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Sammanfattning 
 

Titel: Nyintroduktioner och finansiella nyckeltal i låg- och högkonjunktur 

 

Tidigare forskning visar på att ett större antal börsintroduktioner sker under 

högkonjunkturer än vid lågkonjunkturer. Denna uppsats studerar fenomenet på de två 

största marknadsplatserna för börshandel i Sverige: First North och Stockholmsbörsen. 

Under högkonjunkturen 2014-2016 har listorna haft ett rekordhögt antal introduktioner 

trots att konjunkturläget tidigare varit högre. Uppsatsen inriktar sig dels på detta 

särskilda marknadsläge men jämför även bolag som noterats under låg- respektive 

högkonjunkturer mellan åren 2007-2016. Genom användandet av prospekt, delårs- samt 

årsrapporter har de nyintroducerade bolagens finansiella nyckeltal kunnat tas fram för 

att sedan undersöka om dessa tal kan kopplas till olika konjunkturlägen. Studien riktar 

sig främst till investerare, som genom uppsatsen får ta del av värderingar av 

nyintroduktioner. Detta är något som idag är av stort intresse eftersom aktiemarknaden 

blivit alltmer populär. Genom att värdera introduktionsbolagen och deras kvalité ges 

även en indirekt bedömning av introduktionsmarknadens riskläge. Detta kan vara 

användbart för investerare och kan förenkla bedömandet av riskläget samt 

investeringsmöjligheterna förknippade med marknaden för nyintroducerade bolag. 

 

Resultatet i denna studie visar på att nyckeltalen EV/EBITDA och RE har den största 

kopplingen till rådande konjunkturläge. De övriga nyckeltalen P/S, RT, rörelsemarginal 

och soliditet bedöms inte ha en lika tydlig koppling till rådande konjunkturläge. Vad 

gäller 2016 års nyckeltal går det enbart att se särskilda skillnader för P/S-talet, som visar 

ett mycket högre värde jämfört med resterande år. Således anses inte några särskilda 

skillnader hos de nyintroducerade bolagens finansiella nyckeltal enskilt utgöra den 

avgörande förklaringen till de senaste årens höga antal börsnoteringar. Resultatet 

indikerar att även andra faktorer som dagens låga räntor samt introduktionsbolagens 

begränsade belåningsmöjligheter påverkar antalet introduktioner.  

 

Nyckelord: Nyintroduktion, nyintroducering, konjunktur, finansiella nyckeltal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Summary 
 

Title: IPO companies and financial ratios during economic recession and expansion 
 

Previous studies shows that a larger number of IPO:s take place during periods of 

economic expansion compared to periods of economic recession. This paper focuses on 

studying this phenomena on the two largest marketplaces for stock trading in Sweden: 

First North and Nasdaq Stockholm. During the economic expansion 2014-2016 the two 

marketplaces had a record number of IPO:s even though the Swedish economy 

historically has been better. This paper investigates this market abnormality but also 

compares IPO:s throughout both economic recessions as well as expansions throughout 

the years 2007-2016. With the help of prospectuses, interim and annual reports the IPO 

companies financial key figures have been calculated and then investigated for potential 

connections to the state of the economy. The study is mostly directed at investors, who 

through the results of this paper can gain information about the valuation of IPO:s. This 

is something that currently is of large interest because of the stock markets increasingly 

popularity. By evaluating the IPO companies and their quality, an indirect valuation of 

the risk associated with the introduction market is also presented. This can also be 

useful for investors and can ease the valuation of the current risk as well as the current 

investment possibilities that are associated with the market for IPO companies.  

 

The result in this study shows that the key figures EV/EBITDA and RE have the greatest 

connection to the state of the economy. The other key figures P/S, RT, operating margin 

and equity ratio did not have a clear connection to the state of the economy. The only 

key figure with major differences exclusively associated with the IPO companies of 

2016 was shown to be P/S, which had a substantially higher value compared to the rest 

of the years. It is therefore concluded that the last years high quantity of IPO:s cannot 

exclusively be explained by significant differences in the financial key figures of IPO 

companies. The result indicates that other factors such as the low market interest rates 

and the IPO companies limited opportunities of borrowing affects the number of IPO:s.  

 

Key words: IPO, state of the economy, financial measure 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Under högkonjunkturen år 2014-2016 konstaterades det högsta antalet noterade bolag 

på den svenska aktiemarknaden (Nyemissioner, 2017). Att ett bolag väljer att 

börsnoteras innebär att bolaget går från att vara privat till att bli publikt ägt (Ross, 

Westerfield & Jaffe, 2007). De anledningar som leder till att ett bolag väljer att 

börsnotera sig och bli publika är ett ämne med flertalet förklaringar. En grundpelare 

varför bolag väljer att börsnoteras och bli publika är att det finns ett kapitalbehov i 

bolaget som syftar till tillväxt och expansion (Röell, 1996). Därutöver möjliggör en 

introducering på börsen att investerare och aktieägare kan sälja av sina andelar i bolaget 

för en potentiell vinst samtidigt som ett eventuellt framtida företagsförvärv underlättas 

(Zingales, 1995).  

 

Antalet bolag som introduceras på börsen sker i cykler och är kopplat till rådande 

ekonomiskt konjunkturläge. Ett större antal introduktioner sker vid högkonjunkturer och 

ett lägre antal under lågkonjunkturer (Berk & DeMarzo, 2014; Fama & French, 2004; 

Lowry, 2003; Ritter, 1984). Enligt litteraturen anses detta vara kopplat till att perioder 

med hög ursprunglig genomsnittlig avkastning, som vid högkonjunkturer, ofta leder till 

ett ökat kapitalbehov hos bolagen. Detta resulterar i vågor av nyintroduktioner, där ett 

stort antal bolag väljer att introducera sig på börsen (Ibbotson & Jaffe, 1975; Ibbotson, 

Sindelar & Ritter, 1994; Lowry, 2003).  

 

När bolag börsnoteras, noteras de på en marknadsplats som gör att bolaget blir öppen 

för allmänheten att investera i (Wilke, 2009). I dagsläget finns det fem marknadsplatser 

för de noterade bolagen i Sverige att erbjuda sina aktier till köp och försäljning. Dessa 

marknader delas upp i reglerade marknader (traditionella börser) och 

handelsplattformar. Den förstnämnda delas upp i Nasdaq Stockholm AB 

(Stockholmsbörsen) och Nordic Growth Markets (NGM). Handelsplattformarna delas in 

i First North, Nordic MTF och AktieTorget. Med 98 procent av det totala 

marknadsvärdet på börsen utgör Stockholmsbörsen den största i Sverige, följt av First 

North (Riksbanken, 2016).  
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1.2 Problematisering 

Historiskt sett har det funnits perioder när det varit ett stort antal introduktioner på First 

North och Stockholmsbörsen. Hur antalet introduktioner på listorna varit kopplat till det 

svenska konjunkturläget illustreras i figur 1. 

 

 
Figur 1. Totalt antal börsintroduktioner på First North och Stockholmsbörsen i förhållande till 

konjunkturläget i Sverige (Konjunkturinstitutet, 2017; Nyemissioner, 2017) 

 

Figuren visar rent allmänt att det sker ett högt antal introduceringar kring 

högkonjunkturer (när konjunkturläget ligger ovanför medelvärdet) och ett lägre antal 

kring lågkonjunkturer, även om vissa avvikelser förekommer. Detta kan förklaras av att 

sambandet påverkas av en så kallad fördröjningseffekt, där svängningar i konjunkturen 

ofta har en fördröjd effekt på BNP-nivån (Brodin & Svensson, 2011). Ytterligare en 

beståndsdel som kan påverka sambandet är den tid som det tar för ett bolag att 

introduceras på börsen. Detta syftar på förberedelserna inför en notering som 

tidsmässigt kan uppgå till ett år (D‟Agostino, Hellgren & Fröderberg, 2007). Detta kan 

vara en förklaring till att det under åren 2006, 2008 och 2011 inte går att koppla antalet 

introduktioner till konjunkturläge. 

 

Figuren visar också att antalet börsintroduktioner är betydligt fler från 2014 och framåt 

vilket kan beskrivas som en extraordinär marknadssituation. För att förstå 
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marknadsläget anses inte den befintliga forskningen kunna bidra med en fullständig 

förklaring. Sambandet mellan högkonjunktur och ett högt antal börsintroduktioner för 

åren 2014-2016 kan visserligen konstateras. Dagens marknadsläge kan dock klassas 

som extremt eftersom konjunkturläget under tidigare år varit bättre. Detta kan ses vid 

exempelvis perioden mellan åren 2010 och 2011. Det särskilda marknadsläget verkar 

även gälla för år 2017, där rekordmånga bolag fortsätter att strömma in till börsen 

(Höiseth, 2017). Den svenska ekonomin präglas i dagsläget samtidigt av historiskt låga 

räntor, vilket resulterat i ett större allmänt intresse för aktiemarknaden (Riksbanken, 

2016).  

 

Trots det avvikande marknadsläget finns ingen aktuell forskning kring bolagens 

finansiella nyckeltal som annars är den vanligaste metoden för att utreda hur ett företag 

finansiellt ser ut (Damodaran, 2012). Fördelarna med nyttjandet av nyckeltal i 

företagsvärdering är att eventuella styrkor och svagheter på ett enkelt sätt kan lyftas 

fram och jämföras bolag sinsemellan (BAS Nyckeltal, 2013). Vidare stödjer Varaiya, 

Bergmark & Taylor (1997) användandet av nyckeltal eller multiplar som de även 

benämns, för att värdera introduktionsbolag och menar att metoden även i dessa 

sammanhang är den vanligaste. Ämnet har berörts tidigare men då främst inriktat på 

underprissättning (se bl.a. Alanazi & Liu, 2013). Därutöver är många av studierna även 

utförda på andra marknader än den svenska. Detta innebär att andra 

marknadsförhållanden råder, vilket argumenterar för att forskningen i svenska 

sammanhang inte är fullt jämförbar (Högholm & Rydqvist, 1993; Jenkinson & 

Ljungqvist, 1996).  

 

Inom ämnet och på den svenska marknaden har främst två stora kunskapsluckor 

identifierats. Den första avser studier kring nyintroduktioner och deras finansiella 

nyckeltal. Den andra avser studier på dessa bolags finansiella nyckeltal i olika 

konjunkturlägen. Det finns därutöver ingen information om de senaste årens 

börsintroduktioner är av god eller dålig finansiell kvalité och hur de förhåller sig till 

bolag som introducerats under tidigare år. Detta borde därför utgöra värdefull ny 

information för gemene privatinvesterare som därigenom kan förenkla en 

riskbedömning av dagens nyintroduktioner på First North och Stockholmsbörsen. 
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att studera huruvida introduktionsbolag har åtskiljande 

finansiella nyckeltal i olika konjunkturlägen. Genom detta undersöks även om 

särskildheter kring bolagen som introducerats under år 2016 går att finna vilket då 

skulle kunna förklara årets höga antal noteringar. 

 

Utifrån syftet har följande frågeställningar satts upp:  

 

● Finns det skillnader i finansiella nyckeltal hos introduktionsbolag kopplat till 

olika konjunkturlägen? 

 

● Går det att se skillnader i finansiella nyckeltal hos introduktionsbolag under 

2016 jämfört med tidigare perioder och kan de eventuella skillnaderna förklara 

årets höga antal nyintroduktioner? 

1.4 Metod 

Studien baseras på en kvantitativ metod där tillgänglig data tagits från prospekt samt 

delårs- och årsrapporter i syfte att beräkna de finansiella nyckeltalen. Nyckeltalen 

skapade medelvärden som sedan analyserades utifrån ett deduktivt synsätt. 

1.5 Avgränsningar 

Denna uppsats har enbart undersökt bolag listade på First North samt 

Stockholmsbörsen. I studien har inga enskilda utredningar av respektive lista gjorts 

eftersom urvalet i listorna inte var tillräckligt stort. Istället kombinerades bolag från 

båda listorna vilket innebär att de bildade samma urval och undersökningsgrupp. 

