående utvecklingen av den finansiella prestationen för bolag som 
blivit introducerade på den svenska aktiemarknaden. 
 
1.7 Ämnesval 
 
Under vår utbildning på Handelshögskolan vid Umeå universitet har vi båda utvecklat ett 
stort intresse för investeringar, aktiemarknaden och företagande. Därför ville vi skriva ett 
examensarbete som är relaterat till aktiemarknaden. Efter att ha utvärderat olika 
ämnesområden valde vi att fokusera närmare på börsnoteringar, och mera specifikt den 
osäkerhet som råder kring utvecklingen av den finansiella prestationen för ett bolag som 
blivit börsnoterat. Detta eftersom att båda var intresserade av att se om det är gynnsamt 
för företag att börsnoteras, eller om det istället försämrar företagens finansiella prestation. 
Vi har hittat många studier som studerat aktiekursutvecklingen efter börsnoteringar, men 
mindre studier som undersökt hur det gått resultatmässigt för bolagen efter noteringen. 
Därför är det intressant att genomföra en studie som fokuserar på hur företag som 
börsnoterats utvecklas när det kommer till lönsamheten och tillväxten, vilket kan ge 
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vägledning till ägare av privata bolag som står inför valet att börsnotera alternativt 
fortsätta driva bolaget privatägt.  
 
Tidigare exempel på studier som undersökt den långsiktiga finansiella utvecklingen för 
bolag som genomfört en börsintroduktion är Carpenter & Rondi (2006), som jämförde 
perioden innan och efter börsnoteringen för italienska bolag som börsnoterades på 80- 
och 90-talet. Jain & Kini (1994, s 1699-1726) studerade också det operativa resultatet för 
företag som genomfört en börsintroduktion under perioden 1976-1988. Denna forskning 
på börsnoterade bolags långsiktiga finansiella utveckling har framför allt skett 
internationellt. Att därför genomföra en liknande studie på den svenska aktiemarknaden 
är intressant, då man kan få reda på om resultatet skiljer sig jämfört med studierna som 
gjorts internationellt eller om samma trend visas på svenska företag. 
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2. Teoretisk referensram 

Detta kapitel redogör för den aktuella studiens teoretiska utgångspunkt. Först kommer 
ämnet börsintroduktion och den svenska aktiemarknaden att presenteras. Därefter 
förklaras finansiell prestation, för att följas upp av de ekonomiska teorierna Pecking 
order theory, Agency cost theory samt Market timing theory. Därefter presenteras 
anledningar till varför börsnoteringar genomförs och avslutningsvis presenteras tidigare 
studier inom ämnet börsnotering och finasiell prestation/lönsamhet.   

Detta kapitel börjar med att gå igenom hur en börsnotering går till samt en beskrivning 
av de aktiemarknader som företagen i urvalet är noterade på. Därefter redogörs den 
aktuella studiens teoretiska utgångspunkt.  
 
2.1 Börsintroduktion 
 
Det bolag brukar använda sig av när man genomför en börsintroduktion är en så kallad 
“initial public offering (IPO)” (Brau & Fawcett, 2006-1, s. 399), där företaget blir publikt 
genom att sälja sina aktier på en aktiemarknad till utomstående investerare. Att 
börsnoteras på en aktiemarknad ger två funktioner, den ena är att det underlättar att ta in 
mer kapital i företaget via nyemissioner, den andra är att det blir möjligt att handla 
företagets aktie på en öppen aktiemarknad. Aktier som blir sålda genom en IPO kan 
antingen vara nya eller redan befintliga aktier. Ifall det sker genom nya aktier, så går 
intäkterna till företaget. Om det däremot redan är befintliga aktier som säljs så är det 
investerarna som ägde aktierna från början som får intäkterna från försäljningen 
(Jenkinson & Ljungqvist, 2001, s. 3). Vidare så måste, enligt Jenkinson & Ljungqvist 
(2001, s. 9), företag som börsnoteras säkerställa att de kan följa de nya regleringarna som 
tillkommer samt att man hittar investerare som kan tänkas köpa aktierna som blir 
erbjudna. Företaget måste även identifiera en lämplig aktiemarknad där man kan lista 
aktierna, för att investerarna sedan ska kunna handla med aktierna på marknaden.    
 
Jenkinson & Ljungkvist (2001, s. 12) förklarar att innan man påbörjar en börsnotering så 
anlitas finansiella intermediärer, oftast investmentbanker. Dessa kallas också med ett 
annat ord för underwriters. Sedan skapar företaget som ska börsnoteras, där ett nära 
samarbete med underwriters sker under tiden, ett prospekt av företaget. I detta ska ett 
säkerställande av att bolaget som ska börsnoteras kan följa de nya regleringarna finnas, 
vilket sker genom “due dilligence” utredningar. Ett marknadsvärde på bolaget är också 
något som ska bearbetas fram. Jenkinson & Ljungqvist (2001, s. 12) menar att två vanliga 
värderingsmetoder är diskonterad kassaflödesanalys samt att man gör en jämförande 
värdering där man jämför bolaget med andra som har liknande karaktär.  
 
Efter att prospektet sammanställts, så marknadsförs det för att hitta potentiella investerare 
som kan köpa aktien. Hur detta sker brukar vara olika från företag till företag. Jenkinson 
& Ljungqvist (2001, s. 13-15) menar att ett vanligt sätt att marknadsföra företaget på är 
att använda sig av “road shows”, där chefer presenterar sitt företag på platser som har 
många institutionella investerare. Vid dessa “road shows” får dock inte cheferna förmedla 
information som inte angetts av det prospekt som genererats om företaget. Vid IPO:s där 
aktiepriset redan blivit satt eller fått ett vägledande pris, så fokuserar marknadsföringen 
istället på att få in bud från potentiella investerare. Slutligen sätts priset som aktien ska 
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ha och eventuellt allokeras aktierna ifall det skett en under- eller överteckning. Efter att 
detta gjorts brukar aktien säljas på den valda aktiemarknaden inom några arbetsdagar 
(Jenkinson & Ljungqvist, 2001, s. 15-21).  
 
2.2 Den svenska aktiemarknaden 
 
De svenska börserna som har bolag som utgör urvalet i den aktuella studien är Nasdaq 
Stockholm, First North, Nordic MTF, Aktietorget samt Alternativa aktiemarknaden. 
Nedan följer en genomgång av vilka i regler och villkor som gäller för respektive börs 
samt en beskrivning av karaktärerna på bolagen som är listade på respektive marknad. 
 
I Sverige följer alla bolag som är listade på den svenska reglerade aktiemarknaden Svensk 
kod för bolagsstyrning (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2016). Den senaste upplagan 
av denna kod är från 1 december 2016, och målgruppen för detta regelverk är Nasdaq 
Stockholm samt NGM Equity, då dessa två marknader är de enda reglerade marknaderna 
i Sverige. Det betyder att de andra listorna som har bolag som ingår i urvalet av vår studie 
inte följer denna kod. Ingen av bolagen i vårt urval har heller noterats på NGM Equity, 
vilket betyder att man kan bortse från den börsen. För First North gäller regler som är 
satta av First North själv, där regleringen är något tunnare än den för Nasdaq Stockholm 
(Nasdaq, u.å.). För bolagen som noterats på Nordic MTF följer de ett internt regelverk 
som trädde i kraft 3 juli 2016 (NGM, 2016). För Aktietorget måste bolagen som är 
noterade där följa, precis som med Nordic MTF, ett internt regelverk som härstammar 
från aktiebolagslagen. Senaste versionen av deras “Noteringsavtal” är från 3 januari, 2018 
(Aktietorget, 2018). Alternativa Aktiemarknaden har sex bolag i vårt urval och bolagen 
som är listade på Alternativa Aktiemarknaden skiljer sig lite jämfört med resterande 
aktiemarknader, då det är en aktiemarknad som erbjuder handel av värdepapper på 
bestämda tidpunkter, ofta en gång varje månad (Alternativa, u.å.). Alternativa är nu en 
del av Pepins Group, en grupp som erbjuder både crowdfunding, aktiehandel och 
community under ett tak. De är under Finansinspektionens tillsyn (Pepins Group, u.å.). 
Alternativa Aktiemarknaden erbjuder som sagt bara handel under förutbestämda 
handelsperioder. Trots detta så har vi valt att ta med bolagen som noterats på Alternativa 
Aktiemarknaden, då bolagen håller samma offentlighet som andra börsnoterade bolag 
och det finns ett aktiepris för samtliga bolag, vilket gör att man kan jämföra dessa bolag 
med börsnoterade bolag.  
 
Det som kännetecknar både First North, Nordic MTF och den Alternativa 
aktiemarknaden är att de är till för små- eller medelstora bolag. För vår studie innebär det 
att det kan finnas förklarliga skillnader i storlek samt tillväxttakt på bolagen som noteras 
på Nasdaq Stockholm jämfört med First North eller Nordic MTF, där de två sistnämnda 
listorna, om man tar i beaktning informationen från Nasdaq och NGM, kommer att ha 
mindre bolag med högre tillväxttakt. Detta är bra för vår studie, då delsyftet ämnar att 
undersöka om en börsnotering leder till olika förändringar av den finansiella prestationen, 
beroende på storleken på företaget.  
 
2.3 Finansiell prestation 
 
I Start Up & Run a Business in Sweden (2010) förklarar författaren att en av de vanligaste 
orsakerna till varför företag går i konkurs är för snabb tillväxt. Författaren förklarar vidare 
att detta är vanligt förekommande hos nystartade bolag. Man kan ha en bra affärsidé och 
uppvisa en god lönsamhet i början, men om man expanderar för fort kan det få svåra 
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konsekvenser, där verksamheten kan bli för dyr att kontrollera (Lundén & Svensson, 
2010, s.157). För att undersöka tillväxten på företagen i vårt urval har därför nyckeltalen 
omsättnings- och vinsttillväxt tagits med som tillväxtmått i den aktuella studien, då bägge 
nyckeltalen förklarar tillväxten för företag. En studie som också använt sig av 
omsättningstillväxt som ett mått på lönsamhet är Jain & Kini (1994, s. 1699-1726). De 
menade att omsättningstillväxt är ett mått som kan ge en förklaring för hur den operativa 
lönsamheten utvecklats de första åren efter att företaget genomfört en IPO. 
 
Ledningen för ett företag förväntas att klargöra företagets långsiktiga och kortsiktiga 
lönsamhetsmål, där dessa lönsamhetsmål är baserade på beräkningar av avkastning 
grundat på uppgifter om företagets nuvarande inkomster och kapital (Johansson, 1998, s. 
7-11). Att enbart fokusera på periodiska vinster, som årets resultat, när man granskar 
lönsamheten för företag ger en förenklad bild som många gånger inte fullt förklarar hur 
det går för företaget. Johansson (1998, s. 7-11) förklarar vidare att vinsten kan ses som 
intäkter till företagets aktieägare. För att bestämma hur tillräcklig denna inkomst är bör 
man dock sätta det i förhållande till mängden eget kapital samt totalt kapital i företaget. 
Detta ges av nyckeltalen avkastning på eget kapital samt avkastning på totalt kapital. 
Avkastning på eget kapital förklarar vinsten uttryckt som en viss procent av aktieägarnas 
kapital, medan avkastning på totalt kapital förklarar rörelseresultatet uttryckt som en viss 
procent av det totala kapitalet. Dessa två nyckeltal fungerar bra som ett mått på lönsamhet, 
där även liknande studier har använt sig av dessa lönsamhetsmått (Pástor et al., 2009, s. 
3005-3025; Qian & Li, 2003, s. 881-887). Detta stärker användandet av avkastning på 
eget kapital och avkastning på totalt kapital som lönsamhetsmått även i denna studie.  
 
Att få med både tillväxten samt lönsamheten för företagen i den aktuella studien ger en 
bra grund till att beskriva den finansiella prestationen för företagen i urvalet. I kapitel 5 
(resultatet) redovisas tre hypoteser som har konstruerats för att kunna besvara den aktuella 
studiens syfte, där dessa hypoteser grundar sig på nyckeltalen omsättningstillväxt, 
vinsttillväxt, avkastning på eget kapital samt avkastning på totalt kapital. 
 
2.4 Pecking order theory 
 
Pecking order theory är en av de mest kända teorierna inom kapitalstruktur och teorin 
började först utvecklas av Donaldson (1961). Teorin modifierades och förtydligades dock 
vid ett senare tillfälle av Majluf & Myers (1984). De fokuserade i sin studie på valet av 
kapitalstruktur och främst på vilken finansieringsform som ett företag föredrar vid 
finansiering av olika typer av investeringar, givet att ledningen har en bättre insikt och 
kunskap om företagets finansiella situation än vad aktieägarna har. Författarna menade 
på att informationsasymmetrin som finns mellan ledningen och aktieägarna leder till att 
aktieägarna inte kan vara säkra på att företagets framtida finansiella potential är så pass 
stark som ledningen antyder, och att aktieägarna därför kräver en högre riskpremie för att 
delta i en nyemission eller börsnotering. Vidare menade Majluf & Myers (1984) att detta 
leder till att företag borde välja att emittera/sälja aktier för att finansiera verksamhetens 
investeringar enbart som sista utväg. Istället borde företagen främst finansiera sig med 
hjälp av internt genererade medel (sparade vinster), och för det kvarstående 
finansieringsbehov som sedan finns använda sig av lån, framför försäljning av aktier, där 
lån med lägre risk (och därmed lägre ränta) föredras framför mer riskfyllda lån (Majluf 
& Myers, 1984).  
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Kortfattat betyder alltså Pecking order theory att företag bör välja den finansieringsform 
som är billigast. Det är därför logiskt att företag i första hand bör finansiera sina 
investeringar genom att återinvestera tidigare vinster. Om företaget däremot går med 
förlust och inte har några sparade vinstmedel, alternativt om de sparade vinstmedlen inte 
är tillräckliga så argumenterar Pecking order theory att företaget ska välja att ta upp lån 
för att finansiera det återstående kapitalbehovet. Företaget bör då välja den låneform som 
ger så låg räntekostnad som möjligt. Skulle företaget inte ha möjlighet att ta upp ett lån, 
eller om ett lån inte kan fås till en rimlig räntenivå, så ska företaget i sista hand välja att 
ta in kapital genom försäljning av aktier. Detta kan dock innebära en utspädning och 
eventuellt en värdeminskning av de gamla aktieägarnas innehav, eftersom att nyheten om 
att ett företag ska genomföra en nyemission ofta leder till en negativ aktiekursutveckling 
(Majluf & Myers, 1984).  
 
Även om det finns många studier som stöder att företag i olika stor utsträckning brukar 
agera i enlighet med Pecking order theory så finns det också studier som tyder på 
motsatsen, det vill säga att företags val av finansieringsform skiljer sig från vad Majluf 
& Myers (1984) ansåg vara den optimala rangordningen av finansieringsform. Till 
exempel så fann Helwege & Liang (1996, s. 456-458) i sin studie på bolag som 
börsnoterats under början av 80-talet inget starkt samband mellan företagens val av 
finansieringsform och den rangordning som föreslås av Pecking order theory.  
 
Eftersom vi ämnar att undersöka om en börsnotering leder till en förändring av den 
finansiella prestationen för ett företag, så anser vi att det är relevant att utgå från Pecking 
order theory när vi genomför vår studie. Enligt Pecking order theory så bör försäljning av 
aktier (exempelvis via en börsnotering) vara det minst föredragna 
finansieringsalternativet för ett företag. Vi misstänker därför att företag som väljer en 
börsnotering framför andra finansieringsformer för att få in kapital har svagare framtida 
utsikter och därför med större sannolikhet kommer visa upp sämre lönsamhet och tillväxt 
efter noteringen. Detta ger en bra grund för uppbyggandet av de tre hypoteser som finns 
i den aktuella studien (avsnitt 5.1), då dessa ämnar att svara på vilken effekt en 
börsnotering har på ett företags finansiella prestation.   
 
2.5 Agency cost theory: separation of ownership and control 
 
Agentkostnader är något som uppstår i organisationer där det inte är kostnadsfritt att 
verkställa kontrakt med andra parter (Fama & Jensen, 1983, s. 301-325). I kontraktet ska 
en eller flera personer, så kallade “principal(s)” eller uppdragsgivare, anlita en agent som 
ska utöva tjänster å deras vägnar. Om båda parterna är ute efter att maximera sin nytta, så 
finns det incitament för agenten att inte alltid agera utifrån att maximera uppdragsgivarens 
nytta (Jensen & Meckling, 1976, s. 308). Sådana agentproblem uppstår bland annat när 
man ska strukturera och styra en organisation. Exempel på det i en företagsverksamhet är 
när man tillsätter en ledning i företaget, där ledningen enbart har ett litet eller obefintligt 
ägande, utan enbart är inhyrda för att styra och leda verksamheten. Därav uppstår ofta ett 
agentproblem, då en agent (exempelvis den verkställande direktören) fattar beslut som 
påverkar andra parter (aktieägarna). Att kontrollera detta agentproblem menar Fama & 
Jensen är extra viktigt i situationer där agenterna som fattar beslut inte får någon större 
andel av den eventuella lönsamhetsförändringen som kan ske från de beslut som de tar 
(1983, s. 304).  
 



 

 13 

Agentkostnader för företagsstyrning uppkommer alltså på grund av att ägarna i regel har 
en högre exponering mot den risk och den avkastning som företaget genererar jämfört 
med vad en agent har (Fama & Jensen, 1983, s. 304-307). Till exempel så har en VD som 
inte äger aktier i bolaget inte lika stor exponering som ägarna har mot den uppsida som 
finns ifall företaget investerar och tar kalkylerade risker för att öka de framtida vinsterna. 
Då VD:n, även utan något eget ägande i företaget, ändå är exponerad mot risken i 
företaget (det vill säga riskerar att förlora jobbet alternativt få sänkt lön) så finns det i 
detta fall en risk att en agentkostnad uppstår i form av lägre framtida vinster. Detta kan 
hända om företaget har en riskaversiv VD som därmed väljer bort projekt/investeringar 
som han anser vara riskfyllda då han upplever att hans uppsida/belöning om investeringen 
går väl är begränsad samtidigt som han potentiellt riskerar att förlora allt om investeringen 
går fel (Fama & Jensen, 1983, s. 305-307).  
 
Problemet med att ledningen kan agera allt för riskaversivt för företagets och aktieägarnas 
bästa brukar i vanliga fall försöka undvikas genom att utforma en ersättningspolicy till 
personer i ledande befattningar där man skapar incitament för ledningen att agera i 
aktieägarnas intresse. Detta sker till exempel genom att en stor del av den totala 
ersättningen utgörs av till exempel bonus och aktieoptioner, vilka gör att exempelvis 
VD:ns totala ersättning beror på hur pass bra företaget har presterat ur aktieägarnas 
perspektiv (Ivey Business Journal, 2004). Denna ersättningsstruktur motverkar i regel en 
överdriven riskaversitet i de beslut som ledningen tar eftersom att både bonus och 
aktieoptioner gör att ledningen i större utsträckning får ta del av företagets framgångar 
och därmed är mer villiga att ta risk för att skapa tillväxt och avkastning för aktieägarna. 
Dock har detta även risken att slå i motsatt riktning och leda till att ledningen istället tar 
överdrivet höga risker med hopp om att kunna tjäna väldigt mycket pengar samtidigt som 
det “enda” de riskerar om risktagandet går fel är att förlora sina jobb.  
 
En till aspekt i ägarstruktur som ofta uppmärksammas efter en IPO är hur stor andel 
ägande ursprungliga ägare och entreprenörer har kvar efter börsnoteringen. Jain & Kini 
har skrivit en studie angående detta område i The Post-Issue Operating Performance of 
IPO Firms (1994, s. 1699-1726). I den slog de fast att det fanns ett samband mellan 
förändringen i ägarstruktur för ursprungliga entreprenörer och det operativa resultatet hos 
bolag som precis genomgått en IPO. Mer detaljerat betydde det att desto högre ägarandel 
som ursprungliga entreprenörer hade kvar av sitt bolag efter en IPO, desto bättre 
presterade bolaget rent operativt efter börsnoteringen. Så fort ursprungliga entreprenörer 
säljer av andelar av sina aktier, som de gör vid en IPO, så minskar deras incitament att 
fortsätta skapa lika hög nytta för dem själva. Detta då de inte längre äger lika stor andel 
av företaget och därav inte heller får ut lika mycket av den lönsamhet som företaget 
producerar (Jensen & Meckling, s. 313-319). Detta kan förklara utfallet i Jain & Kinis 
(1994) studie, eftersom det fanns ett samband mellan operativt resultat och förändring av 
ägarstrukturen efter en IPO. 
 
Det samband mellan ägarstrukturen och förändring i lönsamhet som Jain & Kini (1994, 
s. 1699-1726) hittat i sin studie ger ett intressant perspektiv för denna studie. Detta då 
Capasso et al. (2005) också menar att en börsintroduktion leder till större incitament för 
ledningen att skapa värde åt företaget. Dessa två studier motsäger varandra, då den ena 
menar att ett mindre ägande från ledningen leder till minskat incitament för ledningen att 
skapa värde åt företaget, medan den andra menar att en börsnotering istället leder till att 
ledningen får ökat incitament genom aktieoptioner. Bägge dessa argumenterar för en 
intressant händelse som kan ske ifall en börsnotering genomförs och det la också grund 
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till våra underhypoteser som finns i denna studie (avsnitt 5.1). Dessa underhypoteser 
ämnar att undersöka om den effekt en börsnotering har på ett företags finansiella 
prestation ser annorlunda ut beroende på om företaget är litet eller stort. Eftersom små 
företag tenderar att ha ett större privatägande än stora, så faller det Jain & Kinis (1994, s. 
1699-1726) studie påvisade bättre in på små bolag, då ledningen många gånger kommer 
att få ett mindre ägande efter börsnoteringen och därav få mindre incitament till att skapa 
värde. Detta i sin tur bör därför betyda att mindre företag i större utsträckning än stora 
upplever sämre lönsamhet, utifrån både agentteorin samt Jain & Kinis studie. För stora 
företag tenderar dock ägandet och styrningen att redan vara separerad. Att då genomföra 
en börsnotering kan effektivisera ledningen, då de kan få större incitament till att skapa 
värde åt företaget genom aktieoptioner. 
 
2.6 Market timing theory 
 
Företag vill i sin strävan att maximera värdet för aktieägarna se till att utnyttja 
svängningar i marknadsvärdet på företagets aktier. Denna strävan studerades av Baker & 
Wurgler (2002) som genomförde en undersökning där de studerade sambandet mellan 
aktiemarknaders nuvarande och historiska värdering med företags vid studiens 
genomförande aktuella kapitalstruktur. Författarna utgår i sin studie från antagandet att 
företag sysslar med så kallad ”equity market timing” som innebär att de utnyttjar 
svängningar i värderingar på aktiemarknaderna och därmed svängningarna i kostnaden 
att ta in kapital via börsnoteringar och nyemissioner relativt andra former av finansiering. 
Baker & Wurgler ville med sin studie undersöka hur equity market timing påverkar 
företags kapitalstruktur, och om effekterna från företagens försök att använda sig av 
equity market timing har en kortsiktig eller långsiktig påverkan på företagens 
kapitalstruktur.   
 
Baker & Wurgler undersökte ett urval på 2839 stycken företag som noterades någon gång 
under perioden 1968 till 1999 och använde sig av regressionsanalyser för att testa om det 
fanns något samband mellan företagens kapitalstruktur och de tidigare värderingarna på 
aktiemarknaderna. Författarna använde sig i sin studie av relationen mellan företagens 
marknadsvärde och värdet på företagets egna kapital för att uppskatta hur pass högt 
värderade bolagen var och har varit. De jämförde sedan dessa nuvarande och historiska 
värderingar med företagens aktuella kapitalstruktur, och de fann då ett tydligt samband 
mellan de två variablerna. Författarna fick signifikanta resultat visade på att företag 
faktiskt tenderar att i stor grad ägna sig åt equity market timing, och att det har en 
påverkan på företagens kapitalstruktur. Baker & Wurgler såg att de värderingar som rått 
på marknaden satt sina spår i företagens val att välja att sälja aktier eller inte, och att dessa 
effekter sitter kvar i många år. Till exempel fann de att företags kapitalstruktur år t var 
påverkad av de värderingar som rådde på marknaden så långt tillbaka i tiden som år t -10 
(Baker & Wurgler, 2002, s. 3).  
 
