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1. Inledning 

Uppsatsens inledande kapitel redogör för bakgrund och problematisering av det valda 

ämnet. Därefter presenteras forskningsfråga, syfte, definitioner av nyckelbegrepp samt 

avgränsning för studien. 

1.1 Bakgrund 

”Mitt i coronakrisen är drygt 20 bolag i färd med att ta in totalt 1,3 miljarder kronor i 

nyemissioner. I många fall ställs ägarna inför valet mellan att pytsa in mer pengar trots 

tidigare förluster – eller bli rejält utspädda” (Jönsson, 2020) 

 

Citatet ovan kommer i en tid när börsen genomgått en turbulent period med kraftiga 

nedgångar. Enligt Jönsson (2020) skapar turbulensen en tuff sits för bolag som genomför 

nyemissioner. En nyemission innebär att ägarna (både nya och befintliga) gör ett tillskott 

av kapital som i sin tur får aktier tillbaka för insatt kapital (Nationalencyklopedin, 2020). 

Under februari 2020 genomfördes 47 nyemissioner på de svenska börslistorna varav 

majoriteten var mindre bolag listade på First North och Spotlight (Nyemissioner.se, 2020). 

 

När ett företag ska genomföra nyemission krävs att ett prospekt upprättas där bland annat 

bolagets framtidsutsikter, finansiella ställning och skäl till emission ska redovisas för att en 

investerare ska kunna göra en välgrundad bedömning (Finansinspektionen, 2019). 

Forskning kring den långsiktiga kursutvecklingen efter nyemissioner som ger en bild av 

framtidsutsikternas utfall är ett väl utforskat område. Spiess och Affleck-Graves (1995) 

samt Loughran och Ritter (1995) menade att bolag som genomför nyemissioner i regel 

genererar lägre avkastning årligen jämfört med bolag som inte har nyemissioner under en 

femårsperiod. Den främsta faktorn för denna underprestation är enligt författarna att bolag 

tenderar att utnyttja informationsasymmetrin mellan bolagsledning och marknad. 

Asymmetrin utnyttjas i att genomföra emissioner under perioder när bolag anses vara 

övervärderade av företagsledningen. Denna period benämns som windows of opportunity 

(Loughran & Ritter, 1995). Mycket har hänt sedan 1995 och internets genomslag har 

bidragit till minskad informationsasymmetri (Gajewski, 2015). Vidare har nya regelverk 

tillkommit med syftet att gynna investerare genom ökad transparens mellan företag och 

investerare (Fauver, Loureiro, & Toboada, 2017).   
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1.2 Problemdiskussion 

Litteraturen kring aktiekursers långsiktiga prestation efter nyemission ger många olika 

förklaringsvariabler som i flera fall säger emot varandra. Den övergripande förklaringen 

för underprestation är informationsasymmetrin och nyttjandet av windows of opportunity 

(Loughran & Ritter, 1995). 

 

Nyemissioner med motivet att finansiera ny utveckling och produktion tenderar enligt 

Jeanneret (2005) att bidra till en negativ avvikande kursutveckling för emittenten på lång 

sikt, medan emissioner som görs med kapitalstruktur som motiv i regel inte bidrar till någon 

avvikande kursutveckling över tid. Det finns däremot studier som talar emot Jeannerets 

(2005) resultat. Autore, Bray och Peterson (2009) fann i deras studie på den amerikanska 

aktiemarknaden att företag som använde emissionskapitalet för att investera i nya projekt 

med hjälp av dessa skapar värde som leder till en positiv utveckling, medan en emission 

som ämnar att korrigera företagets belåningsgrad visade på en negativ utveckling relativt 

de matchningsföretag som inte utfört någon emission. Silva och Bilinski (2015) kom i en 

liknande studie på den brittiska aktiemarknaden fram till samma resultat men framhäver 

också att valet av finansiell rådgivare vid emission har påverkan på framtida avkastning.  

 

Ett av Jeannerets (2005) främsta motiv för att forska på den franska marknaden var att 

regelverken kring nyemissioner skiljde sig åt mellan Frankrike och USA. Skillnaden mellan 

länders regelverk kan därför vara en av förklaringarna till att Autore et al. (2009) samt Silva 

och Bilinski (2015) inte kommer fram till samma slutsats som Jeanneret (2005), då de 

studerade den amerikanska respektive brittiska börsen. Att Silva och Bilinski (2015) även 

kom fram till att valet av finansiell rådgivare har påverkan på den fortsatta avkastningen 

indikerar att det finns en stor mängd variabler som påverkar utfallet.  

 

Fama och French (1998) kom i en välciterad studie fram till att värdebolag tenderar att ge 

högre avkastning än tillväxtbolag. Bolagen delades upp i de som har lågt (värdebolag) eller 

högt (tillväxtbolag) price-to-book-värde (P/B). Loughran och Ritter (1995) menade i deras 

studie att P/B-värdet inte är den avgörande faktorn för utvecklingen av aktiekursen efter 

nyemission, utan påverkar endast denne till en viss grad. De kunde heller inte påvisa något 

samband i hur olika risknivåer, sett till beta, indikerar framtida kursutveckling (Loughran 

& Ritter, 1995). Enligt författarna är förklaringen att bolag tenderar att emittera aktier under 
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perioder när deras aktier har en positiv trend och är övervärderade, sett från 

bolagsledningens sida (Loughran & Ritter, 1995).  

 

Ett område som haft mindre fokus och där forskningen inte är samstämmig, är hur 

branschen som emittentbolaget befinner sig på påverkar långsiktig avkastning efter 

nyemission. Loughran och Ritter (1995) kunde inte finna något stöd för branscheffekt. 

Samtidigt menar Spiess och Affleck-Graves (1995) att branscheffekt har en viss påverkan 

på avvikande avkastning efter nyemission. Ngatuni, Capstaff och Marshall (2007) kom i 

en studie på den brittiska marknaden fram till ett liknande resultat där de kunde finna visst 

stöd för branschpåverkan på avvikande avkastning efter nyemission. Denna blandade teori 

innebär att en missvisande bild skapas för både forskare och investerare då studierna säger 

emot varandra. Enligt Berk och DeMarzo (2017) är det i vissa branscher mer 

förekommande än andra branscher med nyemissioner, så som teknik- och 

hälsovårdsbranschen. Inom vissa andra branscher, bland annat fastighetsbranschen, är 

företag mer benägna att anskaffa kapital via kredit (Bergman & Åkerlind, 2012). Vad som 

därför är intressant att ta reda på är om marknaden är mer effektiv på att prisa in 

nyemissioner i branscher där denna kapitalanskaffningsmetod är mer vedertagen. Detta 

område är dessutom outforskat på den svenska marknaden vilket innebär att information 

och indikationer kring hur svenska företag presterar efter nyemission och hur bransch 

eventuellt påverkar denna prestation saknas för forskare och investerare.  

 

Problemformuleringen indikerar att långsiktig kursrörelse efter nyemission har många 

förklaringsvariabler som studerats. Dessa är bland annat geografisk marknad, motiv och 

informationsasymmetri. Problemformuleringen indikerar även att branscheffekter på 

avvikande avkastning efter nyemission har studerats till viss del, men saknar tydliga och 

samstämmiga resultat. För att få en bättre och tydligare bild huruvida branscheffekt 

existerar eller inte kommer studien rikta in sig på hur branscher påverkar avkastning över 

tid bland emittenter. De branscher som valts ut är därför de som tidigare diskuterats 

(hälsovård, fastighet och teknik) och syftet med att ha just dessa tre branscher i studien är 

att undersöka om marknaden mer effektivt prisar in nyemissioner i branscher där 

nyemissioner förekommer mer frekvent. Önskvärt för studiens trovärdighet hade varit en 

jämförelse av fler branscher men tidsramen för studien har satt stopp för detta. 

 



 

 4 

1.3 Syfte 

Studiens syfte är att analysera huruvida emittenter skiljer sig från icke emitterande bolag 

och om bolagets rådande bransch påverkar eventuella skillnader.   

1.4 Frågeställning 

- Hur påverkas framtida avkastning för bolag som genomfört nyemission av 

branschen som de verkar på jämfört med bolag som inte genomfört nyemission?  

1.5 Nyckelbegrepp 

Branscheffekt: Skillnad mellan branscher sett till avvikande avkastning efter nyemission 

 

Avvikande avkastning: Skillnad mellan faktiskt avkastning och referenspunktens 

avkastning (Kothari & Warner, 2007). 

 

BHAR: Buy and Hold Abnormal Return. Långsiktig avvikande avkastning (Autore, Bray, 

& Peterson, 2009).  

 

Informationsasymmetri: När en part har mer information än den andra parten (Leland & 

Pyle, 1977) 

 

Windows of opportunity: Tillfällen där aktier anses vara övervärderade, som utnyttjas för 

att genomföra nyemissioner (Loughran & Ritter, 1995) 

 

Emittent: Ett bolag som ger ut värdepapper (Euroclear, 2020)   

 

1.6 Avgränsningar 

Studien kommer att genomföras på Stockholmsbörsen. Tidsramen för studien begränsar 

möjligheten till datainsamling på flera geografiska marknader. Givet denna tidsbegränsning 

kan inte alla branscher på stockholmsbörsen tas hänsyn till. Antalet branscher blir därför 

tre stycken. Studien kommer endast rikta in sig på bolag som emitterar aktier. 
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2. Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen redovisar forskning och teorier som denna studie baseras på 

och som vidare används för att jämföra studiens resultat mot. Först i kapitlet redogörs för 

den så kallade effektiva marknadshypotesen, sedan presenteras litteratur och teori om 

informationsasymmetri samt windows of opportunity och hur dessa påverkar den 

långsiktiga avkastningen och utvecklingen för ett företag. Vidare beskrivs även hur motiv 

för nyemissionen, regelverk och lagar, samt potentiella branscheffekter kan komma att 

påverka avkastningen. I kapitlet redogörs även för kontrollvariabler och hur tidigare 

forskning nyttjat dessa. 

 

2.1 Effektiva marknadshypotesen 

Enligt den effektiva marknadshypotesen reflekterar aktiemarknaden alltid all information 

som finns tillgänglig på marknaden (Fama, 1970). Detta innebär at all ny information 

skattas in på en gång, och att gårdagens event alltså inte kan påverka dagens kurs. 

 

Tre kategorier av marknadseffektivitet presenterades i Famas (1970) artikel; Stark 

effektivitet, semi-stark effektivitet samt svag effektivitet. Stark effektivitet innebär att 

investerare har tillgång till all information som är relevant för marknaden, både intern och 

extern. Med detta följer att det inte är möjligt att skapa abnormal avkastning, då all 

information, offentlig och intern, alltid är inräknad i aktiepriset. Denna starkt effektiva 

marknaden har vid flera tillfällen kritiserats, bland annat menade Timmermann och 

Granger (2004) att då intern information inte är offentligt tillgänglig kan inte investerare 

förväntas ha tillgång till denna. Även Fama (1970) själv förklarade att en stark effektivitet 

inte bör ses som en beskrivning av den verkliga världen, utan bör istället användas som 

jämförelse för att beskriva till vilken grad en marknad är effektiv (Fama E. , 1970)  Om en 

semi-stark effektivitet råder har investeraren tillgång till all historisk och all offentlig 

information och att ny information snabbt prisas in i aktiepriset. En svag effektivitet innebär 

att marknaden endast speglar historiska data (Fama E. , 1970)  

 

Nära relaterat talade Malkiel (1973) även om idén om den så kallade random walk, vilken 

innebär att eftersom all ny information effektivt prisas in på marknaden och att all ny 

information presenteras stokastiskt är det endast morgondagens nyheter som påverkar 
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morgondagens prisförändringar På grund av detta menade Malkiel (1973) att även en 

nybörjare kan skapa en portfölj som presterar lika bra som en utvald av experter så länge 

denne diversifierar sin portfölj tillräckligt (Malkiel, 1973). 

 

Efter publikationen av den effektiva marknadshypotesen har flera studier gjorts som 

kritiserar denne. Exempelvis påvisade Campbell och Shiller (1998) i sin studie att cirka 40 

procent av framtida abnormala avkastningar kan förklaras av P/E talet och menar därför att 

om man som investerare köper aktier med lågt P/E bör man kunna förvänta sig en högre 

avkastning i längden (Campbell & Shiller, 1998). Detta går dock Malkiel (2003) emot i sin 

artikel, The Efficient Market Hypothesis and Its Critics, där han visade att mellan 1987 och 

1997 hamnade avkastningen på väldigt generösa 16,7 procent och aktier som var noterade 

på S&P 500 indexet handlades till ett P/E-tal på cirka 20, vilket historiskt sett är väldigt 

högt (Malkiel, 2003). Med detta menade han att även ett högt P/E kan generera hög 

avkastning, och att det inte går att förlita sig på att ett högt P/E kommer innebära en högre 

avkastning (Malkiel, 2003).  