Därutöver studerades inga andra marknader än den svenska. Likaså studerades enbart 

specifikt utvalda år som kännetecknas som låg- respektive högkonjunktur. Dessa 

undersökningsår var 2007, 2009, 2010, 2012 och 2016. Val av listor och 

undersökningsår motiveras mer utförligt i metodkapitlet. 

 

De nyckeltal som har behandlats i uppsatsen var de som visat sig vara användbara i 

värderingssammanhang och som ansågs kunna ge den tydligaste finansiella bilden av 

introduktionsbolag oberoende av antaganden. Vidare motiveringar tydliggörs mer 

ingående i teorikapitlet. De finansiella nyckeltal som behandlades var: P/S, 
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EV/EBITDA, räntabilitet på eget kapital (RE), räntabilitet på totalt kapital (RT), 

rörelsemarginal och soliditet. 

 

Studien fokuserar enbart på de finansiella nyckeltalen och dess värden. Detta innebär att 

inga andra värderingsmetoder som exempelvis kassaflödesanalyser har behandlats. Det 

har heller inte gjorts några undersökningar på utvecklingen av bolagens aktiekurser.  

1.6 Disposition 

Kapitel 2 

Presenterar teori och tidigare forskning inom ämnet. 

 

Kapitel 3  

Beskriver de metodval som tillämpats i uppsatsen med hänsyn till uppsatsens syfte och 

undersökningsfrågor.  

 

Kapitel 4 

Presenterar resultaten från studien. 

 

Kapitel 5 

Diskuterar resultaten utifrån uppsatsens teoretiska angreppssätt. 

 

Kapitel 6 

Sammanfattar resultaten från studien men även förslag till fortsatt forskning. 
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2. Teori 

2.1 Förutsättningar för en börsintroduktion 

För bolag som önskar att bli publika finns det en rad olika noteringskrav som de först 

måste uppfylla innan de kan noteras. Regelverket är till för att upprätthålla en rättvis 

marknad med tydliga riktlinjer och ämnar att främja handeln för såväl investerare som 

för emittenter (Nasdaq Business, 2016).  

 

Enligt Aktiebolagslagen (ABL) 1:2 kan aktiebolag vara både privata eller publika. I 

efterföljande paragrafer beskrivs det i ABL 1:7 att privata aktiebolag inte genom 

annonsering får låta sina aktier spridas. I ABL 1:8 beskrivs det vidare att privata bolag 

inte heller får låta värdepapperna som nämns i 1:7 ges ut till handel på reglerade eller 

motsvarande marknader. Reglerna gäller även annan organiserad marknadsplats utanför 

det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Enligt ABL får publika bolag till 

skillnad från privata bolag vända sig till allmänheten för anskaffande av kapital och 

därigenom ge ut sina aktier och andra värdepapper till köp och försäljning.  

 

Enligt lagen om värdepappersmarknaden (VMPL) 13:3 har bolag som ämnar att bli 

publika skyldighet, enligt lagen om handel med finansiella instrument (LHF) 2 kap, att 

upprätta ett prospekt. Detta prospekt ska godkännas av Finansinspektionen (FI) 

alternativt en stat inom EES, förutsatt ett godkännande intyg av inspektionen, innan 

handel kan ske. Dessa föreskrifter nämns i VPML 13:3 andra stycket samt LHS 2:36. 

Enligt LHS 2:11 ska prospektet innehålla all nödvändig information för att en 

investerare ska kunna göra en välgrundad bedömning av bolaget. Detta inkluderar 

bolagets tillgångar, skulder, finansiella ställning, resultat samt bolagets framtidsutsikter. 

I syfte att den delgivna informationen ska vara lättförståelig visar paragrafen att 

informationen i prospektet ska vara skrivet på ett sådant sätt att den är lätt att förstå och 

analysera. 

 

Olika marknadsplatser kan ha olika tillhörande noteringskrav, vilket även gäller för First 

North och Stockholmsbörsen. Bolag som är listade på First North har lägre krav än de 

som är noterade på Stockholmsbörsen. Exempelvis ställs inte samma juridiska krav 

vilket även leder till att ett större antal bolag noterar sig på denna handelsplattform 

(Nasdaq OMX Nordic, 2017a). 
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2.2 Motiv till börsintroduktion 

För att förstå varför bolag väljer att gå till börsen och vid vilken tidpunkt, är det viktigt 

att identifiera vilka motiv det finns som kan driva ett bolag till att genomföra en 

introduktion. Pagano, Panetta & Zingales (1998) menar att bolagens motiv till att 

börsnotera sig och bli publika till stor del handlar om att stabilisera sina räkenskaper. 

Detta skiljer sig något från Röell (1996) som listar fem huvudförklaringar; 

kapitalanskaffning, definition av företagets marknadsvärde samt publicitets-, personal- 

och tidpunktsrelaterade motiv. Av dessa anses kapitalanskaffning utgöra det vanligaste 

motivet.  

 

På längre sikt öppnar en introduktion på börsen upp för en enklare kapitalanskaffning. 

Detta har sin förklaring i att hävstångseffekten minskar och det egna kapitalet ökar 

(Röell, 1996). Den minskade hävstångseffekten ökar de publika bolagens möjligheter 

till att beviljas finansiella lån, något som gör att kostnaden för lån också minskar 

(Pagano m.fl., 1998).  

 

Beaulieu & Sodjahins (2008) studier visar att processen från ansökan till börsnotering 

genomförs snabbare när bolag har kapitalrelaterade motiv som grund. Det anseende som 

ett bolag ges efter en börsintroduktion förbättrar ytterligare lånevillkoren hos banker. 

Börsintroduktionen gör att det uppstår en konkurrenssituation mellan finansiärer och 

banker eftersom introduktionsbolagets förbättrade publicitet gör att förmånligare 

förhandlingsutrymme skapas (Röell, 1996). Den ökade publiciteten som en 

börsintroduktion medför resulterar även i ett ökat utrymme i media, något som i sin tur 

kan resultera i en ökad efterfråga på företagets produkter och tjänster (Gometz, 

Ramseyer & Grundvall, 1997).  

 

Det finns flertalet förklaringar och incitament till tidpunkten för börsnotering och varför 

antalet börsnoteringar varierar. En anledning till valet av tidpunkt kan kopplas till att 

bolaget väntar på det tillfälle då de anser sig vara övervärderade. Resultatet blir att de då 

får mer betalt för sin introduktion (Lucas & McDonald, 1990). Enligt Pagano m.fl. 

(1998) är en hög värdering i den valda branschen det största motivet till varför ett bolag 

väljer att börsnoteras. Detta stöds även av Brau & Fawcetts (2006) undersökning på 

hundratals chefer från icke- samt börsnoterade bolag där resultatet visar att en hög 

värdering är av största vikt när en börsintroduktion ansågs aktuell. En förklaring till 
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detta är att det möjliggör att bolaget kan avyttra sina andelar i bolaget till ett högt pris. 

Ytterligare ett motiv till en börsintroduktion är att framtida företagsförvärv underlättas 

samtidigt som det underlättar för andra att köpa andelar i bolaget när det väl är publikt 

(Brau, Francis & Kohers, 2003).  

 

Börsintroduktioner innebär inte endast fördelar för ett bolag, utan kan även inneha 

nackdelar. Dessa kan bland annat vara i form av ökade kostnader (Berk & DeMarzo, 

2014; Röell, 1996). De ökade kostnaderna kan vara hänförliga till introduktionen på 

börsen. Alanazi & Liu (2013) konstaterar i sin studie att introduktionsbolag visar på ett 

minskat resultat efter genomförd notering, med härledning till de kostnader som bolagen 

betalar till olika institut för att kunna genomföra noteringen. Kravet på en annan 

redovisningsstandard medför även ökade kostnader när bolaget blir publikt. Andra 

kostnader beror bland annat på skattekostnader och minskad kontroll över 

beslutsfattandet (Röell, 1996). Det uppstår även kostnader som beror på 

införskaffningen av eget kapital. Lee m.fl. (1996) visar i deras undersökning att 11 

procent av det införskaffade kapitalet är hänförligt till emissionskostnader. Berk & 

DeMarzo (2007) är av samma uppfattning men beskriver istället “rule of seven”, något 

som betyder att 7 procent av kostnaderna vid en börsintroduktion klassas som 

emissionskostnader. 

 

En annan viktig anledning till varför många bolag inte väljer att bli publika är att en 

börsintroduktion medför minskad styrning för ägarna. Detta är kopplat till att ägarna 

inte vill att makten ska delas med andra (Brau & Fawcett, 2006). Därutöver medför en 

börsintroduktion att bolag tvingas avslöja information som kan göra att de blir utsatta 

för andra konkurrenter på marknaden. Ett exempel är att information rörande bolagens 

framtidsvisioner om marknadsföring tillkännages (Röell, 1996).  

2.3 Börsintroduktionernas cykler 

Den stora variationen i antalet börsintroduktioner på börsen kan förklaras av att 

marknaden under vissa perioder är mer optimistisk gällande bolagen som introduceras 

på börsen. Utgångspunkten för många bolag är att introduceras när marknaden är 

optimistisk, som under högkonjunkturer, i syfte att få en högre värdering (Ritter, 1998). 

I bättre ekonomiska tider innehar företagen oftast större investeringsmöjligheter, vilka 

kan finansieras via kapitalanskaffningen som realiseras vid en börsnotering (Berk & 
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DeMarzo, 2014). Dessutom gör de höga aktiekurserna som oftast råder under en 

högkonjunktur att bolagens vilja att introduceras på börsen ökar eftersom 

aktiemarknaden då oftast är den marknad som ger störst avkastning (Fama & French, 

2004). Detta leder till att många bolag väljer att bli publika under högkonjunktur 

eftersom det leder till ett större inflöde av kapital (Fama & French, 2004; Röell, 1996). 

 

Riksbanken har också en påverkan i antalet introduktioner på börsen eftersom de är den 

aktör på marknaden som styr penningpolitiken. De har befogenheter att justera 

styrräntan, vilken bestäms utifrån förutspådd utveckling av inflation och konjunktur. 

Räntan som bankerna erhåller från Riksbanken har en indirekt påverkan på vad företag 

får för ränta att låna till eftersom företag lånar av banker (Riksbanken, 2016). Resultatet 

av en låg reporänta innebär i regel att avkastningen på räntemarknaden minskar och 

avkastningen på aktiemarknaden ökar. Motsatt förhållande gäller vid en hög reporänta, 

eftersom investerare då får högre avkastningsmöjligheter på räntemarknaden (Fama & 

French, 2004). Vidare har lågkonjunkturer och ekonomiska kriser visat sig påverka 

bankernas utlåningsgrad till företag. Detta stöds av Dvorkin & Shell (2016) som fann att 

tillväxttakten för utlåning minskade avsevärt efter finanskrisen 2007-2008. Banker 

kräver således större säkerheter under lågkonjunkturer för att bevilja lån. 

 

Ibbotson & Jaffe (1975) kategoriserar i sin undersökning marknader som heta och svala. 

Marknader som är heta innehar oftast en hög genomsnittlig avkastning den första 

månaden, där det motsatta förhållandet gäller vid svala marknader. Detta stödjs även av 

Ritter (1984) men istället för den första månaden undersöktes den första handelsdagen. 

Konsekvensen av sambandet blir att de heta marknaderna med efterföljande hög 

avkastning resulterar i ett högt antal efterföljande börsintroduktioner (Ibbotson & Jaffe, 

1975).  

 

Helwege & Liangs (2004) samt Ritters (1991) studier på den amerikanska marknaden 

visar att aktier som introduceras under svala marknader presterar bättre på lång sikt 

jämfört med aktier som introduceras under heta perioder. Detta medför att bolagen som 

introduceras under heta perioder anses vara av sämre kvalité. Demers & Joos (2007) är 

av samma åsikt och menar att bolag som introduceras under heta perioder har större risk 

att få finansiella problem tio år efter genomförd börsintroduktion, jämfört med bolag 

som börsnoteras under svala perioder. 
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Rock (1986) belyser en signaleringseffekt som går att studera för nyintroduktioner i låg- 

och högkonjunkturer. Med detta menar författaren att bolag i olika konjunkturlägen 

utnyttjar olika strategier vid prissättning i syfte att öka avkastningen från noteringen. 