Det faktum att Baker & Wurgler kom fram till att företag tar aktiemarknadernas 
övergripande värdering i beaktning vid besluten över hur de ska finansiera sig betyder att 
företag kommer föredra att välja att genomföra nyemissioner och även börsnoteringar, 
som är fokuset för vår studie, då marknaden är högt värderad och de därmed har god 
möjlighet att sälja sina aktier till ett högt pris. Detta betyder att valet att börsnotera ett 
företag kan styras av aktiemarknadens värdering snarare än om börsnoteringen faktiskt 
är ett optimalt val givet att företaget vill åstadkomma så god framtida finansiell prestation 
som möjligt. Det finns alltså en risk att företag genomför sin börsnotering av fel motiv, 
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och därmed kan gå miste om många av de fördelar som är associerade med att börsnotera 
ett företag. Vi tycker därför att Baker & Wurgler´s market-timing theory är intressant att 
ha i åtanke när vi utvärderar och analyserar resultaten från vår studie, då deras teori kan 
tolkas som att många företag börsnoterar sig av fel anledning och därmed löper en större 
risk att inte uppnå en god finansiell utveckling efter börsnoteringen. Av denna anledning 
är det också intressant att se om det finns något samband mellan en börsnotering och en 
förändring av den finansiella prestationen för ett företag, och om detta samband i så fall 
visar på en förändring av den finansiella prestationen till det sämre efter noteringen. 
 
De två föregående teorierna som nämnts i detta kapitel, nämligen Pecking order theory 
och Agency cost theory, argumenterar båda för hur en börsnotering kan påverka ett 
företags lönsamhet. Pecking order theory menar att en börsnotering ger signaler om dålig 
lönsamhet, då företaget som genomför den inte har andra alternativ att finansiera tillväxt. 
Agency cost theory menar att det finns ett samband mellan ägarstrukturen i ett företag 
och förändring i lönsamhet, där en liten andel ägande från ledningen leder till sämre 
incitament för ledningen att skapa värde åt företaget. Dessa två teorier utgör en bra grund 
för uppbyggandet av hypoteserna vi har i avsnitt 5.1. Market timing theory ämnar dock 
istället att förklara om företag tenderar att börsnoteras under perioder där marknaden är 
högt värderad. Eftersom att vår undersökningsperiod är 2008-2013, så innebär det att det 
finns företag i vårt urval som har börsnoterats under 2008-2009, då finanskrisen ägde 
rum. Utifrån Market timing theory bör detta innebära att färre bolag börsnoterades mellan 
2008-2009, för att istället börsnoteras 2010-2011 då den svenska marknaden befann sig i 
ett bättre stadie (Avanza, u.å.). 
 
2.7 Anledningar till varför man gör IPO  
 
Teorierna som nämnts i detta kapitel, nämligen Pecking order theory samt Agency cost 
theory, har bägge en negativ syn på börsnoteringar. Pecking order theory argumenterar 
att försäljning av aktier bara ska göras som sista utväg när det kommer till att finansiera 
projekt för sin verksamhet. Interna vinster är det som bör användas först och om det inte 
finns interna vinster, så bör företagen använda sig av lån och som sista utväg använda sig 
av försäljning av aktier (Majluf & Myers, 1984). Agency cost theory menar att som 
företagare minskar incitamentet att producera lika stor nytta åt företaget, då ägarandelen 
minskar (Jensen & Meckling, 1976). Detta betyder att ett liknande privatägt företag 
kommer ha mindre agentkostnader mellan ledningen och ägarna än företaget som väljer 
att börsnoteras. Dessa agentkostnader kan potentiellt hämma det börsnoterade bolagets 
produktivitet.  
 
Bägge dessa studier har något gemensamt i deras syn på försäljning av aktier och det är 
att de tyder på att det är negativt för företagets framtida utveckling med försäljning av 
aktier, vilket görs vid en börsnotering. Fördelarna med en börsnotering är dock många, 
något som även diskuterats i problembakgrunden och problemdiskussionen. Det ökar 
företagets möjlighet att finansiera sin tillväxt, då det underlättar en fusions- och 
förvärvsstrategi. Marknadsföring blir enklare, vilket gör att företaget kommer bli mer 
igenkänt på finansmarknaden och därav också förbättra sin förhandlingsförmåga. Därmed 
leder det till lägre ränta på nya såväl som befintliga lån. En börsnotering kan också minska 
på agentkostnader, ifall ägandet och ledningen redan är separerad innan börsnoteringen. 
Detta genom aktieoptioner, där agenterna i bolaget kommer ha mer incitament att skapa 
värde åt bolaget. Ledningens effektivitet kan också komma att öka med en börsnotering, 
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då man kommer att ha ett aktiepris kopplat till bolaget som blir en indikation på hur 
företaget presterar (Capasso et al., 2005). 
 
När man tar i beaktning dessa fördelar så kan man framför allt se att Pecking order theory 
och dess inställning till finansieringsalternativ inte alltid ger en rättvis bedömning på 
försäljning av aktier, då en börsnotering faktiskt många gånger kan ge positiva effekter 
för ett företag. Förutom fördelarna med en börsnotering, så måste man även ta hänsyn till 
anledningarna bakom att företag väljer att börsnotera sig. Från Brau & Fawcetts studie 
(2006-2, s. 107–117) besvarade de ekonomichefer som var med i urvalet att 
anledningarna till IPO:s var att lättare kunna genomföra en fusion- och förvärvsstrategi, 
etablera ett marknadsvärde, stärka företagets rykte, öka antalet ägare, tillåta ägarna att 
diversifiera sina innehav samt att minska företagets kapitalkostnad. Vidare förklarade 
Bancel & Mittoo (2009) att ekonomichefer från europeiska länder menade att de största 
anledningarna till en IPO var att stärka företagets rykte, anskaffa kapital för att expandera 
bolaget samt stärka företagets finansiella flexibilitet genom att bland annat förbättra 
företagets förhandlingsförmåga med banker.  
 
Dessa motiv, samt fördelarna som nämns i Capasso et als. studie (2005), ger en insyn i 
att en börsnotering har fördelar som kan innebära en positiv utveckling i företagets 
framtid. Teorierna om Pecking order samt Agency cost har samtidigt givit oss kunskap i 
vad som kan beskriva att börsnoteringar kan leda till försämrad prestation för bolaget 
långsiktigt. Denna kunskap kommer sedan att användas vid diskussionen samt slutsatsen 
av resultatet.   
 
2.8 Tidigare studier 
 
I detta avsnitt redogörs tidigare studier som undersökt vilken påverkan en börsnotering 
har på ett företags finansiella prestation. Studierna som kommer redovisas i avsnittet är 
internationella och anledningen bakom detta är för att det var svårt att hitta svenska 
studier som undersökt den påverkan en börsnotering har på ett företags finansiella 
prestation/lönsamhet. Detta styrker också relevansen som vår studie har, då den kommer 
att bidra till att fylla en kunskapslucka som existerar inom ämnesområdet börsnoteringar 
på den svenska aktiemarknaden.  
 
Exempel på en studie som undersökt den operativa lönsamheten för företag som 
genomfört börsnoteringar är Ahmad-Zaluki (2008). De har i sin studie undersökt den 
operativa lönsamheten samt earnings management för 254 börsnoterade företag mellan 
perioden 1990-2000. Studien har använts sig av EBIT/OMSÄTTNING samt 
EBIT/(OPERATIVA TILLGÅNGAR) för att mäta tillväxt och även denna studie kom fram 
till att lönsamheten är svagare efter en börsintroduktion jämfört med innan. Vidare kunde 
författaren också fastställa att den operativa lönsamheten som företag upplever innan 
börsnoteringen kan beskrivas av att ledningen bedriver earnings management, för att 
företaget ska vara så högt värderat som möjligt vid börsnoteringen.  
 
Carpenter & Rondi (2006) har i sin studie gjort en jämförelse mellan italienska och 
amerikanska företag som genomfört börsnoteringar. De har kunnat fastställa att 
amerikanska företag har högre tillväxt än italienska, där dock italienska företag tenderar 
att vara större än amerikanska företag när de genomför en börsnotering. Motiven till 
varför de italienska företagen genomförde sina börsnoteringar var framför allt för att de 
större aktieägarna skulle kunna diversifiera sitt kapital, medan amerikanska istället gjorde 
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det för att få in kapital till företaget så det blir enklare för bolaget att växa. Vidare kan 
man också se att vid jämförelse med perioden innan och efter börsnoteringen för bolagen 
i urvalet, så uppvisade företagen generellt sätt en sämre lönsamhet samt en lägre 
belåningsgrad.  
 
En annan studie som undersökt den operativa lönsamheten (finansiella prestationen) för 
företag som genomfört en börsnotering är Coakley et al. (2007). De har i sin studie 
undersökt den operationella lönsamheten för företag efter deras börsnoteringar, där 
urvalet är indelat i två grupper. En grupp som är uppbackade av venture-capital företag, 
medan den andra gruppen inte är det. Företagen som undersöks är börsnoteringar som 
skett på London Stock Exchange mellan perioden 1985-2003. I denna studien har den 
operativa lönsamheten mätts genom TURNOVER/ASSETS och EBIT/ASSETS, där den 
sistnämnda även kallas avkastning på totalt kapital. Precis som med studien som nämnts 
i stycket ovan, så påvisade även denna studie en minskad lönsamhet efter börsnoteringen 
jämfört med innan. Dock var denna slutsatsen inte robust, då den signifikanta 
minskningen i lönsamhet framför allt förklarades av 1998-2000 års bubble years. 
Företagen som börsnoterades mellan 1985-1997 och 2001-2003 underpresterade inte. 
Vad gäller skillnader i lönsamhet mellan venture capital uppbackade samt icke venture 
capital uppbackade företag så fann författarna ingen signifikant skillnad.  
 
Jain & Kini (1995) har, precis som Coakley et al. (2007), genomfört en studie som riktar 
in sig på att undersöka den operativa lönsamheten för företag som genomfört 
börsnoteringar, där en grupp är uppbackade av venture capitalists och en annan inte är 
det. I denna studie fick de dock fram att företag som är uppbackade av venture capitalists 
upplever bättre lönsamhet efter sin börsnotering än företag som inte är det. De kunde även 
fastställa att företag som är uppbackade av venture capitalists var högre värderade vid sin 
börsnotering än företag som inte var det. Detta kan även kopplas till earnings 
management.  
 
Jain & Kini har även skrivit ytterligare en studie (1994, s. 1699-1726), där denna istället 
riktar in sig på den operativa lönsamheten för företag som genomför börsnoteringar, utan 
att ta hänsyn till venture capitalists. I denna studie bestod urvalet IPOs som skett mellan 
1976-1988, där slutgiltiga urvalet bestod av 2126 företag. Den operativa lönsamhet är i 
studien definierad som avkastning på totalt kapital samt kassaflödet delat på totala 
tillgångar. De har även undersökt tillväxten i andra finansiella nyckeltal, såsom 
omsättning, ”asset turnover” och investeringar. Vidare har de använt sig av en 
tvärsnittsregression för att räkna ut lönsamheten för företagen i urvalet. Av studien fick 
de fram att en börsnotering leder till en minskad operationell lönsamhet efter jämfört med 
innan börsnoteringen. De fick även fram att företag som genomför börsnoteringar 
upplever starkare tillväxt i omsättning och investeringar.  
 
Kim et al. (2004) har även dem skrivit en studie som handlar om hur den operativa 
lönsamheten utvecklats för företag efter sin börsnotering. I deras studie undersöker de 
133 företag som genomgått en börsnotering i Thailand, där författarna menar att 
asymmetrisk information är högt förekommande tack vare att marknadsstrukturen inte är 
lika utvecklad som för mer välutvecklade länder. Tack vare denna informationsasymmetri 
har de undersökt om det finns något samband mellan ägarstruktur och operativ lönsamhet 
i samband med en börsnotering. Författarna har även dem kommit fram till att 
lönsamheten generellt sätt minskar efter en börsnotering. De har dock inte hittat något 
positivt samband mellan ägarstruktur och Post-IPO performance.   



 

 18 

 
Mikkelson et al. (1997) har också gjort en studie som fokuserar om det finns ett samband 
mellan ägarstruktur och lönsamhet efter en börsnotering. Likt studien som nämnts ovan, 
så hittade de inte något signifikant resultat att detta existerar. De kom istället fram till att 
det är storleken på företaget, åldern på företaget samt nyemissioner efter börsnoteringen 
som istället beskriver variationen i lönsamhet efter börsnoteringen. 
Lönsamhetsskillnaden mellan små och stora företag skiljde sig signifikant, där medianen 
för small and startup companies är lägre än liknande företag som inte är börsnoterade. 
Denna skillnad hade dock inte en signifikant skillnad för stora företag som jämfördes med 
liknande icke-noterade bolag. Vidare kunde dock författarna fastställa att stora företag 
hade sämre lönsamhet efter sin börsnotering jämfört med innan.  
 
Avslutningsvis har även Wang (2005) genomfört en studie som undersöker förändringen 
av den operativa lönsamheten för kinesiska företag i samband med deras börsnotering. 
Studien utgörs av 747 företag som börsnoterats någon gång mellan 1994-1999. Vidare 
har lönsamhet mätts genom nyckeltalen avkastning på totalt kapital samt 
OMSÄTTNING/TILLGÅNGAR. Precis som för de andra studierna som nämnts i detta 
avsnitt, så uppvisade även företagen i detta urval en signifikant försämring av sin 
lönsamhet efter börsnoteringen.  
 
Sammanfattningsvis kan man se att utfallet av en börsnotering har lett till en försämrad 
lönsamhet efter en börsnotering. Detta är också något som kommer att märkas i vår studie, 
något som dock kommer att redovisas i resultatkapitlet (kapitel 5). Flera av studierna som 
har nämnts i detta avsnitt har kombinerat ägarstruktur med operativa lönsamheten efter 
en börsnotering. Eftersom denna studie primärt ämnar att undersöka skillnaden i 
finansiell prestation innan samt efter en börsnotering har dock mer fokus lagt på att 
redovisa förändringen av lönsamhet som samtliga studier som nämnts i detta avsnitt har 
fått fram. Nedan följer en tabell som sammanfattar studierna som har presenterats: 
 
Tabell 1. Sammanfattning av tidigare studier 

Forskare Tidsperiod Land Utfall av börsnotering 
Ahmad-Zaluki 1990-2000 Malaysia Försämrad lönsamhet 
Carpenter & Rondi 1977-1999 Italien & USA Försämrad lönsamhet 
Coakley, Hadass & 
Wood 

1985-2003 Storbritannien Försämrad lönsamhet 

Jain & Kini (1995) 1976-1988 USA Försämrad lönsamhet 
Jain & Kini (1994) 1976-1988 USA Försämrad lönsamhet 
Kim, Kitsabunnarat & 
Nofsinger 

19871993 Thailand Försämrad lönsamhet 

Mikkelson, Partch & 
Shah 

1980-1983 USA Försämrad lönsamhet 

Wang 1994-1999 Kina Försämrad lönsamhet 
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3. Vetenskaplig Metod 

I detta kapitel kommer inledningsvis vår förförståelse, vetenskapliga utgångspunkter och 
det vetenskapliga angreppssättet att presenteras. Därefter redogörs forskningsstrategin 
och studiens perspektiv. Avslutningsvis redogörs vår litteratursökning och 
litteraturgranskning. 

 
3.1 Förförståelse 
 
Wallén (1996, s. 33 & 81) förklarar att det är viktigt att ta hänsyn till forskarnas 
förförståelse, då denna kan påverka studien. Även Johansson-Lindfors (1993, s. 25) 
förklarar att tidigare erfarenheter och förföreställningar är faktorer som kan påverka 
forskare i en studie. Hon menar att man inte föds in i något förhållningssätt till världen, 
utan att detta är något som härstammar från ens sociala bakgrund, utbildning och 
praktiska egenskaper. Författaren förklarar vidare att förförståelsen kan delas in i två 
grupper: förstahands- samt andrahandsförförståelse. Förstahandsförförståelse handlar om 
erfarenheter man anskaffat sig från självupplevda händelser, medan 
andrahandsförförståelse är erfarenheter som man fått från läroböcker, 
forskningsrapporter, föreläsningar etc (Johansson-Lindfors, 1993, s. 76). I vårt fall är vår 
förförståelse mer av karaktären andrahandsförförståelse, då den kunskap vi erhållit främst 
kommer från läroböcker och föreläsningar under vår tid på Civilekonomprogrammet vid 
Umeå universitet. Dock har vi båda två praktisk erfarenhet av att investera i företag när 
de börsnoterar sig, vilket gör att vi även har förstahandsförförståelse inom området. Ett 
vanligt motargument mot objektivitet är, enligt Johansson (2011, s. 30-31), att människor 
uppfattar vad som är sanning beroende på vilket forskningsprogram man arbetar inom, 
vilket betyder att vår förförståelse är något som kan skada objektiviteten i vår studie. 
Detta är något som vi hela tiden har haft i beaktning under arbetet med studien, eftersom 
att vi vill att den ska vara så objektiv som möjligt.    
 
Förutom kunskap om börsnoteringar, så har även vår utbildning på 
Civilekonomprogrammet gett oss en bredare kunskap inom området ekonomi. Vi har 
båda valt inriktning mot finans, vilket har gett oss en djupare kunskap i hur man mäter ett 
företags lönsamhet. Detta gör det enklare för oss att beräkna och tolka lönsamheten för 
de företag som finns i vårt urval. Det är också viktigt att vi har god kunskap inom området 
företagsekonomi och börsnoteringar för att vi ska kunna genomföra en studie av hög 
kvalitet, eftersom deskriptiva studier av den karaktär som vi kommer genomföra kräver 
mer ingående kunskap om det område som ska studeras (Johansson-Lindfors, 1993, s. 
82). Utbildningen har också förbättrat vårt ekonomiska ordförråd, både när det kommer 
till svenska och engelska begrepp. Detta är något som har hjälpt oss under studiens gång, 
speciellt i början när vi läste många vetenskapliga artiklar för att få kunskap om tidigare 
studier inom samma eller närliggande forskningsområden. Många av artiklarna och 
litteraturen som vi använt oss av har varit på engelska, där kunskapen man fått av att 
kurserna som varit på engelska har varit till stor hjälp.   
 
Vi har dessutom läst statistik under vår utbildning på Civilekonomprogrammet, där en av 
oss även har läst två statistikkurser. Detta har varit till stor hjälp när vi genomfört de 
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statistiska tester som gjorts på nyckeltalen som beskriver den finansiella prestationen. 
Genomförandet av dessa statistiska tester redovisas närmare i kapitel 4 och 5.    
 
3.2 Vetenskapliga utgångspunkter 
 
Det finns två huvudsakliga vetenskapliga ställningstaganden. Dessa är kunskapssynen 
och verklighetssynen. Epistemologi är ett annat ord för kunskapssynen och förklarar vad 
som anses vara godtagbar kunskap inom ett visst ämne (Bryman & Bell, 2017, s. 47). 
Inom epistemologin finns det två olika ståndpunkter som en forskare kan anta; 
positivismen och interpretativismen/hermeneutiken. Positivismen är ett synsätt som 
menar att man bör studera den sociala verkligheten utifrån samma metoder och principer 
samt med samma verklighetsbild som används i naturvetenskapen. Detta innebär att 
vetenskapen anses vara objektiv och värderingsfri, samt att företeelser som inte kan 
bekräftas med sinnena inte ska tas i beaktning (Bryman & Bell, 2017, s. 47–49). 
Interpretativismen är ett alternativ till det positivistiska synsättet och ställer sig kritisk till 
användandet av naturvetenskapliga metoder vid undersökning av den sociala verkligheten 
och menar istället att samhällsvetenskapen kräver en högre grad av tolkning och förståelse 
för att fånga även den subjektiva innebörden av sociala handlingar, snarare än att bara 
utgå från ett objektivt synsätt (Bryman & Bell, 2017, s. 49–51). Johansson-Lindfors 
(1993, s. 39–42) menar också att eftersom positivismen enbart fokuserar på det objektiva 
och fysiska gör att det mänskliga skalas bort och att positivismen därför representerar en 
passiv människosyn, medan interpretativismen förutsätter en värld där människor har 
förmåga att ha egna individuella intentioner och åsikter som de kan handla efter.   
 
Det andra vetenskapliga ställningstagandet är verklighetssynen, där ontologi är ett annat 
ord för det. Ontologi handlar om hur man väljer att se på verkligheten, och mer specifikt 
hur man väljer att se på sociala väsen och om de ska betraktas som objektiva enheter som 
besitter en yttre verklighet, eller om de ska anses vara uppbyggda av de övriga sociala 
aktörernas uppfattningar och handlingar (Bryman & Bell, 2017, s. 52). Även ontologin 
har två huvudsakliga synsätt att utgå från. Det första är objektivismen som innebär att 
sociala företeelser ses som externa och inte påverkas av sociala aktörer. Detta skiljer sig 
från konstruktionismen, som är det andra ontologiska synsättet, som menar att de sociala 
företeelserna istället skapas av de olika sociala aktörerna (Bryman & Bell, 2017, s. 53–
54).  
 
I den aktuella studien är positivismen vårt epistemologiska ställningstagande. Detta 
eftersom att vi ska göra en kvantitativ studie där vi undersöker många olika företag. 
Därför krävs en hög grad av objektivitet i studien eftersom att tidsbegränsningen för 
denna studie gör att någon mer ingående analys och tolkning av de enskilda 
studieobjekten skulle ta för lång tid. Bryman (2012, s. 36) diskuterar också att 
positivismen är det vanligaste epistemologiska ställningstagandet när det kommer till 
kvantitativa studier. Svenning (2003, s. 75 & 86) förklarar att en kvantitativ studie 
fungerar bra om man vill beskriva verkligheten med hjälp av vissa variabler. Detta passar 
in bra i den aktuella studien, då verkligheten i studien beskrivs av de fyra nyckeltalen 
omsättningstillväxt, vinsttillväxt, avkastning på eget kapital och avkastning på totalt 
kapital.  
 
Vidare utgår denna studie från objektivismen som det ontologiska ställningstagandet. 
Detta innebär att företagen själva befinner sig i sin verklighet och inte påverkas av yttre 
sociala aktörer, vilket indikerar en mer objektiv och ensidig verklighet snarare än 
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mångsidig och relativ (Bryman & Bell, 2017, s. 52–54). Då vi granskar 
resultatutvecklingen innan och efter en börsnotering för en rad olika företag i olika 
branscher och av olika storlek krävs det, precis som i positivismens ställningstagande, att 
studien håller en hög grad av objektivitet. Det är viktigt att inga subjektiva åsikter eller 
tankar influerar resultatet, då det isåfall kan ge en förvrängd verklighet för de 
börsnoterade bolag som undersöks i denna studie.  
 
3.3 Vetenskapligt angreppssätt och forskningsstrategi 
 
Johansson-Lindfors (1993, s. 54–55) förklarar att det vetenskapliga angreppssättet 
handlar om vilka angreppssätt forskaren använder sig av för att närma sig den empiriska 
verkligheten. Den empiriska verkligheten är den del av verkligheten som kommer till från 
empiriska studier. Vidare förklarar författaren att inom vetenskapen brukar induktion och 
deduktion diskuteras när det kommer till metod. Det induktiva angreppssättet är när 
forskningen går från empiri till teori, medan det deduktiva angreppssättet är när 
forskningen går från teori till empiri. Dessa skillnader kan också beskrivas från den 
hermeneutiska- och positivistiska kunskapssynen, där den förstnämnda handlar om 
forskning som går från empiri till teori och den sistnämnda handlar om forskning som går 
från teori till empiri. Johansson-Lindfors (1993, s. 54–55) förklarar vidare att ett enklare 
sätt att beskriva induktion och deduktion är att induktion hör samman med den subjektiva 
verklighetsuppfattningen, medan deduktion hör samman med den objektiva. Denna studie 
förhåller sig därför till det deduktiva angreppssättet, dels då den går från teori till empiri, 
vilket innebär att den även förhåller sig till en positivistisk kunskapssyn, men också för 
att utgångspunkten för studien är att den ska vara så objektiv som möjligt.  
 
Studier som förhåller sig till det deduktiva angreppssättet handlar ofta om deskriptiva 
och/eller förklarande/hypotestestande studier. Genom att gå från teori till empiri så börjar 
forskaren med att basera studien på litteraturstudier etc. för att sedan bygga upp en teori 
eller modell som ska avspegla verkligheten (Johansson-Lindfors, s. 55). Detta kan även 
kopplas till den aktuella studien, då vi började med att basera den på litteraturstudier och 
har sedan byggt upp en teori som säger hur den finansiella utvecklingen förändras efter 
en börsnotering på den svenska aktiemarknaden. 
 