 

Vidare visade Lo, Mamaysky och Wang (2000) att teknisk analys kan användas av 

investerare för att få en uppfattning om framtida prisförändringar. Även detta ifrågasattes 

av Malkiel (2003) som menade att detta har en psykologisk förklaring. Han talade om att 

ekonomer och psykologer inom området behavioral finance funnit att när individer ser en 

prisökning i en aktie så dras de till denna i en sorts “bandwagon effect” (omvänt gäller vid 

prisnedgång) och att detta därför leder till att den prisrörelse som analysen förutspått faller 

in på kort sikt. Odean (1999) förklarade att överavkastningen som skulle skapas av denna 

sorts analys äts upp av transaktionskostnader, och att en buy-and-hold strategi alltså ger 

bättre resultat på lång sikt. Även Lesmond, Schill och Zhou (2001) påvisade att denna sorts 

strategi tappar för mycket vinst på transaktionskostnaderna som uppstår.  

 

Denna studie kommer utgå från att semi-stark marknadseffektivitet råder. Det 

grundläggande antagande som leder till detta beslut är att intern information antas hållas 

intern och inte läcker ut till allmänheten. 
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2.1.1 Informationsasymmetri & Windows of Opportunity 

Akerlof (1970) myntade begreppet Adverse selection som handlar om 

informationsövertag/informationsasymmetri mellan säljare och köpare. Akerlof (1970) 

menade att om någon vill sälja en produkt till ett lägre pris än vad som råder på marknaden 

indikerar det på att något inte stämmer. Som en kompensation för sin informationsbrist som 

köpare, kommer köparen att begära ett ännu lägre pris än vad säljaren önskar. Det lägre 

priset är en diskontering för en produkt med sämre kvalitet än vad som lovats. Leland och 

Pyle (1977) applicerade detta på den finansiella marknaden. De menade att en utannonserad 

nyemission får aktiekursen att sjunka då investerare diskontererar för 

informationsasymmetrin och möjligheten att bolaget är i en dålig sits som inte marknaden 

vet om. Diskonteringen innefattar även de kostnader som nyemissionen medför. Även 

Myers (1984) talade om informationsasymmetri och kostnaden som kan uppstå när 

företaget har informationsövertaget. Framför allt bidrog Myers till pecking order-

hypotesen som rangordnar de tre mest vanliga finansieringsalternativen efter vad som anses 

vara mest föredragen metod (Myers, 1984). Överst hamnar finansiering med internt kapital 

då det är billigast. Alternativ två är att finansiera via belåning och sist hamnar nyemission 

då det anses vara dyrast och även är tillfället där informationsasymmetrin är som störst. 

Myers (1984) menade att från en investerares synpunkt utgår man från att ledningen anser 

bolaget vara övervärderat om det genomför nyemission. Det enda rimliga motivet är om 

bolaget nått sin maxkapacitet sett till belåning. Myers (1984) tydliggjorde dock att pecking 

order-hypotesen bör tas som en generell och inte självklar rangordning.  

 

För att reducera de “informationskostnader” som uppstår föreslog Myers och Majluf (1984) 

att företag kan tajma genomförandet av en nyemission till en tid då 

informationsasymmetrin är så liten som möjligt, detta är då det så kallade window of 

opportunity. Mycket forskning har byggt på just denna idé och i ett försök att styrka 

existensen av sådant window of oppurtunity valde Bayless och Chaplinsky (1996) att titta 

på tidsperioder då relativt stora volymer emissioner genomfördes, samt perioder då relativt 

små volymer emissioner genomfördes. Deras motivation var att om bolag kan tajma 

nyemissioner för att minimera informationsasymmetrin och på så sätt också 

“informationskostnaderna” bör rimligtvis flest nyemissioner göras under tidsperioder då 

informationsgapet mellan bolag och investerare är så litet som möjligt. Deras undersökning 

visade på att nyemissioner som genomfördes under perioder med relativt stora volymer 
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emissioner visade på bättre resultat än de som gjordes under perioder med relativt små 

volymer emissioner, vilket vidare styrker existensen av windows of opportunity.  

 

Begreppet windows of opportunity har samtidigt en annan tolkning, som är den mest 

vanliga i litteraturen kring nyemissoner idag.  Tolkningen innebär att windows of 

opportunity är en period då aktier anses vara övervärderade samt haft en positiv trend, något 

som Loughran och Ritter (1995) menade beror på ökad informationsasymmetri och är den 

dominerande orsaken till underprestation bland emittenter. Vidare motiverade Loughran 

och Ritter (1995) att det inte är optimalt att vänta flera år på att informationsasymmetrin 

ska minska och att företag gör ett mer rationellt beslut i att nyttja övervärderingen istället. 

Jinghong (2010) menade vidare att övervärderingen är en stark faktor för nyemission och 

att bolag tenderar att bortse från kostnader som adverse selection skapar. Dessa studier 

skiljer sig därför från Bayless och Chaplinskys (1996) och indikerar att diskussionen kring 

windows of opportunity handlar om olika saker i litteraturen. Den ena tolkningen handlar 

om att minska kostnader för företagen med hjälp av minskad informationsasymmetri medan 

den andra tolkningen handlar om att underprestation bland emittenter beror på nyttjandet 

av windows of opportunity. Den ”moderna” tolkningen av windows of opportunity är den 

sistnämnda och är den som studien utgår ifrån.  

 

Utöver teorin kring informationsasymmetri kopplat till windows of opportunity har 

Mobarek, Mollah och Keasey (2014) konstaterat att ökad informationsasymmetri leder till 

ökat flockbeteende på de största europeiska aktiemarknaderna. Flockbeteende kan 

förknippas med teorin kring behavioural finance under avsnitt 2.1 där investerare inte 

agerar rationellt. Med andra ord är windows of opportunity, som betonas av övervärdering 

en period med ökat flockbeteende. 

 

2.2 Nyemission som kapitalanskaffningsmetod  

Orsakerna till varför företag väljer nyemission som kapitalanskaffningsmetod är många. 

Ämnet har studerats i många år och en rad olika slutsatser har dragits som både ger stöd 

och kritik kring metoden. Bolag med lägre lönsamhet samt större risk än genomsnittet 

tenderar enligt Gomes & Phillips (2012) att genomföra mer nyemissioner än bolag med 

bättre lönsamhet och mindre risk. Ett bolag med hög risk innebär hög kreditrisk för en bank, 
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vilket enligt författarna kan innebära att företaget måste välja ett alternativt 

finansieringssätt, exempelvis nyemission (Gomes & Phillips, 2012). 

 

Kapitalstruktur kan vara ett annat motiv för nyemission. Belåning skapar en skattesköld 

(företaget betalar mindre skatt) då räntekostnader är avdragsgilla. Men hänsyn bör tas till 

att ju högre belåningsgrad, desto ökad finansiell stress. Om ett företag får 

betalningsproblem kan kreditgivarna gå via den rättsliga vägen och kräva bolaget på viktiga 

tillgångar (Warner, 1977). För att minska denna finansiella risk kan bolaget rekapitalisera 

via nyemission och öka andelen ägarkapital. Vilken kapitalstruktur som är optimal är olika 

beroende på typ av företag (Korteweg, 2010). Bolag med höga FoU-kostnader (forskning 

och utveckling) belånar sig till mindre grad då dessa tenderar att ha mindre kassaflöden, 

vilket innebär mindre skattesköld. Framför allt förknippas enligt Korteweg (2010) FoU-

intensiva bolag med hög risk vilket gör det mindre hållbart på sikt att belåna sig på grund 

av den finansiella risken. Bioteknik och teknologi är typiska sektorer för detta och tenderar 

att mer frekvent ta in externt kapital via nyemission. Teorin bakom vad som är en optimal 

kapitalstruktur benämns som The Trade-Off Theory (Miller, 1977). 

 

Vidare är det förekommande att företag, som tidigare nämnt utnyttjar 

informationsasymmetrin mellan företag och marknad i perioder där bolaget är övervärderat 

och genomför nyemissioner under perioden som benämns windows of opportunity 

(Loughran & Ritter, 1995). 

 

2.3 Långsiktig avkastning efter nyemission 

Den långsiktiga avkastningen efter nyemission har fått bred uppmärksamhet i den 

finansiella litteraturen. Loughran och Ritter (1995) studerade 3702 amerikanska företag 

mellan 1970 och 1990. De kunde konstatera att bolag som genomför nyemission genererar 

lägre avkastning varje år, de fem följande åren efter nyemission, jämfört med icke-

emitterande bolag. Spiess och Affleck-Graves (1995) kom i en liknande studie fram till ett 

snarlikt resultat. I dessa studier dras en gemensam slutsats om att underprestationen till stor 

del beror på nyttjande av windows of opportunity.  
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2.3.1 Motivets påverkan på långsiktig avkastning  

Studier gällande motivets påverkan ger olika svar som handlar om skillnader mellan länder. 

Den övergripande indelningen av motiv delas in i rekapitalisering (kapitalstruktur) och 

investeringar. Jeanneret (2005) studerade den franska aktiemarknaden mellan 1984 och 

1998 och drog slutsatsen att bolag som genomför nyemissioner med motivet att finansiera 

ny utveckling och produktion tenderar att underprestera jämfört med matchande bolag på 

sikt på grund av adverse selection och agentkonflikter. Var kapitalstruktur motivet kunde 

det inte härledas till något samband med negativ kursutveckling. Jeanneret (2005) menade 

att kapitalstruktur som motiv bör tolkas positivt då det ökar bolagets finansiella flexibilitet. 

Vidare kunde Jeanneret (2005) konstatera att oavsett motiv genomfördes en majoritet av 

emissionerna när det rådde en positiv trend i bolagens aktiekurser och menar på att windows 

of opportunity nyttjades. Autore et al. (2009) kom fram till ett annat resultat när de 

studerade amerikanska bolag mellan 1997 och 2003. De menar att bolag med 

kapitalstrukturmotiv nyttjar windows of opportunity och därför underpresterar då 

emissionen signalerar en övervärdering. De gör ingen koppling till ökad finansiell 

flexibilitet. Vidare menar författarna att bolag med investeringsmotiv inte nyttjar detta 

fönster och tenderar att ta vara på värdeskapande investeringsmöjligheter oavsett om det 

råder under- eller övervärdering. Därav kunde ingen underprestation påvisas. Silva & 

Bilinski (2015) drog samma slutsats som Autore et al. (2009) när de studerade den brittiska 

aktiemarknaden mellan 1994 och 2007. 

2.3.2 Regelverkens påverkan 

Fauver, Loureiro och Toboada (2017) kunde bekräfta att nya direktiv inom EU har bidragit 

till minskad informationsasymmetri i samband med nyemissioner. Författarna hänvisar till 

Market Abusive Directive och Prospectus Directive som infördes 1999 och som syftade till 

att förbättra transparensen kring emittering av värdepapper. Vidare menade författarna att 

den långsiktiga avkastningen för emitterande bolag har påverkats positivt tack vare 

direktiven. Då Jeannerets (2005) studie genomfördes på bolag innan direktiven 

applicerades, kan det vara en förklaring till att resultaten skiljer sig från Silva & Bilinskis 

(2015) studie där åtta av 13 år under eventperioden var när direktiven gällde. Vidare har 

Harakeh, Lee och Walker (2018) studerat huruvida International Financial Reporting 

Standards (IFRS) som implementerades 2005 har påverkat informationsasymmetrin på den 

brittiska och franska marknaden. De kunde konstatera att informationsasymmetrin har 
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minskat bland bolag som följer IFRS. Den legala processen och tillsynen för nyemissioner 

skiljer sig mellan länder och påverkar emissionskostnaderna som uppstår. Ett land med 

tydliga regler och bra tillsyn innebär minskad risk och får nyemissioner att bli mindre 

underprisade (Gupta, Prakush, & Rangan, 2019). 

2.3.3 Värde-, kontra tillväxtbolag 

Värdebolag tenderar enligt Fama och French (1998) samt Capaul, Carlo & Sharpe (1993) 

att ge högre avkastning än tillväxtbolag på aktiemarknader runt hela världen på lång sikt. 