Efter finansiella kriser och under lågkonjunkturer kan bolag och banker därför välja att 

värdera och därmed prissätta börsnoteringar väldigt lågt för att skapa ett större intresse 

för bolaget hos investerare. Detta medför även att bolaget i sig sänder ut en stark signal, 

vilket bedöms viktigt under exempelvis lågkonjunktur.  

2.4 Konjunkturläge 

För att identifiera ett konjunkturläge kan flera olika indikatorer användas. Exempel på 

dessa är arbetslöshet, inflation eller konsumtionsutveckling inom vissa marknader 

(SCB, 2017). Uppsatsen utgår ifrån det svenska konjunkturinstitutets definition och 

fastställning av konjunkturläget. Denna menar att konjunktur beräknas genom att 

studera förhållandet mellan faktisk BNP och potentiell BNP. Den potentiella BNP-nivån 

definieras som “Den nivå på produktionen som skulle uppnås om vi hade fullt 

resursutnyttjande av de idag tillgängliga produktionsfaktorerna arbete och kapital” 

(Konjunkturinstitutet, 2005:65). Metodiken illustreras i figur 2. 

 

 
 

Figur 2. Exempel på en konjunkturcykel samt hur ett konjunkturläge identifieras 

(Konjunkturinstitutet, 2005) 
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Utifrån denna teori fastställs två definitioner som uppsatsen tillämpar sig av: 

I. Högkonjunktur definieras som perioder då faktisk BNP överstiger potentiell 

BNP.  

II. Lågkonjunktur definieras som perioder då faktisk BNP understiger potentiell 

BNP. 

 

För att fastställa konjunktur används även dataserien tillhörande konjunkturinstitutets 

barometerindikator, vilken visar stämningen i den svenska ekonomin. Indikatorn 

sammanväger de variabler som ingår i konfidensindikatorerna för såväl företag som för 

hushåll (Konjunkturinstitutet, 2017). 

2.5 Värdering 

För att få en mer jämförande bild av börsnoterade bolag används ofta en 

nyckeltalsanalys (Svensson, 2003). Detta innebär att företagen jämförs utifrån olika 

finansiella nyckeltal, som även kallas för multiplar. En multipel innebär att olika 

bolagsdata sätts i relation till varandra (Damodaran, 2012).  

 

Svenska bolag måste enligt lag följa de olika redovisningsregler som är uppsatta. I 

teorin bör därför alla bolag utsättas för objektiva och rättvisa bedömningar. Tyvärr 

innehar de redovisade siffrorna en viss svaghet, på grund av att de enkelt kan 

manipuleras och därigenom ge missvisande information kring ett företags faktiska 

ekonomiska situation. Detta har därför en indirekt påverkan för nyckeltalen (Bergstrand, 

2003). Ytterligare en nackdel som uppkommer vid nyttjandet av nyckeltal vid 

företagsvärderingar är att de baseras på historisk data, vilka kan vara framtagna genom 

alternativa värderingsmetoder som inte alltid ger rättvisande siffror (Pinches, 1996). 

 

För att introduktionsbolagens finansiella nyckeltal ska inneha någon betydelse måste de 

sättas i perspektiv till andra relevanta bolag, vilka benämns jämförelsebolag. 

Användandet av jämförelsebolag menar Kim & Ritter (1999) är en av de mest 

förekommande metoderna för att värdera introduktionsbolag och används av många 

akademiker och praktiker. Valet av dessa bolag grundar sig ofta utifrån förutbestämda 

parametrar som exempelvis industri, förväntad tillväxt eller företagsstorlek. Författarna 

understryker bolag inom liknande industrier som mest lämpliga kandidater till 

jämförelsebolag. 
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Med hjälp av fem utvalda nyckeltal och en så kallad multipel diskriminantanalys kunde 

Altman (1968) med stor säkerhet förutsäga om ett företag skulle gå i konkurs två år 

innan konkursen väl ägde rum. Studien genomfördes på 66 bolag i 

tillverkningsbranschen 1945-1966, där grupperna delades in i de som överlevde och de 

som försattes i konkurs under året 1966. Undersökningen omfattade perioder som hade 

upp- och nedgångar i ekonomin. 

 

Liknande studier har gjorts på den svenska marknaden och under dagens 

marknadsförhållanden. Hagberg (2006) undersökte nyckeltal i alla svenska aktiebolag 

med fler än 50 anställda under åren 1998-2003. Författaren ställde upp två grupper: de 

som försattes i konkurs 2003 och de som fortfarande var verksamma efter 2003. 

Hagberg (2006) kom fram till liknande resultat som Altman (1968) i den meningen 

huruvida bolag försattes i konkurs. I Hagbergs (2006) studie gjordes undersökningen på 

bolag verksamma mellan 1998-2003 vilket innebar att perioden innehöll en period av 

ekonomisk expansion och recession. 

 

Osteryoung, Constand & Nast (1992) menar att skuldsättningsgrad och lönsamhet 

skiljer sig stora och små bolag sinsemellan. Vidare undersökningar gjordes på privata 

och publika företag där författarna fann signifikanta skillnader för nyckeltal i medeltal. 

Urvalet omfattade olika industrier och olika storlek på företagen. Författarna fann även 

att vissa nyckeltal inte skiljde sig nämnvärt mellan bolag verksamma inom samma 

bransch. Dessa var: return on net worth, rent expenses, advertising expenses, quick 

ratio, current ratio och accounts receivables turnovers. 

 

Jenkinson & Ljungqvist (1996) menar att de amerikanska teorier och modeller som 

används på amerikansk data inte kan användas på europeiska bolag. Anledningen är att 

det finns tydliga skillnader i lagstiftningar mellan marknaderna. Detta leder till att 

antagandena som krävs i amerikanska modeller skulle bli missvisande om europeisk 

data skulle användas. Nyckeltal som berör exempelvis underprissättning bör således inte 

användas på samma sätt och med samma antaganden som gjorts på den amerikanska 

marknaden eftersom detta skulle leda till felaktiga slutsatser på den svenska.  
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2.6 Finansiella nyckeltal 

2.6.1 P/S-tal 

P/S-tal är en av de multiplar som är vanligt förekommande när nyckeltal används vid 

företagsvärderingar (Landelius & Treffner, 1998). Empiriska studier visar även att 

nyckeltalet är relevant vid värdering av introduktionsbolag (Kim & Ritter, 1999). 

Nyckeltalet sätter aktiens pris i relation till omsättning per aktie för bolaget och mäts i 

absoluta tal. Ofta ger detta en indikation på hur marknaden värderar företaget. Det kan 

även tala om hur marknadsläget för en viss bransch ser ut, där höga P/S-tal kan indikera 

att branschen är övervärderad. Låga värden för nyckeltalet förknippas med potentiellt 

undervärderade bolag. En stor fördel med P/S-talet är att den även kan användas vid 

beräkning av negativa resultat (Damodaran, 2012). 

 

𝑃/𝑆 =
𝐴𝑘𝑡𝑖𝑒𝑘𝑢𝑟𝑠

 𝑂𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 /𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙  𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑟
       (1) 

 

Med aktiekurs avses teckningskurs för introduktionsbolagen. 

2.6.2 EV/EBITDA 

EV/EBITDA är en vanligt förekommande multipel att använda vid analyser av företag 

(Damodaran, 2012). Multipeln är även välanvänd av bankorganisationer eftersom den 

inte påverkas av det undersökta företagets kapitalstruktur. Övriga orelaterade 

verksamheter inom företaget har heller ingen påverkan (Rosenbaum & Pearl, 2013). 

Marknadsvärdet för ett bolag undersöks i relation till bolagets vinster och nyckeltalet 

mäts i absoluta tal. I formeln avser antal aktier antalet efter genomförd introduktion och 

räntebärande skulder avser långsiktiga räntebärande skulder. Vid jämförelser av 

relaterbara företag, tyder en låg multipel på en undervärdering och en hög multipel på 

en övervärdering (Damodaran, 2012). 

 

𝐸𝑉/ 𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 =  
𝑀𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑣 ä𝑟𝑑𝑒  𝑓ö𝑟  𝑒𝑔𝑒𝑡  𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙  + 𝑟ä𝑛𝑡𝑒𝑏 ä𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒  𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟  − 𝑘𝑎𝑠𝑠𝑎

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴
 (2) 

 

Marknadsvärde för eget kapital = Aktiekurs x antal aktier 
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Figur 3. Nyckeltalen P/S och EV/EBITDA och deras koppling till företagsvärdering 

2.6.3 RE 

RE ger en insikt i bolagets kapacitet att generera tillväxt utifrån investeringar 

(Damodaran, 2012). Nyckeltalet sätter med andra ord ett företags lönsamhet i relation 

till det egna kapitalet. Multipeln tolkas även som avkastningen från aktieägarnas 

investeringar och mäts i procent (Öberg, 2006). Ett högt värde för multipeln indikerar 

att bolaget har en god förmåga att skapa tillväxt och avkastning utifrån aktieägarnas 

investeringar och anses i värderingssammanhang därför vara bättre än ett lågt värde. 

 

RE =
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡  𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟  𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜

𝐸𝑔𝑒𝑡  𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
       (3) 

2.6.4 RT 

RT är ytterligare ett mått på ett bolags lönsamhet som till skillnad från RE inte påverkas 

av företagets kapitalstruktur. RT mäter därför avkastningen från företagets tillgångar 

utan att ta hänsyn till bolagets finansiering. I likhet med det finansiella nyckeltalet RE är 

en högre multipel att föredra i värderingssammanhang. Nyckeltalet mäts i procent 

(Öberg, 2006). 

 

RT =  
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡  𝑓ö𝑟𝑒  𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑎  𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟  + 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑎  𝑖𝑛𝑡 ä𝑘𝑡𝑒𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡  𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
   (4) 

2.6.5 Rörelsemarginal 

Engström (2002) lyfter i sin forskning fram rörelsemarginal som ett användbart 

nyckeltal vid bedömning av ett företags framtida betalningsförmåga. Kopplat till 

nyckeltalet menar även Peristiani & Hong (2004) att en hög omsättning vid 

börsintroduktionen slutligen resulterar i att bolagets finansiella problem i framtiden 

minskar. Rörelseresultat efter avskrivningar sätts i relation till omsättningen och talar 
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om hur stor del bolaget avsätter till ränte- och skattekostnader samt eventuell vinst. 

Multipeln beskriver lönsamheten hos ett bolags verksamhet utan att inkludera några 

finansiella poster. Rörelsemarginalen mäts i procent (Catasús m.fl., 2008). 

 

𝑅ö𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 =  
𝑅ö𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡  𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟  𝑎𝑣𝑠𝑘𝑟𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑜𝑚𝑠 ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔
    (5) 

 

 
Figur 4. RE, RT samt rörelsemarginalens koppling till lönsamhet 

2.6.6 Soliditet 

Engström (2002) anser att soliditet är ett användbart nyckeltal vid bedömning av ett 

företags framtida betalningsförmåga. Soliditet brukar även vara en indikation på ett 

bolags finansiella förmåga att motstå eventuella ekonomiska motgångar (Hansson, 

Arvidson & Lindquist, 2001). Detta ger även ett mått på bolagets långsiktiga 

betalningsförmåga och dess finansiella styrka (Catasús m.fl., 2008). En hög soliditet 

indikerar att bolaget enklare klarar svängningar i konjunkturen (Nilsson, Isaksson & 

Martikainen, 2002). Soliditeten visar förhållandet mellan eget kapital och det totala 

kapitalet för ett bolag. Totalt kapital utgörs av summan av eget kapital och skulder. 

Nyckeltalet talar således indirekt om hur skuldsättningsgraden för bolaget ser ut. 

Soliditeten mäts i procent (Öberg, 2006). 