Något som kan komma att skada objektiviteten i denna studie är, som nämnts tidigare i 
“Förförståelse”, vår förförståelse inom området börsnoteringar. Vetenskap måste vara 
värderingsfri för att genomföras (Bryman, 2012, s. 28) och därav faller det ett större 
ansvar på oss som forskare att vara öppensinnad för litteratur och artiklar som vi läser 
angående börsnoteringar, så att studiens håller sig objektiv. Studien har sin utgångspunkt 
i litteraturen, där studier relaterade till beslutsfattandet bakom valet att göra en IPO har 
ett stort fokus. Dessa studier beskriver motiv till samt fördelar och nackdelar med en 
börsnotering. De ekonomiska teorierna Pecking order theory och Agency cost theory är 
också två teorier som har ett stort fokus i den aktuella studien. Denna litteratur kommer 
att vara ett hjälpmedel för att analysera utfallet av de hypoteser som konstruerats i 
studiens resultatkapitel. Utifrån det kommer vi kunna se om de studier som nämnts i 
kapitel två angående börsnoteringar samt Pecking order theory och Agency cost theory 
kan appliceras i verkligheten, eller om det finns brister i dessa.  
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3.4 Perspektiv 
 
Vilket perspektiv författarna väljer att utgå ifrån när de genomför en studie har stor 
betydelse. Då samhälleliga problem i regel har flera intressenter som påverkas på olika 
sätt och i olika stor utsträckning av problemet så kan både utformningen och resultatet av 
studien signifikant skilja sig åt beroende på vilkens perspektiv studien ämnar att 
undersöka. Det är därför viktigt att författarna till en vetenskaplig studie är tydliga över 
vilket perspektiv de väljer att utgå ifrån (Svenning, 2003, s. 22–24).  
 
Denna studie ämnar att undersöka om en börsnotering leder till en förändring av den 
finansiella prestationen för ett företag. Därför utgår studien från perspektivet 
företagare/entreprenör, större aktieägare, samt övriga personer i företagsledande roller, 
det vill säga personer som har ett stort inflytande över beslutet att göra företaget publikt 
via en börsnotering. Vår förhoppning är att resultatet av vår studie ska kunna bidra med 
kunskap om hur en börsnotering påverkar den finansiella prestationen i ett tidigare 
privatägt företag, och att den kunskapen i så fall kan ge ytterligare vägledning till företag 
som står inför valet att börsnotera sig eller fortsätta driva verksamheten i privat ägande.  
 
Ett annat perspektiv som hade varit intressant att utgå ifrån är perspektivet investerare, 
och specifikt de externa investerare som deltar i börsnoteringen eller köper aktier på 
börsen tiden strax efter noteringen. Dock har vi hittat flera tidigare studier som undersökt 
detta (Teoh et al., 1998, s. 1935–1936), det vill säga avkastningen för nya investerare 
under åren efter en börsnotering. Att genomföra ytterligare en studie med perspektivet 
nya aktieägare skulle dock inte fylla en lika stor kunskapslucka.   
 
3.5 Litteratursökning 
 
Som forskare bör man vara kritisk i sitt val av teorier. Johansson-Lindfors (1993, s. 87) 
menar att man kan dela in det i två faser. Dessa är teorisökningen och teorianvändningen. 
I detta avsnitt kommer vi diskutera den teorisökning som genomförts, för att i nästa 
avsnitt redogöra för teorianvändningen.  
 
Fastställandet av utgångspunkterna för teorivalet är som regel nära förknippat med 
problemformuleringen, då denna ger indikationer på vilka teoriområden som forskaren 
bör samla information ifrån (Johansson-Lindfors, 1993, s. 87). Den aktuella studiens 
problemformulering och syfte ämnar att undersöka om en börsnotering leder till en 
förändring i ett företags finansiella lönsamhet och tillväxt, där detta mäts genom 
nyckeltalen omsättningstillväxt, vinsttillväxt, avkastning på eget kapital och avkastning 
på totalt kapital. Utgångspunkterna för teorivalet grundar sig sedan på andra studier som 
redogör för motiv, fördelar och nackdelar till varför företag genomför en börsnotering 
samt de ekonomiska teorierna Pecking order theory och Agency cost theory. Litteraturen 
bakom dessa studier och teorier har inhämtats från Google Scholar, tidsskrifter inom 
området ekonomi som exempelvis Journal of Finance och Journal of Financial Economics 
samt Umeå universitetsbiblioteks databas. 
 
För att ytterligare vidga litteratursökningen utgick vi även från andra studiers 
referenslistor för att få inspiration samt förslag på andra relevanta studier inom området 
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börsnoteringar. Vidare har vi fokuserat på att hitta källor som kombinerar börsnoteringar 
och operativ lönsamhet, snarare än finansiell prestation i form av aktiekursutveckling.        
 
3.6 Litteraturgranskning 
 
Den andra fasen i det kritiska teorivalet är, som nämnts i avsnittet ovan, 
teorianvändningen. Thurén (2013, s. 4) menar att det är viktigt att kritiskt granska den 
litteratur som utgör en studie, för att kontrollera att det som man fått fram är sant. 
Litteraturen som bygger upp den aktuella studien är studier som handlar om fördelar, 
nackdelar och motiv med att genomföra en börsnotering samt de ekonomiska teorierna 
Pecking order theory och Agency cost theory. En studie som använts i denna studie och 
som handlar om fördelar och nackdelar med att genomgå en börsnotering är Capasso et 
al. (2005). Studien är en andrahandskälla från University of Sannio och handlar om en 
jämförelse i lönsamhet mellan noterade och onoterade företag. Thurén (2013, s. 8) menar 
att det är bra om man refererar till förstahandskällor, men anledningen till varför Capasso 
et al. (2005) ändå har tagits med är för att studien hänvisar till många kända studier inom 
området börsnoteringar, där studien på ett tydligt sätt redogör för vilka förstahandskällor 
som för- och nackdelarna som redovisats i studien kommer ifrån. Vid en granskning av 
dessa förstahandskällor, så gav Capasso et als. studie samma svar, vilket gjorde att vi 
ansåg att studien hade god trovärdighet.  
 
Vidare har studien byggts på andra studier som tagit upp fördelar och motiv till 
genomförandet av en IPO. Dessa studier hämtades från ett antal olika ekonomiska 
tidskrifter. Exempel är Brau & Fawcetts studier (2006-1, s. 399-436; 2006-2, s. 107-117), 
som finns i The Journal of Finance samt Journal of Applied Corporate Finance. Detta 
stärker resultatet som dessa studier anger, då ekonomiska tidskrifter som The Journal of 
Finance, Journal of Financial Economics eller Journal of Law & Economics alla är 
tidskrifter som ofta citeras och används i andra studier.      
 
Vidare har Majluf & Myers (1984) modifiering av Pecking order theory primärt använts 
i de delar som handlar om den teorin. Donaldson (1961) var den som först utvecklade 
Pecking order theory, men anledningen till att Majluf & Myers (1984) modifiering 
föredrogs var för de i sin studie la ett större fokus på vilken finansieringsform ett företag 
föredrar vid finansiering av olika typer av investeringar, givet att ledningen har bättre 
insikt och kunskap om företagets finansiella situation än vad aktieägarna har. Detta passar 
bra in i den aktuella studiens syfte, som ämnar att undersöka om en börsnotering leder till 
en förändring av den finansiella utvecklingen för företag. Eftersom en börsintroduktion 
är en typ av finansieringsform, så kopplas Majluf & Myers studie väl till argumentationer 
man kan föra angående Pecking order theory och börsnoteringar.  
 
Inom Agency cost theory har Jensen & Meckling (1976, s. 308) samt Fama & Jensen 
(1983, s. 301-325) använts vid förklaringen av teorin. Den förstnämnda studien är en av 
de första studierna som undersökt Agency cost theory, medan den sistnämnda är en 
fortsättning på den första. Detta stärker trovärdigheten för teorin, då det är originalstudien 
som vi grundar det på. Att den även kompletteras med ytterligare en studie gör att 
ensidigheten försvinner, vilket annars kan ge en felaktig eller förvrängd bild av 
verkligheten.  
      
Jenkinson & Ljungqvists bok Going Public: The Theory and Evidence on How 
Companies Raise Equity Finance (2001) har använts som underlag för den teoretiska 
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beskrivningen av vad en börsintroduktion är. Det är en bok som byggt en teori kring hur 
företag får in kapital genom börsintroduktioner, samtidigt som den ger en kritisk 
granskning på annan IPO litteratur. Det är en bok som rekommenderas av både 
professorer inom finansiering samt högskolor och universitet, vilket stärker 
trovärdigheten.  
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4. Praktisk metod 

I detta kapitel kommer studiens praktiska metod att presenteras. Det inledande avsnittet 
kommer handla om den forskningsdesign som valts för denna studie. Vidare så 
presenteras studiens urval och bortfall, datainsamling, följt av databearbetning. Efter 
detta presenteras de finansiella nyckeltal och de statistiska tester som använts för att 
genomföra studien. Kapitlet avslutas sedan med en sammanfattande metoddiskussion.  

 
4.1 Forskningsdesign 
 
Enligt Lantz (2014, s. 22) så är framtagandet av forskningsdesignen det andra steget i en 
undersökning, där man övergår till att planera undersökningen på en mer detaljerad 
operativ nivå. Detta är ett viktigt steg i forskningsprocessen eftersom det är av stor vikt 
att använda sig av en forskningsdesign som passar den frågeställning som man ämnar 
besvara (Lantz, 2014, s. 22–23).  
 
Det finns två vanliga typer av forskningsdesign. Dessa är observationsstudie och 
experimentell studie. Den huvudsakliga skillnaden mellan de två är att i en 
observationsstudie så observerar man omvärlden som den är, utan att förändra den. I en 
experimentell studie påverkar man omvärlden genom att placera individerna i urvalet i en 
avgränsad kontext som är anpassad specifikt för att testa det fenomen som studien ämnar 
undersöka (Lantz, 2014, s. 25–26).  
 
I den aktuella studien kommer vi att använda oss av en observationsstudie. Vidare 
kommer vi att göra en så kallad retrospektiv studie som är tillbakablickande i tiden, vilket 
innebär att den baseras på något som redan hänt (Lantz, 2014, s. 27). Detta eftersom att 
vi använder oss av historiska finansiella data. När en observationsstudie sker med syftet 
att något skeende över tid ska granskas så kan man även dela in studien i en tidsseriestudie 
eller tvärsnittsstudie. En tvärsnittsstudie ämnar att observera individerna i urvalet enbart 
en gång; antingen vid ett och samma tillfälle alternativt utspritt med ett odefinierat stort 
tidsrum mellan observationerna. En tidsseriestudie (också kallad longitudinell studie) 
ämnar istället att undersöka individerna i urvalet vid flera olika tidpunkter där fokus ligger 
på att mäta någon typ av förändring över tid (Lantz, 2014, s. 27–28). Eftersom vi planerar 
att granska förändringar i företags finansiella nyckeltal över en tidsperiod så är alltså vår 
studie även en tidsseriestudie.  
 
4.2 Urval och bortfall 
 
När man gör en kvantitativ undersökning så är det ideala alltid att studera hela den 
population som man är intresserad av att undersöka (Svenning, 2003, s. 101). I vårt fall 
skulle det betyda att vi skulle undersöka alla svenska företag som noterats på en 
aktiemarknad i Sverige under alla våra valda årtal 2008 till 2013. En totalundersökning 
är dock kostsam och tidskrävande att genomföra så istället menar Svenning (2003, s. 101–
102) att man använder sig av en urvalsundersökning. Det är dock bra att ha så många 
individer som möjligt i sitt urval eftersom det minskar osäkerheten i studiens resultat 
(Lantz, 2014, s. 108). Storleken på urvalet och hur urvalet genomförts kan i efterhand 
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användas för att uppskatta till hur stor grad resultaten från en studie är representativt för 
den population man velat granska (Holme och Solvang, 1997, s. 155).  
 
När man väljer ut ett urval är det vanligt att använda sig av ett så kallat sannolikhetsurval, 
som innebär att man på något sätt slumpmässigt väljer ut undersökningsobjekten. Vidare 
är ett sannolikhetsurval konstruerat så att undersökningsresultatet ska hamna nära 
resultatet som hade getts vid en totalundersökning. Man kan även använda sig av olika 
typer av icke-sannolikhetsurval, som istället innebär att forskaren själv gör ett subjektivt 
urval som han/hon anser spegla den population som ska undersökas (Johansson-Lindfors, 
1993, s. 92–96). Då vi undersökt alla bolag som uppfyllt de kriterier som vi satt upp för 
bolagen i studien så har vi dock gjort en totalundersökning, och inte en 
urvalsundersökning. Detta stärker de resultat som studien kommer fram till då det inte 
finns några problem med att generalisera resultaten till målpopulationen, eftersom alla 
företag i målpopulationen har undersökts. Efter att ha gått igenom de bolag som noterats 
under vår valda tidsperiod (2008 till 2013) och tagit bort de företag som inte kvalificerar 
sig utifrån de bestämda avgränsningarna så bestod urvalet av 103 stycken bolag.  
 
Ett problem som kan uppstå vid tillvägagångssättet att få fram ett urval är över- eller 
undertäckning (Lantz, 2014, s. 116). Övertäckning innebär att urvalet innehåller individer 
som inte borde vara där och undertäckning innebär att individer som ska vara i urvalet 
saknas. Risken för att den aktuella studien blivit utsatt för antingen över- eller 
undertäckning är liten, då data hämtats från både skatteverket samt nyemissioner.se, där 
bägge dessa hemsidor kan beskriva vilka företag som börsnoterats på den svenska 
aktiemarknaden mellan 2008-2013.    
 
Med bortfall menas de individer som ursprungligen fanns med i det tänkta urvalet men 
som av olika anledningar fallit bort under studiens gång (Lantz, 2014, s. 173). I den 
aktuella studien består urvalet av företag som börsnoterades på den svenska 
aktiemarknaden mellan 2008 och 2013. Dessa årtal valdes ut dels för att vi ville granska 
företag som noterades relativt nära varandra tidsmässigt för att inte studien ska påverkas 
för mycket av att företagen noteras i olika marknadsförhållanden, men också för att vi 
ville ha en period som gav tillräckligt många bolag till vårt urval.  
 
För att få tillräcklig finansiell historik för företagen så valdes företag som hade mindre än 
tre genomförda räkenskapsår före deras börsnoteringsår bort. Detta gjordes på grund av 
att vi kände att tre års historik krävs för att kunna ge en tillräckligt tydlig bild av hur 
företagets finansiella prestation sett ut innan noteringen, då det finns en större risk att 
bilden av företagets finansiella prestation innan noteringen förvrängs av ett enskilt 
avvikande år ifall bara ett eller två år innan noteringen granskas. Detta går även i linje 
med de val som gjorts i liknande studier, då även de ansett att tre år är en tillräcklig 
tidsperiod för att bedöma ett företags finansiella prestation och utveckling (Carpenter & 
Rondi, 2006; Jain & Kini, 1994). Även företag som inte genomförde en nynotering, utan 
bara genomförde sin notering med syfte att byta från en aktielista till en annan, valdes 
bort. Detta eftersom syftet med studien är att jämföra hur den finansiella utvecklingen för 
ett företag påverkas av att gå från att vara onoterat till noterat.  
 
Totalt så skedde 322 noteringar av bolag på den svenska aktiemarknaden under de åren 
vi valde att undersöka, medan bara 103 bolag återstod i vårt slutliga urval. De drygt 200 
bolag som inte togs med hade alltså antingen mindre än 3 års historik innan sin notering, 
alternativt så var noteringen enbart ett byte av aktielista. 
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4.3 Datainsamling  
 
Lantz beskriver (2014, s. 47–52) två olika typer av data. Dessa är primär- och 
sekundärdata. Primärdata förklarar han är data som samlas in för första gången och är 
specifikt för den undersökning som datat ska användas till. Tydliga exempel på 
primärdata är enkäter eller intervjuer, men även direkta observationer. Sekundärdata är 
motsatsen till primärdata, då det är data som samlats in tidigare för något annat syfte än 
att användas till den aktuella undersökningen. Exempel på sekundärdata är officiell 
statistik, facklitteratur och databaser.  
 
I denna studie kommer vi att utgå ifrån sekundärdata som hämtats från årsredovisningar 
från bolagen i vårt urval, där den insamlade datan räknas in i kategorin tidsseriestudie 
(Lantz, 2014, s. 27–28). Information om vilka bolag som blivit börsnoterade mellan 2008-
2013 hämtades från Nyemissioner.se (2018). Där kunde man också hitta information om 
alla svenska bolag som blivit börsnoterade, och på vilken lista, från 2005 och framåt.  
 
Till en början tänkte vi använda oss av databasen Retriever Business (Retriever, u.å.), 
därför att den kunde ge den relevanta finansiella informationen som behövdes för att göra 
undersökningen. Vad man dock bör tänka på när man använder sig av sekundärdata är att 
datan kan vara av sämre kvalité (Saunders et al., 2012, s. 320), vilket också märktes då vi 
i början av datainsamlingen utförde ett antal stickprov på några av bolagen i vårt urval. 
Flera av stickproven hade andra värden att visa upp i sina årsredovisningar än vad 
Retriever Business visade upp i sin databas. Därför valde vi att enbart samla in datat från 
bolagens egna årsredovisningar, för att säkerställa att vi fått korrekta siffror och en hög 
reliabilitet på vårt data.  
 
Variablerna som hämtades från bolagens årsredovisningar var omsättning, årets resultat, 
rörelseresultat (EBIT), eget kapital och totalt kapital. Från dessa variabler räknades sedan 
omsättningstillväxten, vinsttillväxten, avkastning på eget kapital och avkastning på totalt 
kapital ut. För att få fram omsättnings- samt vinsttillväxten tre år innan börsnoteringen 
hämtades även omsättningen och årets resultat för fyra år innan börsnoteringen för de 
bolag som det kunde hämtas ifrån. De företag som inte kunde redovisa någon omsättning 
eller årligt resultat fyra år innan sin börsnotering togs fortfarande med i urvalet, då de 
fortfarande kunde redovisa resultat för alla variabler tre år innan börsnoteringen och 
framåt. All data samlades i ett exceldokument och det användes sedan som grund för de 
statistiska undersökningar som gjorts i denna studie.  
 
Efter att datat samlats in delades också företagen upp i stora och små för att kunna svara 
på vårt delsyfte om att jämföra om det finns någon skillnad i hur en börsnotering påverkar 
den finansiella prestationen beroende på om företaget är litet eller stort. Vid uppdelningen 
tog vi inspiration av Bolagsverkets definition på större företag. Bolagsverket utgår från 
tre villkor där minst två av dem ska vara uppfyllda under vart och ett av de senaste två 
räkenskapsåren för att ett företag ska klassificeras som stort. Dessa kriterier är; fler än 50 
anställda i medeltal, mer än 40 miljoner kronor i balansomslutning och mer än 80 miljoner 
kronor i nettoomsättning (Bolagsverket, 2012). Vi valde att i denna studie klassificera de 
bolag som under noteringsåret uppfyllde de två kriterierna om balansomslutning och 
nettoomsättning som stora.   
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4.4 Databearbetning 
 
Efter datainsamlingen så sammanställdes allt data i ett Excel-dokument. Omsättning, 
rörelseresultat (EBIT), årets resultat, eget kapital och totalt kapital för bolagens 
noteringsår såväl som för de tre åren före och de tre åren efter noteringen för samtliga 
företag i vårt urval hade då samlats in. I Excel utfördes sedan beräkningar av de finansiella 
nyckeltal som problemformuleringen grundas på. Dessa nyckeltal är omsättningstillväxt, 
vinsttillväxt, avkastning på eget kapital och avkastning på totalt kapital. 
 
Innan vi genomförde beräkningarna av nyckeltalen så togs en del outliers bort från vårt 
data för att se till att bli av med enstaka extremvärden som annars riskerar få ett stort 
inflytande på utfallet av de statistiska testerna. En outlier är ett värde i det insamlade datat 
som ligger långt ifrån det normala spannet för urvalet (Osborne & Overbay, n.d, s. 1). 
Zimmerman (1994, s. 397–401) diskuterar vidare att outliers kan göra resultaten av icke-
parametriska test (vilket är de typer av test vi använt oss av i denna studie) mer 
missvisande, och det kan därför vara fördelaktigt att antingen ge lägre vikt åt de 
datapunkter som är outliers alternativt ta bort dem helt.  
 
Innan rensningen av outliers var flera observationer kraftigt positiva och kraftigt negativa. 
Det medförde att resultaten av testerna blev påverkade av några enstaka företag som 
visade avvikande siffror. Till exempel var det ett företag i urvalet som under åren före 
noteringen gick från att ena året omsätta enbart 17 kronor till att nästa år omsätta 9759 
kr. Detta är i sig inte någon speciellt bra finansiell utveckling, men motsvarar i procent 
en omsättningstillväxt på 57306 %. Efter granskning av vårt data bestämde vi oss därför 
för att ta bort de 3 % högsta och de 3 % lägsta värdena av samtliga nyckeltal för att 
minimera effekten av värden som låg långt ifrån det normala, och därmed få ett 
datamaterial som vi anser bättre speglar den verkliga finansiella utvecklingen och 
prestationen för de företag som undersökts. För datavärden att uteslutas helt ska få göras 
får enbart ske om värden anses helt orimliga och kan ge skäl att tro att resultatet blir 
felaktigt, som också diskuteras i exempelvis Miljöstatistik (u.å). I den aktuella studiens 
fall fanns ett flertal sådana värden, som exempelvis nämnts i början av detta stycke. Därav 
finns det grund för att ta bort de 3 % högsta och lägsta värdena av samtliga nyckeltal.  
 
Då det vidare visade sig att vårt data inte var normalfördelat så valde vi att använda oss 
av icke-parametriska statistiska tester. Detta är tester som inte ställer några, eller ställer 
mycket låga, krav på fördelningens form (Henriksson, 2014, s. 25). En nackdel med icke-
parametriska tester är dock att de ger lägre statistisk styrka än parametriska tester, även 
om den lägre styrkan till viss del kan kompenseras av en större stickprovsstorlek 
(Henriksson, 2014, s. 26).  
 
De icke-parametriska testerna som valdes ut var Sign Test och Wilcoxon Signed Ranks 
Test. Dessa testar skillnader i parade beroende observationer för att avgöra om det finns 
skillnader inom paren i datat. De är statistiska tester som är bra att använda sig av för att 
jämföra skillnader på en viss variabel vid två olika tidpunkter. Eftersom dessa tester inte 
går att använda för mer än två mätvärden per observationsobjekt så valde vi att beräkna 
medelvärden för våra nyckeltal för vart och ett av de granskade företagen. Det vill säga 
att för varje företag så beräknades ett medelvärde för omsättningstillväxten för åren innan 
noteringen, och ett medelvärde för åren efter noteringen. Samma sak gjordes också för 
vinsttillväxt, avkastning på eget kapital och avkastning på totalt kapital. Det år som 
bolaget noterades räknades in i medelvärdet för åren efter noteringen. Detta gjorde vi 
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eftersom vi ville vara säkra på att perioden innan börsnoteringen beräknades med 
säkerheten att inget bolag varit börsnoterat under den perioden.  
 
4.5 Antaganden och beräkning av nyckeltal 
  
För att kunna dra slutsatser om hur en börsnotering påverkar ett företags finansiella 
utveckling har fyra finansiella nyckeltal räknats ut för samtliga företag i vårt urval under 
en period av 7 år (noteringsåret samt tre år innan och tre år efter).  
 
4.5.1 Omsättningstillväxt 
 
Omsättningstillväxt är utvecklingen av ett företags omsättning från en period till en 
annan, där omsättning är hur mycket försäljning (mätt i svenska kronor) av varor och 
tjänster som gjorts i ett företag under en given tidsperiod (Startaegetinfo, u.å.). 
Anledningen till varför omsättningstillväxten valdes som variabel är för att det är en bra 
indikator på ett företags tillväxt, där man kan se om ett företag har ökat eller minskat sin 
försäljning från en period till en annan.  
 