Författarna kategoriserade värdebolag som bolag med lågt P/B-värde och tillväxtbolag som 

bolag med högt P/B-värde. Tillväxtbolag tenderar dock att prestera bättre under finansiella 

bubblor och sämre ekonomiska tider. Exempelvis var slutet på 1990-talet en period 

förknippad med en bubbla där många tillväxtbolags aktiekurs steg markant utan 

fundamentala orsaker, vilket enligt Chan och Lakonishok (2004) förklaras av att investerare 

överdrev sina vinstförväntningar och förklaras mer på en psykologisk nivå. Zhang (2005) 

menade att värdebolag är mer riskfyllda under sämre ekonomiska tider då värdebolagen har 

mer kapital som blir oproduktivt än tillväxtbolag och korrelerar mer med ekonomins 

efterfrågan. Vidare har In, Kim, & Gencay (2011) studerat kring hur risken skiljer sig 

mellan värde- och tillväxtbolag sett ur olika tidshorisonter. Vid långa tidshorisonter är det 

mindre riskfyllt med värdebolag än tillväxtbolag. Rytchkov (2010) menade att 

förutsägbarheten för värdebolags framtid är mer träffsäker än tillväxtbolag och att 

osäkerheten därför bidrar till en högre riskpremie för tillväxtbolag.  

 

Loughran och Ritter (1995) testade hur stor effekt P/B-värdet hade på fem års 

kursutveckling efter nyemission. De kunde finna att P/B-värde har en ytterst liten påverkan 

på utfallet och är inte någon avgörande faktor, underprestation skedde i stor grad oavsett 

P/B-värde. Största bidragande faktorn är som tidigare nämnts nyttjandet av windows of 

opportunity (Loughran & Ritter, 1995). Ngatuni et al., (2007) kunde i en studie på den 

brittiska marknaden konstatera att bolagen med lägst P/B presterade bättre än bolagen med 

högst P/B.  De kunde finna ett svagt stöd för nyttjandet av windows of opportunity (Ngatuni, 

Capstaff, & Marshall, 2007).  

2.3.4 Branscheffekt 

I Spiess och Affleck-Graves (1995) artikel som tidigare nämnts valde författarna att matcha 

de bolag som ska undersökas både med liknande företag inom samma bransch, men också 
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med liknande företag från andra branscher. I deras studie rapporterade de att ungefär en 

tredjedel av den långsiktiga underprestationen bland bolag efter genomförd nyemission kan 

associeras med branscheffekter. Loughran och Ritter (1995) kunde samtidigt inte påvisa 

någon branscheffekt, trots studier från samma tidsperiod eftersom deras metod sett till 

matchningsbolag inte var helt likartade. Ritter (1991) kom i sin artikel, där han studerade 

IPO:s (Initial Public Offerings), fram till att den långsiktiga prestationen bland dessa 

börsnoteringar varierar kraftigt mellan de 14 branschkategorierna som undersöktes. 

Ngatuni et al. (2007) kunde inte statistiskt säkerställa någon branscheffekt. Studien 

använde sig samtidigt av flera olika jämförelsemått och när bolagen matchades efter storlek 

och bransch kunde författarna urskilja en viss skillnad mellan branscher där 4 av 15 sektorer 

gav positiv avvikande avkastning. Däremot var bara en av dessa sektorer statistisk 

signifikant och inga slutsatser för branscheffekt som helhet kunde därför dras (Ngatuni et 

al., 2007). Slutligen kunde Silva och Bilinski (2015) inte påvisa någon branscheffekt när 

bolag matchades efter storlek och P/B-värde.  

 

Bland hälsovårds och teknologi-bolag är forskning och utveckling en stor del av företagens 

verksamhet. Det kan i vissa fall ta lång tid innan bolag generar större intäkter, om bolagen 

ens lyckas med det. Detta gör att finansiering via nyemissioner i många fall lämpar sig 

bättre än belåning. Företagen ges större möjlighet att genomföra studier och forskning fullt 

ut utan kreditgivarnas inflytande på verksamheten (Berk & DeMarzo, 2017). Vidare menar 

Mccutchen Jr och Swamidass (1996) att mindre bolag inom hälsovårdsbranschen 

förknippas med högre risk och potentiell tillväxt än de flesta andra sektorer då viktiga 

kliniska studiers utfall kan få stor påverkan på bolagens framtid. Större läkemedelsbolag 

med breda läkemedelsportföljer innebär mindre risk och mindre potentiell tillväxt 

(McCutchen Jr & Swamidass, 1996). Enligt Gharbi, Sahut och Teulon (2014) upplever 

teknikbolag genom den höga andelen forskning och utveckling som bedrivs en relativt hög 

risk gentemot andra branscher. Ju högre grad av forskning som förekommer desto högre 

volatilitet i teknikbolagens aktiekurs (Gharbi, Sahut, & Teulon, 2014). Bland 

fastighetsbolag är finansiering via nyemissioner ett mindre vedertaget sätt att finansiera 

verksamheten på, då forskning och utveckling är mycket mindre förekommande. 

Finansiering genom kredit är därför den vanligaste formen av finansiering bland 

fastighetsbolag (Bergman & Åkerlind, 2012). Vidare kan Marzuki och Newell (2017) 
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konstatera att fastighetsbolag legat i topp sett till riskjusterad avkastning på den 

amerikanska aktiemarknaden efter finanskrisen 2008.  

 

2.4 Teorisammanfattning och analysmodell 

Forskning som genomförts kring nyemissioner och hur bolag presterar efter dessa handlar 

till stor grad om nyttjande av windows of opportunity. På lång sikt tenderar bolag som 

genomför nyemission att generera lägre avkastning jämfört med icke-emitterande bolag. 

Inga tydliga branscheffekter har kunnat påvisas på prestation efter nyemission. Samtidigt 

kan studierna inte helt förneka att branscheffekt existerar. Det finns alltså inga tydliga 

samband åt något håll. Givet den teori som presenterats har en relativt simpel 

undersökningssmodell formulerats som sammanfattar litteraturen kring långsiktig 

avkastning efter nyemission samt visar de variabler studien testar för att besvara studiens 

frågeställning. I avsnitt 3.6 presenteras en mer detaljerad undersökningsmodell.  

   

 

 

Figur 2.1 Simpel undersökningsmodell 
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3. Metod 

I metodavsnittet redogörs den vetenskapliga och empiriska utförandeformen som studien 

följer för att besvara dess frågeställning kring branscheffekt. 

3.1 Vetenskaplig metod 

I följande avsnitt kommer studiens forskningsfilosofi och forskningsansats att redovisas 

och motiveras till varför de är lämpliga i studien. Som forskningsfilosofi kommer den 

positivistiska paradigmen följas. Forskningsansatsen är deduktiv.  

3.1.1 Forskningsfilosofi 

Denscombe (2016) förklar att det finns två paradigm inom den samhällsvetenskapliga 

forskningen som kan delas upp i två “tankeskolor”. Dessa forskningsparadigm kallas för 

positivism och interpretivism. Den positivistiska filosofin tillämpar naturvetenskapliga 

forskningsmodeller för att undersöka den samhälleliga världen och fokus ligger vanligtvis 

på fakta och siffror som har att göra med orsaker till och konsekvenser av fenomen i den 

sociala världen. Positivismen är opartisk på så sätt att forskaren endast observerar utan att 

påverka utfallet (Denscombe, 2016). Detta innebär att positivismen ofta kopplas till 

kvantitativa undersökningar (Denscombe, 2016). Interpretivismen menar att verkligheten 

är subjektivt konstruerad av människors tankar och handlingar, vilket innebär att forskaren 

aldrig kan vara helt objektiv. Konsekvensen av detta perspektiv är därför att forskaren alltid 

måste tolka sociala fenomen, då dennes egna erfarenheter som en del av den sociala världen 

till viss del formar forskarens tänkande (Denscombe, 2016). Syftet med den här typen av 

forskning är att utveckla kunskap om människors övertygelser och erfarenheter, vilket 

innebär att interpretivismen ofta förknippas med kvalitativ forskning och data (Saunders, 

Lewis, & Thornhill, 2009) 

 

Denna studie ämnar påvisa om det råder samband mellan bransch och värdering bland 

bolag på stockholmsbörsen och hur de presterar kursmässigt efter nyemission. Syftet är inte 

att utveckla kunskap om människors övertygelser och erfarenheter. För att kunna göra detta 

behövs stora mängder sekundärdata där olika variabler jämförs. Detta förknippas med 

kvantitativ metod vilket vidare förknippas med positivism (Denscombe, 2016). Vidare 

tillhör denna studie den positivistiska tankeskolan då vi som forskare observerar utan att 

påverka utfallet.  
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3.1.2 Forskningsansats 

För att kunna härleda slutsatser utifrån studien utgår man från en slutledningsmetod som 

lämpar sig med studiens syfte (Saunders et al., 2009). Det mest vanliga sättet att härleda 

och dra slutsatser mellan teori och empiri är enligt Bell, Bryman och Harley (2019) via den 

deduktiva ansatsen där forskaren utifrån teori samlar data för att därefter analysera om 

insamlad data stämmer överens eller inte med den teori som presenterats. Man kan även 

enligt Bell et al. (2019) gå motsatt håll via en så kallad induktiv ansats. Då samlas empiri 

in först och därefter utvecklas teorier.  Denna studie genomförs via en deduktiv ansats där 

en analysmodell skapats (se figur 2.1) baserad på delar av den teori som presenterats och 

därefter testas och analyseras.   

 

3.2 Empirisk metod 

I avsnittet empirisk metod redogörs tillvägagångssättet för hur studiens empiri samlats in 

och hur den analyseras. Först redogörs hur empiri samlats in, både till den teoretiska 

referensramen och för studiens datainsamling. Därefter förklaras främst hur Buy and Hold 

Abnormal Return (BHAR) tas fram och hur den analyseras på olika sätt genom statistisk 

prövning och multipel regression.   

3.2.1 Litteratursökning och källkritik 

För att identifiera relevanta vetenskapliga artiklar har sökningar gjorts främst på HKR 

summon, Web of Science samt Google Scholar. Sökorden som har använts har primärt varit 

variationer på ”Seasoned Equity Offerings”, ”SEO”, ”Equity Issuance”. Till dessa 

sökningar har sedan adderats mer specifika ämnen eller områden som vi sökt efter, 

exempelvis “Industry Effects", "Windows of Opportunity" eller "Long-Term Return". Alla 

artiklar som använts har blivit vetenskapligt granskade, även kallat peer-reviewed. Detta 

innebär att de blivit noggrant granskade av en eller flera individer som anses kompetenta 

inom området. Detta för att försäkra att artiklarna håller en hög standard och autenticitet. 

För att skapa ett mer robust underlag har även studier som påvisar motsatta, eller åtminstone 

olika slutsatser, presenterats och granskats. 

 

Nyemissioner är ett väl utforskat område och det finns ofantliga mängder information 

tillgängligt. Något som försvårat litteratursökningen är att majoriteten av tidigare forskning 
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fokuserar på avkastning och framtida utveckling av företagen som genomför dessa 

nyemissioner i väldigt generella termer. Det har alltså visat sig vara mer problematiskt än 

vad som initialt förväntades att hitta studier som fokuserar på exempelvis branschvariabler. 

När litteratur som bedöms relevant för studien identifierats har Google Scholars 

citeringsfunktion använts till stor succé för att hitta dels nyare aktuella studier, dels äldre 

noder som är essentiella för att skapa en mer fullständig bild över ämnet som studerats. 

3.2.2 Data och urval 

För att hämta data som är nödvändig för studiens genomförande har främst skatteverkets 

hemsida samt databasen Infront använts. Insamlingen för de bolag som ska vara med i 

studien har delats upp i två delar. Först har Avanzas aktielista använts, där företagen 

filtrerats efter bransch och marknad. Därefter har företagen undersökts via skatteverket för 

att identifiera nyemissioner. Företagen behövde uppfylla följande krav; Företaget måste ha 

genomfört en nyemission de senaste tolv åren. Företaget får ej ha genomfört mer än en 

nyemission under eventperioden på ett år. Efter denna sortering valdes totalt 94 företag ut 

och kategoriserades efter bransch, datum för nyemissionen som ska studeras, 

emissionskursen samt hur många nyemissioner som totalt gjorts av företaget. Genom 

företagens årsredovisningar samlades data för bolagens egna kapital och antal aktier vid 

emissionstillfället in för att beräkna P/B. Genom allabolag.se och bolagens 

årsredovisningar samlades antalet anställda in. Via Infront har slutligen kursdata samlats 

för urvalet. Kursdatan utgår från första dagen exklusive rätt till att delta i nyemission och 

12 månader framåt.  