 

𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡 =
𝐸𝑔𝑒𝑡  𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡  𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
        (6) 
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Figur 5. Soliditetens relation till skuldsättningsgraden  
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3. Metod 

3.1 Metodval 

De metodval som används ska vara grundat i syftet och vad som ämnas undersökas i 

uppsatsen (Bryman & Bell, 2013). Uppsatsen hade därigenom sin utgångspunkt i att 

undersöka bolag i en period som kännetecknats av sämre ekonomiska tider jämfört med 

en period i bättre ekonomiska tider. Val av metod tillämpades utifrån dessa 

utgångspunkter. 

3.1.1 Kvantitativ metod 

Den metod som uppsatsen utgick ifrån var den kvantitativa forskningsstrategin. Valet 

grundade sig i att det var en större mängd bolag som analyserades utifrån tillgänglig 

kvantitativ data; prospekt, delårs- och årsrapporter. Genom denna data beräknades 

nyckeltal för att därefter se vilka samband som gick att studera. Vidare presenterades 

och illustrerades information kring börsintroduktioner i förhållande till det historiska 

konjunkturläget i Sverige. Studiens syfte och dess karaktäristiska drag var således mer 

förenligt med en kvantitativ forskningsstrategi snarare än en kvalitativ. Anledningen 

hänförs till att uppsatsen inte ämnade undersöka enskilda specifika fall. Istället 

undersöktes en större mängd enheter som sedan jämfördes (Bryman, 2011). 

3.1.2 Deduktiv metod 

En uppsatsförfattare som ämnar att bedriva forskning behöver sätta den verklighet som 

studeras i relation till teori och tidigare forskning (Patel & Davidsson, 2011). Detta kan 

göras utifrån två perspektiv och synsätt; induktion samt deduktion. Induktion innebär att 

forskaren drar egna slutsatser utifrån empirisk forskning. Deduktion å andra sidan 

innebär att slutsatser görs utifrån givna premisser, något som gör att de slutsatser som 

fattas för den egna empirin grundar sig utifrån tidigare forskning. När det gäller 

kvantitativa forskningar så brukar vanligtvis det deduktiva synsättet användas (Bryman 

& Bell, 2013). I denna uppsats gjordes heller inget undantag. Ett deduktivt synsätt 

tillämpades eftersom befintlig teori och beräkningsformler för nyckeltalen redan 

existerade. 
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3.2 Kvalitetsaspekter 

3.2.1 Reliabilitet 

För att uppsatsen ska uppnå en reliabilitet krävs det att uppsatsen innehar pålitlighet och 

följdriktighet. Detta berör måtten och mätningarna som genomförs i den kvantitativa 

forskningsstrategin (Bryman, 2011). Således ska uppsatsen kunna replikeras och uppnå 

samma resultat om den skulle göras igen, något som sätter krav på att ett tydligt 

tillvägagångssätt tillämpats och beskrivits i uppsatsen (Bryman & Bell, 2013).  

 

Uppsatsen har en hög interbedömarreliabilitet, vilket berör insamling av data och vidare 

i vilken uträckning en eller fler är ense om resultatet (Bryman, 2011). I studien tolkade 

uppsatsens författare nyckeltalen oberoende av varandra och kom fram till samma 

resultat, varför interbedömarreliabiliteten bedöms vara hög.  

 

Nielsen m.fl. (2006) visar på att prospekten som införs när bolagen introducerar sig på 

börsen innehåller färre regler för hur dessa finansiella rapporter ska utformas jämfört 

med årsredovisningar. Exempelvis menar författarna att ett prospekt innehåller 

förväntningar om kvalitet, risk och framtiden, vilka är färgade av bolagets subjektiva 

syn. Prospekten innehöll information kring hur bolaget uppfattade framtiden men 

eftersom inga antaganden behövde göras inkluderades inte denna sorts information när 

beräkningarna av nyckeltalen gjordes utifrån prospekt. Således påverkades inte 

uppsatsens reliabilitet av detta.  

 

Nyckeltalen och dess formler grundade sig i befintlig teori och redovisades tydligt i 

teorikapitlet, innan beräkningar och datainsamling hade börjat. Utöver dessa 

redovisades även alla uträkningar till de variabler som inte hämtades direkt ur en 

rapport. Tydligt redovisade formler och ett konsekvent användande av dessa främjar 

studiens replikerbarhet. 

3.2.2 Validitet 

Validitet rör frågan huruvida de mätinstrument som tagits fram för att mäta ett visst 

begrepp, verkligen mäter det avsedda begreppet (Bryman, 2011). För att validiteten ska 

vara hög är det även viktigt att inga systematiska fel förekommer, något som är av 

betydelse vid kvantitativa undersökningar (Bryman & Bell, 2013). En förutsättning för 
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att något ska vara valitt är att måttet måste inneha reliabilitet. Ett mått som inte är stabilt 

över tid kan därmed inte uppnå validitet (Bryman, 2011). 

 

Eftersom beräkningarna av nyckeltalen inte grundar sig i några antaganden möjliggör 

det en ökad validitet. Detta möjliggjordes då de olika siffrorna som formlerna krävde, 

antingen direkt eller indirekt kunde beräknas utifrån de olika rapporterna. Eftersom 

beräkningar av nyckeltal i tidigare forskning kunnat kopplas till hur bolag värderas finns 

det fog för att just detta har en hög validitet. Nyttjandet av ett bolags redovisade siffror 

innehar dock den förutnämnda risken att bolagens redovisade siffror kan vara 

manipulerade. Det ligger dock utom denna uppsats spektrum att undersöka hur 

sanningsenlig de svenska bolagens redovisade information är. Därmed har uppsatsen 

som utgångspunkt att all data som företagen redovisar är tillförlitlig. 

3.2.3 Etik 

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning har 

beaktats och tillämpats genomgående i uppsatsen. Detta i syfte att ha ett så etiskt 

förhållningssätt som möjligt. Ingen data har avsiktligen manipulerats, vilket således 

innebär att datainsamlingen bedrivits under god sed. Detta hade vidare inneburit att 

kunskaper inom området inte skulle kunnat fördjupas och utvecklas inom framtida 

forskning. Därutöver är uppsatsens författare de enda som har tillgång till 

datainsamlingen och hur utfallen blev för respektive bolag. Slutligen tydliggörs inte 

enskilda bolags nyckeltal utan resultaten presenteras utan bolagsnamn och i medeltal. 

3.3 Litteratursökning 

I uppsatsen användes tidigare forskning för att samla nödvändig kunskap som krävdes 

för att driva uppsatsen framåt. När det gäller litteraturinsamling finns det två olika typer 

av datakällor; primär- och sekundärdata. Primärdata är den data som forskaren samlat in 

med hjälp av exempelvis observationer och intervjuer. Sekundärdata syftar till data som 

inhämtats från undersökningar i tidigare forskning (Larsen, 2009). Jacobsen (2002) 

menar även att sekundärdata kan innebära en tolkning av texter, vilket kan vara i form 

av statistik och årsredovisningar. I denna studie användes enbart sekundärdata eftersom 

inga intervjuer eller observationer ingick. 
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Den sekundärdata som användes i uppsatsen var från vetenskapliga artiklar, 

internetkällor, böcker, prospekt samt delårs- och årsrapporter. Prospekten och 

delårsrapporterna delar samma karaktärsdrag som årsredovisningar, vilket innebär att 

stor fokus ligger på den frivilliga informationen. Räkenskaperna som presenteras är 

även lika för de olika typerna av rapport. Sekundärdata på tidigare forskning fanns på 

databaser såsom Google Scholar och Scopus genom att söka på nyckelord såsom IPO, 

börsintroduktioner, financial crisis, konjunktur, financial measure samt finansiella 

nyckeltal. Dessa nyckelords böjelser har justerats med olika ändelser för få ett större 

antal träffar.  

 

För såväl de vetenskapliga artiklarna, internetkällorna och böckerna har källor som 

funnits refererade ibland använts, något som Bryman & Bell (2013) anser är en bra 

metod eftersom det medför en djupare inblick i ämnet.  

3.4 Urval 

3.4.1 Val av marknadsplatser 

I uppsatsen gjordes en avgränsning gällande vilka marknadsplatser som skulle 

inkluderas i studien. Detta trots medvetenhet om att ett större antal marknadsplatser 

hade ökat möjligheten att uppnå en större teoretisk mättnad (Bryman, 2011). På grund 

av uppsatsens omfattning krävdes dock en tydlig avgränsning för att inte bli alldeles för 

ytlig. 

 

Ett exempel på en marknadsplats som hade lämpats för studien, men som inte 

inkluderas i studien, var AktieTorget. AktieTorget är ganska likt First North sett till de 

mindre noteringskraven samt att de riktar sig till små och medelstora företag 

(AktieTorget, 2017). Varför First North valdes över AktieTorget grundar främst sig i att 

det extraordinärt höga antalet introduktioner som bland annat går att studera år 2016 för 

First North, i samma grad inte går att studera för AktieTorget (Nyemissioner, 2017). 

Sambandet mellan introduktioner och konjunkturläge blev även tydligast när First North 

och Stockholmsbörsen undersöktes. Sett till marknadsvärde utgör de två sistnämnda 

listorna de två största inom Sverige, vilket vidare motiverar valet av dessa. 
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3.4.2 Val av undersökningsår 

Det vanligaste intervallet vid undersökningar med finansiella nyckeltal är mellan 1-10 

år (Charitou, Neophytou & Charalambous, 2004). Undersökningsåren valdes med 

hänsyn till såväl perioder med olika konjunkturlägen som år med höga och låga antal 

introduktioner. Åren som valdes var: 

 

● 2007, 2010 & 2016 

Här undersöks perioder som kännetecknas som en högkonjunktur.  

 

● 2009 & 2012 

Här undersöks perioder som kännetecknas som en lågkonjunktur. 

 

Åren 2007, 2010 samt 2016 klassades som högkonjunkturer eftersom majoriteten av 

månaderna under åren identifierades som högkonjunkturer enligt konjunkturinstitutets 

barometerindikator (Konjunkturinstitutet, 2017). Andra år som uppfyllde detta krav och 

som hade kunnat inkluderas i studien var bland annat åren 2014 och 2015. 2016 valdes 

avsiktligt före dessa två, med syftet att öka studiens aktualitet. Anledningen till att 

varken dessa eller några andra år inkluderades utöver de valda undersökningsåren var på 

grund av tidsbrist. Detta eftersom beräkningarna utfördes manuellt, något som var 

mycket tidskrävande. Exempelvis innehar 2014 och 2015 över 65 introduktioner 

vardera, vilket bedömdes vara för omfattande med tanke på arbetets tidsbegränsning.  

 

Resterande undersökningsår valdes på liknande sätt, där dels barometerindikatorn för 

samtliga månader under ett år togs i beaktning men även antalet introduktioner. Detta 

innebär att exempelvis år 2009 valdes eftersom 11 av dess 12 månader klassades som 

lågkonjunktur samtidigt som antalet introduktioner uppgick till låga 15. 

3.4.3 Val av introduktionsbolag 

Att inkludera bolag från båda handelsplattformarna var grundläggande, där samtliga 

bolag som introducerades under de valda åren inkluderades. Perioderna med 

lågkonjunktur innefattade 16 introduktionsbolag efter bortfall. För perioderna med 

högkonjunktur ingick 71 noteringar efter bortfall. Därutöver var det 49 bolag från First 

North och 38 från Stockholmsbörsen som deltog i studien. Att antalet visade sig vara 

relativt snarlikt motiverade ytterligare för att inte undersöka dessa listor separat. Tabell 
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1 visar antalet deltagande introduktionsbolag i studien under respektive 

undersökningsår. Namnen på dessa bolag presenteras i bilaga 1. 

 

Tabell 1. Antal introduktionsbolag under varje undersökningsår 

År N 

2007 12 

2009 8 

2010 14 

2012 8 

2016 45 

Totalt 87 

 

3.4.4 Val av jämförelsebolag 

Jämförelsebolagen i denna studie valdes huvudsakligen med hänsyn till samma 

industriområde eftersom denna kategorisering motiveras av Kim & Ritter (1999). 