Som nämnts i både problembakgrunden och problemdiskussionen så är ett motiv till att 
genomföra en börsintroduktion att finansiera tillväxt. Aslan & Kumar (2011) förklarar 
dock att företag som genomför en IPO ofta har positiv omsättningstillväxt redan innan 
noteringen. Att därför undersöka ifall en börsnotering i genomsnitt ökar tillväxten 
ytterligare eller om den stagnerar ger en indikation om hur en börsnotering påverkar 
tillväxten för företag.  
 
I studien har vi räknat ut omsättningstillväxten med hjälp av formeln; 
 

!"#ä%%&'&( % – !"#ä%%&'&( % − 1
!"#ä%%&'&( % − 1  

 
I formeln står t för ett årtal. Detta har gjorts för att få fram den procentuella 
ökningen/minskningen av företagets omsättning mellan år t-1 och år t. 
 
4.5.2 Vinsttillväxt  
 
Vinsttillväxt är utvecklingen av ett företags periodiska resultat, oftast det årliga resultatet 
(Björn Lundén, u.å.). Det man undersöker är ifall det resultatet haft en positiv eller negativ 
utveckling jämfört med perioden innan. Något som tagits upp i denna studie är att en 
börsintroduktion innebär stora kostnader för företaget (Capasso et al, 2005), vilket 
innebär att företaget som börsnoteras behöver öka sin omsättning för att inte få en lägre 
vinst. Vinsttillväxten speglar ett företags finansiella utveckling på ett bra sätt, eftersom 
den tydligt visar hur bra utvecklingen av företagets årliga resultat varit.  
 
Vinsttillväxt har räknats ut genom formeln; 
 

å-.%#	-.#01%2% % – å-.%#	-.#01%2% % − 1
å-.%#	-.#01%2% % − 1  
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Även här innebär t ett årtal. Detta har gjorts för att få fram den procentuella 
ökningen/minskningen av företagets vinst/förlust mellan år t-1 och år t. 
 
Vid beräkning av vinsttillväxten där företaget under något av åren (t-1 eller t) gått med 
förlust och det andra året gått med vinst har vi använt oss av den absoluta metoden (Excel 
Campus, u.å.). Denna metod kommer att förklaras i metoddiskussionen (avsnitt 4.7).  
 
4.5.3 Avkastning på eget kapital 
 
Avkastning på eget kapital är ett mått som visar hur stor företagets vinst efter skatt är i 
förhållande till företagets egna kapital. Avkastningen på eget kapital räknas ut som 
vinsten efter skatt delat på summan av det egna kapitalet (Bodie et al., 2014, s. 642). 
Avkastning på eget kapital indikerar hur effektivt företaget förvaltar ägarnas kapital, och 
avkastningsmåttet kan variera starkt beroende på hur hög belåning företaget använder sig 
av (Bodie et al., 2014, s. 642). Ett företag som finansierar det mesta av sina tillgångar 
med lån kommer ha ett litet eget kapital (eftersom eget kapital definieras som tillgångar 
minus skulder), och därmed kommer vinsten vara stor i förhållande till det egna kapitalet 
vilket gör att nyckeltalet avkastning på eget kapital blir högt. 
 
Avkastningen på eget kapital ger också en bra indikation på hur fort ett företag har 
potential att växa. I och med att de flesta företag är beroende av tillgångar (exempelvis 
fabriker, lokaler, fordon med mera) för att generera intäkter och vinst så krävs det 
kontinuerliga investeringar i fler av dessa tillgångar i takt med att företaget växer. För 
företag i tillväxt så innebär nivån av avkastningen på eget kapital en begränsning för hur 
fort företaget kan växa per år (givet att avkastningen på eget kapital är konstant) (Bodie 
et al., 2014, s. 600). Exempelvis om ett företag har en avkastning på eget kapital på 20% 
så kan företaget växa med max 20% per år om hela vinsten återinvesteras i verksamheten.  
 
Avkastningen på eget kapital är ett finansiellt nyckeltal som kan avgöra hur effektivt 
företaget kan förvalta sitt egna kapital, hur pass stor avkastning de kan generera åt 
aktieägarna, samt hur snabbt företaget har potential att växa utan att behöva öka 
belåningsgraden, och därmed risken, i verksamheten.  
 
Uträkningen av avkastningen på eget kapital ges av formeln nedan;  
 

3'&#%	.4%.-	#52%%
6(.%	527'%21 	 

 
4.5.4 Avkastning på totalt kapital 
 
Avkastning på totalt kapital är ett mått som visar hur stor företagets vinst är i förhållande 
till företagets totala tillgångar. Detta mått räknas vanligtvis ut som EBIT (Vinst före 
ränteutgifter och ränteinkomster samt skatt) delat på summan av företagets alla tillgångar 
(Bodie et. al, 2014, s. 641). Anledningen till användandet av EBIT som vinstmått är för 
att vi vill räkna ut hur mycket vinst tillgångarna genererar till företaget då man bortser 
från eventuell belåning. Exempelvis så skulle två företag med tillgångar som genererar 
lika mycket intäkter redovisa olika mycket vinst efter skatt beroende på hur mycket lån 
de tagit för att finansiera tillgångarna, och därmed hur mycket räntekostnader de betalar. 
Skulle vinst efter skatt användas i uträkningen för avkastning på totalt kapital så skulle 
alltså två företag med likadana tillgångar uppvisa olika avkastning på totalt kapital om 
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andelen lån för att finansiera tillgångarna skiljer sig åt. EBIT, som bortser från 
räntekostnaderna, är alltså ett bättre vinstmått att använda när avkastningen på totalt 
kapital räknas ut. Dock så kan vinst efter skatt ändå i vissa fall användas vid uträkningen 
av avkastning på totalt kapital (Bodie et al., 2014, s. 641).  
 
I denna studie används avkastning på totalt kapital eftersom det ger en bra bild över hur 
pass stora inkomster företagets tillgångar genererar. Att använda avkastningen på totalt 
kapital för att jämföra åren innan och åren efter företagens börsnotering ger en indikation 
för hur den förändras i samband med en börsnotering. En sjunkande avkastning på totalt 
kapital betyder att företagens nya investeringar avkastar sämre, alternativt att 
avkastningen på företagets befintliga tillgångar sjunkit. De ökade administrativa 
kostnaderna som tillkommer efter en börsnotering kan bidra till en lägre avkastning på 
totalt kapital.   
 
 
 
Uträkningen av avkastning på totalt kapital ges av formeln nedan;  
 

689:
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4.6 Statistiska verktyg 
 
Statistiska verktyg har valts ut i den aktuella studien för att göra det lättare att dra 
slutsatser från datat i vårt urval. En time series plot har valts ut för att visa utvecklingen 
och förändringen över de studerade åren av de nyckeltal som undersökts. Ett 
normalfördelningstest genomfördes i Minitab för att kontrollera om datat var 
normalfördelat eller inte. Det visade sig att det inte var normalfördelat och därför valdes 
de statistiska testerna Sign test och Wilcoxon signed ranks test ut. Dessa är statistiska 
tester som inte kräver normalfördelat data, där testerna jämför om det finns skillnader 
mellan två grupper av observationer. De statistiska verktygen presenteras i avsnitt 4.6.2–
4.6.4.  
 
4.6.1 Fördelning av datat 
 
Saunders et al. (2012, s. 495 & 510) förklarar att ett data är normalfördelat när varje 
kvantitativt värde är normalfördelat, då värdena är samlade runt medelvärdet i ett 
symmetriskt mönster. Vidare förklarar författaren att ett symmetriskt mönster innebär att 
datat är jämt fördelat på var sida om den högsta frekvensen. Detta testades i Minitab, där 
vi undersökte fördelningen av nyckeltalen omsättningstillväxt, vinsttillväxt, avkastning 
på eget kapital och avkastning på totalt kapital för att se om något av nyckeltalen hade en 
normalfördelning.  
 
Vid varje test av fördelningen har de tre procenten som hade högst värden samt de tre 
procenten som hade lägst värden för varje nyckeltal tagits bort. Detta utgör ett bortfall av 
sex procent av de ursprungliga observationerna. Detta gjorde vi då vi behövde få bort ett 
antal outliers som var inkonsekventa för studien jämfört med de andra observationerna, 
vilket också är hur outliers definieras i Outliers in Statistical Data (Barnett & Lewis, 
1994). Hade samtliga observationer varit med i de statistiska tester vi genomfört hade det 
gett ett missvisande resultat till studien. 
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Ingen av nyckeltalen hade en normalfördelning (fördelningarna redovisas i Appendix 
1).  Med data som inte är normalfördelat lämpar sig icke-parametriska statistiska tester 
(Saunders et al., 2012, s. 508), vilket är en av anledningarna till varför vi valde att 
genomföra studien med de statistiska testerna Sign Test och Wilcoxon Signed Ranks Test, 
då de båda är icke-parametriska tester.  
 
4.6.2 Time Series Plot 
 
En Time Series Plot är en graf som visar hur en viss variabel utvecklas under en tidsperiod 
(time series). Detta verktyg är bra för att kunna utläsa eventuella trender i utvecklingen 
av värdet på en viss variabel, eller för att konstatera att värdet på variabeln är konstant 
(med enbart eventuella slumpmässiga eller säsongsmässiga avvikelser som ligger både 
över och under ett tydligt medelvärde) (Moore et al., 2011, s. 685–687). 
 

 
Figur  1. Exempel på en Times Series Plot. 

En Time Series Plot har gjorts för samtliga fyra nyckeltalen omsättningstillväxt, 
vinsttillväxt, avkastning på eget kapital och avkastning på totalt kapital. Efter att datan 
hämtats från bolagens årsrapporter räknades ett medelvärde för varje nyckeltal ut för varje 
år som den aktuella studien täcker. Detta för att kunna framställa en graf som på ett tydligt 
sätt ger en överblick över den finansiella utvecklingen över den sjuåriga tidsperioden. 
Resultaten av de Time Series Plots som gjorts på nyckeltalen redovisas i resultatkapitlet 
(kapitel 5). 
 
4.6.3 Sign Test 
 
Sign test är ett statistiskt test som används för att jämföra parade observationer, där man 
vill få reda på vilken av dessa två observationerna som är bättre än den andra. Dixon & 
Mood (1946, s. 557–566) förklarar att det är ett test som många statistiker brukar använda 
sig av tack vare enkelheten i det, då man endast räknar hur många positiva samt negativa 
skillnader som finns bland de parade observationerna. Dessa skillnader kan man sedan få 
ett signifikant statistiskt resultat ifrån, utan några komplicerade uträkningar. Ett exempel 
på hur man kan genomföra ett Sign Test är om man har två variabler som ska jämföras, 
exempelvis A och B. Från dessa variabler har sedan mätningar gjorts, X och Y. Dessa 
mätningar har sedan observerats i par n gånger. Skillnaderna som dessa n par av 
observationer ger kan betecknas:  
 

	;1 − <1, ;2 − <2, . . . , ;& − <&	 
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där det sedan är dessa skillnader som Sign Testet är baserat på (Dixon & Mood, 1946, s. 
557–566). Nedan följer ett exempel på hur Sign Testen i den aktuella studien är 
konstruerade för ett specifikt nyckeltal:  
 
Tabell 2. Exempel på ett Sign Test för ett specifikt nyckeltal 

 Efter IPO < 
Innan IPO 

Efter IPO > 
Innan IPO 

Efter IPO = Innan 
IPO 

P-värde 

Alla bolag 53 30 1 0,016 

Stora bolag 21 7 0 0,014 

Små bolag 32 23 1 0,281 

 
Utifrån tabellen ovan kan man se att kolumnen längst till vänster redogör för vilket 
nyckeltal som testet gjorts på samt de tre olika urvalsgrupperna som den aktuella studien 
innehar. Därefter redogör kolumnen näst längst till vänster för hur många företag som 
hade ett bättre resultat av det specifika nyckeltalet innan sin börsnotering jämfört med 
efter för respektive urvalsgrupp. Den mellersta kolumnen redogör för hur många företag 
som hade ett bättre resultat för det specifika nyckeltalet efter sin börsnotering jämfört 
med innan för respektive urvalsgrupp, medan den till höger om den redogör för hur många 
företag som hade samma resultat för det specifika nyckeltalet under bägge perioderna för 
respektive urvalsgrupp. I kolumnen längst till höger redovisas p-värdet som respektive 
Sign Test fått.   
 
Sign test fungerar bra på data som inte har en normalfördelning (Henrikssson, 2008, s. 
107), vilket är en av anledningarna till att just Sign test valdes som ett av de statistiska 
test vi använt oss av i denna studie. Som nämnts i stycket ovan, så är Sign test även ett 
test som ofta används tack vare enkelheten i det (Dixon & Mood, 1946, s. 557–566) samt 
att det kan ge indikationer på om det skiljer sig mellan två parade observationer. Dessa 
två anledningar är de primära anledningarna till varför testet används i studien. En studie 
som använt sig av Sign Test för att undersöka den operativa lönsamheten för företag är 
McLaughlin et al. (1996). I sin studie undersökte de detta i samband med nyemissioner 
och då nyemissioner inte skiljer sig avsevärt mycket ifrån börsnoteringar, så är det även 
lämpligt att genomföra Sign Test för att undersöka den finansiella prestationen i samband 
med detta. Med andra ord kan Sign Test förklara för oss om det föreligger några 
signifikanta skillnader mellan de finansiella nyckeltal som valts för företagen i vårt urval 
innan jämfört med efter en börsintroduktion.  
 
Något som dock inte tas i beaktning vid Sign test är magnituden i skillnaderna mellan de 
parade observationerna. Den förklarar bara om det är någon skillnad, men inte hur pass 
stor denna skillnad är (Henrikssson, 2008, s. 108). Därför har vi även genomfört ett 
Wilcoxon Signed Ranks Test på samtliga nyckeltal, för att även undersöka ifall några 
signifikanta skillnader får andra resultat när magnituden i skillnaderna tas i beaktning.   
 
4.6.4 Wilcoxon Signed Ranks Test 
 
Wilcoxon Signed Ranks Test är ett statistiskt test som används när man, precis som vid 
Sign Test, har parade observationer att jämföra. Wilcoxon Signed Ranks Test är också ett 
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icke-parametriskt test, det vill säga ett test som kan användas när antagandet om 
normalfördelat data inte är uppfyllt (Henrikssson, 2008, s. 112). Som nämnts i avsnittet 
ovan så förklarar Sign Test ifall signifikanta skillnader existerar mellan två parade 
observationer. Wilcoxon Signed Ranks Test utvecklar vidare detta med att även besvara 
ifall magnituden i dessa skillnader är tillräckligt stora för att fastställa om man signifikant 
kan fastställa att skillnaderna är tillförlitliga.  
 
Motsvarigheten till Wilcoxon Signed Ranks Test då datat är normalfördelat är T-testet. 
Wilocoxon Signed Ranks test är dock generellt mer rättvisande och effektivare än t-testet 
för att jämföra parade observationer när man ej har normalfördelat data (Henriksson, 
2008, s. 114). Tidigare studier har också använt sig av Wilcoxon Signed Ranks Test för 
att testa signifikansen i skillnader mellan olika tidsperioder. Exempelvis så använde sig 
Jain & Kini (1994) av Wilcoxon Signed Ranks Test, vilket stödjer användandet av detta 
statistiska test i vår studie eftersom att deras studie, precis som vår, ämnade undersöka 
om en börsnotering leder till en förändring i företags finansiella prestation. Nedan följer 
ett exempel på hur vi presenterar de Wilcoxon Signed Ranks Test som genomförts på ett 
specifikt nyckeltal: 
 
Tabell 3. Exempel på ett Wilcoxon Signed Ranks Test för ett specifikt nyckeltal 

Urval Grupp Antal Rankmedel P-värde 

Alla bolag Efter IPO < Innan IPO 53 43,42 0,011 

Efter IPO > Innan IPO 30 39,48 

Efter IPO = Innan IPO 1  

Stora bolag Efter IPO < Innan IPO 21 16,05 0,002 

Efter IPO > Innan IPO 7 9,86 

Efter IPO = Innan IPO 0  

Små bolag Efter IPO < Innan IPO 32 29,00 0,186 

Efter IPO > Innan IPO 23 26,61 

Efter IPO = Innan IPO 1  

 
Tabellen ovan visar som sagt ett exempel på en sammanställning av resultat från de 
Wilcoxon Signed Ranks Test som gjorts på ett specifikt nyckeltal. I kolumnen längst till 
vänster redovisas de tre olika urvalsgrupperna, där testet som gjorts när urvalet utgjordes 
av alla bolag redovisas överst, följt av stora bolag och slutligen små bolag. För gruppen 
alla företag så bestod urvalet av 84 företag (53+30+1). Kolumnen Efter IPO < Innan IPO 
förklarar att 53 av bolagen hade ett högre värde på det aktuella nyckeltalet innan 
börsnoteringen. Efter IPO > Innan IPO förklarar å andra sidan att det var 30 av företagen 
som hade ett högre värde på det aktuella nyckeltalet efter noteringen. Efter IPO = Innan 
IPO förklarar att det var 1 företag som hade samma värde på det aktuella nyckeltalet före 
och efter noteringen.  
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Kolumnen Rankmedel förklarar magnituden i skillnaderna mellan perioden innan och 
efter noteringen. Wilcoxon-testet går till så att skillnaderna (differensen) räknas ut för de 
parade observationerna. Sedan rangordnas dessa differenser från minst differens till störst 
differens. Det företag som har den minsta skillnaden i värdet på det aktuella nyckeltalet 
mellan perioden innan och efter noteringen blir alltså rangordnad först. Detta företag 
tilldelas då rank nummer 1. Företaget med näst minst differens mellan de två 
tidsperioderna får sedan rank nummer 2, och så vidare. När rankmedel sedan ska räknas 
ut för exempelvis gruppen företag som hade ett högre värde på nyckeltalet innan 
börsnoteringen så summeras alla ranker som företagen i denna grupp hade, och divideras 
sedan på antal företag som gruppen bestod av. Ett högre rankmedel indikerar alltså att 
storleken på skillnaderna mellan tidsperioderna i genomsnitt är större (Wilcoxon, 1945, 
s. 80). För gruppen alla bolag i tabellen ovan kan rankmedel alltså tolkas som att 
magnituden av skillnaderna mellan innan och efter noteringen var större för de bolag som 
upplevde ett högre värde på det aktuella nyckeltalet innan sin börsnotering, eftersom de 
hade ett rankmedel på 43,42, jämfört med 39,48 för de som istället hade ett högre värde 
på det aktuella nyckeltalet efter noteringen.  
 
Sign Test och Wilcoxon Signed Ranks Test är konstruerade på liknande sätt. Anledningen 
till varför bägge dock har tagits med är för att båda tester kan ge signifikanta resultat kring 
skillnader mellan perioden innan samt efter en börsnotering för samtliga fyra nyckeltal 
som utgör studien. Sign Test förklarar ifall skillnader existerar, medan Wilcoxon Signed 
Ranks Test förklarar om dessa skillnader är tillräckligt tillförlitliga för att kunna fastställa 
att skillnaderna är signifikanta. Därför kompletterar dem varandra bra.    
 
4.7 Metoddiskussion  
 
I avsnitten ovan har studiens praktiska tillvägagångssätt redovisats. I detta avsnitt 
kommer en diskussion angående hur den praktiska metoden kan ha påverkat resultatet att 
föras.  
 
Extremvärden kan ha en stor påverkan på medelvärdet (Körner & Wahlgren, 2013, s. 45). 
Därför har de tre procent lägsta samt tre procent högsta av observationerna tagits bort i 
studien. I den aktuella studien innebär det att värden som varit avvikande för studien, där 
nyckeltalen antingen varit väldigt höga eller väldigt låga, har tagits bort innan de 
statistiska testerna genomförts. Annars hade dessa värden haft en stor påverkan på 
resultatet. Detta medför dock att resultatet kan vara missvisande, då inte alla nyckeltal för 
alla företagen i urvalet har tagits med. Vidare så togs inte heller företag som inte hade 
uppgifter att redovisa 3 år innan börsnoteringen med i studien, trots att de börsnoterades 
under den undersökta perioden. Detta gjorde bortfallet större, men behövdes ändå göras, 
då tre års historik innan noteringen var nödvändigt för att göra en likvärdig jämförelse 
mellan åren innan och åren efter börsnoteringen.   
 
Valet att studera tre år innan, tre år efter samt noteringsåret för samtliga bolag i urvalet är 
även något som varit vanligt i tidigare studier av liknande art. Exempelvis så ansåg både 
Carpenter & Rondi (2006) samt Jain & Kini (1994) som båda studerat en börsnoterings 
påverkan på företags finansiella prestation att tre år efter noteringen är ett bra riktmått på 
antal år att studera för att kunna få en tillräcklig överblick och kunna dra slutsatser på 
vilket sätt börsnoteringen har påverkat företagets tillväxt och lönsamhet.  
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När de statistiska testerna genomfördes hade vi till en början inte med börsnoteringsåret 
i några uträkningar. Det som fanns med var datat från 1–3 år innan samt 1–3 år efter 
börsnoteringen. Detta ändrades dock under studiens gång, då det är börsnoteringsåret som 
står i fokus för denna studie. Börsnoteringsåret visade också utstickande resultat jämfört 
med andra år, där exempelvis omsättningstillväxten i genomsnitt var högst år 0 
(börsnoteringsåret), medan vinsttillväxten i genomsnitt hade ett av sina sämsta år under 
år 0. Med anledning av detta så användes även år 0 i uträkningarna till de statistiska 
testerna, där det räknades in tillsammans med år 1–3 efter börsnoteringen. Anledningen 
till varför börsnoteringsåret räknades ihop med denna tidsperiod är för att det följer 
studiens syfte, nämligen att undersöka ifall den finansiella utvecklingen för företag på 
den svenska aktiemarknaden försämras eller förbättras för företag som genomfört en 
börsnotering. Därför ville vi vara säkra på att perioden innan börsnoteringen beräknades 
med siffror som redovisats från en period då inget företag varit börsnoterat. Att räkna 
med börsnoteringsåret i medelvärdet för åren efter noteringen är även motiverat i de fall 
som företagen noterat sig sent på året och därmed varit privatägt snarare än noterat under 
merparten av året. Detta beror på att syftet med studien är att undersöka hur en 
börsnotering påverkar ett företags finansiella prestation, och i och med att en börsnotering 
är ett stort projekt även innan själva noteringsdagen i form av förberedelser så kommer 
företagen att bli påverkade av beslutet att göra en börsnotering redan innan noteringen är 
genomförd.  
 
Vid uträkningen av vinsttillväxten har “absolute-metoden” använts (Excel Campus, u.å.). 
Anledningen till detta är för att det blev missvisande resultat för de uträkningar som både 
innehöll en positiv och negativ siffra. För att hantera detta användes “absolute-metoden”, 
som innebär att man gör nämnaren i ekvationen positiv och därmed i många fall får ett 
mer korrekt resultat. Vid uträkningen av vinsttillväxten använde vi oss av formeln nedan;  
 

å-.%#	-.#01%2% % – å-.%#	-.#01%2% % − 1
å-.%#	-.#01%2% % − 1  

 
Detta innebär att om ett företag exempelvis går från att år t-1 göra en förlust på 100 kr till 
att nästa år göra en vinst på 90 kr så ger vår formel en vinsttillväxt på -190% trots att 
tillväxten egentligen är positiv. Exempel: 
 

90 − −100
−100 = −1,9	 −190%  

 
Absolute-metoden gör att denna uträkning blir mer korrekt genom att vid uträkningen 
göra nämnaren positiv och i detta exemplet ha 100 istället för -100 i nämnaren, vilket gör 
att uträkningen visar en tillväxt på 190% som är mer rättvisande än -190%.  
 
Absolute-metoden kan dock ge missvisande värden, även om den tar bort problemet att 
resultatet av uträkningen får fel tecken (negativt istället för positivt och vice versa). Detta 
kan illustreras genom att tänka sig samma exempel som i föregående stycke, men att anta 
att förlusten år t-1 istället var 50 kr. Uträkningen ger då resultatet 280%:  
 

90 − −50
50 		= 	2,8	(280%)	 
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Absolute-metoden genererar alltså här en mycket högre vinsttillväxt, trots att den 
nominella tillväxten egentligen var lägre. Vi valde ändå att använda oss av Absolute-
metoden eftersom den redovisar rätt när det kommer till om tillväxten är positiv eller 
negativ, även om resultatet ibland inte är helt rättvisande. Det är dock inte ovanligt att 
använda sig av absolute-metoden trots dess brister. Exempelvis så använder sig Wall 
Street Journal av absolute-metoden för att presentera vissa tillväxtsiffror för de bolag de 
granskar (Excel Campus, u.å.). 
 