 

Bolagen i urvalet befinner sig stockholmsbörsens large, mid- och small cap-lista samt på 

handelsplattformen First North. En skillnad som bör belysas mellan stockholmsbörsen och 

handelsplattformen First North är att bolagen på First North har mindre omfattande 

regelverk att följa (Nasdaq, 2020). Branscherna som de företag som undersöks befann sig 

på är hälsovård, teknologi och fastighet. Branscherna delades upp i mindre underkategorier 

i enlighet med The Global Industry Classification Standard (GICS) (MSCI, 2020). 

Hälsovården delas upp i healthcare equipment & services och pharmaceuticals, 

biotechnology & life sciences. Teknologisektorn delas upp i software & services, 

technology hardware & equipment och semiconductors & semiconductor equipment. 

Fastighetssektorn benämns helt enkelt som fastighetssektorn rakt igenom (MSCI, 2020). 
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Av de 48 hälsovårdsföretag som studerats tillhörde 14 av företagen healthcare equipment 

& services, och resterande 34 tillhörde pharmaceuticals, biotechnology & life sciences. Av 

de 38 teknologiföretag som studerats tillhörde 19 företag software & services, 18 tillhörde 

technology hardware & equipment och ett kategoriserades som semiconductors & 

semiconductor equipment. 

3.2.3 Eventstudie 

En eventstudie syftar enligt Mackinlay (1997) till att identifiera om det uppstår en abnormal 

avkastning eller inte efter ett specifikt event. Det vanligaste sättet en eventstudie genomförs 

på är att undersöka hur effektivt marknaden prisar in beskedet om ett event (Mackinlay, 

1997). Eventstudier bygger på marknadseffektivitet och att all tillgänglig information är 

inräknad i aktiepriset. Enligt Kothari och Warner (2007) är eventstudier ett bra verktyg för 

att mäta marknadseffektivitet både på kort och lång sikt. Eventstudier på kort sikt ger dock 

ett mer pålitligt svar än en studie på lång sikt då fler faktorer än det ursprungliga eventet 

kan komma att påverka aktiekursen (Kothari & Warner, 2007). I denna studie testas 

huruvida eventet nyemission har en effekt på framtida avkastning jämfört med bolag som 

inte genomför nyemission. 

3.2.4 Buy and Hold Abnormal Return 

Buy and Hold Abnormal Return (BHAR) är en långsiktig eventstudie som syftar till att visa 

skillnaden i avkastningen man erhåller genom att hålla en tillgång jämfört med en annan 

under en viss tidsperiod. Autore et al. (2009), Spiess och Affleck graves (1995) och 

Loughran och Ritter (1995) använde BHAR i sina studier på bolag som genomför 

nyemissioner. Där matchades bolag som genomfört nyemission med liknande bolag som 

inte genomfört nyemission. Därefter jämfördes bolagens avkastning under en 36-

månadersperiod (Holding Period Return), vilket är eventfönstret. Om ett bolag exempelvis 

visar på -2% i BHAR innebär det att bolaget gett 2% lägre avkastning än det matchande 

bolaget under eventperiodens gång (Autore et al., 2009). I denna studie är eventfönstret 12 

månader och första dagen i eventfönstret är första dagen exklusive rätt att delta i 

nyemissionen, vilket innebär att annonseringseffekten inte studeras. Detta följer tidigare 

studiers första dag av event. Eventfönstret begränsas till denna relativt tidigare studier korta 

period av flera anledningar. Att reducera eventfönstrets tidsspann ökade markant antalet 

studerade företag som uppfyllde de krav som ställts upp för urvalsprocessen. Ett kortare 

eventfönster innebär också i enlighet med Kothari och Warner (2007) att mängden externa 
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effekter på avkastningen som inte berör den genomförda emissionen reduceras. Då studien 

ämnar att se till ett långsiktigt perspektiv på avkastningen kan eventfönstret inte heller vara 

för litet. 

Ekvationen för BHAR ser ut som följande: 

 

𝐵𝐻𝐴𝑅 = 𝐻𝑃𝑅𝑒𝑚𝑖𝑡𝑡𝑒𝑛𝑡 − 𝐻𝑃𝑅𝑚𝑎𝑡𝑐ℎ 

𝐻𝑃𝑅 = Holding Period Return 

 

Ett vanligt alternativ eller komplement till BHAR-metoden är att beräkna den kumulativa 

abnormala avkastningen (CAR), en metod som bland annat Spiess och Affleck graves 

(1995) tillämpar som ett komplement i deras studie. Nackdelen med CAR-metoden är att 

avkastningen justeras periodiskt och kan skapa en något missvisande bild av utvecklingen. 

BHAR är mer lik den verkligen avkastningen och kommer därför användas i denna studie. 

3.2.5 Referenspunkt vid långsiktiga eventstudier 

Vad man jämför sitt urval mot (benchmarking) vid en långsiktig eventstudie är viktigt då 

valet av referenspunkt påverkar resultatet av testet (Fama E. , 1998). Barber och Lyon 

(1997) diskuterade tre olika referenspunkter för beräkning av avvikande avkastning; 

referensportfölj, Fama-Frenchs trefaktorsmodell samt matchningsbolag.  

 

Ett problem med en referensportfölj (ofta ett marknadsindex) vid långsiktiga eventstudier, 

är enligt Barber och Lyon (1997) att partiskhet uppstår i tre olika former. Dessa är the new 

listing bias, the rebalancing bias samt the skewness bias. The new listing bias handlar om 

att nya bolag kan tillkomma i referensportföljen. Dessa nya bolag tenderar enligt Barber 

och Lyon (1997) att underprestera och skapar en något positiv påverkan på den långsiktiga 

abnormala avkastningen. The rebalancing bias innebär att referensportföljer med krav på 

viss risk eller en viss vikt av bolag, måste ombalanseras för att behålla önskad risk. Denna 

ombalansering menade Barber och Lyon (1997) bidrar negativt till BHAR. Anledningen är 

att ombalanseringen syftar till referensportföljer som säljer av aktier som slår 

marknadsgenomsnittet och köper mer av aktier som underpresterat gentemot 

marknadsgenomsnittet, vilket har visat sig vara en fördel för referensportföljen. The 

skewness bias innebär att skevhet uppstår på grund av att långsiktig avvikande avkastning 
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är positivt snedfördelad, fördelningen blir alltså asymmetrisk (Barber & Lyon, 1997). 

Utöver dessa motiv för att inte ha med en referensportfölj/index i denna studie, är ett starkt 

motiv att det är omöjligt att finna ett index innehållande bolag som inte genomfört 

nyemissioner under eventfönstret.  

 

Fama-Frenchs trefaktormodell för att beräkna avvikande avkastning har nackdelen att den 

utgår från att marknadsindex, bolagets marknadsvärde samt P/B-värde är stabilt över tiden, 

ett krav som är svårt att uppfylla. Matchningsbolag, menade Barber och Lyon (1997), är 

det mest lämpliga och pålitliga valet vid långsiktiga eventstudier då det inte består av de 

nackdelar som nämnts med de två andra metoderna. I enlighet med Barber och Lyons 

(1997) forskning är därför matchningsbolag referenspunkten i denna studie.  

3.2.6 Matchningsbolag 

De bolagen som undersöks i studien jämförs mot bolag som inte genomför nyemissioner. 

Tidigare studier har matchat med bolag av liknande storlek, något som inte ges utrymme 

till i denna studie (Loughran & Ritter, 1995). Ett annat sätt som matchningsmetoden skiljer 

sig åt, men som inte har med brist på tidsutrymme att göra, är att matchningsbolagen i 

denna studie kommer från samma bransch. Loughran och Ritter (1995) matchar emittenter 

med bolag från olika branscher för att studera branscheffekt. Detta menar vi är missvisande 

då man inte tar hänsyn till hur hela branschen presterar. Att matcha med sektorkollegor, 

vilket Spiess och Affleck-Graves (1995) samt Ngatuni et al. (2007) gjorde, medför därför 

bättre utrymme för att studera hur väl nyemissioner prisas in mellan sektorer.  

 

Totalt tre matchningsbolag har valts ut och dessa har precis som emittenterna i urvalet 

behövt uppfylla vissa krav; Data måste finnas för alla börsdagar under alla 

emittentbolagens eventperioder. Matchningsbolagen får inte under denna period ha 

genomfört någon typ av emission. De matchningsbolag som i enlighet med de två simpla 

kriterier som nämnts ovan valts ut är AstraZeneca för hälsovårdsbranschen, Knowit AB för 

teknikbranschen samt Hufvudstaden AB för fastighetsbranschen. Kursdata för alla dagar 

från branschens tidigaste eventperiod till branschens senaste eventperiod hämtades sedan 

via Infront och användes för att via statistisk prövning visa hur emittenterna förhåller sig 

till dessa matchningsbolag. 
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3.3 Variabler 

I följande kapitel redovisas den beroende variabeln, de oberoende variablerna och 

kontrollvariabler som används i studien samt motivering till varför dessa är relevanta för 

studiens syfte.  

3.3.1 Beroende variabel 

Den beroende variabeln i studien är den avvikande avkastningen 12 månader efter 

nyemission, vilket som tidigare nämnt under delkapitel 3.2.4 är Buy and Hold Abnormal 

Return (BHAR). Den beroende variabeln påverkas av en eller flera andra oberoende 

variabler (Bell, Bryman, & Bill, 2019). Den abnormala avkastningen i form av BHAR är 

den beroende variabel som bland annat Loughran och Ritter (1995) använde sig av.  

3.3.2 Oberoende variabler och kontrollvariabler 

Själva syftet med studien är att testa om bransch har en signifikant påverkan på avvikande 

avkastning 12 månader efter nyemission. Därför testas studiens branscher som oberoende 

variabler. Då bransch är en kvalitativ variabel kodas den om till en så kallad 

dummyvariabel. En dummyvariabel används för att kvantifiera en kvalitativ 

gruppindelning. Denna studie ämnar undersöka huruvida en branscheffekt som signifikant 

påverkar ett företags långsiktiga avkastning existerar. Branscherna har i sig inget 

kvantitativt värde som kan appliceras i den linjära regression som utförs, därför skapades 

en variabel för varje bransch. Dummyvariabeln kan endast anta två olika värden; 0 eller 1. 

Att ett företag tilldelas värdet “1” innebär i denna studie att den tillhör den bransch som 

variabeln är kopplad till, och värdet “0” menar att företaget tillhör en av de andra 

branscherna. I dummyvariabeln som benämns dum_hälsovård tilldelas därför alla företag 

som tillhör hälsovårdsbranschen värdet “1” och resterande företag “0”. 

 

Studiens kontrollvariabler fyller två viktiga syften. Dels används kontrollvariablerna för att 

försäkra att det faktiskt är branscheffekter som påverkar den avvikande avkastningen, och 

inte en extern faktor såsom P/B (Bell, Bryman, & Bill, 2019). Dels används 

kontrollvariablerna för att identifiera eventuella skillnader mellan branscherna, om de 

eventuellt karaktäriseras av höga eller låga värden av kontrollvariablerna.  

Kontrollvariablerna blir därför viktig för att kunna tala om kausala effekter mellan den 

beroende och de oberoende variablerna (Bell et al,. 2019). För att testa om samband råder 
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mellan kontrollvariabler och de oberoende variablerna skapas korrelationsmatriser vilket 

förklaras mer under avsnitt 3.6.1. Studiens kontrollvariabler är price-to-book, antal 

anställda och totalt antal nyemissioner som bolaget genomfört. Antalet nyemissioners 

påverkan på avvikande avkastning har bland annat studerats av Billet, Flannery och 

Garfinkel (2011). De menade att ju högre frekvens på antalet nyemissioner och andra 

kapitalanskaffningsmetoder, desto sämre prestation kursmässigt jämfört med de med lägre 

frekvens. Antal anställda är en mer outforskad variabel. Däremot är litteraturen kring 

storlek på företag väl utforskat. Den så kallade ”storlekseffekten” som Fama (1995) 

påvisade, innebär att det är fördelaktigt för en investerare att ha en bred portfölj av små 

bolag än stora. Storlek i Famas (1995) studie innebar marknadsvärde. Vi väljer istället att 

studera storlekseffekt baserat på antal anställda då detta mer speglar företagets faktiskta 

storlek. 