Klassificeringarna av industrier utgick från Reuters Global Industry Classification 

Standard (GICS). Denna används även som Standard & Poor‟s officiella klassificering 

av industrier, vilket ökade förtroendet (Standard & Poor‟s, 2006). Bolagen som utgjorde 

jämförelsebolag i studien presenteras i bilaga 2. 

3.4.5 Bortfall 

När datainsamlingen till beräkningarna gjordes förekom det bortfall. Den första typen 

av bortfall uppstod på grund av att det inte fanns tillräckligt med data. Övriga bortfall 

inom denna kategori var enskilda bolag som gått i konkurs, vilket i vissa fall medförde 

att data blev otillgänglig. En annan typ av bortfall var de företag vars redovisningar var 

bokförda i annan valuta än den svenska. Dessa bolag hanterades som bortfall både 

gällande jämförelsebolagen och introduktionsbolagen. En risk som förekommer för de 

bolag som inte är eller var svenska innan sin notering, är att bolag i olika länder tenderar 

att tillämpa olika redovisningar (Nobes, 2006). Detta innebär att vissa siffror och poster 

skulle kunna vara justerade på ett sätt som inte är förenligt med svenska 

redovisningsprinciper. Att inkludera dessa företag skulle därför innebära att resultaten 

blev svårtolkade. I två enstaka fall förekom det att ett bolag introducerats på börsen 

genom ett omvänt förvärv. Detta anses inte vara klassificerbart som en renodlad 
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nyintroduktion och hanterades därför som bortfall. Den sista typen av bortfall som 

uppkom inom studien, var de bolag vars nyckeltal resulterade i extrema tal. Hade dessa 

bolag inkluderats skulle medelvärdet ha påverkats för mycket och därmed blivit 

missvisande. För att lokalisera extremvärden användes histogram, där väldigt höga 

siffror enkelt kunde hittas. Tabell 2 tydliggör urvalsprocessen som efter 

bortfallshantering ledde till de introduktionsbolag som användes i studien. 

 

Tabell 2. Urvalsprocessen för antalet introduktionsbolag i studien 

Urvalsprocess N 

Ursprungligt antal nyintroducerade bolag under alla undersökningsår 154 

Bortfall av typen utländska bolag 24 

Återstående 130 

Bortfall av typen otillräckligt tillgänglig data 19 

Återstående 111 

Bortfall av typen omvänt förvärv 2 

Återstående 109 

Bortfall av typen extremvärden 22 

Kvarstående antal nyintroducerade bolag i studien 87 

 

3.5 Tillvägagångssätt 

3.5.1 Val av introduktionsbolag 

Som verktyg för de nyintroducerade bolagen användes Nyemissoners (2017) hemsida 

där sortering efter antal nyintroduktioner på både First North och Stockholmsbörsen 

under perioden 2005-2016 gjordes. Efter sorteringen av antalet introduktioner valdes 

samtliga bolag som introducerades under studiens valda undersökningsår.  

3.5.2 Val av jämförelsebolag 

För att skapa jämförelsetal till introduktionsbolagens nyckeltal, beräknades 

medelvärden för nyckeltal inom samtliga branscher som hade haft en börsintroduktion 

under de olika undersökningsåren. Jämförelsebolagen som ingick i dessa medelvärden 

var bland de största redan etablerade bolagen, sett till omsättning, inom respektive 
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bransch. Ett exempel på ett sådant bolag var Volvo, som användes som jämförelsebolag 

för industribranschen. I de fallen där tre eller fler introduktioner inom en viss bransch 

under ett år hade gjorts, skapades ett jämförande branschsnitt utifrån de fem största 

bolagen inom branschen. Varför just fem bolag valdes var för att det fanns stöd för detta 

antal i tidigare litteratur (se Kim & Ritter, 1999). I de fallen där enbart två bolag hade 

introducerats inom en specifik bransch under ett år, bedömdes ett motsvarande snitt på 

de två största bolagen inom branschen vara tillräckligt. Liknande argumentation gäller 

för de branscher som enbart hade en introduktion under ett år. Dessa enskilda bolag 

jämfördes med nyckeltal utifrån det största företaget inom branschen. 

 

För att hitta jämförelsebolagen låg OMXSPI till grund, vilken innehar alla aktier som är 

noterade på Stockholmsbörsen (Nasdaq OMX Nordic, 2017b). Utifrån databasen 

Thomson Reuters sorterades samtliga bolag som ingår i OMXSPI i storleksordning sett 

till omsättning. Flera finansbolag har dock ingen omsättning, vilket gjorde att de fem 

största bolagen inom denna bransch valdes utifrån parametern marknadsvärde. 

Sorteringen för de olika åren gjordes utifrån historisk 12 månaders data från perioden 1 

januari - 31 december. Sedan valdes de fem största bolagen inom varje bransch ut som 

kandidater till det som skulle utgöra branschsnittet för respektive undersökningsår. 

Därefter utfördes samma beräkningar som för introduktionsbolagen. Utifrån dessa 

beräkningar utformades slutligen medelvärdet för varje bransch för respektive år.  

3.5.3 Datainsamling 

Alla beräkningar för introduktionsbolagen gjordes med hjälp av sammanställd data för 

de senaste tolv månaderna från det att bolagen introducerats på börsen. Tolv månaders 

data för samtliga bolag användes med syftet att främja en rättvis och jämlik bedömning. 

Ett alternativ till den manuella insamlingen som utfördes hade varit att använda 

Thomson Reuters. Problemet med denna databas är dock att det är svårt att veta hur 

diverse siffror och nyckeltal är beräknade och på vilka grunder. Genom denna metod 

hade således uppsatsens reliabilitet blivit lidande. Eftersom datainsamlingen krävde 

uträkningar eller formler följdes alltid de riktlinjer och formler som var fastslagna i 

teorikapitlet. Som verktyg för att sammanställa all data användes Microsoft Excel 

eftersom det senare skulle underlätta uträknandet av de finansiella nyckeltalen. 
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För att samla in den data som behövdes användes balans- och resultaträkning ur såväl 

olika prospekt, delårs- samt årsrapporter som fanns tillgängliga antingen på bolagens 

hemsidor eller via enkla sökningar på Google (exempelvis “West International AB 

delårsrapport 2007”). Datainsamlingen utgick alltid från räkenskaper avsedda för ett 

bolags koncern och aldrig siffror för moderbolaget. Data till jämförelsebolagen 

hämtades ur respektive bolags årsredovisning från de år som ingick i 

undersökningsåren.  

 

Eftersom bolagen noterades under olika perioder under åren så kombinerades i vissa fall 

prospekt, delårsrapporter och årsredovisningar för att sätta samman data för de tolv 

månader som behövdes. Den sista månaden under denna tolvmånadersperiod berodde 

på när bolaget introducerades och vilka siffror som fanns tillgängliga men var alltid 

samma eller den närmsta tillgängliga månad innan företaget introducerades. För att 

förtydliga ställs följande exempel upp: 

 

● Bolag A introducerades i juni 2007 

● Bolag B i juli 2007 

● Bolag C i augusti 2007 

 

Om den senaste redovisade informationen fanns tillgänglig i juni för samtliga bolag, 

användes tolv månaders data för perioden juli 2006 till och med juni 2007 för alla tre 

bolagen.  

 

Teckningskursen för de bolag som gjorde sin debut på börsen hämtades alltid ur 

prospekt och delårsrapporter. I några fall var bolagen redan noterade på en annan lista 

och listades enbart om till antingen First North eller Stockholmsbörsen. I dessa fall 

tillkom ofta ingen teckningskurs, utan den aktiekurs bolaget hade haft på den gamla 

listan utgjorde även aktiekursen för den nya. Handelskursen i samtliga av dessa fall 

hämtades konsekvent från Avanza och avsåg det datum som bolaget bytte lista. Data för 

antalet aktier för ett introduktionsbolag hämtades konsekvent ur den första 

delårsrapporten efter att företaget noterades. Detta för att främja en rättvis 

undersökning, där samtliga bolag utreds på samma grunder. Alla aktiekurser vad gäller 

jämförelsebolagen avser handelskurser från 31 december från respektive 

undersökningsår och hämtades från Avanza. 
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3.5.4 Beräkningar av nyckeltal 

Samtliga beräkningar genomfördes utifrån formlerna beskrivna i teorikapitlet och med 

hjälp av Microsoft Excel. För att undvika eventuella fel, kontrollräknades alla 

beräkningar för att på så sätt säkerställa att siffrorna var korrekta. Eftersom flertalet 

finansbolag inte hade någon omsättning, valdes variablerna P/S och rörelsemarginal 

bort i undersökningen för dessa. Det förekom även att enskilda bolag från andra 

branscher inte hade någon omsättning. I dessa fall tillämpades samma metod. På grund 

av problematiken med de bolag som inte redovisade någon omsättning, beräknades P/S 

och rörelsemarginal på ett mindre urval än vad de resterande nyckeltalen gjorde.  

3.5.5 Dataanalys 

Hur datainsamlingen skulle analyseras var på förhand bestämt innan datainsamlingen 

skedde. Bryman (2011) anser att det är det mest fördelaktiga tillvägagångssättet 

eftersom analysen påverkas av vilken data som samlas in. Samtidigt betonar Yin (2009) 

att analysen av empirisk data kan vara den svåraste fasen i en undersökning, vilket 

vidare motiverar en väl lagd grund för denna. Figur 6 illustrerar hur 

introduktionsbolagens värden resulterade i medelvärden. 

 

 
Figur 6. Det stora antalet introduktionsbolag och nyckeltal resulterade i nyttjandet av 

medelvärden för att presentera resultatet 

 

I utfallet från nyckeltalen beräknades det aritmetiska medelvärdet för varje nyckeltal 

under respektive undersökningsår, vilket berörde både introduktionsbolagen och 

jämförelsebolagen. Först gjordes ett medelvärde per bransch inom respektive år och 

nyckeltal. Dessa slogs sedan samman och bildade ett totalt medelvärde per år och per 

nyckeltal. Eftersom bolagen inledningsvis redan ställdes mot jämförande bolag, ansågs 
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totalsumman för medelvärdet vara representativt för varje år och nyckeltal. Även 25:e 

percentilen, median och 75:e percentilen beräknades för att illustrera hur fördelningen 

och spridningen i medelvärdena såg ut. Denna metod är även använd i tidigare studier 

inom ämnet, exempelvis av Nagata & Makino (2013). För att konkretisera dataanalysen 

användes Microsoft Excel för att sammanställa samtliga beräkningar.  

 

Olika branscher var olika representativa från år till år. Detta påverkar i viss mån 

resultatet eftersom bolag inom olika branscher ofta skiljer sig åt sett till de finansiella 

nyckeltalen. Antal bolag som noterades inom respektive bransch efter bortfallshantering 

under de olika undersökningsåren presenteras i bilaga 3. Något som också visade en stor 

variation var antalet introduktioner. Lågkonjunkturerna hade mycket färre 

nyintroduktioner än högkonjunkturerna, vilket gör att ett betydligt mindre urval 

representerar medelvärdena för lågkonjunkturerna.  

 

Inga statistiska samband eller statistiska tester gjordes eftersom urvalet för respektive 

undersökningsår och även grupperna låg- kontra högkonjunktur var för litet med 

undantag för det enskilda året 2016. Att enbart utföra dessa tester på ett år valdes bort 

eftersom det inte skulle tillföra något till studien. 
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4. Resultat 

4.1 Finansiella nyckeltal 

4.1.1 P/S 

 
Figur 7. Medelvärden i absoluta tal för introduktions- och jämförelsebolag 

 

Figur 7 visar inga tydliga skillnader för nyckeltalet P/S i hög- och lågkonjunktur för 

introduktionsbolagen. Nyckeltalet visar relativt höga värden under både 

lågkonjunkturen 2012 samt vid högkonjunkturen 2016. Efter 2009 kan en trend av 

stigande P/S-tal för samma grupp ses, med ett särskilt högt medelvärde för år 2016. 