Något annat som måste tas i beaktning vid uträkningarna av nyckeltalen samt 
medelvärdena är att fel kan uppstå på grund av den mänskliga faktorn, då dessa 
beräkningar gjordes manuellt i Excel. Detta är något vi dock försökt reducera genom 
kontrollräkning av variablerna. Det var också denna kontrollräkning som fick oss att inse 
att “absolute-metoden” behövde användas på nyckeltalet vinsttillväxt, då det redovisade 
resultatet många gånger inte stämde överens med verkligheten.  
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5. Resultat  

I detta kapital redogörs studiens resultat. Först presenteras den aktuella studiens 
hypoteser, följt av deskriptiv statistik. Därefter redovisas de utfall av en börsnotering som 
fåtts fram på nyckeltalen omsättningstillväxt, vinsttillväxt, avkastning på eget kapital och 
avkastning på totalt kapital. Avslutningsvis presenteras sammanställning av 
hypotesprövning.   

 
5.1 Hypoteser 
 
I den aktuella studien har en huvudhypotes samt två underhypoteser konstruerats. 
Huvudhypotesen går i linje med den aktuella studiens problemformulering, nämligen om 
en börsnotering leder till en förändring av den finansiella prestationen för företag på den 
svenska aktiemarknaden. Underhypoteserna fokuserar istället på att besvara studiens 
delsyfte, nämligen vilken effekt en börsnotering har på den finansiella prestationen för 
företag på den svenska aktiemarknaden, när man tar hänsyn till företagets storlek. 
Hypoteserna kommer att testas utifrån hur nyckeltalen förändrats från perioden innan till 
perioden efter börsnoteringen. Hypoteserna presenteras nedan: 
 
Huvudhypotes  
H0: Det finns inget samband mellan en börsnotering och förändring av den finansiella 
prestationen 
Ha: Det finns ett samband mellan en börsnotering och förändring av den finansiella 
prestationen 
  
Underhypotes 1 
H0: Det finns inget samband mellan en börsnotering och förändring av den finansiella 
prestationen för stora företag. 
Ha: Det finns ett samband mellan en börsnotering och förändring av den finansiella 
prestationen för stora företag. 
  
Underhypotes 2 
H0: Det finns inget samband mellan en börsnotering och förändring av den finansiella 
prestationen för små företag. 
Ha: Det finns ett samband mellan en börsnotering och förändring av den finansiella 
prestationen för små företag. 
 
5.2 Fördelning av data 
 
Tabell 4 visar en sammanställning av det resultatet som genererats från de Kolmogorov-
Smirnov normalfördelningstest som genomförts (för ytterligare information, se Appendix 
1). I tabellen redovisas medelvärdet, standardavvikelsen, antal observationer samt P-
värdet från testet för samtliga nyckeltal. 
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Tabell 4. En sammanställning av de normalfördelningstest som gjorts på studiens datamaterial. 

  Medelvärde Standardavvikelse N P-värde 

Omsättningstillväxt 32,84 % 99,54 % 652 <0,01 

Vinsttillväxt -70,18 % 303,8 % 645 <0,01 

Avkastning på eget 
kapital 

-37,23 % 82,31 % 652 <0,01 

Avkastning på totalt 
kapital 

-20,08 % 37,27 % 655 <0,01 

  
Efter rensningen av outliers bestod fördelningen av företagens omsättningstillväxt och 
avkastning på eget kapital av 652 observationer. För vinsttillväxt var det något färre än 
för de andra nyckeltalen (645), medan avkastning på totalt kapital hade flest observationer 
på 655. P-värdet blev lägre än 0.01 för samtliga nyckeltal, vilket betyder att datat inte är 
normalfördelat för någon av nyckeltalen eftersom p-värdet är lägre än vår valda 
signifikansnivå på 5 %. Detta kan även ses från Appendix 1, där samtliga figurer har en 
skev form och därmed inte representerar ett normalfördelat data. Vidare kan man se 
medelvärdet och standardavvikelsen för samtliga nyckeltal. Omsättningstillväxt var det 
enda nyckeltal som uppvisade ett positivt medelvärde, där vinsttillväxt hade sämst 
medelvärde. Vinsttillväxten var även det nyckeltalet som hade störst spridning runt 
medelvärdet (303,8 %), medan avkastning på totalt kapital var det nyckeltal som hade 
minst spridning runt medelvärdet (37,27 %). Detta är också något som kan ses från 
Appendix 1, då intervallet mellan det högsta och lägsta värdet för vinsttillväxt är mellan 
≈ 800 % och -2000%, medan avkastning på totalt kapitals värden rör sig inom intervallet 
≈ 25 % till -180 %.  
 
5.3 Deskriptiv statistik 
 
I appendix 2 syns den deskriptiva statistik som genererats från de tester som undersökt 
utfallet vid en börsnotering. Från den presenteras hur många urvalsobjekt (företag) som 
ingår i grupperna alla bolag, stora bolag och små bolag för respektive nyckeltal. Detta 
kan ses i kolumnen “N”. Vidare så redovisar appendixen det genomsnittliga medelvärdet 
samt standardavvikelsen för perioden innan samt efter IPO:n för samtliga nyckeltal. 
Slutligen redovisas också det lägsta respektive det högsta observerade genomsnittliga 
värdet. I detta avsnitt kommer dock inte det lägsta respektive det högsta observerade 
genomsnittliga värdet att granskas för respektive grupp, då standardavvikelsen bättre 
förklarar spridningen. Nedan redovisas en sammanfattning av den deskriptiva statistiken 
för respektive grupp av bolag.  
 
5.3.1 Alla bolag 
 
När urvalet utgjordes av samtliga bolag var medelvärdet för företagens 
omsättningstillväxt, avkastning på eget kapital och avkastning på totalt kapital bättre 
innan börsnoteringen. För vinsttillväxt var medelvärdet dock bättre efter börsnoteringen. 
Standardavvikelsen var dock högre innan börsnoteringen för alla nyckeltal utom 
omsättningstillväxt, där detta nyckeltal hade en standardavvikelse på 60,80 % innan 
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börsnoteringen jämfört med 75,93 % efter börsnoteringen. Vinsttillväxt hade en betydligt 
kraftigare standardavvikelse totalt sätt än de andra nyckeltalen, då den var 218,89 % innan 
börsnoteringen samt 159,25 % efter börsnoteringen. Jämför det med spridningen för de 
andra nyckeltalen så går det att utläsa att standardavvikelsen aldrig antog ett värde över 
100 % för något annat nyckeltal än vinsttillväxten.   
 
5.3.2 Stora bolag 
 
För de 28 stora bolagen i urvalet så var medelvärdet för omsättningstillväxten och 
vinsttillväxten bättre innan noteringen. Även nyckeltalet avkastning på totalt kapital hade 
ett bättre medelvärde innan noteringen, men där var skillnaden endast marginell (3,46 % 
innan, vs. 3,32 % efter noteringen). De stora bolagen uppvisade dock en sämre 
genomsnittlig avkastning på eget kapital före noteringen. Innan noteringen var 
medelvärdet för avkastningen på eget kapital -9,61 %, vilket kan jämföras med 
medelvärdet efter noteringen som var -2,64 %. För de stora bolagen var 
standardavvikelsen högre för samtliga nyckeltal innan börsnoteringen, där vinsttillväxten 
uppvisade störst standardavvikelse. Detta nyckeltal hade en standardavvikelse på 165,922 
% innan noteringen, och 134,885 % efter noteringen. De andra nyckeltalen hade en 
betydligt lägre standardavvikelse, där nyckeltalet avkastning på totalt kapital låg lägst 
med en standardavvikelse på 15,876 % före noteringen och 11,782 % efter noteringen.  
 
5.3.3 Små bolag 
 
Antalet bolag som utgjorde urvalet små bolag var 75 stycken. Detta är betydligt fler än 
antalet bolag som utgjorde urvalet för stora bolag (28). Medelvärdet för avkastning på 
eget kapital och avkastning på totalt kapital var bättre innan börsnoteringen för de mindre 
bolagen, medan det för vinsttillväxt var bättre efter börsnoteringen. För 
omsättningstillväxten var medelvärdet innan jämfört med efter börsnoteringen nästan 
identiskt, då den var 43,73 % innan och 43,72 % efter börsnoteringen. Vidare kan man 
utifrån Appendix 2 även se att standardavvikelsen för de mindre bolagen var högre för 
samtliga nyckeltal vid en jämförelse med de stora bolagen. Spridningen var högst för 
nyckeltalet vinsttillväxt, där det även för de mindre bolagen var det enda nyckeltal som 
redovisade en spridning över 100 %. Spridningen var endast lägre innan börsnoteringen 
för ett av nyckeltalen, nämligen omsättningstillväxt. För de andra tre nyckeltalen var den 
istället lägre efter börsnoteringen.  
 
5.4 Utfall av en börsnotering 
 
5.4.1 Omsättningstillväxt  
 
Detta avsnitt redogör för de statistiska tester som genomförts på nyckeltalet 
omsättningstillväxt. Resultatet av testerna beskriver den effekt som en börsnotering ger 
på ett företags omsättningstillväxt. I figur 2 redovisas utvecklingen av den genomsnittliga 
omsättningstillväxten för bolagen i urvalet. Figuren visar utvecklingen från år -3 till år 3 
(där år 0 är börsnoteringsåret). 
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Figur  2. Mintabutskrift av en Time Series Plot som visar hur omsättningstillväxten sett ut under åren före 
och efter noteringsåret (år 0). 

Utifrån figuren ovan går det att utläsa att omsättningstillväxten har varit positiv samtliga 
undersökningsår, där börsnoteringsåret har visat den starkaste omsättningstillväxten. 
Svagaste omsättningstillväxten hade året efter börsnoteringsåret. Jämför man perioderna 
innan samt efter börsnoteringen, så kan man se att den genomsnittliga 
omsättningstillväxten är högre för de tre åren innan börsnoteringen än för de tre åren efter 
börsnoteringen. Detta signalerar att börsnoteringen har resulterat i en minskad 
omsättningstillväxt efter noteringen.  
 
Som förklarats i kapitel 4 har Sign Test genomförts för samtliga nyckeltal. Det Sign Test 
som redovisas i tabell 5 visar hur många av bolagen som hade en högre genomsnittlig 
omsättningstillväxt innan börsnoteringen (Efter IPO < Innan IPO), hur många som hade 
en högre genomsnittlig omsättningstillväxt efter noteringen (Efter IPO > Innan IPO) samt 
hur många som hade samma genomsnittliga omsättningstillväxt under bägge perioderna 
(Efter IPO = Innan IPO). Slutligen redovisas även p-värdena för respektive test. 
 
Tabell 5. Sammanställning av de Sign Test som utfördes på nyckeltalet omsättningstillväxt. 

 Efter IPO < 
Innan IPO 

Efter IPO > Innan 
IPO 

Efter IPO = Innan IPO P-värde 

Alla bolag 53 30 1 0,016 

Stora bolag 21 7 0 0,014 

Små bolag 32 23 1 0,281 
 
När urvalet utgjordes av alla bolag upplevde 53 av de 84 bolag som testet är grundat på 
en starkare genomsnittlig omsättningstillväxt innan börsnoteringen, medan 30 bolag hade 
en starkare genomsnittlig omsättningstillväxt efter börsnoteringen. Detta förklarar, precis 
som i figur 2, att en börsnotering har lett till en minskad genomsnittlig 
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omsättningstillväxt. P-värdet för testet blev även signifikant (0,05 > 0,016), vilket innebär 
att det finns empiriskt stöd för att en börsnotering leder till en minskad genomsnittlig 
omsättningstillväxt.   
  
För gruppen stora bolag utgjorde urvalet 28 företag. Av dessa hade 21 bolag en bättre 
genomsnittlig omsättningstillväxt innan börsnoteringen, medan 7 hade en bättre 
genomsnittlig omsättningstillväxt efter börsnoteringen. Detta innebär att det var en 
betydligt större andel företag som hade en bättre genomsnittlig omsättningstillväxt innan 
sin börsnotering. Detta kan även fastställas empiriskt, då p-värdet för detta test också blev 
signifikant (0,05 > 0,014), vilket innebär att en börsnotering för stora bolag leder till en 
minskad genomsnittlig omsättningstillväxt. 
  
Slutligen redovisar tabell 5 resultatet en börsnotering har på omsättningstillväxten för 
små bolag. Av dessa hade 32 starkare omsättningstillväxt innan börsnoteringen, medan 
23 hade starkare omsättningstillväxt efter börsnoteringen. Även i detta test så var det fler 
företag som upplevde bättre omsättningstillväxt innan sin börsnotering. Dock har en 
börsnotering inte lika tydlig påverkan på ett mindre företags omsättningstillväxt. P-värdet 
på 0,281 bekräftar detta påstående, då testet inte blev signifikant med en signifikansnivå 
på 5 %. Det går därför inte att fastställa att en börsnotering leder till en minskad 
omsättningstillväxt för små bolag. 
  
Vidare har även Wilcoxon Signed Ranks Test gjorts på samtliga urvalsgrupper. En 
sammanställning av de Wilcoxon Signed Ranks Test som genomförts på nyckeltalet 
omsättningstillväxt redovisas i tabell 6, och det går även att få ett utförligare resultat av 
testerna i Appendix 3. Precis som i tabell 5 redogörs hur många av företagen som hade 
en bättre genomsnittlig omsättningstillväxt innan börsnoteringen (Efter IPO < Innan IPO) 
samt hur många som fick en bättre genomsnittlig omsättningstillväxt efter börsnoteringen 
(Efter IPO > Innan IPO). Tabellen visar också hur många företag som hade samma 
genomsnittliga omsättningstillväxt under bägge perioderna (Efter IPO = Innan IPO). 
Antal företag som har högre respektive lägre omsättningstillväxt innan börsnoteringen är 
lika många i detta test som i Sign Testet. Något som dock inte redovisas i Sign Test, men 
som utges nedan är storleken på skillnaderna mellan perioden innan samt efter 
börsnoteringen. Denna skillnad beskrivs av rankmedel, där ett högt rankmedel indikerar 
större skillnader mellan medelvärdet efter och innan noteringen.  
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Tabell 6. Sammanställning av de Wilcoxon Signed Ranks Test som utfördes på nyckeltalet 
omsättningstillväxt. 

Urval Grupp Antal Rankmedel P-värde 

Alla bolag Efter IPO < Innan IPO 53 43,42 0,011 

Efter IPO > Innan IPO 30 39,48 

Efter IPO = Innan IPO 1  

Stora bolag Efter IPO < Innan IPO 21 16,05 0,002 

Efter IPO > Innan IPO 7 9,86 

Efter IPO = Innan IPO 0  

Små bolag Efter IPO < Innan IPO 32 29,00 0,186 

Efter IPO > Innan IPO 23 26,61 

Efter IPO = Innan IPO 1  

 
Det var 53 företag som hade bättre genomsnittlig omsättningstillväxt innan 
börsnoteringen, medan 30 hade bättre genomsnittlig omsättningstillväxt efter 
börsnoteringen när urvalet utgjordes av alla bolag. Detta visade att fler företag upplevde 
bättre omsättningstillväxt innan sin börsnotering. Rankmedel förklarar vidare att 
skillnaden mellan perioden innan samt efter börsnoteringen för genomsnittlig 
omsättningstillväxt var större för de bolag som hade en högre omsättningstillväxt innan 
börsnoteringen. Detta innebär att testet från tabell 6 ytterligare styrker påståendet att en 
börsnotering minskar den genomsnittliga omsättningstillväxten för företag som noteras 
på den svenska aktiemarknaden. Detta är också något som förklaras av det lägre p-värdet 
som detta test fick jämfört med Sign Testet på samma urval (0,011 < 0,016). Ett p-värde 
på 0,011 är även lägre än signifikansnivån på 5 %, vilket gör att vi även utifrån detta 
Wilcoxon Signed Ranks Test kan fastställa att en börsnotering leder till en minskad 
omsättningstillväxt.   
  
För de 28 stora bolagen i urvalet var det 21 företag som hade en bättre genomsnittlig 
omsättningstillväxt innan börsnoteringen medan 7 hade en bättre genomsnittlig 
omsättningstillväxt efter börsnoteringen. Rankmedel, som var högre för de stora bolag 
som hade en högre omsättningstillväxt innan börsnoteringen, visar också att storleken på 
skillnaderna mellan perioden innan och efter noteringen var större för denna grupp 
jämfört med den grupp stora bolag som hade högre omsättningstillväxt efter noteringen. 
Detta styrker det resultat som genererades av Sign Testet som gjordes på samma bolag, 
och visar sig i form av ett lägre p-värde för detta test. Eftersom testet var signifikant (0,05 
> 0,002) så ger detta test också empiriskt stöd för att en börsnotering leder till en minskad 
omsättningstillväxt för stora bolag.  
  
Slutligen visar tabell 6 att 32 företag upplevde starkare omsättningstillväxt innan sin 
börsintroduktion, medan 23 upplevde starkare omsättningstillväxt efter sin 
börsintroduktion när de mindre bolagen utgjorde urvalet. Rankmedel var större för 
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företag som hade bättre omsättningstillväxt innan sin börsnotering. Detta styrker även 
den påverkan en börsnotering har på mindre bolags genomsnittliga omsättningstillväxt, 
då p-värdet från detta test är lägre än Sign Testet som genomförts på samma urval (0,186 
vs. 0,281). P-värdet är dock fortfarande högre än signifikansnivån på 5 %, vilket innebär 
att det fortfarande inte går att fastställa att en börsnotering leder till en minskad 
omsättningstillväxt för mindre bolag.   
 
5.4.2 Vinsttillväxt 
 
Detta avsnitt redogör för de statistiska tester som genomförts för att undersöka den effekt 
som en börsnotering har på företags vinsttillväxt. I figur 3 redovisas den utveckling som 
den genomsnittliga vinsttillväxten har haft under alla undersökta år för företagen i urvalet. 
Figuren visar urvalets genomsnittliga vinsttillväxt från år -3 till år 3 (där år 0 är 
börsnoteringsåret).   
 

 
Figur  3. Mintabutskrift av en Time Series Plot som visar hur vinsttillväxten sett ut under åren före och efter 
noteringsåret (år 0). 

Från figur 3 går det att utläsa att den genomsnittliga vinsttillväxten under alla undersökta 
år har varit negativ. Börsnoteringsåret (år 0) samt året innan (år -1) visade dessutom en 
genomsnittlig vinsttillväxt på mindre än -100 %. Jämför man perioden innan 
börsnoteringsåret med noteringsåret och de tre nästkommande åren, så ser man att det 
inte är lika tydligt vilken period som upplevt den bästa tillväxten, något som var tydligare 
i figur 2 för omsättningstillväxten. De genomsnittliga värdena som redovisas i respektive 
tidsperiod (år -3 till -1 jämfört med år 0 till 3) tar ut varandra, då första och sista 
undersökningsåret ungefär har samma vinsttillväxt. Däremellan har vinsttillväxten först 
sjunkit under åren före börsnoteringen, för att sedan vända uppåt under åren efter 
börsnoteringen. Svårigheten i att fastställa vilken period som haft den starkaste 
vinsttillväxten syns också från de Sign Test som sammanställts i tabell 7. 
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Tabell 7. Sammanställning av de Sign Test som utfördes på nyckeltalet vinsttillväxt. 

 Efter IPO < Innan 
IPO 

Efter IPO > Innan 
IPO 

Efter IPO = Innan 
IPO 

P-
värde 

Alla bolag 47 50 0 0,839 

Stora 
bolag 

17 11 0 0,345 

Små bolag 30 38 1 0,396 
 
När alla bolag utgjorde urvalet så hade 47 företag en bättre genomsnittlig vinsttillväxt 
innan börsnoteringen, medan 50 företag istället visade bättre genomsnittlig vinsttillväxt 
efter börsnoteringen. Detta skiljer sig från omsättningstillväxten, där det istället var fler 
företag som hade högre omsättningstillväxt innan börsnoteringen jämfört med efter. 
Skillnaden mellan antal bolag som hade bättre vinsttillväxt innan respektive efter 
börsnoteringen var dock liten, vilket gör att det inte går att anta att företag upplever bättre 
genomsnittlig vinsttillväxt efter sin börsnotering. P-värdet på 0,839 förklarar även att 
detta är fallet, då det är högre än signifikansnivån på 5 %. Det går därför inte att fastställa 
om en börsnotering resulterar i en förändring i företags vinsttillväxt.  
 
Av de 28 stora företagen i urvalet så hade istället fler företag en bättre genomsnittlig 
vinsttillväxt innan börsnoteringen. 17 av företagen hade en bättre genomsnittlig 
vinsttillväxt innan noteringen, medan de resterande 11 företagen hade en bättre 
genomsnittlig vinsttillväxt efter noteringen. Denna skillnad var dock inte tillräcklig stor, 
vilket också går att utläsa från p-värdet på 0,345. Detta är mindre än p-värdet som 
genererades när Sign Testet utfördes på alla bolag, men dock fortfarande inte mindre än 
signifikansnivån på 5 %. Det innebär att det heller inte går att fastställa om en 
börsnotering resulterar i en förändring i företags vinsttillväxt för stora bolag.  
 
Slutligen kan man från tabell 7 också se att de mindre företagen, till skillnad från de 
större, i större utsträckning hade en mindre negativ vinsttillväxt under åren efter 
noteringen jämfört med åren innan. 38 företag hade en bättre vinsttillväxt efter 
noteringen, medan 30 företag hade en sämre vinsttillväxt efter noteringen. Denna skillnad 
var dock inte heller tillräckligt stor för att kunna fastställa att en börsnotering leder till en 
bättre vinsttillväxt, då p-värdet antog ett värde på 0,396. Detta är högre än 
signifikansnivån på 5 %. P-värdena för de stora och små bolagen var lägre än p-värdet 
som genererades när alla bolag utgjorde urvalet. Detta beror på att de stora och de små 
bolagen tar ut varandra, då fler av de stora bolagen upplevde starkare vinsttillväxt innan 
börsnoteringen, medan fler av de mindre bolagen upplevde starkare vinsttillväxt efter 
börsnoteringen.  
 
Ingen av de Sign Test som gjorts på nyckeltalet vinsttillväxt har blivit signifikanta. Från 
de Wilcoxon Signed Ranks Test som gjorts på nyckeltalet kommer vi dock få en 
indikation på om storleken på skillnaderna mellan perioden innan och efter 
börsnoteringen ger starkare resultat än de Sign Test som gjorts. Precis som för nyckeltalet 
omsättningstillväxt har testet gjorts på hela urvalet, på de stora företagen i urvalet samt 
på de små företagen i urvalet. Sammanställningen av dessa test redovisas i tabellen nedan. 
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Tabell 8. Sammanställning av de Wilcoxon Signed Ranks Test som utfördes på nyckeltalet vinsttillväxt. 

Urval Grupp Antal Rankmedel P-värde 

Alla bolag Efter IPO < Innan IPO 47 46,01 0,441 

Efter IPO > Innan IPO 50 51,81 

Efter IPO = Innan IPO 0  

Stora bolag Efter IPO < Innan IPO 17 14,97 0,241 

Efter IPO > Innan IPO 11 13,77 

Efter IPO = Innan IPO 0  

Små bolag Efter IPO < Innan IPO 30 31,08 0,142 

Efter IPO > Innan IPO 38 37,20 

Efter IPO = Innan IPO 1  
   
Som det redogjorts för i tabell 7 och som också visas i tabell 8 så var det 47 företag som 
hade en bättre vinsttillväxt innan börsnoteringen och 50 företag som hade en bättre 
vinsttillväxt efter börsnoteringen, när alla bolag utgjorde urvalet. P-värdet som Sign 
Testet genererade var 0,839 och det gick därför inte att fastställa om en börsnotering leder 
till en förändring i ett företags genomsnittliga vinsttillväxt. Rankmedel från detta test 
förklarar dock att skillnaden mellan perioden innan och perioden efter börsnoteringen var 
större för gruppen som upplevde en bättre vinsttillväxt efter börsnoteringen. Detta har 
resulterat i ett lägre p-värde på 0,441 (p-värdet från Sign Testet var 0,839). Dock är detta 
p-värde fortfarande betydligt större än signifikansnivån på 5 %, vilket innebär att det 
fortfarande inte går att fastställa om en börsnotering leder till en förändring i ett företags 
vinsttillväxt.   
  