 

3.4 Statistisk prövning av BHAR 

För att undersöka studiens variabler har ett flertal statistiska prövningar gjorts dels i Excel, 

dels i SPSS Statistics. Dessa tester har möjliggjort analysen som utförts för att besvara 

studiens frågeställning. I detta kapitel presenteras utförandeformen av dessa prövningar. 

3.4.1 T-test 

För att statistiskt säkerställa om det råder skillnad eller inte i avkastning mellan emitterande 

bolag och icke-emitterande bolag genomfördes statistisk prövning av BHAR genom t-test. 

I tidigare studier är t-test ett frekvent förekommande sätt att pröva BHAR på, något som 

bland annat Autore et al. (2009) samt Loughran och Ritter (1995) använde. För att räkna ut 

t-värdet behövs genomsnittet samt standardavvikelsen av BHAR.  

Formeln för t-värdesberäkning ser ut som följande:   

 

𝑇𝐵𝐻𝐴𝑅 =  
𝐵𝐻𝐴𝑅𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡

𝜎𝐵𝐻𝐴𝑅

√𝑛
⁄

 

𝜎 = Standardavvikelse 

𝑛 = antal bolag 
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Genom t-värdet är det därefter möjligt att se om signifikans råder och i så fall på vilken 

signifikansnivå. Är det inom signifikansnivån 5 % så råder det skillnad i avkastning mellan 

emitterande och icke-emitterande bolag med 95 % säkerhet. (Körner & Wahlgren, 2015). 

Utöver t-test för hela urvalet samtidigt kommer även separata t-test för varje bransch att 

genomföras samt genom olika kombinationer av branscherna. Syftet med detta är att 

undersöka om några tydliga skillnader går att urskilja branscherna sinsemellan. 

 

Ett krav för studiens val av statistisk prövning kräver att urvalet är normalfördelat. Därför 

har ett normalfördelningstest genomförts i SPSS som bekräftade att urvalet är 

normalfördelat, detta presenteras i figur 3.1. Om BHAR inte varit normalfördelad hade 

andra, icke-parametriska metoder, för den statistiska prövningen krävts (Körner & 

Wahlgren, 2015).  

 

 

Figur 3.1 BHAR normalfördelningstest 

 

3.4.2 Multipel regressionsanalys 

För att vidare testa hur branschvariablerna skiljer sig från varandra och huruvida 

kontrollvariablerna bidrar till denna skillnad genomfördes multipel regressionsanalys i 

SPSS. Regressionsanalysen kan genom flera tester förklara ett flertal saker. De tester som 

vi genomfört förklarade dels hur branschvariablerna förhåller sig till varandra, dels om 
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kontrollvariablerna kan bidra till eventuella skillnader och slutligen hur variablerna som 

testas bidrar till BHAR för hela urvalet (den beroende variabeln). Bland annat visade 

regressionen en determinationskoefficient (𝑅2) som förklarar hur mycket av variationen i 

BHAR som förklaras av variation i variablerna. Vidare anger regressionen hur mycket varje 

variabel påverkar den beroende variabeln, och om denna påverkan är signifikant (Körner 

& Wahlgren, 2015).  

 

Den generella ekvationen för multipel regression ser ut som följande: 

 

𝑌 = 𝑎 + β1𝑋1 + β2𝑋2+ . . . β𝑛𝑋𝑛  

𝑌 = BHAR 

𝑎 = intercept  

β = Regressionskoeffecienten (beta) för oberoende variabel 𝑋  

𝑋 = Värdet på den oberoende variabeln 

𝑛 = antal oberoende variabler och kontrollvariabler  

 

Regressionskoefficienten indikerar hur den beroende variabeln (BHAR) påverkas av en 

förändring av den oberoende variabeln. Skulle regressionskoefficienten (β) vara negativ 

innebär det att ett ökat värde på den oberoende variabeln (X) indikerar en negativ påverkan 

på BHAR (Körner & Wahlgren, 2015). Branschvariablerna är som tidigare nämnt 

kvalitativa vilket innebär att de kommer kodas om till så kallade ”dummyvariabler”. En av 

dessa branschvariabler kommer att vara referensgrupp vilket medför att värdet på 

regressionskoefficienten förklarar skillnaden mellan variablerna givet att de andra värdena 

är konstanta.  Skulle exempelvis tekniksektorn vara referensgrupp förklarar 

regressionskoefficienten hos de två andra branschvariablerna hur deras BHAR skiljer sig 

från tekniksektorn givet konstanta värden på de andra variablerna.  

3.4.3 Korrelation och multikollinearitet 

Multikollinearitet innebär att variablerna i regressionen till en hög grad korrelerar med 

varandra. Detta innebär att resultaten av analysen kan vara missvisande då det kan bli svårt 

att skilja på effekterna av de olika variablerna (Körner & Wahlgren, 2015). För att 

säkerställa att multikollinearitet inte råder skapades en korrelationsmatris med studiens 

samtliga variabler som ger korrelationskoefficienten mellan variablerna som testas. 
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Korrelationskoefficienten är ett värde mellan -1 och 1 (Bell et al., 2019). Ju närmre 

koefficienten är 1 eller -1, desto högre korrelation råder. Huruvida koefficienten är positiv 

eller negativ beskriver riktningen på relationen mellan variablerna, en hög korrelation med 

negativ riktning innebär att rörelser i variablerna liknar varandra, men går i motsatta 

riktningar (Bell et al., 2019). En korrelationskoefficient på 1 eller -1 innebär perfekt 

korrelation, medans en korrelationskoefficient på 0 innebär att det inte råder någon 

korrelation alls (Bell et al., 2019).  

 

Multikollinearitet kan uteslutas då ingen signifikant korrelation mellan de oberoende 

variablerna och kontrollvariablerna kunnat identifieras (se bilaga 3, 4 och 5). Utöver de 

korrelationsmatriser som utförts säkerställs att multikollinearitet inte råder genom att under 

regressionsanalyserna kontrollera för VIF-värdet. VIF står för Variance Inflation Factor 

och visar på variansen mellan variablerna. Ett önskvärt VIF-värde för att utesluta 

multikollinearitet är ett värde som är mindre än 10 (Pallant, 2011). VIF-värden på 2,5 och 

5 förekommer dock i viss litteratur som mer acceptabla nivåer.  

 

3.5 Reliabilitet och validitet 

Inom kvantitativ forskning är det viktigt att reliabilitet och validitet uppnås. Nya mått som 

presenteras bör alltid undersökas för reliabilitet och validitet (Bell et al., 2019). Trots att 

man skiljer på reliabilitet och validitet är de tätt relaterade, då validitet antar reliabilitet 

(Bell et al., 2019). 

 

För att uppnå reliabilitet bör ett mått vara konsekvent över tid och studien bör kunna 

replikeras (Bell et al., 2019). I denna studie presenteras därför varje steg i studiens process, 

samt sprids de event som studeras ut över ett decennium. Vidare bör subjektiva data och 

tolkningar uteslutas till bästa förmåga. Därför har all data som hanteras i denna studie 

laddats ner från objektiva, kvantitativa databaser. 

 

Validitet har att göra med huruvida det som studien ämnar undersöka faktiskt är det som 

undersöks. Enligt Bell et al. (2019) är det även viktigt att studien uppnår en hög reliabilitet 

för att kunna uppnå en hög validitet. I denna studie har kontrollvariabler i form av price-

to-book, antal emissioner samt antal anställda använts för att på så sätt försäkra att det 
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faktiskt är branscheffektens påverkan på BHAR som observeras och inte någon av dessa 

kontrollvariabler. 

3.6 Metodsammanfattning  

Av den metod som presenterats under empirisk metod har en mer detaljerad 

undersökningsmodell formulerats i figur 3.2, som sammanfattar och ger en överblick över 

hur studiens frågeställning besvaras.  

 

 

Figur 3.2 Undersökningsmodell  



 

 26 

4. Empiri 

I empiriavsnittet redovisas deskriptiv statistik för studiens variabler. Först redovisas 

deskriptiv statistik för den beroende variabeln BHAR tillsammans med de oberoende 

variablerna för att därefter följas upp av deskriptiv statistik för kontrollvariablerna. 

4.1 Deskriptiv statistik för beroende och oberoende variabler  

Då detta delavsnitt redovisar resultat för varje sektor innebär det att den beroende variabeln 

i studien är redovisad för tillsammans med de oberoende. 

Tabell 4.1 BHAR för hela urvalet och branscher 

 Hela urvalet Hälsovård Teknik Fastighet 

Antal negativa BHAR 
66 (70%) 31 (67%) 27 (71%) 8 (80%) 

Antas positiva BHAR 
28 (30%) 15 (33%) 11 (29%) 2 (20%) 

Totalt antal bolag 
94 46 38 10 

Genomsnittligt BHAR 
-16.43% -7,78% -25,32% -22,39% 

Standardavvikelse 
63,12% 70,24% 57,46% 39,05% 

 

Enligt tabell 4.1 tydliggörs i första raden att varje bransch har en majoritet av bolag med 

negativa BHAR, vilket alltså innebär att majoriteten av bolagen presterar sämre än deras 

matchningsbolag, oavsett bransch. Vidare är den genomsnittliga BHAR för hela urvalet 

negativ. Detta ger en indikation om att bolag som genomför nyemission genererar lägre 

avkastning relativt bolag som inte genomför nyemission. Alla branscher har också ett 

negativt genomsnittligt BHAR. Hälsovårdssektorns BHAR var högst, vilket innebär att 

hälsovårdsbolag presterar relativt bäst över tid efter nyemission. Ser man till 

standardavvikelsen har samtidigt hälsovårdssektorn högst värde (70,24%) vilket indikerar 

större variation i BHAR för hälsovårdssektorn jämfört med teknik- och fastighetssektorn. 

Exempelvis har hälsovårdssektorn tre bolag med ett BHAR omkring +200%. 

Fastighetssektorn har klart lägst standardavvikelse (39,05%) trots ett litet urval, något som 

indikerar att BHAR bland fastighetsbolagen är mest lika varandra, sett till sektor.  
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Tabell 4.2 Jämförelse lista 

 First North  Large-, Mid-, Small-cap 

Antal bolag 56 38 

Genomsnittlig BHAR -17.41% -14,98% 

Standardavvikelse BHAR 71,34% 48,47% 

 

Vid jämförelse av First North med Large-, Mid- och Small-cap är den genomsnittliga 

BHAR snarlik (se tabell 4.2). Detta resultat indikerar att oavsett om ett bolag befinner sig 

på en handelsplattform (First North) eller en börs där det är hårdare regler och krav på 

bolagen (Large, - mid, small-cap) inte har någon tydlig effekt på BHAR.  Däremot är 

standardavvikelsen cirka 23 procentenheter högre bland First North-bolagen, vilket 

indikerar högre risk än Large-, Mid- och Small-cap.  

 

4.2 Deskriptiv statistik kontrollvariabler 

Studiens tre kontrollvariabler är kvantitativa och redovisas i tre tabeller nedan.  

Tabell 4.3 Price to book (ln) 

P/B (ln) 

Hela urvalet, 

innan (ln)  Hela urvalet  Hälsovård Teknik  Fastighet 

Genomsnitt 16,77 1,12 1,64 0,93 -0,49 

Median 2,52 0,93 1,46 0,98 0,07 

Maximum 615,12 6,42 6,42 3,92 0,29 

Minimum 0,0049 -5,32 -0,08 -0,77 -5,32 

 

I tabell 4.3 syns P/B innan och efter logaritmering. Logaritmen genomfördes för att 

reducera effekten av de extremvärden som fanns. För att genomföra denna logaritm 

användes den så kallade naturliga logaritmen (ln), vilket enkelt sagt innebär att en logaritm 

genomförs med den matematiska konstanten e (ca 2.718) som bas (Cole & Altman, 2017). 

Värden mellan noll och ett blev efter den naturliga logaritmen negativa, vilket i sig inte är 

optimalt. Dock är det att föredra över de extremvärden som var alternativet. Vidare 

indikerar tabell 4.3 att hälsovårdssektorn värderas klart högst sett till P/B (1,64) och 

fastighetssektorn lägst (-0,49). Marknaden värderar alltså det egna kapitalet hos 

hälsovårdsbolag högst. En av förklaringen till att hälsovårdsbolag värderas högre sett till 
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P/B är att många av bolagen befinner sig i forskningsstadiet och blir värderade för den 

potential deras läkemedelskandidater har samt att bolagen inte har några större 

balansräkningar, jämfört med fastighetssektorn. Inom fastighetssektorn är medianen positiv 

trots ett negativt genomsnitt vilket förklaras av ett extremt lågt P/B (ln) på -5,32 (0,0049 

innan logaritmering) och därför får en hög påverkan på genomsnittet.  I de andra sektorerna 

är medianerna närmare genomsnittet. Hälsovårdssektorn uppvisade det högsta värdet på 

6,42 (615,12 innan logaritmering) vilket inte är normalt och är ett exempel på varför 

logaritmering var nödvändigt.  