Jämförelsebolagen visar relativt oförändrade medelvärden, oberoende konjunkturläge. 

Tabell 3 visar spridningen i medelvärden via 25:e percentilen, median och 75:e 

percentilen. 

 

Tabell 3. 25:e percentilen, median och 75:e percentilen. Samtliga mäts i absoluta tal 

 Introduktionsbolag Jämförelsebolag  

År 25:e Median 75:e 25:e Median 75:e 

2007 1,49 2,75 4,12 1,39 1,72 1,77 

2009 0,22 0,42 0,7 0,72 0,72 1,43 

2010 0,63 0,87 2,05 0,82 0,82 1.33 

2012 1,15 1,41 2,81 1,07 1,73 2,06 

2016 0,9 3,02 9,19 1,02 1,34 1,34 

 

Spridningen är inte särskilt stor för varken introduktions- eller jämförelsebolagen. Detta 

tyder på att medelvärdena är representativa för en stor del av urvalet.  

2007 2009 2010 2012 2016

Introduktionsbolag 3,65 0,55 1,28 3,41 6,24

Jämförelsebolag 1,61 1,23 1,05 1,71 1,26
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4.1.2 EV/EBITDA 

 
Figur 8. Medelvärden i absoluta tal för introduktions- och jämförelsebolag 

 

Multipeln verkar i stor grad vara påverkad av rådande konjunkturläge för både 

introduktions- och jämförelsebolagen. Vid lågkonjunkturer har nyckeltalets medelvärde 

ett lägre värde än för det senaste undersökningsåret dessförinnan. Nästkommande 

högkonjunktur visar även ett betydligt högre värde. Tabell 4 visar spridningen i 

medelvärden via 25:e percentilen, median och 75:e percentilen. 

 

Tabell 4. 25:e percentilen, median och 75:e percentilen. Samtliga mäts i absoluta tal 

 Introduktionsbolag Jämförelsebolag  

År 25:e Median 75:e 25:e Median 75:e 

2007 -4,48 9,77 13,40 8,35 10,26 11,78 

2009 0,71 2,59 5,97 -2,03 6,78 11,71 

2010 -0,19 8,8 19,90 9,00 11,35 11,87 

2012 -15,65 -0,51 4,44 6,17 8,05 11,43 

2016 -8,49 9,62 17,50 10,12 10,12 10,17 

 

Tabell 4 visar på stora spridningar i medeltalen sett till urvalsgruppen för 

introduktionsbolagen, med undantag för 2009. Detta innebär att spridningarna för 

introduktionsbolagen sinsemellan är stora under både låg- och högkonjunktur. 

Jämförelsebolagen uppvisar istället små spridningar i medeltal under både låg- och 

högkonjunktur. 

2007 2009 2010 2012 2016

Introduktionsbolag 6,22 2,5 11,29 -7,08 5,12

Jämförelsebolag 12,21 2,61 10,82 6,98 11,63
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4.1.3 RE 

 
Figur 9. Medelvärden i procent för introduktions- och jämförelsebolag 

 

RE för introduktionsbolagen är konsistent lägre än för jämförelsebolagen oberoende 

konjunkturläge. Under perioderna som är förknippade med lågkonjunktur är multipeln 

hos introduktionsbolagen negativ och har således ett visst samband gällande negativa 

värden. I likhet med EV/EBITDA har RE fallande värden vid övergången från en period 

klassad som högkonjunktur till en period med lågkonjunktur och tvärtom. Multipeln 

skiljer sig därmed beroende på rådande konjunkturläge. Tabell 5 visar spridningen i 

medelvärden via 25:e percentilen, median och 75:e percentilen. 

 

Tabell 5. 25:e percentilen, median och 75:e percentilen. Samtliga mäts i procent 

 Introduktionsbolag Jämförelsebolag 

År 25:e Median 75:e 25:e Median 75:e 

2007 -39,66  21,85  51,79  18,56 22,05 36,96 

2009 -12,82 6,02  21,78  12,38 15,33 19,85 

2010 -4,49 20,32 29,97 14,35 17,48 24,79 

2012 -22,35 -3,24  12,60  11,71 15,41 23,62 

2016 -16,07  10,80 26,82 9,93 19,40 26,13 

 

De medeltal som redovisas i tabell 5 visar på små spridningar i medeltal. Detta gäller 

båda urvalsgrupperna oberoende konjunkturläge. Detta innebär att medelvärdena är 

representativa för en stor del av alla bolag. 

2007 2009 2010 2012 2016

Introduktionsbolag 21,23% -17,96% -2,31% -5,53% 4,67%

Jämförelsebolag 28,34% 12,57% 19,33% 15,46% 18,05%
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4.1.4 RT 

 
Figur 10. Medelvärden i procent för introduktions- och jämförelsebolag 

 

I likhet med utfallet för RE, är RT för introduktionsbolagen under lågkonjunktur negativ. 

Åren under högkonjunktur visar en positiv förändring på nyckeltalet men utöver detta 

går det inte att dra några särskilda samband som kan kopplas till konjunkturläge och RT. 

Den största skillnaden sett till värde går att studera vid 2007 och 2010 som båda är 

högkonjunkturer. För jämförelsebolagen visar högkonjunkturen 2007 ett mycket högt 

värde för att sedan stagnera 2009. Sedan dess har medelvärdena fluktuerat kring 

snarlika värden. Tabell 6 visar spridningen i medelvärden via 25:e percentilen, median 

och 75:e percentilen. 

 

Tabell 6. 25:e percentilen, median och 75:e percentilen. Samtliga mäts i procent 

 Introduktionsbolag Jämförelsebolag 

År 25:e Median 75:e 25:e Median 75:e 

2007 -35,41 15,09 17,35 10,56 11,20 12,12 

2009 3,04 7,23 34,11 5,73 6,91 10,68 

2010 -3,58 6,29 14,01 3,94 7,50 7,54 

2012 -11,73 6,24 7,86 4,79 5,40 6,44 

2016 -11,19 6,05 11,56 5,63 8,39 14,20 

 

Spridningen i medelvärden för introduktions- och jämförelsebolagen är under samtliga 

år och konjunkturläge snarlik. Det betyder att spridningen är relativt liten för båda 

urvalsgrupperna. Dock går större spridning i medeltal att se under 2007 för 

introduktionsbolagen. 

2007 2009 2010 2012 2016

Introduktionsbolag -4,41% -0,80% 3,23% -0,56% -0,35%

Jämförelsebolag 13,35% 6,94% 8,41% 7,85% 9,05%
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4.1.5 Rörelsemarginal 

 
Figur 11. Medelvärden i procent för introduktions- och jämförelsebolag 

 

Introduktionsbolagens rörelsemarginal avviker under 2007 och 2016 kraftigt från 

jämförelsebolagen. Under lågkonjunkturerna 2009 och 2012 visar figur 11 att värdena 

för båda urvalsgrupperna är snarlika. Utfallen är således osammanhängande och verkar 

inte ha någon tydlig koppling med rådande konjunkturläge. Tabell 7 visar spridningen i 

medelvärden via 25:e percentilen, median och 75:e percentilen. 

 

Tabell 7. 25:e percentilen, median och 75:e percentilen. Samtliga mäts i procent 

 Introduktionsbolag Jämförelsebolag 

År 25:e Median 75:e 25:e Median 75:e 

2007 -41,85 11,01 15,36 7,51 13,36 13,36 

2009 -1,87 1,86 18,51 3,69 3,69 12,11 

2010 5,03 6,84 10,45 4,04 4,37 5,21 

2012  -12,77 1,48  13,64 3,07  10,37 25,74  

2016 -5,16 6,45 8,43 4,01 9,34 9,32 

 

Spridningen under 2007 mellan introduktionsbolagen är stor vilket tyder på att 

medelvärdena för bolagen sinsemellan har en stor avvikelse. Resterande 

undersökningsår visar en liten spridning för båda urvalsgrupperna.  

2007 2009 2010 2012 2016

Introduktionsbolag -20,98% 9,20% 4,91% -7,48% -17,12%

Jämförelsebolag 11,35% 8,65% 4,18% -1,26% 8,42%

-25,00%

-20,00%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%



36 
 

4.1.6 Soliditet 

 
Figur 12. Medelvärden i procent för introduktions- och jämförelsebolag 

 

Figur 12 visar att introduktionsbolagen har en bättre soliditet än jämförelsebolagen 

under samtliga konjunkturlägen. Resultatet visar också att avvikelserna är som störst 

under 2009 som var en lågkonjunktur och 2016 som var en högkonjunktur. Soliditeten 

verkar därefter inte ha någon tydlig koppling till rådande konjunkturläge. Tabell 8 visar 

spridningen i medelvärden via 25:e percentilen, median och 75:e percentilen. 

 

Tabell 8. 25:e percentilen, median och 75:e percentilen. Samtliga mäts i procent 

 Introduktionsbolag Jämförelsebolag 

År 25:e Median 75:e 25:e Median 75:e 

2007 23,27 53,15 73,95 27,05 37,98 50,28 

2009 55,60 62,34 74,12   35,32 47,79 51,73  

2010 25,31 36,93 74,57 42,80 48,08 50,53 

2012 36,66  54,25 61,71 25,86 30,67 41,26 

2016 36,25 62,81 75,55 32,83 32,83 39,59 

 

Spridningen i medeltal för introduktions- och jämförelsebolagen är relativt snarlik under 

samtliga år och konjunkturlägen. Trots detta så är avvikelserna i medeltal något större 

under 2007, 2010 och 2016 för introduktionsbolagen. 

2007 2009 2010 2012 2016

Introduktionsbolag 51,28% 64,41% 49,72% 47,27% 56,82%

Jämförelsebolag 39,14% 42,48% 41,42% 36,21% 37,33%
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4.2 Den extraordinära marknadssituationen 2016 

För att ställa de många introduktionsbolagen för 2016 i förhållande till 

introduktionsbolagen under de övriga undersökningsåren går det att studera två typer av 

värden. Det ena är den absoluta skillnaden, det vill säga hur utfallet för medelvärdet av 

introduktionsbolagens nyckeltal skiljde sig från ett år till ett annat. Den andra typen är 

det relativa värdet, där introduktionsbolagens nyckeltal ställs i relation till samma års 

nyckeltal för jämförelsebolagen. Figur 13 visar att det för fem av sex nyckeltal inte 

finns några särskildheter eller abnormaliteter för år 2016.  

 

 
 

Figur 13. Hur medelvärdena för nyckeltalen soliditet, EV/EBITDA, RE & RT och 

rörelsemarginal för introduktionsbolagen år 2016 förhöll sig till resterande undersökningsårs 

medelvärden 

 

Resultatet visar att det nyckeltal som visade på den största avvikelsen och som inte är 

inkluderad i figuren är P/S-talet. Denna multipel visade i särklass den största avvikelsen 

från tidigare år sett till båda typerna av värden.  
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5. Diskussion 

5.1 Finansiella nyckeltal 

5.1.1 P/S 
Tidigare studier menar att nyintroducerade bolag ofta är högre värderade i 

högkonjunktur än vid lågkonjunktur (Ritter, 1998; Rock, 1986). Utfallet för P/S-talet i 

denna studie liknar båda dessa författares resultat då lågkonjunkturen 2009 jämförs med 

resterande perioder av högkonjunktur. Inkluderas även lågkonjunkturen 2012 i denna 

jämförelse finns det dock inte längre något klart stöd för denna tes eftersom 

medelvärdet för P/S istället visade ett högt värde. Ur formeln för P/S går det tydligt att 

se att en högre aktiekurs, som Ritter (1998) menar förekommer vid högkonjunktur, leder 

till en högre värdering. Varför nyckeltalet inte visade låga värden under 

lågkonjunkturen 2012 indikerar därför att nämnaren spelar en större roll än täljaren. En 

låg omsättning verkar således vara förklaringen till de höga medelvärdena. Detta 

bedöms även troligt eftersom många bolag i studien hade en låg, negativ eller till och 

med frånvarande omsättning. Utfallet för multipeln leder även till slutsatsen att det som 

driver nyintroducerade bolags P/S-multipel inte verkar vara förknippat, åtminstone inte 

starkt, med rådande konjunkturläge. Trots att utfallen inte verkar skilja sig beroende på 

konjunktur, fluktuerade medelvärdena för P/S relativt mycket. Detta tyder därför på att 

någon annan faktor än konjunkturläge kan ha ett samband med nyckeltalet. Den största 

ledtråden kring vart utredningen av denna potentiella faktor kan tänkas börja är år 2009. 