Vidare visar tabell 8 att 17 av de 28 större företagen hade en bättre genomsnittlig 
vinsttillväxt innan noteringen. Rankmedel förklarar vidare att skillnaden i vinsttillväxten 
mellan perioden innan och perioden efter noteringen var större för de företag som hade 
en bättre vinsttillväxt innan noteringen. Detta förstärker den trend som kunde ses i Sign 
Testet på de stora bolagen, och resulterade i att detta test fick ett lägre p-värde än Sign 
Testet (0,241 vs. 0,345). P-värdet var dock fortfarande högre än vår signifikansnivå på 5 
% vilket gör att det inte går att fastställa om en börsnotering för större företag leder till 
en förändring i vinsttillväxten.  
  
För de mindre bolagen i urvalet var det 30 företag som hade en bättre genomsnittlig 
vinsttillväxt innan börsnoteringen, medan 38 företag hade det efter börsnoteringen. 
Rankmedel förklarar vidare att skillnaden mellan perioden innan och perioden efter 
börsnoteringen var större för de 38 företag som upplevde bättre genomsnittlig 
vinsttillväxt efter börsnoteringen. Precis som för de andra urvalsgrupperna så sänkte detta 
p-värdet från Sign Testet (0,396 till 0,142). Det nya p-värdet är även det lägsta p-värdet 
som uppnåtts från samtliga statistiska test som genomförts på nyckeltalet vinsttillväxt. 
Det är dock fortfarande högre än signifikansnivån på 5 %, vilket innebär att det inte heller 
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går att fastställa om en börsnotering för mindre företag leder till en förändring i 
vinsttillväxten. 
 
5.4.3 Avkastning på eget kapital  
  
Detta avsnitt redogör för de statistiska tester som undersökt den effekt en börsnotering 
har på företags avkastning på eget kapital. Inledningsvis redovisas den utveckling som 
den genomsnittliga avkastningen på eget kapital har haft under samtliga undersökningsår. 
Resultatet av denna utveckling redovisas i figur 4.   
 

 
Figur  4. Mintabutskrift av en Time Series Plot som visar hur avkastning på eget kapital sett ut under åren 
före och efter noteringsåret (år 0). 

Från figuren går det att utläsa att den genomsnittliga avkastningen på eget kapital har 
varit negativ för samtliga undersökta år. Den var som bäst de två första åren för att sedan 
sjunka. Skillnaderna mellan åren är stora, men om perioden innan noteringen (år -3 till år 
-1) jämförs med perioden efter noteringen (år 0 till år 3) så visar figuren en lägre 
avkastning på eget kapital för perioden efter noteringen. Trenden med lägre avkastning 
på eget kapital efter börsnoteringen kan även ses i tabell 9 som redovisar en 
sammanställning av resultaten från de Sign Test som genomförts på nyckeltalet.  
 
Tabell 9. Sammanställning av de Sign Test som utfördes på nyckeltalet avkastning på eget kapital. 

 Efter IPO < Innan 
IPO 

Efter IPO > Innan 
IPO 

Efter IPO = Innan 
IPO 

P-
värde 

Alla bolag 56 42 2 0,189 

Stora 
bolag 

14 14 0 1,000 

Små bolag 42 28 2 0,120 
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När alla bolag utgjorde urvalet så hade 56 företag en bättre genomsnittlig avkastning på 
eget kapital innan börsnoteringen, medan 42 företag hade en bättre genomsnittlig 
avkastning på eget kapital efter börsnoteringen. Även om fler företag hade en sämre 
avkastning på eget kapital efter noteringen, så går det inte att fastställa att en börsnotering 
leder till en sämre avkastning på eget kapital då p-värdet var högre än signifikansnivån 
på 5 % (0,189 > 0,05).  
 
För de stora bolagen i urvalet var det 14 som hade en bättre genomsnittlig avkastning på 
eget kapital efter noteringen, och 14 som hade sämre genomsnittlig avkastning på eget 
kapital efter noteringen. Då lika många av de stora företagen hade bättre respektive sämre 
genomsnittlig avkastning på eget kapital efter noteringen så gav testet ett p-värde på 
1,000. Det går därför inte att fastställa om en börsnotering leder till någon förändring i 
avkastning på eget kapital för stora företag.  
 
Slutligen så visar tabell 9 att bland de små bolagen så var det 42 företag som hade en 
bättre avkastning på eget kapital innan noteringen, och 28 företag som hade en bättre 
avkastning på eget kapital efter noteringen. Testet visar alltså på samma trend som kunde 
ses i figur 4, att avkastningen på eget kapital blir sämre efter börsnoteringen. Trenden är 
dock inte tillräckligt stark för att vara signifikant, då testet resulterade i ett p-värde på 
0,120, vilket är högre än signifikansnivån 5 %. Det går därför inte att fastställa om en 
börsnotering leder till en förändring av företags avkastning på eget kapital för små 
företag.  
 
Även för nyckeltalet avkastning på eget kapital blev inget Sign Test signifikant. I tabellen 
nedan kommer nu en sammanställning av de resultat som fåtts fram från de Wilcoxon 
Signed Ranks Test som gjorts på nyckeltalet. Detta för att se om dessa tester ger tydligare 
svar på om det går att fastställa att en börsnotering leder till en förändring i avkastningen 
på eget kapital.  
 
Tabell 10. Sammanställning av de Wilcoxon Signed Ranks Test som utfördes på nyckeltalet avkastning på 
eget kapital. 

Urval Grupp Antal Rankmedel P-värde 

Alla bolag Efter IPO < Innan IPO 56 46,81 0,487 

Efter IPO > Innan IPO 42 53,08 

Efter IPO = Innan IPO 2  

Stora bolag Efter IPO < Innan IPO 14 12,57 0,538 

Efter IPO > Innan IPO 14 16,43 

Efter IPO = Innan IPO 0  

Små bolag Efter IPO < Innan IPO 42 33,94 0,284 

Efter IPO > Innan IPO 28 37,84 

Efter IPO = Innan IPO 2  
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När alla bolag utgjorde urvalet så hade 56 företag en bättre genomsnittlig avkastning på 
eget kapital innan noteringen, medan 42 företag hade en bättre genomsnittlig avkastning 
på eget kapital efter börsnoteringen. Rankmedel visar att skillnaderna mellan perioden 
innan och perioden efter noteringen var större för gruppen som hade en bättre 
genomsnittlig avkastning på eget kapital efter noteringen. P-värdet för detta test blev dock 
inte heller signifikant (0,487 > 0,05), vilket innebär att det inte går att fastställa att en 
börsnotering leder till en förändring i avkastning på eget kapital.  
 
Bland de större företagen var det lika många som hade bättre genomsnittlig avkastning 
på eget kapital under perioden innan som perioden efter noteringen. Rankmedel förklarar 
dock att storleken på skillnaderna mellan perioden innan och perioden efter noteringen 
var större för gruppen som hade bättre genomsnittlig avkastning eget kapital efter 
noteringen. P-värdet på 0,538 är lägre än för motsvarande Sign Test, men eftersom det 
fortfarande är högre än signifikansnivån på 5 % går det inte att fastställa att en 
börsnotering leder till en förändring i avkastning på eget kapital för stora företag.  
  
Slutligen visar tabell 10 att det var fler företag som hade fått en sämre genomsnittlig 
avkastning på eget kapital efter noteringen (42 företag), jämfört med antal företag som 
hade fått en bättre genomsnittlig avkastning på eget kapital efter noteringen (28). Testet 
visade dock att förändringen i genomsnittlig avkastning på eget kapital mellan perioden 
innan och efter börsnoteringen var större för företagen som fick en bättre avkastning på 
eget kapital efter noteringen. Detta resulterade i att testet fick ett högre p-värde än 
motsvarande Sign Test (0,284 vs. 0,120). Eftersom p-värdet var högre än signifikansnivån 
på 5 % går det inte heller att fastställa om en börsnotering leder till en förändring i 
avkastningen på eget kapital för små företag.  
 
5.4.4 Avkastning på totalt kapital 
 
Detta avsnitt redogör för de statistiska tester som undersökt den effekt en börsnotering 
har på företags avkastning på totalt kapital. Till att börja med kommer utvecklingen av 
den genomsnittliga avkastningen på totalt kapital för samtliga undersökta år att redovisas, 
vilket görs i figur 5.  
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Figur  5. Time Series Plot som visar den genomsnittliga avkastningen på totalt kapital för företagen under 
åren åren innan och efter noteringsåret (år 0). 

Utifrån figur 5 går det att utläsa att, precis som vinsttillväxt och avkastning på eget 
kapital, har även avkastning på totalt kapital i genomsnitt varit negativt under alla 
undersökta år. Den har varit som bäst första undersökningsåret (år -3) och som sämst 
första året efter börsnoteringsåret (år 1). Vidare kan man se att de genomsnittliga värdena 
på avkastning på totalt kapital som redovisas i figur 5 i större utsträckning har högre 
värden perioden innan börsnoteringen (år -3 till -1) än perioden efter börsnoteringen (år 
0 till 3). Detta är något som också märks från det Sign Test som gjorts på nyckeltalet som 
redovisas i tabell 11 nedan.   
 
Tabell 11. Sammanställning av de Sign Test som utfördes på nyckeltalet avkastning på totalt kapital. 

 Efter IPO < Innan 
IPO 

Efter IPO > Innan 
IPO 

Efter IPO = Innan 
IPO 

P-värde 

Alla bolag 56 35 6 0,036 

Stora 
bolag 

13 11 4 0,839 

Små bolag 43 24 1 0,028 
  
Av tabellen ovan går det att utläsa att när samtliga bolag utgjorde urvalet så hade 56 
företag en bättre genomsnittlig avkastning på totalt kapital innan börsnoteringen, medan 
35 företag hade en bättre genomsnittlig avkastning på totalt kapital efter börsnoteringen. 
6 företag hade däremot samma genomsnittliga avkastning på totalt kapital under bägge 
perioderna. Att fler företag upplevde en bättre genomsnittlig avkastning på totalt kapital 
innan börsnoteringen går också i linje med den trend figur 5 redovisade, nämligen att 
perioden innan börsnoteringen visade en högre genomsnittlig avkastning på totalt kapital. 
Testet gav även ett p-värde på 0,036 vilket är mindre än signifikansnivån på 5 %. Utifrån 
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detta Sign Test går det därför att fastställa att en börsnotering leder till en minskad 
genomsnittlig avkastning på totalt kapital.  
  
Vidare visar tabell 11 att fler av de större företagen i urvalet upplevde bättre genomsnittlig 
avkastning på totalt kapital innan börsnoteringen jämfört med efter (13 vs. 11). Denna 
skillnad är dock för liten för att kunna fastställa att stora företag som genomför en 
börsnotering får lägre genomsnittlig avkastning på totalt kapital, vilket också syns på p-
värdet 0,839 som är betydligt högre än signifikansnivån på 5 %. För detta urval var det 
även 4 företag som hade samma genomsnittliga avkastning på totalt kapital under bägge 
perioderna, vilket ytterligare minskar sannolikheten att en börsnotering leder till en 
förändring av avkastning på totalt kapital.  
  
För de stora bolagen var det som sagt fler företag som upplevde bättre genomsnittlig 
avkastning på totalt kapital innan börsnoteringen jämfört med efter. Samma trend kan 
även ses hos de mindre företagen. Skillnaden mellan de företag som upplevde bättre 
genomsnittlig avkastning på totalt kapital innan börsnoteringen (43) och de företag som 
upplevde bättre genomsnittlig avkastning på totalt kapital efter börsnoteringen (24) är 
dock betydligt större för de mindre bolagen i urvalet. Detta gav även ett P-värde på 0,028, 
vilket blev signifikant med signifikansnivån på 5 %. Utifrån detta Sign Test går det alltså 
att fastställa att en börsnotering leder till minskad avkastning på totalt kapital för små 
företag. 
 
Från de Wilcoxon Signed Ranks Test som gjordes för nyckeltalet omsättningstillväxt gav 
storleken på skillnaderna mellan perioden innan och efter börsnoteringen starkare resultat 
än de Sign Test som gjordes på nyckeltalet. Detta är dock inte fallet med nyckeltalet 
avkastning på totalt kapital, vilket också redovisas från tabell 12.  
 
Tabell 12. Sammanställning av de Wilcoxon Signed Ranks Test som utfördes på nyckeltalet avkastning på 
totalt kapital. 

Urval Grupp Antal Rankmedel P-värde 

Alla bolag Efter IPO < Innan IPO 56 45,66 0,066 

Efter IPO > Innan IPO 35 46,54 

Efter IPO = Innan IPO 6  

Stora bolag Efter IPO < Innan IPO 13 13,00 0,587 

Efter IPO > Innan IPO 11 11,91 

Efter IPO = Innan IPO 4  

Små bolag Efter IPO < Innan IPO 43 33,17 0,072 

Efter IPO > Innan IPO 24 35,48 

Efter IPO = Innan IPO 1  

  
Från det Sign Test som genomfördes på avkastning på totalt kapital när alla bolag utgjorde 
urvalet gick det att fastställa att en börsnotering leder till en minskad genomsnittlig 
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avkastning på totalt kapital. Resultatet blir dock annorlunda från detta Wilcoxon Signed 
Ranks Test, då man kan se från rankmedel att skillnaden mellan perioden innan och efter 
börsnoteringen var högre för de 35 företag som upplevde en bättre genomsnittlig 
avkastning på totalt kapital efter sin börsnotering. Det gör att sannolikheten att en 
börsnotering leder till en minskad genomsnittlig avkastning på totalt kapital minskar, 
vilket resulterar i ett högre p-värde (0,066). Detta p-värde är högre än signifikansnivån 
på 5 % och det innebär att det inte går att fastställa att en börsnotering leder till en minskad 
genomsnittlig avkastning på totalt kapital när man tar hänsyn till hur kraftig skillnaderna 
är mellan perioden innan och efter börsnoteringen.  
 
För de stora bolagen minskade dock p-värdet i detta Wilcoxon Signed Ranks Test jämfört 
med det Sign Test som genomfördes på samma urval. Detta har att göra med att 
rankmedel var högre för de 13 företag som upplevde bättre genomsnittlig avkastning på 
totalt kapital innan börsnoteringen. Att skillnaden var kraftigare för den gruppen stärker 
innebörden i att det var fler företag som upplevde det resultatet. Dock minskade p-värdet 
endast från 0,839 till 0,587, vilket fortfarande är betydligt högre än signifikansnivån på 5 
%. Det gör att det fortfarande inte går att fastställa att en börsnotering leder till en minskad 
genomsnittlig avkastning på totalt kapital för stora bolag.  
 
När urvalet utgjordes av de mindre bolagen så redovisade Sign Testet (tabell 11) på det 
aktuella nyckeltalet att det gick att fastställa att en börsnotering leder till en minskad 
avkastning på totalt kapital. I detta Wilcoxon Signed Ranks Test blev dock p-värdet inte 
signifikant (0,072 > 0,05), vilket kopplas till att rankmedel var högre för de 24 företag 
som upplevde bättre genomsnittlig avkastning på totalt kapital efter sin börsnotering. 
Detta innebär, precis som när samtliga företag utgjorde urvalet, att sannolikheten att en 
börsnotering leder till en minskad genomsnittlig avkastning på totalt kapital för små bolag 
minskar. Detta innebär att det inte går att fastställa att en börsnotering leder till en 
minskad genomsnittlig avkastning på totalt kapital för små bolag när man tar hänsyn till 
hur kraftig skillnaden är mellan perioden innan och efter börsnoteringen.  
 
5.5 Sammanställning av hypotesprövning  
 
Av de 12 Sign Test som genomförts (3 på varje nyckeltal), så blev 4 av dessa signifikanta. 
Det Sign Test som genomfördes på samtliga bolag för nyckeltalen omsättningstillväxt 
samt avkastning på totalt kapital var två av testen som blev signifikanta. De andra två var 
Sign Testet på nyckeltalet omsättningstillväxt för stora bolag samt Sign Testet på 
nyckeltalet avkastning på totalt kapital för små bolag. Även 12 Wilcoxon Signed Ranks 
Test har genomförts. Av dessa blev 2 test signifikanta. Dessa var testet på 
omsättningstillväxt för samtliga samt stora bolag. 
  
Det gick alltså att fastställa att en börsnotering leder till en minskad omsättningstillväxt 
(förutom när det handlar om små bolag). Vidare gick det också att fastställa att en 
börsnotering leder till en minskad avkastning på totalt kapital utifrån de Sign Test som 
gjorts på nyckeltalet (förutom när det handlar om stora bolag). Det gick dock inte att 
fastställa detta utifrån de Wilcoxon Signed Ranks Test som genomförts på nyckeltalet. 
Därmed kan man inte signifikant fastställa att en börsnotering minskar avkastning på 
totalt kapital, då skillnaden mellan perioden innan och efter börsnoteringen för de som 
upplever en bättre avkastning på totalt kapital innan sin börsnotering var för låg.  
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Som nämnts i avsnitt 5.1, så har en huvudhypotes och två underhypoteser konstruerats 
för denna studie. Huvudhypotesen fokuserar på om en börsnotering leder till en 
förändring i ett företags finansiella prestation, medan underhypoteserna ämnar att förklara 
om en börsnotering leder till en förändring i ett företags finansiella prestation, beroende 
på storleken på företaget. Hypoteserna är följande: 
 
Huvudhypotes  
H0: Det finns inget samband mellan en börsnotering och förändring av den finansiella 
prestationen 
Ha: Det finns ett samband mellan en börsnotering och förändring av den finansiella 
prestationen 
  
Underhypotes 1 
H0: Det finns inget samband mellan en börsnotering och förändring av den finansiella 
prestationen för stora företag. 
Ha: Det finns ett samband mellan en börsnotering och förändring av den finansiella 
prestationen för stora företag. 
  
Underhypotes 2 
H0: Det finns inget samband mellan en börsnotering och förändring av den finansiella 
prestationen för små företag. 
Ha: Det finns ett samband mellan en börsnotering och förändring av den finansiella 
prestationen för små företag. 
 
För att kunna få en tydlig bild av ett företags finansiella prestation har fyra nyckeltal valts 
ut i den aktuella studien. Dessa är omsättningstillväxt, vinsttillväxt, avkastning på eget 
kapital och avkastning på totalt kapital. För att hypotesernas H0 skulle förkastas, så skulle 
samtliga nyckeltal inom rätt urvalsgrupp för den aktuella hypotesen visa en signifikant 
förändring mellan perioden innan och efter börsnoteringen. I den aktuella studien var det 
dock enbart omsättningstillväxt som visade en signifikant förändring mellan perioden 
innan och efter börsnoteringen, och detta var för huvudhypotesen och underhypotes 1. Vi 
kan därför inte förkasta H0 för någon av våra hypoteser. 
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6. Analys och diskussion 

I detta kapitel diskuteras och analyseras resultaten från de statistiska testerna. De 
finansiella nyckeltal som granskats i studien redovisas var för sig, där eventuella 
signifikanta skillnader mellan åren innan och åren efter noteringen tas upp och 
kommenteras.  

 
6.1 Omsättningstillväxt 
 
Figur 2 förklarade för oss att den genomsnittliga omsättningstillväxten för företagen i 
urvalet har varit positiv under samtliga undersökta år. Året som i genomsnitt genererade 
den lägsta tillväxten var första året efter börsnoteringsåret, och det året hade ändå en 
genomsnittlig omsättningstillväxt på nästan 20 %. Figur 2 förklarar därför att majoriteten 
av bolagen i studiens urval är växande bolag. Detta signalerar att börsnoteringen kom vid 
ett tillfälle där marknadsförhållandena sett goda ut för bolagen i vårt urval. Ritter & 
Welch (2002, s. 1822) menade att ett av de enskilt största motiven till varför ett företag 
väljer att börsnotera sig är att de rådande marknadsförhållandena är goda, vilket var fallet 
för bolagen i den aktuella studien, då omsättningstillväxten varit stark under perioden 
innan börsnoteringen skett.   
 
En börsnotering ledde till en minskad omsättningstillväxt när alla bolag utgjorde urvalet 
samt för stora bolag. Detta kunde fastställas från de statistiska tester som testade effekten 
en börsnotering hade på företagen i den aktuella studiens omsättningstillväxt. Vidare gick 
det även att fastställa att omsättningstillväxten i genomsnitt blir sämre för stora bolag som 
börsnoteras på den svenska aktiemarknaden. När urvalet endast bestod av små bolag fick 
dock inget statistiskt test signifikans, vilket innebär att vi inte kunde dra några slutsatser 
angående om det finns något samband mellan en börsnotering och förändring av 
omsättningstillväxt. Tendensen med minskad omsättningstillväxt går dock i linje med 
resultatet från en studie av Carpenter & Rondi (2006, s. 392-394). De studerade företag 
som noterats i USA under perioden 1981 till 1997 och fann att företagens 
omsättningstillväxt (medianen) var avtagande under de tre åren efter börsnoteringen.  
 
Majluf & Myers (1984) förklarade utifrån Pecking order teorin att företag bör använda 
sig av börsnoteringar som sista utväg när det kommer till att finansiera sin verksamhet. 
Utifrån resultatet som fåtts fram från de statistiska testerna på omsättningstillväxt är detta 
något som även skulle ha tillämpats för företagen i den aktuella studien. Syftet med den 
aktuella studien är dock att undersöka ifall den finansiella prestationen förbättras eller 
försämras efter en börsintroduktion för företag på den svenska aktiemarknaden. Detta 
syfte kan inte enbart besvaras utifrån resultatet på omsättningstillväxten, då den ensam 
inte förklarar den finansiella prestationen för ett företag. Något som också är värt att 
notera är att den genomsnittliga omsättningstillväxten var positiv för varje undersökt år, 
det vill säga även under åren efter börsnoteringen. Att därför påstå att det var fel för 
bolagen i urvalet att genomföra en börsnotering, med enbart resultatet på 
omsättningstillväxt som underlag är fel, då omsättningstillväxten i genomsnitt har varit 
fortsatt positiv även efter börsnoteringen. Detta resultat tas dock i beaktning vid 
granskningen av resultaten vi fått fram om de andra nyckeltalen vi undersökt i denna 
studie. En börsnotering hade trots allt en negativ effekt på omsättningstillväxten.  
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6.2 Vinsttillväxt 
 
Från figur 3 gick det att utläsa att den genomsnittliga vinsttillväxten var negativ för 
samtliga undersökta år. Vidare kunde man se att vinsttillväxten hade en negativ 
utvecklingskurva perioden innan börsnoteringen, där vinsttillväxten var starkast negativ 
under företagens noteringsår samt året före noteringsåret. Som Jenkinson & Ljungqvist 
(2001, s. 25) förklarar kan en förklaring till detta vara att företagen under denna period 
lagt ned mycket pengar på att förbereda sig inför sin notering. Speciellt för mindre 
företag, vilket många av företagen i urvalet är, kan kostnaderna som är associerade med 
en börsnotering bli höga. De kostnaderna kan därmed förklara en nedgång i lönsamheten 
och den svagare vinsttillväxt som företagen uppvisade under åren kring börsnoteringen.   
 
De Sign Test och Wilcoxon Signed Ranks Test som gjordes för att analysera 
vinsttillväxten blev inte signifikanta. Vi kan alltså inte dra någon slutsats för om en 
börsnotering leder till en förändring i vinsttillväxt för företag. Trenden som visades i figur 
3 förklarade också att det var svårt att fastställa vilken period som haft bäst genomsnittlig 
vinsttillväxt. Det som dock är intressant med det resultat vi fick angående nyckeltalet 
vinsttillväxt är att vinsttillväxten i genomsnitt var negativ för alla de granskade åren. För 
omsättningstillväxten var det tvärtom, då den istället visade sig vara i genomsnitt positiv 
under alla åren som granskades. Företagen som granskats i den aktuella studien uppvisade 
alltså i genomsnitt stigande förluster samtidigt som de ändå omsatte mer. I Jain & Kinis 
(1994, s. 1699-1726) studie fick de fram att företag som börsnoteras får en minskad 
lönsamhet efter sin börsnotering, vilket kan kopplas till denna studie, då den 
genomsnittliga vinsttillväxten har varit negativ efter börsnoteringen för företaget i vårt 
urval.   
 