Tabell 4.4 Antal anställda 

Antal anställda Hela urvalet Hälsovård Teknik Fastighet 

1–10  25 20 2 3 

11–20  19 9 7 3 

21–50  15 6 9 0 

51–100  10 5 4 1 

101–200  11 2 7 2 

201 -  14 4 9 1 

Antal anställda är studiens andra kontrollvariabel. Tabell 4.4 visar att majoriteten av 

bolagen har mindre än 50 anställda. Däremot är det hälsovårdssektorn som är starkt 

bidragande till denna majoritet. Bland annat har hälsovårdssektorn 20 av 25 bolag i gruppen 

med minst antal anställda. Detta ligger i linje med resonemanget i tidigare stycke att många 

hälsovårdsbolag befinner sig i forksningsstadiet och därför inte har många anställda då 

verksamheten inte är särskilt utbredd än. I tekniksektorn är storleken på bolagen sett till 

antal anställda relativt jämn, därav tycks antalet nyemissioner per bolag inte påverkas av 

storlek i den sektorn. Bland fastighetsbolagen syns att majoriteten är mindre bolag som 

genomför nyemissioner, dock bör hänsyn tas till att det är få bolag i urvalet av 

fastighetsbolag. 
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Tabell 4.5 Antal nyemissioner 

Antal nyemissioner Hela urvalet Hälsovård Teknik Fastighet 

Genomsnitt 3,49 3,78 3,29 2,90 

Median 2,5 2 3 2 

Minimun 1 1 1 1 

Maximum 14 14 12 7 

Standardavvikelse 2,91 3,19 2,66 2,21 

Studiens sista kontrollvariabel är antalet nyemissioner som bolagen genomfört (se tabell 

4.5). Mellan sektorerna är det inga större skillnader. Hälsovårdssektorn har högst 

genomsnitt på 3,78 och fastighetssektorn lägst med 2,90. Medianen bland sektorerna 

indikerar att två till tre nyemissioner per bolag är det normala. Bland hälsovårds- och 

teknikbolagen uppnås relativt höga maxvärden på 14 respektive 12 nyemissioner, medan 

hälsovårdssektorn har ett klart lägre maxvärde på 7 st. Standardavvikelsen är högst bland 

hälsovårdsbolag (3,19) och indikerar störst variation sett till antal nyemissioner per bolag 

bland sektorerna. Lägst standardavvikelse har fastighetssektorn (2,21) vilket indikerar att 

skillnaderna i standardavvikelse mellan sektorer inte är särskilt hög.  

 

4.3 Summering av empiri 

Av den insamlade empiri som redovisats kan konstateras att hälsovårdssektorn har relativt 

lägst BHAR. Kontrollvariablerna indikerar att hälsovårdsbolag karaktäriseras av högst 

värdering sett till P/B, medan fastighetssektorn värderas klart lägst. Hälsovårdssektorn 

består av relativt minst bolag sett till antal anställda. Antalet nyemissioner bland bolagen 

mellan sektorerna indikerar inte några större skillnader.  
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5. Analys 

I kapitel 5 analyseras studiens empiri för att kunna ge ett svar på studiens forskningsfråga. 

Inledningsvis analyseras studiens korrelationsmatris. Därefter analyseras svaren från de t-

tester som genomförts för hela urvalet och sektorerna. Slutligen analyseras resultaten från 

de multipla regressionsanalyser som utförts.  

5.1 Korrelation 

Korrelationsmatrisen som redovisas i tabell 5.1 nedan är gjord enligt Pearson’s metoden, 

som är en metod för att undersöka relationen mellan variablerna (Bell et al., 2019). På 

grund av den höga korrelationen främst mellan teknik och hälsovård, samt lägre korrelation 

som råder mellan andra variabler har VIF-test utförts för varje regression som körts, detta 

för att säkerställa att multikollinearitet inte råder (se tabell 5.3). 

 

Tabell 5.1 Korrelationsmatris, beroende- och kontrollvariabler 

Variabler 1 2 3 4 5 6 

1. Dum_hälsovård       

2. Dum_teknik -.806**      

3. Dum_fastighet -.338** -.284**     

4. BHAR .099 -.150 .077    

5. P/B (ln) .330** -.174 -.257* -.238*   

6. Antal anställda -.130 .077 .088 .045 -.071  

7. Antal emissioner .099 -.101 .001 -.027 .028 -0.71 

*p<0,05 **p<0,01 

 

I tabell 5.1 påvisas utöver den signifikanta korrelationen mellan dummyvariablerna en 

signifikant korrelation mellan den logaritmerade price-to-book variabeln det beroende 

variabeln BHAR. Korrelationskoefficienten mellan P/B (ln) och BHAR tyder på ett 

signifikant negativt samband inom signifikansnivån 5%. Denna signifikanta, negativa 

korrelation indikerar att de resultat gällande det negativa samband som P/B har med BHAR 

som Ngatuni et al. (2007) presenterade stämmer överens med urvalet som testas i denna 

studien. Korrelationsmatrisen indikerar vidare att inget stöd ges åt resultaten som Billet et 

al. (2011) presenterade kring det negativa sambandet mellan antal emissioner och BHAR.  
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Den storlekseffekt som Fama (1998) presenterade kan inte heller indikeras när man ser till 

antal anställda istället för marknadsvärde. 

5.2 T-test av BHAR 

Den deskriptiva statistik som presenterats under avsnitt 4.1 har prövats statistiskt genom t-

test för att testa om BHAR statistiskt kan säkerställas. Värden som är signifikanta markeras 

med en stjärna. Ju fler stjärnor, desto högre signifikans (se tabell 5.2). 

Tabell 5.2 T-test av BHAR 

 Hela 

urvalet 

Hälsovård Teknik Fastighet Teknik + 

hälsovård 

Teknik + 

fastighet 

Fastighet + 

hälsovård 

t-värde -2,55** -0,77 -2,71** -1,81¨ -2,23* -3,09** -1,18 

n 94 46 38 10 84 48 56 

¨p<0,10 *p<0,05 **p<0,01 

I första kolumnen i tabell 5.2 syns t-värdet för hela studiens urval. Där uppvisas enstjärnig 

signifikans (-2,55*) vilket innebär att bolag som genomför nyemissioner genererar lägre 

avkastning än de som inte gör det på signifikansnivån 5%. Detta resultat ligger i linje med 

Loughran och Ritters (1995) samt Spiess och Affleck-Graves (1995) studier där negativ 

BHAR statistiskt säkerställdes över tid efter genomförd nyemission. 

 

Vidare har t-test genomförts för varje bransch (se tabell 5.2). I hälsovårdssektorn är t-värdet 

-0,77, ett värde som hamnar inom signifikansnivån 50%. Hälsovårdssektorn BHAR kan 

därför inte statistiskt säkerställas och det går inte att statistiskt påvisa någon skillnad i 

avkastning mellan emittenter och dess matchningsbolag inom hälsovårdssektorn. 

Tekniksektorns t-värde är -2,71**, ett värde som hamnar inom signifikansnivån 1% 

(tvåstjärnig signifikans). BHAR är därför signifikant och en negativ skillnad i avkastning 

mellan emittenter och dess matchningsbolag kan därför statistiskt påvisas inom 

tekniksektorn. För fastighetssektorn gav t-testet ett värde på -1,81¨ med nio frihetsgrader. 

Detta värde hamnar utanför signifikansnivån 5% men inom signifikansnivån 10%. 

Fastighetssektorns negativa BHAR är därför svagt signifikant och en indikation ges om att 

emittenter inom fastighetssektorn genererar lägre avkastning relativt sektorkollegor som 

inte genomför nyemission. Slutligen har t-test genomförts när sektorerna kombinerats på 
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olika sätt (se tabell 5.2). Noterbart från dessa kombinationer är att teknik kombinerat med 

fastighet skapar testets starkaste, negativa samband (-3,09**) medan teknik kombinerat 

med hälsovård uppvisar ett mindre signifikant negativt samband (-2,23*).  

Fastighetssektorn förstärker alltså det negativa samband som tekniksektorn uppvisar, 

medan hälsovårdssektorn försvagar tekniksektorns negativa samband. När 

hälsovårdssektorn kombineras med fastighetssektorn går t-värdet från -0,77 till -1,18 vilket 

indikerar att det negativa sambandet förstärks, men att det fortfarande inte är signifikant.  

 

Givet de olika signifikansnivåer som sektorernas testvärden hamnade på kan en viss 

skillnad mellan branscherna påvisas. Den största skillnaden var mellan hälsovårds- och 

tekniksektorn. I detta avsnitt dras inga direkta slutsatser huruvida branscheffekt råder eller 

inte, se istället avsnitt 5.3 multipel regressionsanalys samt 5.4 diskussion. 

 

5.3 Multipel regressionsanalys 

I SPSS har olika körningar genomförts där studiens oberoende variabler och 

kontrollvariabler testas. Totalt har sex olika mutlipla regressionsanalyser genomförts (se 

tabell 5.3). Som en förtydling från avsnitt 3.6 är branscherna kodade till tre dummyvariabler 

och en av dessa måste vara referensgrupp. I modell 1 i tabell 5.3 innebär därför ”vs 

fastighet” att koefficienterna för hälsovård och teknik ställs mot fastighetssektorn. Modell 

1 visar att hälsovårds- och tekniksektorns BHAR är sämre än fastighetssektorn men att 

detta inte är signifikant.  
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Tabell 5.3 multipel regression, beroende variabel BHAR 

  Modell 1 
𝜷𝒔𝒊𝒈 (std fel) 

Modell 2 
𝜷𝒔𝒊𝒈 (std fel) 

Modell 3* 
𝜷𝒔𝒊𝒈 (std fel) 

Modell 4* 
𝜷𝒔𝒊𝒈 (std fel) 

Modell 5 
𝜷𝒔𝒊𝒈 (std fel) 

Modell 6 
𝜷𝒔𝒊𝒈 (std fel) 

 Variabler vs fastighet vs teknik vs fastighet vs teknik vs fastighet vs fastighet 

O
b

e
r
o
e
n

d
e
 

Hälsovård (dum) -7,56 

(21,71) 

17,54 

(13,64) 

11,97 

(22,2) 

27,42* 

(13,69) 

-7,31 

(21,82) 

-6,27 

(21,95) 

Teknik (dum) -25,1 

(22,12) 

 -15,45 

(21,68) 

 -25,42 

(22,24) 

-24,56 

(22,23) 

Fastighet (dum)  25,1 

(22,12) 

 15,45 

(21,68) 

  

K
o
n

tr
o
ll

 

P/B (ln)   -11,81** 

(4,37) 

-11,81** 

(4,37) 

  

Antal anställda      ,004 (,007) 

Antal 

nyemissioner 

    -8,77 (2,23)  

 R2 justerad ,002 ,002 ,067 ,067 -,007 -,006 

 Sig  ,336 ,336 ,026* ,026* ,50 ,49 

 Högsta VIF 2,860 1,129 3,198 1,215 2,863 2,898 

*p<0,05 **p<0,01 

 

I modell 1 och 2 prövades de oberoende variablerna (branscher) enskilt utan 

kontrollvariablernas inblandning (se tabell 5.3). Inga värden är signifikanta, därav kan 

ingen skillnad mellan branschernas BHAR påvisas när branscher jämförs rakt av utan 

kontrollvariablernas inblandning. Dessa två modeller har en väldigt låg förklaringsgrad på 

0,2% vilket innebär att ingen av branschvariablerna har något tydligt samband med den 

beroende variabeln BHAR. I modell 3 och 4 uppvisar P/B (ln) ett signifikant negativt 

samband på signifikansnivån 1% (𝛽 = -11,81**). Tolkningen av detta är att ju högre P/B 

desto lägre avkastning, ett resultat som ligger i linje med Ngatunis et al. (2007) resultat. I 

dessa modeller är förklaringsgraden högre än modell 1 och 2 på 6,7% och indikerar att P/B 

(ln) bidrar till en ökad förklaringsgrad. I modell 4 uppvisar även hälsovårdssektorn ett 

signifikant positivt betavärde när det ställs mot tekniksektorn (𝛽 = 27,42*) och det 

logaritmerade P/B-värdet är med i regressionen. Det innebär att givet samma logaritmerade 

P/B-värde så uppvisar hälsovårdsbolag bättre avkastning än teknikbolag efter nyemission 

relativt deras matchningsbolag, alltså en branschskillnad givet en viss förutsättning. Sig-

värdena för modell 3 och 4 påvisar signifikans (,026*) vilket innebär att resultaten från 

regressionen inte beror på slumpen. I modell 5 och 6 där studiens återstående 
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kontrollvariabler testas uppvisas inga signifikanta värden. För variabeln antal emissioner 

medför detta att resultaten som Billet et al. (2011) presenterade om det negativa samband 

som antal emissioner har med BHAR inte kan styrkas i denna studien. Detta gäller även för 

variabeln antal anställda och de resultat Fama (1995) presenterade kring storlekseffekt. 