Sedan detta år har en tydlig trend med ökade P/S-värden för de nyintroducerade bolagen 

identifierats. Detta gäller för såväl två högkonjunkturer som för två perioder med 

lågkonjunktur. Frågan som bör ställas är således om det finns någon särskild händelse 

kring året 2009, som är förknippat med antingen aktiemarknaden i sin helhet eller 

specifikt med marknaden för svenska nyintroduktioner. Följaktligen råkar den största 

ekonomiska händelsen kring detta år vara finanskrisen, med sin slutfas under året 2008. 

Finanskrisen kan därför tänkas ha påverkat utfallet för P/S.  

5.1.2 EV/EBITDA 

Utfallet för nyckeltalet EV/EBITDA visade sig fluktuera från år till år. Fluktuationerna 

verkar inte kunna förklaras av någon trend sedan finanskrisen eller någon annan period, 

utan istället vara beroende av konjunkturläge. Detta eftersom multipeln var högre för 
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båda urvalsgrupperna under samtliga högkonjunkturer jämfört med lågkonjunkturerna. 

Resultatet är förenligt med Ritters (1998) studie som visar att marknaden under perioder 

med högkonjunktur är mer optimistisk rörande bolagen som introduceras på börsen. 

Högre optimism leder till högre värderingar som i sin tur leder till högre aktiekurser. 

Formeln för EV/EBITDA visar att högre aktiekurser kan leda till högre värden för 

multipeln. En annan möjlig förklaring till utfallet kan vara att bolagen har enklare att 

belåna sig under högkonjunkturer. Detta kan leda till en högre täljare (EV) som således 

leder till en högre multipel. Samtidigt borde dock EBITDA hos bolagen öka under 

högkonjunkturer till följd av bättre ekonomiska tider, vilket då minskar värdet för 

multipeln. Utifrån resultatet kan det därmed antas att EV ökar mer än EBITDA under 

högkonjunkturer, vilket kan förklara de höga medelvärdena för EV/EBITDA. 

 

Att nyckeltalet visade lägst värden för de båda lågkonjunkturerna kan förklaras av 

Rocks (1986) signaleringsteori, där han hävdar att bolag medvetet noterar sig med låga 

värderingar under lågkonjunkturer för att öka intresset. 

5.1.3 RE, RT & soliditet 

Eftersom soliditeten delar samma beroende variabler som både RE och RT, förs en 

diskussion mellan RE och soliditet samt RT och soliditet.  

 

RE & soliditet 

Jämförelsebolagen är, sett till omsättning, större bolag än introduktionsbolagen och 

innehar således ofta högre värden på de redovisade posterna. Relationen mellan eget 

kapital och tillgångar var dock större för introduktionsbolagen under samtliga perioder. 

Nyintroduktionerna uppvisade därmed, oberoende konjunkturläge, ett högre medelvärde 

för soliditeten än vad jämförelsebolagen gjorde. Med det sagt går det likväl att studera 

liknande skillnader för soliditeten som för RE, där båda verkar påverkas av rådande 

konjunktur. Dessa fluktuationer beror på förändringar i eget kapital, vilket går att 

urskilja genom att jämföra de båda nyckeltalens utfall. Vid exempelvis 2009 illustreras 

en ökad soliditet för introduktionsbolagen och en minskad RE. Detta innebär således att 

den ökade soliditeten och den minskade RE-multipeln kan hänvisas till den 

gemensamma variabeln eget kapital. Formlerna för nyckeltalen förtydligar även att ett 

ökat eget kapital, rent matematiskt, leder till en minskad RE-multipel och en högre 

soliditet. Att bolagen som introducerades hade relativt hög soliditet innebär enligt 
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Nilsson m.fl. (2002) mer konkret att bolagen enklare klarar av svängningar i 

konjunkturer. Således kan bolagens finansiella kvalité, åtminstone hänförligt till 

soliditeten, anses vara god under samtliga undersökningsår.  

 

Varför bolagen visade en sådan hög soliditet kan likt utfallet för P/S tänkas vara en 

effekt av finanskrisen. Efter finanskrisen år 2007-2008 har bankerna krävt större 

säkerheter av introduktionsbolagen vilket i sin tur gjort att företagen behövt uppvisa en 

större grad av eget kapital i förhållande till deras skulder. Detta eftersom belånade bolag 

har större osäkerhet och risken för konkurs ökar (Dvorkin & Shell, 2016). Resultaten 

visar även att detta är som mest tydligt kring finanskrisen, under lågkonjunkturen 2009. 

Introduktionsbolagen hade vid den tidpunkten den högsta soliditeten, vilket indirekt kan 

innebära att bolagen inte är lika belånade. Soliditeten har därefter minskat vilket kan 

bero på att bankerna har reducerat kraven och företag därigenom har beviljats mer lån. 

Dessutom är 2010 en högkonjunktur och andra förhållanden råder vilket gör att 

bankerna inte kräver lika stora säkerheter. Lågkonjunkturen 2012 visade ett högre eget 

kapital samtidigt som soliditeten minskade, vilket kan vara ytterligare ett tecken på att 

bankerna sedan finanskrisen släppt på utlåningskraven. Detta står dock i kontrast till att 

högkonjunkturen 2016 visade en såväl ökad RE-multipel som en ökad soliditet. Enligt 

de bakomliggande formlerna för nyckeltalen beror den ökade soliditeten antingen på ett 

ökat eget kapital eller minskade skulder. Ökningen av RE beror antingen på ett minskat 

eget kapital eller en ökning av resultatet efter finansnetto. En förklaring kan därför vara 

att eget kapital ökat men att resultatet efter finansnetto ökat i en större grad, vilket 

således drivit upp medelvärdena för båda nyckeltalen.  

  

Jämförelsebolagen klassas som större bolag än introduktionsbolagen och visade istället 

lägre medelvärden för soliditeten under samtliga år och med mindre spridning i 

medelvärden bolagen sinsemellan. Detta överensstämmer med Osteryoung m.fl. (1992) 

som fann att skuldsättningsgraden skiljer sig åt mellan stora och små bolag. 

 

RT & soliditet 

Utfallet för soliditeten visade indirekt en lägre skuldsättningsgrad för 

introduktionsbolagen än för jämförelsebolagen. En bakomliggande anledning till detta 

kan vara att introduktionsbolagen har en lägre ålder än jämförelsebolagen. Detta finns 

det vissa belägg för i denna studie. Unga bolag löper dels större risk och bör därigenom 
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ha mindre belåningsmöjligheter gentemot de etablerade jämförelsebolagen. Unga bolag 

kan rimligtvis även tänkas vilja växa genom organisk tillväxt och belåna sig när de 

uppnått en mer stabil och mogen etablering.  

 

Genom att studera RT, det vill säga hur väl bolagen genererar intäkter i relation till deras 

totala kapital, kan det fastställas att jämförelsebolagen vid alla undersökningsår lyckats 

bättre. Detta talar om att bolag med en högre skuldsättningsgrad kan utnyttja en 

finansiell hävstång mer effektivt och på så sätt även generera större intäkter. Det är dock 

förståeligt att introduktionsbolagen som anses vara förknippade med mycket större 

risker därmed även har mindre belåningsmöjligheter. Därför bedöms utfallet för 

introduktionsbolagen i studien, med en förhållandevis hög soliditet och därigenom en 

låg RT-multipel, rimlig.  

5.1.4 Rörelsemarginal 

Resultatet för rörelsemarginalen visade inte på något tydligt samband med 

konjunkturläge. Anmärkningsvärt är dock att bolagen återigen har ett starkare nyckeltal, 

liknande det utfall som soliditeten visade, efter finanskrisen år 2008. Medelvärdet för 

introduktionsbolagen var efter finanskrisen positiv, för att sedan stagnera något år 2012 

vilket ger ytterligare stöd till att kraven på bolagen vid detta år kan ha minskat. 2016 

visade medelvärdet för introduktionsbolagen nästan samma negativa nivåer som innan 

finanskrisen.  

 

Enligt Peristiani & Hong (2004) leder en hög omsättning vid noteringstillfället till att 

bolagets finansiella problem i framtiden minskar. Eftersom jämförelsebolagen 

sorterades utifrån storlek och omsättning så kan de relativt höga rörelsemarginalerna 

vara hänförliga till höga omsättningar. Detta förutsatt att rörelseresultatet efter 

avskrivningar varit mindre i förhållande till omsättningen för dessa bolag. Vad gäller 

introduktionsbolagen så visade utfallet för rörelsemarginalen på motsatta förhållanden, 

vilket kan vara kopplat till lägre omsättningar vid noteringstillfället. Skulle så vara fallet 

menar Peristiani & Hong (2004) att dessa bolag på sikt bör vara uppmärksamma på 

framtida finansiella problem.  

 

Alanazi & Lius (2013) studie visar på att introduktionsbolag upplever ett minskat 

resultat efter genomförd notering eftersom höga kostnader vid noteringstillfället 
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uppkommer i form av bland annat kostnader till olika institut. I likhet med deras studie 

visar resultatet från föreliggande studie att introduktionsbolagens rörelsemarginal är 

väldigt avvikande i relation till jämförelsebolagen under åren 2007 och 2016. De är 

därutöver negativa vilket innebär kraftigt negativa marginaler för bolagen innan de 

noterades. Vid noteringstillfället uppkommer det dessutom ökade kostnader, något som 

skulle kunna driva ner dessa marginaler mer eftersom rörelseresultatet är en del av 

rörelsemarginalen. Detta under förutsättningen att omsättningen är oförändrad. Detta 

kan stå i kontrast till Peristiani & Hong (2004) eftersom de å andra sidan menar att en 

hög omsättning vid introduktionstillfället kan minska framtida finansiella problem. Om 

Alanazi & Lius (2013) tes stämmer innebär detta istället att de finansiella problemen 

skulle öka för det genomsnittliga introduktionsbolaget vid 2007 och 2016 om 

omsättningen skulle vara konstant och rörelseresultatet ökade. 

 

Slutligen så visar avvikelserna 2007 och 2016 mellan introduktions- och 

jämförelsebolagen att introduktionsbolagen är bolag av sämre finansiell karaktär i 

förhållande till jämförelsebolagen. Ett motiv som Pagano m.fl. (1998) lyfter fram är att 

ett huvudsakligt motiv för bolag som ämnar att börsintroduceras kan vara att stabilisera 

sina räkenskaper. Bolagen som introducerades under 2016 visade ett medelvärde av en 

negativ rörelsemarginal som kan innebära att företagen har förhoppningar om att en 

börsintroduktion ska kunna stabilisera räkenskaperna till det bättre.  

5.2 Den extraordinära marknadssituationen 2016 

Resultatet visade att introduktionsbolagen hade snarlika utfall som tidigare års 

noteringar sett till nyckeltalen EV/EBITDA, RE, RT och soliditet. P/S visade en mycket 

större övervärdering av introduktionsbolagen år 2016 jämfört med resterande år. 