6.3 Avkastning på eget kapital  
 
Avkastningen på eget kapital var även den i genomsnitt negativ för företagen i vårt urval 
under alla undersökta år. Från den Time Series Plot som användes för att visa den 
genomsnittliga avkastningen på eget kapital för varje undersökt år (figur 4) kan man se 
att företagen i urvalet i genomsnitt inte producerade en bättre avkastning på eget kapital 
än -30 %. Året innan och efter börsnoteringen redovisade sämst genomsnittlig avkastning 
på eget kapital. En anledning till detta kan vara, som exempelvis nämnts i analysen om 
vinsttillväxten, stora kostnader vid genomförandet av en börsintroduktion (Jenkinson & 
Ljungqvist, 2001, s. 25; Capasso et al., 2005). Detta kan även förklara nedgången i 
lönsamhet kring börsnoteringsåret.  
 
De statistiska testerna som genomfördes på avkastningen på eget kapital blev inte 
signifikanta med den valda signifikansnivån 5 %. Det innebär att det inte går att fastställa 
om en börsintroduktion leder till en förändring av ett företags avkastning på eget kapital. 
Trenden som visas från figur 4 menar dock att avkastning på eget kapital i genomsnitt 
varit högre innan börsnoteringen, där även de statistiska tester som genomförts på 
nyckeltalet visat, för urvalsgrupperna alla bolag och små bolag, att det var fler företag 
som hade en högre avkastning på eget kapital innan sin börsnotering. Även detta går i 
linje med Jain & Kinis (1994, s. 1699-1726) studie, som fann att en börsnotering ledde 
till minskad lönsamhet.  
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6.4 Avkastning på totalt kapital 
 
Precis som för vinsttillväxten och avkastning på eget kapital så uppvisade företagen i den 
aktuella studien en negativ genomsnittlig avkastning på totalt kapital för alla undersökta 
år. Som man kan se i figur 5, nämligen den Time Series Plot som visar utvecklingen av 
företagens genomsnittliga avkastning på totalt kapital under den sju-års period som 
undersökts, så kan man se att avkastning på eget kapital i genomsnitt var som mest negativ 
under noteringsåret samt det efterföljande året. Den sämre finansiella prestationen under 
dessa år kan som tidigare nämnts förklaras av kostnader som är associerade till 
börsnoteringen. Som Jenkinson & Ljungqvist (2001, s. 25) skrev så innefattar dessa 
kostnader bland annat kostnader för att marknadsföra företaget innan noteringen, samt 
kostnader för juridisk hjälp och provision i form av underwriter-avgifter till den eller de 
finansiella institutionerna som ansvarar för genomförandet av noteringsprocessen. Detta 
resonemang stöds av figur 5, som visar att den genomsnittliga nivån på avkastning på 
totalt kapital för företagen i den aktuella studien var ≈-23 % och ≈-25,5 % för 
börsnoteringsåret respektive året efter, vilket var en märkbart lägre avkastning på totalt 
kapital jämfört med övriga år (förutom år -2 som hade ≈-22 %). 
 
2 av de 12 statistiska test som genomfördes på nyckeltalet avkastning på totalt kapital var 
signifikanta. Det Sign Test som gjordes på urvalet som helhet samt på de företag som 
klassificerades som små hade p-värden på 0,036 respektive 0,028. Motsvarande 
Wilcoxon Signed Ranks Test blev dock inte signifikanta utan hade p-värden som låg strax 
över 0,05 (0,066 respektive 0,072). Att det fanns en trend som förklarade att avkastning 
på totalt kapital var högre innan börsnoteringen gick dock att fastslå (när det inte handlar 
om stora bolag) utifrån Sign Testerna. Detta måste dock beaktas med försiktighet, då 
storleken på skillnaderna mellan perioden innan och efter noteringen för de bolag som 
hade en sämre avkastning på totalt kapital efter börsnoteringen inte var tillräckligt stora. 
Två studier som också påvisade trenden med sämre avkastning på totalt kapital var 
Mikkelson et al. (1997, s. 281-307) samt Lizińska & Czapiewski (2013, s. 53-71), som 
bägge fick fram att avkastning på totalt kapital minskade efter en börsnotering. Detta 
kunde dock inte tillämpas på stora bolag, då de statistiska tester som genomförts på den 
urvalsgruppen inte blev signifikanta. Detta för att skillnaden i antal företag som hade 
bättre avkastning på totalt kapital innan respektive efter noteringen var låg. Därav 
förklarade resultatet på avkastning på totalt kapital att det var de mindre företagen i 
urvalet som uppvisade en sämre avkastning på totalt kapital efter sin notering jämfört 
med innan, medan börsnoteringen har haft liten eller ingen påverkan på avkastningen på 
totalt kapital för de större företagen. Jenkinson & Ljungqvist (2001, s. 25) förklarar att 
kostnaderna för en börsnotering brukar bli större i förhållande till företagets finansiella 
ställning, ju mindre företaget är. Det innebär att kostnaderna som tillkommer i samband 
med en börsnotering påverkar avkastning på totalt kapital negativt i större utsträckning 
för mindre bolag. Detta stödjer vårt resultat från avkastning på totalt kapital, då mindre 
företag i större utsträckning än större företag uppvisar en försämring av avkastning på 
totalt kapital efter sin börsnotering.  
 
6.5 Koppling till den teoretiska referensramen 
 
I den aktuella studien har vi kopplat en börsnotering till Pecking order theory, Agency 
cost theory samt studier som har redovisat fördelar, nackdelar och motiv till 
börsnoteringar. Pecking order theory säger att en börsnotering ska vara den sista utvägen 
för att finansiera en verksamhet (Majluf & Myers, 1984). Om man är ägare för en 
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finansiellt stark verksamhet, så menar teorin att man vill finansiera företaget utan att 
behöva sälja aktier och därmed minska sitt ägande. Det kan alltså finnas en risk att ägare 
som väljer att börsnotera bolaget tror att företaget kommer att prestera sämre under de 
kommande åren. Alternativt att företaget är i så dåligt finansiellt skick att det inte går att 
lösa finansieringen på något annat sätt än att sälja aktier via exempelvis en börsnotering.   
 
Agency cost theory förklarar att ursprungsägare till ett företag kan få mindre incitament 
till att skapa värde åt sitt företag efter en börsnotering, då ägarandelen minskar (Fama & 
Jensen, 1983). Detta kan i sin tur vara en förklarande orsak till sämre finansiell prestation 
efter en börsnotering. Agency cost theory säger att företag där ägandet och styrningen 
(Ex. VD och styrelse) är separerad presterar sämre än företag där ägarna i större 
utsträckning styr företaget. Om styrningen av företaget dock redan är separerat från 
ägandet, så kan, enligt Capasso et al. (2005), en börsnotering leda till att ledningen istället 
får incitament till att skapa mer värde åt företaget genom möjligheten till aktieoptioner. 
 
Från urvalet var det 30 bolag som börsnoterades mellan 2008-2009 (företag som inte hade 
uppgifter 3 år innan sin börsnotering är inte medräknade), vilket var perioden då 
finanskrisen i USA ägde rum (The Economist, 2013). Denna period gjorde även att 
Sverige fick ett nedfall i ekonomin, vilket också kan ses på Stockholmsbörsens utveckling 
(Avanza, u.å.). Perioden efter finanskrisen, nämligen 2010-2011, hade Stockholmsbörsen 
en uppgång och detta kan även ses i antalet börsnoteringar som skedde under den 
perioden. Mellan 2010-2011 gjordes 53 börsnoteringar, där företagen hade uppgifter att 
redovisa minst 3 år innan sin börsnotering. Detta är nästan dubbelt så många 
börsnoteringar och stämmer väl överens med Baker & Wurglers Market-timing theory 
(2002, s. 1-4), där företag väljer att börsnoteras när marknaden är högt värderad. Det kan 
därför mycket väl ha varit så att det var fler företag som hade planerat en börsnotering 
tidigare, men som tack vare finanskrisen valde att avvakta och börsnoterades istället ett 
till två år senare.  
 
Överlag motsvarade resultatet av de statistiska testerna våra förväntningar. Pecking order 
theory och Agency cost theory förklarar som sagt att företag som genomför en 
börsnotering i genomsnitt kommer ha sämre lönsamhet och finansiell utveckling efter sin 
börsnotering jämfört med innan. Effekten som en börsnotering hade på de fyra 
nyckeltalen i studien gav att enbart vinsttillväxten var det nyckeltal som hade fler företag 
som hade bättre prestation av det aktuella nyckeltalet efter sin börsnotering. Detta innebär 
att den finansiella prestationen i genomsnitt har varit sämre efter börsnoteringen för 
företagen i urvalet. Detta ger stöd för Pecking order theory, då det går att fastslå att en 
börsnotering försämrat den finansiella prestationen för företagen i urvalet.  
 
För de mindre företagen var det fler som upplevde sämre avkastning på eget kapital samt 
avkastning på totalt kapital i förhållande till hur många företag som utgjorde det urvalet. 
Detta skiljer sig jämfört med de stora bolagen, där antalet företag som upplevde bättre 
respektive sämre avkastning på eget respektive totalt kapital var jämnare fördelat. Detta 
kan kopplas till både Agency cost theory samt Capasso et als. studie (2005). Agency cost 
theory menade att lönsamheten minskar för företag som genomför börsnoteringar där 
ägandet och styrningen blir separerad, medan Capasso et al. (2005) menade att en 
börsnotering för företag som redan har ett separerat ägande och styrning leder till att 
ledningen får starkare incitament till att skapa värde för företagen genom möjligheten att 
utfärda aktieoptioner.  
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Att mindre företag hade sämre lönsamhet efter börsnoteringen går ihop med det Agency 
cost theory menar, då företag vars ägande inte redan är separerat ses mer hos mindre 
företag. När ägandet hos företag då blir separerat så leder det till att ledningen som 
tidigare hade större ägarandel i företaget får mindre incitament till att skapa värde åt sitt 
företag. Detta leder i sin tur till minskad lönsamhet, vilket också var fallet för de mindre 
bolagen. För stora bolag, där ägandet ofta redan är separerat innan en börsnotering, så har 
börsnoteringen som de stora bolagen i urvalet genomgått istället i större utsträckning lett 
till ökat incitament för ledningen att skapa värde åt företaget. När det kommer till 
nyckeltalen avkastning på eget respektive totalt kapital har de stora bolagen i urvalet inte 
upplevt negativ utveckling i lika stor utsträckning som de små bolagen.  
 
6.6 Övrig diskussion 
 
I början var tanken att bara undersöka bolag som noterades under två eller tre 
efterföljande år. Detta för att undvika att studera företag som noterades då 
marknadsförhållandena var olika. Ett företag som exempelvis börsnoterats mitt under 
finanskrisen 2008 har gått igenom andra marknadsförhållanden än ett liknande företag 
som börsnoterats 2013. Dessa skillnader i marknadsförhållandena kan i sin tur påverka 
utfallet av den finansiella utvecklingen för bägge företagen. Dock hade det inte varit 
börsnoteringen som bidragit till detta, utan snarare hur marknadsförhållandena sett ut.  
 
Att enbart granska få “noteringsår” i studien visade sig dock inte praktiskt genomförbart, 
då antalet företag som noterats på den svenska aktiemarknaden var för få. För att få ett 
tillräckligt stort urval valdes därför en tidsperiod mellan 2008 och 2013 ut, där samtliga 
företag som börsnoterats under den perioden (samt uppfyllt de kriterier som bestämdes 
för urvalet) utgjorde urvalet. Detta medför dock att studien kan vara påverkad av 
skillnader i marknadsförhållanden som rådde under den tidsperiod som respektive företag 
i vårt urval blev noterat. Denna effekt är ändå begränsad, då studien undersökt ett stort 
antal företag med en stor spridning på de marknadsförhållanden de stod inför när de 
genomförde sin börsnotering. Det faktum att vi undersöker företag som noterades under 
finanskrisen anser vi kompenseras av att företag som noterades under 2012 och 2013 
också undersöktes, där marknadsförhållandena istället var goda. Detta då antal företag 
som börsnoterades mellan 2008-2009 var ungefär lika som de antal företag som 
börsnoterades mellan 2012-2013.  
 
En annan faktor som kan påverka den finansiella utvecklingen efter en börsnotering, men 
som vi inte tagit hänsyn till i vår studie, är hur kapitalet som fås in i samband med att 
börsnoteringen används. Då en börsnotering antingen innebär att nya aktier emitteras eller 
att de tidigare ägarna säljer av en del eller hela sitt aktieinnehav till nya aktieägare så 
innebär det att de tidigare ägarna på förhand kan avgöra vad som ska ske med intäkterna 
från börsnoteringen. Antingen kan de ursprungliga ägarna välja att emittera nya aktier, 
vilket gör att intäkterna från försäljningen tillfaller bolaget, eller så kan de sälja av sina 
aktier med avsikten att behålla intäkterna själva. Det är därför tänkbart att det blir en 
märkbar skillnad på tillväxten och den finansiella utvecklingen i ett bolag om ägarna 
väljer att börsnotera för att få in mer kapital i företaget eller om de “tar pengarna och går”. 
Huruvida de ursprungliga aktieägarna valde att börsnotera för att få in kapital till bolaget 
eller inte gjorde vi inte någon granskning av för bolagen. Dock kunde vi se att det egna 
kapitalet för många bolag ökade under börsnoteringsåret jämfört med året innan vilket 
tyder på att bolagen använt börsnoteringen som ett medel för att få in mer pengar till 
bolaget. På aggregerad basis hade bolagen i vårt urval ett totalt eget kapital på ungefär 
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11,4 miljarder kronor i slutet av året före börsnoteringen, medan de hade ett totalt eget 
kapital på 18,4 miljarder kronor i slutet av börsnoteringsåret. Detta motsvarar en tillväxt 
i det egna kapitalet om 61 % och indikerar att en stor del av bolagen valt att återinvestera 
intäkterna från börsnoteringen i verksamheten.   
 
Av företagen i vårt urval var det flera som gick i konkurs strax efter noteringen. Totalt 
var det ett 10-tal företag som gick i konkurs under noteringsåret eller något av de tre 
efterföljande åren. En möjlig förklaring till detta skulle kunna vara företagens snabba 
tillväxt, då företagen i vårt urval växte sin omsättning med i genomsnitt drygt tjugo 
procent per år. I och med det utsattes många av företagen för eskalerande förlustnivåer 
som till slut kan ha resulterat i beslutet att försätta företaget i konkurs. Lundén & 
Svensson (2010, s. 157) förklarar att just en hög tillväxt är en alltför vanlig fallgrop för 
många tillväxtföretag. 
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7. Slutsats och rekommendationer 

Detta kapitel går igenom resultaten som studien genererat samt vilka slutsatser som 
kunnat dras från de tester som genomförts. Vidare diskuteras i kapitlet bland annat vilka 
kunskapsbidrag studien gett samt hur forskningsämnet vidare skulle kunna utvecklas och 
undersökas.  

 
7.1 Slutsats 
 
Syftet med denna studie är att undersöka om en börsintroduktion leder till en förändring 
i företagets finansiella prestation. För att kunna besvara detta syfte har fyra nyckeltal 
använts som beskriver olika typer av finansiell prestation. Dessa nyckeltal är 
omsättningstillväxt, vinsttillväxt, avkastning på eget kapital och avkastning på totalt 
kapital. Vidare har en huvudhypotes och två underhypoteser konstruerats, vilket 
redovisats i avsnitt 5.1. Resultatet visade att endast omsättningstillväxt var det nyckeltal 
som uppvisade en signifikant förändring i samband med en börsnotering och detta var för 
hela urvalet samt när endast de stora företagen utgjorde urvalet. Detta innebär att ingen 
av hypoteserna H0 som redovisats i avsnitt 5.1 har kunnat förkastats. Det innebär att det 
inte går att fastställa att en börsnotering leder till en förändring i företagets finansiella 
prestation. 
 
Från studiens resultat kunde vi se att det första nyckeltalet som nämns i stycket ovan, 
nämligen omsättningstillväxt, blev signifikant på två av de tre grupperna som vi delat upp 
urvalet i. Från dessa tester kom vi fram till att omsättningstillväxten i genomsnitt är bättre 
innan börsnoteringen. Detta gäller även när det enbart är stora företag man undersöker, 
men däremot gick det inte att fastställa att mindre företag upplever sämre 
omsättningstillväxt efter en börsnotering. Resultatet som fåtts fram på de stora bolagen i 
denna studie bör dock beaktas med försiktighet, då urvalet enbart bestod av 28 företag.   
 
Avkastning på totalt kapital fick signifikanta resultat på två av tre urvalsgrupper från de 
Sign Test som genomförts på nyckeltalet. Dessa grupper var alla bolag och små bolag. 
Detta innebär att det går att fastställa att en börsnotering leder till en sämre avkastning på 
totalt kapital. Denna förändring i avkastning på totalt kapital som uppstod efter 
börsnoteringen var dock inte tillräckligt stor för att även det Wilcoxon Signed Ranks Test 
som gjordes skulle bli signifikant.  
 
Två nyckeltal som inte blev signifikanta på någon av de statistiska tester som 
genomfördes på dem var vinsttillväxt och avkastning på eget kapital. Vinsttillväxten och 
avkastning på eget kapital har dock i genomsnitt varit negativ för samtliga urvalsgrupper, 
vilket betyder att den genomsnittliga lönsamheten under de undersökta åren inte har varit 
bra. Av de mindre bolagen så var det fler företag som upplevde bättre avkastning innan 
sin börsnotering jämfört med efter, i förhållande till hur många bolag som utgjorde 
urvalet. Denna skillnad i antal bolag som upplevde bättre respektive sämre avkastning 
efter sin börsnotering var mindre för de stora bolagen.    
 
Att samtliga statistiska test som blivit signifikanta visat att företagen under perioden 
innan börsnoteringen i genomsnitt har haft ett bättre värde på det aktuella nyckeltalet kan 
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kopplas till både Pecking order theory, Agency cost theory och de nackdelar som finns i 
samband med en börsnotering. Med tanke på att resultatet från testerna visade att 
lönsamheten i genomsnitt försvagades efter att företagen genomfört sin börsnotering 
innebär det att det Pecking order theory står för passar in bra på företagen som 
börsnoterats i Sverige mellan 2008-2013, och man kan argumentera för att dessa bolag i 
sig borde ha fortsatt vara privata. 
 
När en börsintroduktion görs så säljer aktieägarna av en del av sitt ägande till investerare 
(Jenkinson & Ljungqvist, 2001, s. 3), vilket gör att ägarandelen minskar och en 
konsekvens av det kan då vara minskad ansträngning från ägarna vilket därmed kan leda 
till en sämre finansiell prestation för företaget. Detta är något som kan vara en förklarande 
orsak till den avtagande omsättningstillväxt samt avkastning på totalt kapital som 
majoriteten av företagen i urvalet upplevt efter sin börsintroduktion, då ägarnas 
incitamentet att skapa värde för företaget minskat. För att bättre kunna analysera resultatet 
utifrån Agency cost theory hade information om hur ägarstrukturen såg ut för företagen i 
urvalet innan respektive efter börsnoteringen underlättat. Detta kunde dock inte 
undersökas, då det hade inneburit höga kostnader för oss som skrivit uppsatsen. Hade 
man haft information om hur mycket ägarandelen minskat för ursprungsentreprenörerna 
och investerarna i samband med börsnoteringen så hade man kunnat se om det fanns något 
samband mellan andelen ägande och förändringen av den finansiella prestationen för 
företaget efter en börsintroduktion. Detta är dock något som vi inte har kunnat dra någon 
slutsats från.   
 
Varför många bolag gått i konkurs efter börsnoteringen kan vara de stora fasta och rörliga 
kostnaderna som tillkommer när ett företag håller på att bli samt blivit börsnoterat. Det 
blir dyrare att bedriva verksamheten, vilket innebär en större press att öka omsättningen 
som i sin tur kan innebära att tillväxten blir för hög. Detta är något som också beskrivs i 
Start Up & Run a Business in Sweden (Lundén & Svensson, 2010), och som även kan ses 
från de Time Series Plottar som används i studien. Vad man kunde se från figurerna som 
visade den genomsnittliga omsättningstillväxten samt vinsttillväxten för urvalet under 
samtliga undersökningsår, var att omsättningstillväxten var som starkast under 
noteringsåret, medan vinsttillväxten hade en av sina svagaste värden under noteringsåret. 
Trots att noteringen gjorde att omsättningen ökade så blev det alltså fortfarande förluster, 
vilket kan kopplas till kostnaderna som börsnoteringen medför.   
 
7.2 Kunskapsbidrag 
 
I denna studie har utvecklingen av den finansiella prestationen för företag som 
börsnoterats på den svenska aktiemarknaden studerats. För att studera denna utveckling 
har de tre åren innan börsnoteringen jämförts med noteringsåret och de tre efterföljande 
åren, för att se ifall det är någon skillnad på den finansiella prestationen under de olika 
perioderna. Studier med enbart fokus på prestationen efter börsnoteringen, eller enbart på 
aktiekursutvecklingen har gjorts tidigare (Mikkelson et al., 1997, s. 281-307; Jain & Kini, 
1994, s. 1699-1726; McDonald & Fisher, 1972, s. 97-102). Studier som fokuserar på 
förändringen från tiden innan till tiden efter börsnoteringen är dock svårare att hitta. Detta 
är också anledningen till varför vi valde att undersöka hur en börsnotering påverkar ett 
tidigare privatägt företags lönsamhet och tillväxt.   
 
Att få kunskap om hur företag som börsnoterats presterat även innan börsnoteringen gör 
det enklare att avgöra huruvida börsnoteringen varit fördelaktig för företaget eller inte, 
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då man har en tidigare period att jämföra med. Denna kunskap är något som denna studie 
bidragit med, då studier som jämför perioden innan och efter börsintroduktionen är få. 
Att det just är på den svenska aktiemarknaden innebär också ett tydligt kunskapsbidrag 
till företag i Sverige. Det var också ett tydligt positioneringsval för denna studie, då vi 
ville undersöka hur börsnoteringar kan påverka den finansiella prestationen för svenska 
företag. 
 
7.3 Samhälleliga och etiska överväganden 
 
I följande avsnitt kommer en diskussion kring samhälleliga och etiska överväganden att 
behandlas, utifrån den aktuella studiens genomförande. Vi anser att inga större 
samhälleliga och etiska problem uppstått i studien, då både den vetenskapliga samt den 
praktiska metoden noga redovisat för hur studien har genomförts. Inga individer har 
deltagit i genomförandet av studien, utan materialet som studien grundas på är finansiella 
data. Därför har inga områden som handlar om individers integritet eller fria val behövts 
beaktas. Vidare har all data hämtats från offentliga handlingar samtidigt som inga 
företagsnamn nämnts eller kopplats ihop med några specifika finansiella tal, vilket gör 
att konfidentialiteten varit god.  
 
Studiens resultat visade att två av de utvalda nyckeltalen, nämligen omsättningstillväxt 
och avkastning på totalt kapital (detta nyckeltal signifikant enbart på Sign Test), i 
genomsnitt var bättre innan börsnoteringen. Som beskrivits av både Capasso et al. (2005) 
samt Jenkinson & Ljungqvist (2001, s. 3) så innebär en börsnotering högre kostnader för 
företaget. Den aktuella studien har påvisat att de två nyckeltalen som nämnts i början av 
detta stycke var bättre innan börsnoteringen. Samtidigt var vinsttillväxt det enda nyckeltal 
där det var fler företag som upplevde bättre vinsttillväxt efter börsnoteringen. Detta 
innebär att för tre av fyra nyckeltal har företagen i urvalet haft bättre prestation innan 
börsnoteringen. Det faktum att perioden innan börsnoteringen varit bättre för flera företag 
indikerar att en börsnotering leder till en försämrad lönsamhet och tillväxt, vilket i sin tur 
kan hämma företagets framtida utveckling och tillväxten i antal anställda. En minskad 
tillväxt i sysselsättningen hämmar den svenska ekonomin. Detta innebär att företag bör 
vara mer skeptiska till att genomföra börsnoteringar.  
 
7.4 Rekommendation för vidare forskning  
 

• Denna studie undersöker lönsamheten för börsnoterade företag, där man jämför 
de tre åren innan samt de tre åren efter noteringen för att se vilken period som i 
genomsnitt varit mest lönsam. Urvalet består av samtliga företag som har 
börsnoterats på den svenska aktiemarknaden mellan 2008–2013. Förslag för 
vidare forskning är att både öka undersökningsåren innan samt efter 
börsnoteringsåret och även hämta in fler bolag i urvalet, genom att bredda antal 
börsnoteringsår man granskar.  