VIF-värdena i tabell 5.3 befinner sig långt under 10, vilket Pallant (2011) ansåg acceptabelt 

och multikollinaeritet kan därför uteslutas. 

 

5.4 Sammanfattning av analys och diskussion 

Korrelationsmatrisen som gjorts för de variabler som hanteras i studien påvisade 

korrelation mellan branschvariablerna, och bland dessa kunde en stark korrelation mellan 

teknik och hälsovård observeras. Detta skulle kunna leda till multikollinearitet. För att 

säkerställa att multikollinearitet inte råder har ett flertal regressionsmodeller gjorts med 

alternerande dummyvariabler. Dessa körningar har också inkluderat ett VIF-värde, som i 

samtliga körningar indikerar att multikollinearitet inte råder. Studiens t-test för hela urvalet 

kan bekräfta att emittentbolag genererar lägre avkastning över tid än icke emitterande 

bolag. Detta resultat ligger i linje med de större studier som genomförts av bland annat 

Loughran och Ritter (1995) och Spiess och Affleck-Graves (1995). Vidare indikerar t-

testerna att tekniksektorn är den enda sektorn som uppvisar ett signifikant negativt BHAR 

på en accepterbar nivå. Fastighetssektorn uppvisar ett svagt negativt samband. I den 

multipla regressionsanalysen kan inga tydliga branscheffekter identifieras. Något som visat 

sig vara ett problem i regressionen är att majoriteten av modellerna i sig inte är signifikanta. 

Detta innebär att även om en branscheffekt till synes kan indikeras finns risken att effekten 

är slumpmässig. De modeller som påvisar signifikans är också de som inkluderar price-to-

book variabeln, vilket tyder på att det i grund och botten är denna variabel som ger den 

avvikande effekten. 

5.4.1 Branscheffekt 

Av den analys som presenterats kan det konstateras att en branscheffekt indikeras. Denna 

branscheffekt indikeras av två faktorer. Den ena faktorn är den skillnad som kan påvisas 

mellan hälsovårds- och teknikbolag när det logaritmerade P/B-värdet är konstant. Den 

andra faktorn är de olika signifikansnivåer hälsovårds- och tekniksektorns BHAR uppvisar.  
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Resultaten kring branscheffekt hade styrkts om den multipla regressionen givit signifikanta 

värden när enbart branschvariablerna testades. Vad som kan konstateras kring 

branscheffekt är att tekniksektorn tillsammans med fastighetssektorn är de klart största 

bidragarna till den underprestation som kunnat påvisas bland emitterande bolag. Givet 

starten på studiens eventfönster, som kommer efter att marknaden hunnit ta emot beskedet 

kring nyemission, innebär detta att marknaden antingen är snabbare på att prisa in effekten 

av nyemission eller att marknaden inte blir lika förvånad av en nyemission bland 

hälsovårdsbolag jämfört med de andra sektorerna. Trots att hälsovårds- och 

teknikbranschen är två branscher som är mer benägna att genomföra nyemission än 

fastighetsbolag är det mellan just hälsovård- och teknikbolagen som störst skillnad uppvisas 

och det går därför inte att påvisa att marknaden är bättre på att prisa in nyemission bland 

branscher där det är mer vedertaget med nyemissioner.  

 

Studiens resultat gällande branscheffekt på den svenska aktiemarknaden kan till viss del 

ställas i relation till Spiess och Affleck-Graves (1995) resultat där en tredjedel av 

underprestation bland emittenter hänfördes till branscheffekter. I denna studie bidrar 

tekniksektorn tillsammans med fastighetssektorn starkast till den lägre genererade 

avkastningen emitterande bolag uppvisar. Att jämföra resultaten rakt av är något som får 

göras med försiktighet då metodvalen skiljer sig åt sett till hur matchningsbolagen väljs ut 

samt att vi använder oss av färre branscher. Detta gäller även för resultaten som Ngatuni et 

al. (2007) presenterade kring branscheffekt. En intressant likhet med resultaten från 

Ngatunis et al. (2007) studie är att en viss branscheffekt kan identifieras men att den inte 

är signifikant. Vidare skiljer sig resultaten från Loughran och Ritters (1995) studie där 

ingen branscheffekt kunde påvisas. Där matchades dock inte emittenter med 

branschkollegor. En ytterligare faktor som bör tas hänsyn till angående matchningsbolag 

och där vår studie skiljer sig från de större studierna är att bolagen alltid matchas efter 

storlek. I vår studie har utrymme inte getts till detta och bör därför has i åtanke vid 

jämförelse av studierna.  

5.4.2 Övergripande diskussion 

Resultaten i vår studie indikerar att nyemission är ett event som har en negativ effekt på 

bolagens kursutveckling över tid. Trots att de stora noderna som diskuterats är 25 år gamla 

(Loughran & Ritter, 1995; Spiess & Affleck-Graves, 1995) är deras resultat aktuella än 
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idag trots marknadsdirektiv som bidragit till ökad transparens kring bland annat 

nyemissioner (Fauver, Loureiro, & Toboada, 2017). En branscheffekt har till synes kunnat 

ses vid några regressioner, men problemet som uppstått har varit att regressionsmodellerna 

i sig inte visat på någon signifikans. Detta innebär som tidigare nämnt att det finns en risk 

för att utfallen inom modellen kan ha varit slumpmässiga. De modeller som har visats vara 

signifikanta har inkluderat price-to-book variabeln. Dessa regressioner styrker Ngatunis et 

al. (2007) resultat där price-to-book värdet visade sig ha ett negativt samband med BHAR. 

En intressant upptäck från studien är att trots det stöd som ges åt Ngatunis et al. (2007) 

resultat kring P/B-värde, besitter hälsovårdssektorn de högsta P/B-värdena, något som 

borde bidra till en sämre kursutveckling relativt de andra sektorerna, vilket inte varit sant 

för denna studiens urval. Kontrollvariablerna antal anställda och antal nyemissioner har 

ingen signifikant påverkan på avvikande avkastning, trots studier som talar för att så borde 

vara fallet. Detta kan återigen ha att göra med att regressionerna i sig inte varit signifikanta 

nog för att ge ett så pålitligt resultat som vore önskvärt. Den tidigare forskningen är i stor 

grad enig om att windows of opportunity nyttjas, vilket kan vara en bidragande förklaring 

till den avvikande avkastningen som urvalsbolagen uppvisar i vår studie. Om så är fallet 

kan dock inte slutsatser dras om då det inte testas i studien. Ser man till förklaringsgraden 

i regressionstesterna som är väldigt låg, ger detta en indikation om att avvikande avkastning 

efter nyemission är svår att förklara mer än att nyemissionen i sig har en negativ påverkan. 

Detta indikerar också att långa eventfönster kräver försiktighet vid analys givet de 

händelser som kan ske under ett år vilket Kothari och Warner (2007) menade. 

 

Givet den diskussion som förs kring marknadseffektivitet av bland annat Fama (1970), 

väcker studien en del intressanta reflektioner. Marknaden tycks vara dålig på att prisa in 

effekten av nyemission på aktiekursen, trots att marknaden haft tid på sig att göra så. Hade 

marknaden uppvisat fullständig effektivitet hade med andra ord avvikande avkastning ett 

år efter nyemission inte kunnat påvisas. Dessa reflektioner kan även ställas i relation till 

resultaten som Mobarek et al. (2014) presenterade kring flockbeteende vid 

informationsasymmetri. Flockbeteende förknippas med mindre rationellt beteende och kan 

vara en orsak till att marknaden inte prisar in nyemissioner på ett effektivt sätt. 
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6. Slutsats 

Syftet med den här studien var att undersöka huruvida branschen som en emittent befinner 

sig på påverkar dess långsiktiga avkastning. Tidigare forskning av bland annat Spiess och 

Affleck-Graves (1995) har kunnat påvisa viss branscheffekt. 

 

I denna studie har totalt 94 bolag från tre olika branscher; hälsovård, teknik och fastighet 

studerats. Ett matchningsbolag har valts ut för varje bransch som använts för att jämföra 

bolagen mot. I de statistiska tester som utförts har BHAR varit den beroende variabeln som 

studerats. Initialt utfördes t-tester för att se om en negativ avvikelse kan finnas mellan 

emittenternas och matchingsbolagets BHAR för hela urvalet samt för de olika branscherna. 

I dessa tester uppvisade hela urvalet en signifikant negativ avvikelse, men bland 

branscherna var det endast teknikbranschen som visade på en signifikant avvikelse, trots 

att samtliga branscher underpresterade sitt matchningsbolag. För att vidare testa huruvida 

den avvikelse som observerats beror på en branscheffekt utfördes sedan 

regressionsanalyser, där branscherna kodades till dummyvariabler och price-to-book, antal 

tidigare emissioner samt antal anställda valdes ut som kontrollvariabler. Genom dessa 

kunde ingen signifikant branscheffekt påvisas på femprocentig nivå, utan det var till synes 

bolagens price-to-book värden som skapade de signifikanta avvikelserna. 

 

Forskningsfrågan som ställdes för att kunna besvara studiens syfte lyder som följande: 

- Hur påverkas framtida avkastning för bolag som genomfört nyemission av 

branschen som de verkar på?  

Svaret på forskningsfrågan som ställts är att det finns en viss indikation på bolagets 

branschtillhörighet och dess avkastning tolv månader efter nyemissionen genomförts. På 

5% signifikansnivå kan dock ingen skillnad statistiskt påvisas. 

 

6.1 Implikationer och bidrag 

Det teoretiska bidrag och den lucka som studien bidrar till att fylla är det resultat som 

presenterats kring branscheffekters påverkan på avkastningen över tid efter nyemission. 

Denna studie kan anses som en start på forskning kring branscheffekter då 

branschskillnader indikeras och bör forskas vidare på. Vidare ger resultaten ökad förståelse 
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kring vad som påverkar avkastning över tid efter nyemission där det kan konstateras att 

P/B-värde har påverkan. Resultaten kan även konstatera att resultaten som bland annat 

Loughran och Ritter (1995) presenterade kring emittenter och underprestation står sig 

aktuella än idag. Ett liknande resonemang kan även göras till forskning kring 

marknadseffektivitet där det kan konstateras att äldre, välciterade studier än står sig aktuella 

och att ämnet tål att studeras vidare.  

 

Studien har även bidragit rent praktiskt med kunskap om emmitentbolag på de branscher 

som studerats. Av de tre branscher som analyserades var hälsovården den bransch som 

presterade relativt bäst. För en investerare är detta nyttig information, vilket innebär att 

denne bör välja att investera i ett emittentbolag inom hälsovårdsbranschen än teknik- eller 

fastighetsbranschen i enlighet med de t-test som genomförts i denna studie. 

 

Slutligen vill vi belysa det etiska bidrag som studien medför. Denna studie bekräftar vad 

tidigare större studier kommit fram till kring underprestation för emittenter, vilket innebär 

att en hel del kapital går till miste för de som deltar i nyemissioner relativt att investera 

kapitalet i bolag som inte genomför nyemissioner. Förutom att kapital går om miste, vilket 

är både en privat förlust men även en samhällsförlust, indikerar detta att fortsatt höga krav 

(om inte ännu högre) från finansinspektionen är en viktig faktor för att förtroendet för 

emittenter men även för aktiemarknaden som helhet ska bestå.  

 

6.2 Begränsningar och framtida forskning 

Det finns ett antal begränsningar i denna studie som presenteras i detta kapitel. På grund av 

det låga antalet bolag, speciellt i fastighetsbranschen, blir studiens generaliserbarhet 

lidande. Ett större antal bolag hade kunnat skapat en rättvisare bild av populationen. Med 

facit i hand hade det även varit av relevans att ge varje emitterande bolag ett eget 

matchningsbolag som förutom emissionen i sig är så likt som möjligt. Då endast ett 

matchningsbolag per bransch valts ut har detta inte kunnat likna alla bolag som det matchats 

med. Att endast nyttja ett matchningsbolag ger ingen representativ bild av de icke 

emitterande bolagens prestation. Ett tidigt problem visade sig även vara att identifiera ett 

korrekt eventfönster. I denna studie har eventfönstrets första dag varit dagen för 

emissionen. Detta kan ifrågasättas då ingen hänsyn har tagits till eventuella annonseringar 
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av emissionerna, vilket kan ha inneburit att marknaden delvis prisat in effekten av 

emissionen redan innan eventfönstrets första dag.  

 

Resultaten i denna studie har legat i linje med tidigare forskning på så sätt att indikationer 

på ett samband mellan bransch och avvikande avkastning för de emitterande bolagen går 

att finna. Det har dock inte kunnat påvisas någon större signifikans i detta samband, vilket 

kan ha att göra med de begränsningar som presenterats ovan.  

 

Ett förslag för vidare forskning är att använda sig av ett större antal bolag inom flera 

branscher, med en jämnare fördelning mellan branscherna samt ett matchningsbolag för 

varje emitterande bolag. Detta för att göra resultaten mer representativa av populationens 

helhet. Ett annat förslag är att använda flera kontrollvariabler. I denna studie kontrollerades 

endast för P/B, antal anställda och antal emissioner. P/B-värdet visade sig ha en signifikant 

påverkan på avkastningen som företagen genererade efter nyemissionen. Då endast tre 

kontrollvariabler använts hade de indikationer på branscheffekter som fanns ytterligare 

kunnat styrkas genom att kontrollera för ett större antal variabler och på så sätt med större 

säkerhet försäkra om att det faktiskt var branscherna som skapade dessa effekter. 
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Bilaga 1 Studiens urval och oberoende variabler 

Företag Bransch BHAR 

AdderaCare Hälsovård -84,06% 

Alzinova Hälsovård -70,32% 

Arcoma Hälsovård -42,86% 

AroCell Hälsovård -30,06% 

aXichem Hälsovård 234,25% 

Brighter Hälsovård -106,58% 

Clinical Laserthermia Systems Hälsovård 0,63% 

Corline Biomedical Hälsovård 18,54% 

Diamyd Medical Hälsovård 40,75% 

Dignitana Hälsovård 205,96% 

Enorama Pharma Hälsovård -54,78% 

Enzymatica Hälsovård -12,14% 

ExpreS2ion Biotech Holding Hälsovård -62,59% 

Gabather Hälsovård -49,52% 

Genovis Hälsovård -15,92% 

Immunovia Hälsovård 19,21% 

Infant Bacterial Therapeutics Hälsovård 17,79% 

Integrum Hälsovård -47,96% 

Intervacc Hälsovård 196,05% 

Kancera Hälsovård -55,07% 

Kontigo Care Hälsovård -49,51% 

LIDDS Hälsovård -42,78% 

ProstaLund Hälsovård -33,81% 

RLS Global AB Hälsovård -41,40% 

ScandiDos Hälsovård 31,93% 

Scandinavian ChemoTech Hälsovård -16,74% 

Scibase Holding Hälsovård -90,84% 

Senzime Hälsovård 13,53% 

Swedish Orphan Biovitrum Hälsovård -2,15% 

Active Biotech Hälsovård -24,70% 

AddLife Hälsovård -14,96% 

Ambea Hälsovård -24,14% 

BioInvent International Hälsovård -79,16% 

C-RAD Hälsovård -33,72% 

Camurus Hälsovård 14,75% 

Cantargia Hälsovård 115,89% 

Elos Medtech Hälsovård -48,49% 

Episurf Medical Hälsovård -50,41% 

Hansa Biopharma Hälsovård -17,33% 

Karo Pharma Hälsovård 20,62% 

NeuroVive Pharmaceutical Hälsovård -55,36% 

Oasmia Pharmaceutical Hälsovård 23,68% 

Orexo Hälsovård -22,94% 
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Probi Hälsovård 2,58% 

Recipharm Hälsovård -31,31% 

Vicore Pharma Holding Hälsovård -2,58% 

Amasten Fastigheter -97,64% 

Maxfastigheter Fastigheter -3,41% 

Tre Kronor property investment Fastigheter -0,93% 

Castellum Fastigheter -0,33% 

Kungsleden Fastigheter 18,42% 

Signatur Fastigheter Fastigheter -71,73% 

Diös  Fastigheter 26,59% 

Platzer Fastigheter Fastigheter -10,00% 

Real Holding Fastigheter -62,77% 

Brinova Fastigheter -22,06% 

Advenica Teknik -59,52% 

Allgon (smarteq) Teknik 12,73% 

Binero Group Teknik -18,48% 

Crunchfish Teknik 55,55% 

Fram Skandinavien Teknik -49,56% 

Gapwaves Teknik -47,00% 

Gasporox Teknik -23,07% 

Generic Sweden Teknik 84,58% 

Gomspace Group Teknik -40,36% 

Greater Than Teknik 4,84% 

H&D Wireless Teknik -58,41% 

Newton Nordic Teknik -117,00% 

Northbaze Teknik -20,78% 

Precio Fishbone Teknik 84,15% 

Realfiction Teknik 34,37% 

Savosolar Teknik -59,12% 

Secits Holding Teknik -65,89% 

Sivers IMA Holding Teknik 40,32% 

Soltech Energy Teknik -40,82% 

SpectrumOne Teknik -97,49% 

Tagmaster Teknik -61,93% 

Urb-it Teknik -56,73% 

Zaplox Teknik -110,59% 

Hexagon Teknik 5,27% 

Mycronic Teknik -10,88% 

Dustin Group Teknik -3,02% 

Hexatronic Teknik 59,69% 

Invisio Communications Teknik -20,82% 

Tobii Teknik -119,10% 

Fingerprint Teknik 59,44% 

Anoto Teknik -158,43% 

Beijer Electronics Teknik -12,05% 

Empir Group Teknik -49,84% 
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Hanza Holding Teknik 25,34% 

ICTA  Teknik -109,05% 

Image Systems Teknik -6,46% 

Note AB Teknik -25,06% 

MultiQ International Teknik 12,82% 
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Bilaga 2 Kontrollvariabler 

Företag 
Antal 

anställda 
Antal 

nyemissioner LN PB 

AdderaCare 70 1 0,73 

Alzinova 2 1 1,68 

Arcoma 43 1 0,35 

AroCell 2 6 2,11 

aXichem 2 5 0,89 

Brighter 10 4 6,42 

Clinical Laserthermia Systems 5 8 1,85 

Corline Biomedical 7 1 1,31 

Diamyd Medical 7 3 1,18 

Dignitana 7 6 1,18 

Enorama Pharma 5 1 5,63 

Enzymatica 21 4 2,24 

ExpreS2ion Biotech Holding 15 2 1,94 

Gabather 6 3 3,91 

Genovis 14 12 1,84 

Immunovia 16 1 2,69 

Infant Bacterial Therapeutics 8 2 0,96 

Integrum 27 1 2,03 

Intervacc 13 1 0,45 

Kancera 18 8 1,76 

Kontigo Care 14 2 1,60 

LIDDS 1 2 -0,08 

ProstaLund 7 6 2,18 

RLS Global AB 8 7 5,14 

ScandiDos 28 3 0,78 

Scandinavian ChemoTech 3 1 0,85 

Scibase Holding 21 1 0,21 

Senzime 8 7 0,55 

Swedish Orphan Biovitrum 517 2 0,14 

Active Biotech 16 10 1,60 

AddLife 620 2 1,93 

Ambea 148 1 0,42 

BioInvent International 76 7 1,86 

C-RAD 9 5 2,68 

Camurus 73 1 2,34 

Cantargia 5 2 0,66 

Elos Medtech 345 1 0,26 

Episurf Medical 17 6 2,31 

Hansa Biopharma 16 5 3,22 

Karo Pharma 90 14 0,45 

NeuroVive Pharmaceutical 9 7 0,15 

Oasmia Pharmaceutical 75 6 0,00 
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Orexo 110 1 0,73 

Probi 36 2 2,64 

Recipharm 2927 1 0,73 

Vicore Pharma Holding 6 1 0,81 

Amasten 17 6 0,25 

Maxfastigheter 6 1 -0,45 

Tre Kronor property investment 1 1 -0,01 

Castellum 363 1 0,16 

Kungsleden 109 3 -0,17 

Signatur Fastigheter 7 7 0,29 

Diös  172 3 -0,21 

Platzer Fastigheter 61 1 0,25 

Real Holding 13 5 -5,32 

Brinova 12 1 0,28 

Advenica 47 2 1,01 

Allgon (smarteq) 15 8 3,92 

Binero Group 165 12 -0,72 

Crunchfish 14 3 1,08 

Fram Skandinavien 76 1 1,90 

Gapwaves 19 1 2,52 

Gasporox 7 1 1,29 

Generic Sweden 144 1 -0,72 

Gomspace Group 199 1 1,04 

Greater Than 12 3 2,58 

H&D Wireless 30 4 0,45 

Newton Nordic 10 3 3,32 

Northbaze 196 4 1,80 

Precio Fishbone 127 1 -0,20 

Realfiction 15 1 3,40 

Savosolar 37 5 -0,15 

Secits Holding 26 1 0,47 

Sivers IMA Holding 86 7 1,62 

Soltech Energy 28 3 1,47 

SpectrumOne 47 6 -0,66 

Tagmaster 95 5 1,86 

Urb-it 25 1 0,84 

Zaplox 16 1 0,99 

Hexagon 8179 4 0,97 

Mycronic 558 2 -0,07 

Dustin Group 1152 1 1,29 

Hexatronic 201 3 1,00 

Invisio Communications 28 5 3,05 

Tobii 683 1 2,03 

Fingerprint 12 4 0,02 

Anoto 156 6 -0,17 

Beijer Electronics 702 1 0,27 
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Empir Group 181 5 -0,25 

Hanza Holding 1407 2 -0,08 

ICTA  442 1 -0,26 

Image Systems 92 10 -0,25 

Note AB 1000 1 -0,77 

MultiQ International 25 4 -0,70 
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Bilaga 3 Korrelation inom hälsovårdsbranschen 

  
Correlations  

  BHAR %  Price-to-Book  Antal Anställda  
Antal 

Emissioner  
BHAR %  Pearson Correlation  1  -.258  -.068  .046  

Sig. (2-tailed)    .083  .655  .761  

N  46  46  46  46  
Price-to-Book  Pearson Correlation  -.258  1  -.067  -.005  

Sig. (2-tailed)  .083    .657  .974  

N  46  46  46  46  
Antal Anställda  Pearson Correlation  -.068  -.067  1  -.172  

Sig. (2-tailed)  .655  .657    .254  

N  46  46  46  46  
Antal Emissioner  Pearson Correlation  .046  -.005  -.172  1  

Sig. (2-tailed)  .761  .974  .254    
N  46  46  46  46  
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Bilaga 4 Korrelation inom teknikbranschen 

  
Correlations  

  BHAR %  Price-to-Book  Antal Anställda  
Antal 

Emissioner  
BHAR %  Pearson Correlation  1  -.291  .131  -.212  

Sig. (2-tailed)    .076  .434  .201  

N  38  38  38  38  
Price-to-Book  Pearson Correlation  -.291  1  -.078  .182  

Sig. (2-tailed)  .076    .642  .273  

N  38  38  38  38  
Antal Anställda  Pearson Correlation  .131  -.078  1  .033  

Sig. (2-tailed)  .434  .642    .843  

N  38  38  38  38  
Antal Emissioner  Pearson Correlation  -.212  .182  .033  1  

Sig. (2-tailed)  .201  .273  .843    
N  38  38  38  38  
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Bilaga 5 Korrelation inom fastighetsbranschen 

  
Correlations  

  BHAR %  Price-to-Book  Antal Anställda  
Antal 

Emissioner  
BHAR %  Pearson Correlation  1  -.604  .000  .047  

Sig. (2-tailed)    .065  1.000  .897  

N  10  10  10  10  
Price-to-Book  Pearson Correlation  -.604  1  .168  -.308  

Sig. (2-tailed)  .065    .642  .387  

N  10  10  10  10  
Antal Anställda  Pearson Correlation  .000  .168  1  -.632  

Sig. (2-tailed)  1.000  .642    .050  

N  10  10  10  10  
Antal Emissioner  Pearson Correlation  .047  -.308  -.632  1  

Sig. (2-tailed)  .897  .387  .050    
N  10  10  10  10  
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