  
• Något som också hade kunnat göras för vidare forskning är att jämföra företag 

som börsnoteras med likvärdiga företag som fortsätter vara privata. Att använda 
sig av samma nyckeltal som denna studie har haft och kanske utöka det med fler, 
för att se om det finns någon speciell skillnad mellan börsnoterade och onoterade 
bolag samt för att bättre kunna förstå börsnoteringens inverkan på företagens 
finansiella prestation då man har en kontrollgrupp att jämföra med.  
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• Man hade även kunnat göra en liknande studie som denna, men att man fokuserar 

på enskilda branscher och ser om det skiljer sig något mellan onoterade och 
noterade bolag i den branschen, samt hur lönsamheten har utvecklats för bolagen 
som börsnoterats. Detta hade även gett kunskap inom branscher där noterade 
bolag tenderar att vara mer lönsamma än andra branscher, vilket hade kunnat vara 
bra kunskap för både investerare och entreprenörer som funderar på att börsnotera 
sitt företag. 

 
• Denna studie hade även kunnat göras inom ett större geografiskt område, 

exempelvis Norden eller Europa. Dels för att se hur den finansiella prestationen 
för börsnoterade företag förändras efter en notering men också för att jämföra det 
länder emellan. Som nämnts i stycket ovan kan det ge vettig kunskap framför allt 
till investerare som är nyfikna över var börsnoteringar brukar vara mest 
framgångsrika.  
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8. Sanningskriterier 

I detta kapitel kommer de väsentliga sanningskriterierna för studien att diskuteras, det 
vill säga reliabilitet och validitet.  

 
Den aktuella studiens syfte är att undersöka ifall lönsamheten ändras för företag som gör 
en börsnotering, där man jämför de tre åren innan samt börsnoteringsåret och de tre 
nästkommande åren. Johansson-Lindfors (1993, s. 107) menar att forskaren vill kunna 
försäkra sig om att den empiriska verkligheten kan avbildas med hjälp av den teoretiska 
modell som utvecklats. För att den empiriska verkligheten som har redovisats i denna 
studie ska vara pålitlig kommer två kriterier som hänger ihop med pålitlighet att 
diskuteras. Dessa är reliabilitet och validitet.  
 
8.1 Reliabilitet 
 
Reliabiliteten bestäms av det sätt varpå datainsamlingen genomförs, där datat måste 
inhämtas på ett sådant sätt som gör det så trovärdigt som möjligt (Johansson-Lindfors, 
1993, s. 161). I den aktuella studiens fall så inhämtades all data från årsredovisningarna 
för respektive bolag, trots att datainsamlingen till en början gjordes via Retriever 
Business. Anledningen bakom detta beslut var att de antal stickprov som vi genomförde 
när vi först använde oss av Retriever Business inte höll tillräckligt god trovärdighet, då 
flera skiljde sig åt när vi jämförde siffrorna med årsredovisningarna. Att därav ta beslutet 
att enbart hämta vårt data från årsredovisningar höjer reliabiliteten i denna studie 
avsevärt, då företagen själva har redovisat siffrorna, som i efterhand även har bekräftats 
av revisorer.  
 
Winter (1984, s. 57) ger ännu än definition på reliabilitet, där denne förklarar att 
reliabilitet anger i hur hög grad ett resultat från ett mätintrument eller mätmetod 
(exempelvis den aktuella studiens data) inte påverkas av tillfälligheter, det vill säga hur 
säkert det man mäter faktiskt är. Som beskrivs i stycket ovan så hämtades datat från varje 
enskilt företags årsredovisning, vilket gör att datat just i den här studien inte hade kunnat 
mätas på ett säkrare sätt, vilket är något som ytterligare stärker reliabiliteten.  
 
8.2 Validitet 
 
Med validitet menas hur pass väl en studie mäter det den avser att mäta, det vill säga i 
hur stor utsträckning studien svarar på sin problemformulering (Lantz, 2014, s. 40). En 
studie som mäter det den avsett att mäta har alltså en hög validitet (Bjereld et al., 2009, 
s. 113).  
 
Bjereld et al (2009, s. 114–115) menar att det finns två huvudsakliga sätt att uppskatta 
huruvida en studie har en hög validitet eller inte. Dessa sätt är kriterievaliditet och 
begreppsvaliditet. Kriterievaliditet innebär att forskaren använder olika definitioner för 
samma teoretiska fenomen. Då vi ämnar undersöka utvecklingen av den finansiella 
prestationen för företag som börsnoterat sig så bör vi, för att ha en hög kriterievaliditet 
använt flera sätt att mäta hur den finansiella prestationen utvecklats samt fått liknande 
resultat på de olika mätningarna (Bjereld et al, 2009, s. 114). Eftersom att vi använt oss 
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av flera olika finansiella nyckeltal för att spegla hur den finansiella prestationen 
utvecklats så anser vi därför att vi haft en hög kriterievaliditet eftersom vi undersökt den 
finansiella utvecklingen från flera olika lönsamhets- och tillväxtsaspekter.  
 
Begreppsvaliditeten handlar istället om hur pass väl forskarnas mätvariabler mäter det 
som forskarna vill mäta (Bjereld et al, 2009, s. 115). För vår studie handlar 
begreppsvaliditeten om hur pass väl de finansiella nyckeltal vi valt ut faktiskt mäter den 
finansiella utvecklingen och lönsamheten för företagen i vårt urval. Vi anser dock att även 
vår begreppsvaliditet varit hög då vi i studien tagit med nyckeltal som speglar både 
företagens tillväxt (omsättningstillväxt och vinsttillväxt) samt hur pass mycket vinst 
företaget genererar i förhållande till företagens kapital (avkastning på eget kapital och 
avkastning på totalt kapital).  
 
8.3 Generaliserbarhet  
 
Johansson-Lindfors (1993, s. 162) förklarar att problem med generaliserbarheten 
uppstår när urvalet av en studie inte är representativt med den totala populationen. Då 
den aktuella studien är en totalundersökning, där urvalet stämmer väl överens med den 
totala populationen (Johansson-Lindfors, 1993, s. 162), är den aktuella studiens resultat 
generaliserbart för målpopulationen som helhet. Dock är det viktigt att ta i beaktning 
avgränsningarna som gjorts, där vi valt att inte inkludera företag som inte haft minst tre 
årsredovisningar att visa upp innan sin börsnotering. Detta gör att vi inte kan 
generalisera resultatet för helt nystartade bolag som genomför en börsnotering innan 
sina tre första verksamhetsår. 
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Appendix 1. Fördelning av data 
 

 
Figur 2. Probability plot som visar fördelningen av företagens omsättningstillväxter 
 

 
Figur 3. Probability plot som visar fördelningen av företagens vinsttillväxter 
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Figur 4. Probability plot som visar fördelningen av företagens avkastning på eget kapital. 
 

 
Figur 5. Probability plot som visar fördelningen av företagens avkastning på totalt kapital. 
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Appendix 2. Deskriptiv statistik 
 
 
Omsättningstillväxt 
 
Tabell 9. Deskriptiv statistik på nyckeltalet omsättningstillväxt för alla bolag. 
Descriptive Statistics 
 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

Pre_IPO 88 ,4182 ,60798 -,99 2,37 

Post_IPO 92 ,3501 ,75933 -,83 4,06 
 
Tabell 10. Deskriptiv statistik på nyckeltalet omsättningstillväxt för stora bolag. 
Descriptive Statistics 
 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

Pre_IPO 28 ,3781 ,55628 -,99 2,37 

Post_IPO 28 ,1507 ,22025 -,13 ,88 
 
Tabell 11. Deskriptiv statistik på nyckeltalet omsättningstillväxt för små bolag. 
Descriptive Statistics 
 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

Pre_IPO 60 ,4373 ,63424 -,55 2,19 

Post_IPO 64 ,4372 ,88703 -,83 4,06 
 
 
Vinsttillväxt 
 
Tabell 12. Deskriptiv statistik på nyckeltalet vinsttillväxt för alla bolag. 
Descriptive Statistics 
 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

PRE_IPO 102 -,8982 2,18886 -9,53 2,45 

POST_IPO 97 -,6491 1,59247 -7,91 2,59 
 
Tabell 13. Deskriptiv statistik på nyckeltalet vinsttillväxt för stora bolag. 
Descriptive Statistics 
 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

PRE_IPO 28 -,0064 1,65922 -4,79 2,45 

POST_IPO 28 -,2657 1,34885 -5,19 2,38 
 
Tabell 14. Deskriptiv statistik på nyckeltalet vinsttillväxt för små bolag. 
Descriptive Statistics 
 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

PRE_IPO 74 -1,2357 2,27818 -9,53 2,44 

POST_IPO 69 -,8138 1,66078 -7,91 2,59 
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Avkastning på eget kapital 
 
Tabell 15. Deskriptiv statistik på nyckeltalet avkastning på eget kapital för alla bolag. 
Descriptive Statistics 
 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

Pre_IPO 101 -,4497 ,81708 -3,54 ,62 

Post_IPO 100 -,4518 ,64165 -2,72 ,64 
 
Tabell 16. Deskriptiv statistik på nyckeltalet avkastning på eget kapital för stora bolag. 
Descriptive Statistics 
 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

Pre_IPO 28 -,0961 ,52381 -1,97 ,47 

Post_IPO 28 -,0264 ,41468 -1,16 ,64 
 
Tabell 17. Deskriptiv statistik på nyckeltalet avkastning på eget kapital för små bolag. 
Descriptive Statistics 
 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

Pre_IPO 73 -,5853 ,87010 -3,54 ,62 

Post_IPO 72 -,6172 ,63998 -2,72 ,16 

 
 
Avkastning på totalt kapital 
 
Tabell 18. Deskriptiv statistik på nyckeltalet avkastning på totalt kapital för alla bolag. 
Descriptive Statistics 
 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

PRE_IPO 103 -,1947 ,34544 -1,32 ,20 

POST_IPO 97 -,2105 ,30826 -1,26 ,22 
 
Tabell 19. Deskriptiv statistik på nyckeltalet avkastning på totalt kapital för stora bolag. 
Descriptive Statistics 
 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

PRE_IPO 28 ,0346 ,15876 -,71 ,20 

POST_IPO 28 ,0332 ,11782 -,29 ,22 
 
Tabell 20. Deskriptiv statistik på nyckeltalet avkastning på totalt kapital för små bolag. 
Descriptive Statistics 
 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

PRE_IPO 74 -,2841 ,35865 -1,32 ,11 

POST_IPO 68 -,3140 ,30694 -1,26 ,07 
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Appendix 3. Sign Test 
 
 
Omsättningstillväxt 
 
Tabell 21. Sign Test på nyckeltalet omsättningstillväxt för alla bolag. 
Frequencies 
 N 

Post_IPO - Pre_IPO Negative Differencesa 53 

Positive Differencesb 30 

Tiesc 1 

Total 84 

a. Post_IPO < Pre_IPO 

b. Post_IPO > Pre_IPO 

c. Post_IPO = Pre_IPO 
 
Test Statisticsa 

 
Post_IPO - 

Pre_IPO 

Z -2,415 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,016 

a. Sign Test 
 
Tabell 22. Sign Test på nyckeltalet omsättningstillväxt för stora bolag. 
Frequencies 
 N 

Post_IPO - Pre_IPO 
 
 
 
 
 
 

Negative Differencesa 21 

Positive Differencesb 7 

Tiesc 0 

Total 28 

a. Post_IPO < Pre_IPO 

b. Post_IPO > Pre_IPO 

c. Post_IPO = Pre_IPO 

 

Test Statisticsa 

 
Post_IPO - 

Pre_IPO 

Z -2,457 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,014 

a. Sign Test 
 

 
Tabell 23. Sign Test på nyckeltalet omsättningstillväxt för små bolag. 
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Frequencies 
 N 

Post_IPO - Pre_IPO Negative Differencesa 32 

Positive Differencesb 23 

Tiesc 1 

Total 56 

a. Post_IPO < Pre_IPO 

b. Post_IPO > Pre_IPO 

c. Post_IPO = Pre_IPO 
 
Test Statisticsa 

 
Post_IPO - 

Pre_IPO 

Z -1,079 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,281 

a. Sign Test 
 
 
Vinsttillväxt 
 
Tabell 24. Sign Test på nyckeltalet vinsttillväxt för alla bolag. 
Frequencies 
 N 

POST_IPO - PRE_IPO Negative Differencesa 47 

Positive Differencesb 50 

Tiesc 0 

Total 97 

a. POST_IPO < PRE_IPO 

b. POST_IPO > PRE_IPO 

c. POST_IPO = PRE_IPO 
 
Test Statisticsa 

 
POST_IPO - 

PRE_IPO 

Z -,203 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,839 

a. Sign Test 
 
Tabell 25. Sign Test på nyckeltalet vinsttillväxt för stora bolag. 
Frequencies 
 N 

POST_IPO - PRE_IPO Negative Differencesa 17 
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Positive Differencesb 11 

Tiesc 0 

Total 28 

a. POST_IPO < PRE_IPO 

b. POST_IPO > PRE_IPO 

c. POST_IPO = PRE_IPO 
 
Test Statisticsa 

 
POST_IPO - 

PRE_IPO 

Z -,945 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,345 

a. Sign Test 
 
Tabell 26. Sign Test på nyckeltalet vinsttillväxt för små bolag. 
Frequencies 
 N 

POST_IPO - PRE_IPO Negative Differencesa 30 

Positive Differencesb 38 

Tiesc 1 

Total 69 

a. POST_IPO < PRE_IPO 

b. POST_IPO > PRE_IPO 

c. POST_IPO = PRE_IPO 
 
Test Statisticsa 

 
POST_IPO - 

PRE_IPO 

Z -,849 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,396 

a. Sign Test 
 
 
Avkastning på eget kapital 
 
Tabell 27. Sign Test på nyckeltalet avkastning på eget kapital för alla bolag. 
Frequencies 
 N 

Post_IPO - Pre_IPO Negative Differencesa 56 

Positive Differencesb 42 

Tiesc 2 

Total 100 

a. Post_IPO < Pre_IPO 
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b. Post_IPO > Pre_IPO 

c. Post_IPO = Pre_IPO 
 
Test Statisticsa 

 
Post_IPO - 

Pre_IPO 

Z -1,313 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,189 

a. Sign Test 
 
Tabell 28. Sign Test på nyckeltalet avkastning på eget kapital för stora bolag. 
Frequencies 
 N 

Post_IPO - Pre_IPO Negative Differencesa 14 

Positive Differencesb 14 

Tiesc 0 

Total 28 

a. Post_IPO < Pre_IPO 

b. Post_IPO > Pre_IPO 

c. Post_IPO = Pre_IPO 
 
Test Statisticsa 

 
Post_IPO - 

Pre_IPO 

Z ,000 

Asymp. Sig. (2-tailed) 1,000 

a. Sign Test 
 
Tabell 29. Sign Test på nyckeltalet avkastning på eget kapital för små bolag. 
Frequencies 
 N 

Post_IPO - Pre_IPO Negative Differencesa 42 

Positive Differencesb 28 

Tiesc 2 

Total 72 

a. Post_IPO < Pre_IPO 

b. Post_IPO > Pre_IPO 

c. Post_IPO = Pre_IPO 
 
Test Statisticsa 

 
Post_IPO - 

Pre_IPO 

Z -1,554 
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Asymp. Sig. (2-tailed) ,120 

a. Sign Test 
 
 
Avkastning på totalt kapital 
 
Tabell 30. Sign Test på nyckeltalet avkastning på totalt kapital för alla bolag. 
Frequencies 
 N 

POST_IPO - PRE_IPO Negative Differencesa 56 

Positive Differencesb 35 

Tiesc 6 

Total 97 

a. POST_IPO < PRE_IPO 

b. POST_IPO > PRE_IPO 

c. POST_IPO = PRE_IPO 
 
Test Statisticsa 

 
POST_IPO - 

PRE_IPO 

Z -2,097 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,036 

a. Sign Test 
 
Tabell 31. Sign Test på nyckeltalet avkastning på totalt kapital för stora bolag. 
Frequencies 
 N 

POST_IPO - PRE_IPO Negative Differencesa 13 

Positive Differencesb 11 

Tiesc 4 

Total 28 

a. POST_IPO < PRE_IPO 

b. POST_IPO > PRE_IPO 

c. POST_IPO = PRE_IPO 
 
Test Statisticsa 

 
POST_IPO - 

PRE_IPO 

Exact Sig. (2-tailed) ,839b 

a. Sign Test 

b. Binomial distribution used. 
 
Tabell 32. Sign Test på nyckeltalet avkastning på totalt kapital för små bolag. 
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Frequencies 
 N 

POST_IPO - PRE_IPO Negative Differencesa 43 

Positive Differencesb 24 

Tiesc 1 

Total 68 

a. POST_IPO < PRE_IPO 

b. POST_IPO > PRE_IPO 

c. POST_IPO = PRE_IPO 
 
Test Statisticsa 

 
POST_IPO - 

PRE_IPO 

Z -2,199 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,028 

a. Sign Test 
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Appendix 4. Wilcoxon Signed Ranks Test 
 
Omsättningstillväxt 
 
Tabell 33. Wilcoxon Signed Ranks Test på nyckeltalet omsättningstillväxt för alla bolag. 
Ranks 
 N Mean Rank Sum of Ranks 

Post_IPO - Pre_IPO Negative Ranks 53a 43,42 2301,50 

Positive Ranks 30b 39,48 1184,50 

Ties 1c   
Total 84   

a. Post_IPO < Pre_IPO 

b. Post_IPO > Pre_IPO 

c. Post_IPO = Pre_IPO 
 
Test Statisticsa 

 
Post_IPO - 

Pre_IPO 

Z -2,536b 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,011 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on positive ranks. 
 
Tabell 34. Wilcoxon Signed Ranks Test på nyckeltalet omsättningstillväxt för stora bolag. 
Ranks 
 N Mean Rank Sum of Ranks 

Post_IPO - Pre_IPO Negative Ranks 21a 16,05 337,00 

Positive Ranks 7b 9,86 69,00 

Ties 0c   
Total 28   

a. Post_IPO < Pre_IPO 

b. Post_IPO > Pre_IPO 

c. Post_IPO = Pre_IPO 
 
Test Statisticsa 

 
Post_IPO - 

Pre_IPO 

Z -3,051b 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,002 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on positive ranks. 
 
Tabell 35. Wilcoxon Signed Ranks Test på nyckeltalet omsättningstillväxt för små bolag. 
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Ranks 
 N Mean Rank Sum of Ranks 

Post_IPO - Pre_IPO Negative Ranks 32a 29,00 928,00 

Positive Ranks 23b 26,61 612,00 

Ties 1c   
Total 56   

a. Post_IPO < Pre_IPO 

b. Post_IPO > Pre_IPO 

c. Post_IPO = Pre_IPO 
 
Test Statisticsa 

 
Post_IPO - 

Pre_IPO 

Z -1,324b 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,186 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on positive ranks. 
 
 
Vinsttillväxt 
 
Tabell 36. Wilcoxon Signed Ranks Test på nyckeltalet vinsttillväxt för alla bolag. 
Ranks 
 N Mean Rank Sum of Ranks 

POST_IPO - PRE_IPO Negative Ranks 47a 46,01 2162,50 

Positive Ranks 50b 51,81 2590,50 

Ties 0c   
Total 97   

a. POST_IPO < PRE_IPO 

b. POST_IPO > PRE_IPO 

c. POST_IPO = PRE_IPO 
 
Test Statisticsa 

 
POST_IPO - 

PRE_IPO 

Z -,770b 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,441 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 
 
Tabell 37. Wilcoxon Signed Ranks Test på nyckeltalet vinsttillväxt för stora bolag. 
Ranks 
 N Mean Rank Sum of Ranks 
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POST_IPO - PRE_IPO Negative Ranks 17a 14,97 254,50 

Positive Ranks 11b 13,77 151,50 

Ties 0c   
Total 28   

a. POST_IPO < PRE_IPO 

b. POST_IPO > PRE_IPO 

c. POST_IPO = PRE_IPO 
 
Test Statisticsa 

 
POST_IPO - 

PRE_IPO 

Z -1,173b 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,241 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on positive ranks. 
 
Tabell 38. Wilcoxon Signed Ranks Test på nyckeltalet vinsttillväxt för små bolag. 
Ranks 
 N Mean Rank Sum of Ranks 

POST_IPO - PRE_IPO Negative Ranks 30a 31,08 932,50 

Positive Ranks 38b 37,20 1413,50 

Ties 1c   
Total 69   

a. POST_IPO < PRE_IPO 

b. POST_IPO > PRE_IPO 

c. POST_IPO = PRE_IPO 
 
Test Statisticsa 

 
POST_IPO - 

PRE_IPO 

Z -1,470b 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,142 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 
 
 
Avkastning på eget kapital 
 
Tabell 39. Wilcoxon Signed Ranks Test på nyckeltalet avkastning på eget kapital för alla 
bolag. 
Ranks 
 N Mean Rank Sum of Ranks 

Post_IPO - Pre_IPO Negative Ranks 56a 46,81 2621,50 
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Positive Ranks 42b 53,08 2229,50 

Ties 2c   
Total 100   

a. Post_IPO < Pre_IPO 

b. Post_IPO > Pre_IPO 

c. Post_IPO = Pre_IPO 
 
Test Statisticsa 

 
Post_IPO - 

Pre_IPO 

Z -,695b 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,487 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on positive ranks. 
 
Tabell 40. Wilcoxon Signed Ranks Test på nyckeltalet avkastning på eget kapital för stora 
bolag. 
Ranks 
 N Mean Rank Sum of Ranks 

Post_IPO - Pre_IPO Negative Ranks 14a 12,57 176,00 

Positive Ranks 14b 16,43 230,00 

Ties 0c   
Total 28   

a. Post_IPO < Pre_IPO 

b. Post_IPO > Pre_IPO 

c. Post_IPO = Pre_IPO 
 
Test Statisticsa 

 
Post_IPO - 

Pre_IPO 

Z -,615b 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,538 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 
 
Tabell 41. Wilcoxon Signed Ranks Test på nyckeltalet avkastning på eget kapital för små 
bolag. 
Ranks 
 N Mean Rank Sum of Ranks 

Post_IPO - Pre_IPO Negative Ranks 42a 33,94 1425,50 

Positive Ranks 28b 37,84 1059,50 

Ties 2c   
Total 72   
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a. Post_IPO < Pre_IPO 

b. Post_IPO > Pre_IPO 

c. Post_IPO = Pre_IPO 
 
Test Statisticsa 

 
Post_IPO - 

Pre_IPO 

Z -1,071b 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,284 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on positive ranks. 
 
 
Avkastning på totalt kapital 
 
Tabell 42. Wilcoxon Signed Ranks Test på nyckeltalet avkastning på totalt kapital för alla 
bolag. 
Ranks 
 N Mean Rank Sum of Ranks 

POST_IPO - PRE_IPO Negative Ranks 56a 45,66 2557,00 

Positive Ranks 35b 46,54 1629,00 

Ties 6c   
Total 97   

a. POST_IPO < PRE_IPO 

b. POST_IPO > PRE_IPO 

c. POST_IPO = PRE_IPO 
 
Test Statisticsa 

 
POST_IPO - 

PRE_IPO 

Z -1,837b 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,066 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on positive ranks. 
 
Tabell 43. Wilcoxon Signed Ranks Test på nyckeltalet avkastning på totalt kapital för 
stora bolag. 
Ranks 
 N Mean Rank Sum of Ranks 

POST_IPO - PRE_IPO Negative Ranks 13a 13,00 169,00 

Positive Ranks 11b 11,91 131,00 

Ties 4c   
Total 28   
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a. POST_IPO < PRE_IPO 

b. POST_IPO > PRE_IPO 

c. POST_IPO = PRE_IPO 
 
Test Statisticsa 

 
POST_IPO - 

PRE_IPO 

Z -,544b 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,587 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on positive ranks. 
 
Tabell 44. Wilcoxon Signed Ranks Test på nyckeltalet avkastning på totalt kapital för 
små bolag. 
Ranks 
 N Mean Rank Sum of Ranks 

POST_IPO - PRE_IPO Negative Ranks 43a 33,17 1426,50 

Positive Ranks 24b 35,48 851,50 

Ties 1c   
Total 68   

a. POST_IPO < PRE_IPO 

b. POST_IPO > PRE_IPO 

c. POST_IPO = PRE_IPO 
 
Test Statisticsa 

 
POST_IPO - 

PRE_IPO 

Z -1,796b 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,072 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on positive ranks. 
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