Förutom P/S var även utfallet för rörelsemarginalen intressant eftersom det visade sig 

att medelvärdet för introduktionsbolagens rörelsemarginal år 2016 uppnådde samma 

negativa nivåer som introduktionsbolagen 2007. Dessa två år hade även de största 

avvikelserna i rörelsemarginal sett till jämförelsebolagens medelvärden. Bolagen under 

2016 kan därför anses vara övervärderade enligt utfallet för P/S och finansiellt svaga 

enligt utfallet för rörelsemarginalen. Eftersom resterande nyckeltal förblev relativt 

oförändrade kan introduktionsbolagen 2016 anses ha en något lägre kvalité. Eftersom 

kvalitén på bolagen som introducerats visar indikationer på försämringar anses även 

risken förknippad med introduktionsmarknaden vara något förhöjd. Amerikanska 
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studier av den egna marknaden visar att bolag som introduceras under heta perioder var 

av sämre kvalité än de som introduceras under svala perioder (Demers & Joos, 2007; 

Helwege & Liangs, 2004; Ritter, 1991). Eftersom resultatet av denna studie 

överensstämmer med resultatet från de amerikanska studierna kan Jenkinson & 

Ljungqvists (1996) slutsats att amerikanska studier inte går att använda på andra 

marknader vara felaktig. Investerare bör därför ha såväl studiens resultat som den 

tidigare forskningens belägg i åtanke och förknippa dagens nyintroducerade bolag med 

en högre risk.  

 

Resultatet visade inte på några tydliga särskildheter i finansiella nyckeltal under år 2016 

vilket innebär att det extrema antalet börsintroduktioner under detta år inte kunde 

förklaras utifrån nyckeltalens utfall. Denna studie önskar istället föra en diskussion 

kring de rimligaste förklaringarna, som sedan kan utgöra utgångspunkten i fortsatt 

forskning. 

 

En möjlig förklaring kan vara att bolagen visade en något försämrad kvalité samtidigt 

som antalet introduktioner var utomordentligt stort. Kombinationen kan tänkas vara ett 

resultat av att de regler och noteringskrav som är förknippade med First North och 

Stockholmsbörsen har minskat. En utredning av listornas noteringskrav och hur de har 

förändrats skulle därför potentiellt kunna bidra med en förklaring av dagens 

marknadsläge.  

 

Berk & DeMarzo (2014) bekräftar att ett större antal bolag kommer till börsen vid 

högkonjunktur eftersom det förenklar finansieringen av kapitalanskaffning. Därutöver 

ökar efterfrågan på kapital eftersom bolag önskar en ökad tillväxt. Lucas & McDonald 

(1990) menar vidare att en stor anledning till att många bolag noterar sig vid 

högkonjunkturer är för att de vid denna tidpunkt ofta har en större chans att bli 

övervärderade och således få in mer kapital via introduktionen. En hög värdering är 

även ett av de största motiven för ett bolag att börsnotera sig (Brau & Fawcett, 2006; 

Pagano m.fl., 1998). Höga värderingar under 2016 var också något som stöds av 

studiens utfall för P/S. Även EV/EBITDA visade relativt höga värden, speciellt jämfört 

med 2012. Resultatet från denna studie är förenligt med Berk & DeMarzos (2014) 

studier och visade överlag att det var ett större antal bolag vid högkonjunktur än 

lågkonjunktur. Antalet börsnoteringar de senaste åren avviker dock så pass kraftigt att 



45 
 

fler faktorer än konjunkturläge anses ligga till grund. De senaste årens marknadsläge har 

präglats av minusräntor och en väldigt låg reporänta, vilket bedöms vara ytterligare en 

förklarande faktor. För privatpersoner innebär marknadsläget förminskade 

avkastningsmöjligheter genom vanliga sparmetoder som att exempelvis sätta in pengar 

på banken (Riksbanken, 2016). Fama & French (2004) lyfter även fram aktiemarknaden 

som marknaden med störst avkastning vid högkonjunkturer. Det kan därför tänkas att 

privatpersoner söker andra sätt för att generera avkastning och att aktiemarknaden kan 

vara ett attraktivt val. Ett stort intresse för aktiemarknaden bidrar troligen även till de i 

dagsläget höga värderingarna som tidigare nämnt utgör ett stort incitament för bolag att 

börsnotera sig. 

 

Vid datainsamlingen för de bolag som noterades under 2016 introducerades även 

anmärkningsvärt många bolag med låg omsättning och med stora förluster. Detta kan 

ses i resultatet, där utfallet för P/S-talet år 2016 visade sig vara väldigt högt samtidigt 

som rörelsemarginalen hade ett medelvärde på -17,12 % som i relation till övriga år 

klassas som lågt. Dessa bolags möjligheter till att på egen hand generera intäkter och 

nytt eget kapital kan därför vara begränsade. Dessa bolag klassas därför troligen som 

relativt osäkra enligt bankerna vilket kan påverka deras belåningsmöjligheter. Ett 

tänkbart scenario är därför att bolagens möjligheter till att generera kapital är relativt 

begränsade varför en börsnotering kan utgöra ett attraktivt alternativ. Pagano m.fl. 

(1998) samt Röell (1996) förklarar att en introduktion på börsen på längre sikt öppnar 

upp för enklare kapitalanskaffning, något som gör att hävstångseffekten minskar och 

bolagens möjligheter att beviljas lån ökar. Vidare menar Röell (1996) att en 

börsintroduktion för med sig en ökad publicitet som gör att företagen får ett 

förmånligare förhandlingsutrymme med bankerna.  

 

En annan möjlig teori som inte har berörts i denna studie men som kan utgöra en möjlig 

förklaring till det stora antalet börsintroduktioner mellan 2014-2016 är att andelen 

nystartade bolag av naturliga skäl också har ökat i och med en allt större ekonomi i 

kombination med det låga ränteläget. För att starta bolag krävs det oftast belåning, något 

som blir mer gynnsamt för bolag i och med det låga ränteläget. Mestadels av 

nyintroduktionerna under 2016 har även skett på First North som inte har lika stora krav 

som Stockholmsbörsen, vilket som tidigare nämnt kan innebära att introduktionsbolagen 

är av yngre karaktär. Eftersom åldern på bolagen inte studerats blir det dock svårt att i 
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denna studie avgöra om det finns någon direkt koppling mellan antalet nystartade bolag 

och andelen nyintroduktioner.  

5.3 Metoddiskussion 

Någon undersökning eller analys av specifika branscher utfördes inte eftersom antalet 

introduktioner inom samtliga branscher var väldigt få samt varierade mellan åren, vilket 

kan ses i bilaga 3. Detta hade medfört att eventuella branschjämförelser blivit opålitliga 

med motiveringen att ett lågt antal bolag (ibland med så få som en introducering) i så 

fall hade representerat en hel bransch för vissa år. Att inkludera alla bolag bedömdes 

även vara mest förenligt med studiens syfte, där frågeställningen inte var utformad efter 

några specifika branscher eller bolag. 

 

Enligt lag ska bolag som ämnar bli publika upprätta ett prospekt inför en notering. En 

stor del av studiens bortfall kom dock ifrån att vi inte lyckades hitta tillräckligt med data 

som underlag till nyckeltalen. I samtliga av dessa fall gick det inte att lokalisera 

bolagens prospekt. Det antas att lagen gäller och att bolagen har följt denna lag. 

Gammal information har dock en viss tendens till att bli glömd och därför inte 

uppdaterad. Det bedöms även rimligt att prospekten inte gick att hitta då intresset för 

denna försvunnit i och med att noteringarna gjordes för en längre tid sedan. Detta var 

inget som ursprungligen hade planerats, utan det antogs att samtliga prospekt skulle 

vara enkla att hitta. En hanteringsmetod, som inte användes i denna studie på grund av 

dess omfattning, skulle kunna ha varit att ha tagit kontakt med bolagen vars prospekt 

inte gick att lokalisera och efterfråga dessa per telefon eller mejl.  

 

Vid beräkningarna av EV/EBITDA inkluderades finansbolag. Det finns dock viss kritik 

mot detta val eftersom finansbolag särskiljer sig mot bolag från de flesta andra 

branscher. Bolagen kan ha annorlunda redovisningsposter, där de exempelvis som 

tidigare nämnt bland annat inte alltid har någon omsättning. En stor del av 

finansbolagens intäkter kan således komma ifrån poster som inte tas upp i EBITDA, 

varför nyckeltalet EV/EBITDA kan bli missvisande. Eftersom det ursprungliga urvalet 

redan påverkats av flera olika typer av bortfall bedömdes det slutliga urvalet redan vara 

begränsat. Att exkludera finansbolag i utfallen för EV/EBITDA skulle därför ha 

missgynnat studien med argumentet att det inte fanns några säkerheter eller belägg i 

tidigare forskning på att multipeln för dessa bolag var oanvändbar. 
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6. Slutsats 

6.1 Avslutande diskussion 

Studien grundar sig på 87 nyintroducerade bolag från listorna First North och 

Stockholmsbörsen i olika perioder med såväl låg- som högkonjunktur. Den första 

frågeställningen i denna studie var: 

 

● Finns det skillnader i finansiella nyckeltal hos introduktionsbolag kopplat till 

olika konjunkturlägen? 

 

Resultatet visar att de finansiella nyckeltalen EV/EBITDA och RE har den tydligaste 

kopplingen med rådande konjunkturläge. En lågkonjunktur har påverkat värdena för 

dessa nyckeltal negativt jämfört med undersökningsåret dessförinnan och 

nästkommande högkonjunktur har påverkat nyckeltalen positivt.  

 

Nyckeltalen P/S, RT, rörelsemarginal och soliditet uppvisade fluktuerande medelvärden 

från år till år men bedömdes inte vara hänförligt till rådande konjunkturläge.  

 

Eftersom ämnet är relativt outforskat, inte minst på den svenska marknaden, kan inte de 

finansiella nyckeltalens utfall jämföras med resultat från tidigare studier. Detta innebär 

att uppsatsen bidrar med en såväl ny utgångspunkt inom forskningsämnet som med ny 

data. Den andra frågeställningen i denna studie var: 

 

● Går det att se skillnader i finansiella nyckeltal hos introduktionsbolag under 

2016 jämfört med tidigare perioder och kan de eventuella skillnaderna förklara 

årets höga antal nyintroduktioner? 

 

Denna frågeställning ämnade undersöka huruvida skillnader i de finansiella nyckeltalen 

kunde förklara det utomordentligt stora antalet börsintroduktioner under 2016. Utfallen 

för de finansiella nyckeltalen visade inga särskildheter förutom för P/S-talet. Detta 

nyckeltal visade ett mycket högre värde för 2016 jämfört med utfallen för resterande år. 

Ett högt P/S-nyckeltal är hänförligt till en hög värdering av bolagen, vilket även stöds 

av tidigare forskning. Den tidigare forskningen gav stöd till att fler bolag gärna 

introducerar sig under högkonjunkturer och med höga värderingar för att på så vis få 
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mer avkastning vid börsnoteringen. Utöver de finansiella nyckeltalen fördes en 

makroekonomisk diskussion kring dagens marknadsläge med dess avsevärt låga räntor. 

Dessa anses även ha en betydande påverkan för 2016 års rekordhöga antal 

nyintroduktioner. Marknadsläget argumenteras ha en negativ effekt på räntemarknadens 

potentiella avkastning, vilket i sig leder till ett ökat intresse för aktiemarknaden. 

Studiens resultat visade, utöver de höga värderingarna i form av ett högt P/S-

medelvärde, även en negativ rörelsemarginal för bolagen 2016. Denna kombination och 

med stöd från tidigare forskning, gjorde det rimligt att anta att bolagen för detta år borde 

ha en mindre grad av belåningsmöjlighet i form av finansiella banklån. Därmed landade 

diskussionen kring de rekordmånga antalen introduktioner under 2016, i att en stor 

mängd bolag sökt kapital som i dagens begränsade marknadsläge har fört dem till 

aktiemarknaden i form av en introduktion på börsen. Huruvida detta stämmer föreslås 

slutligen utredas i fortsatt forskning. 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

I inledningskapitlet klargjordes det att ämnet och dess inriktning på den svenska 

aktiemarknaden är relativt ostuderat. Belägg för vilka variabler och faktorer som skulle 

utredas i studien hade därmed föga stöd från tidigare forskning. Att resultatet via den 

valda inriktningen inte kan säkerställa tydliga skillnader gällande samtliga nyckeltal var 

således inte helt oväntat. Dock kan studiens data och resultat utgöra utgångspunkten för 

vidare studier inom ämnet. Vi uppmanar därför starkt till vidare studier, exempelvis 

inriktade på vilka ekonomiska effekter finanskrisen förde med sig. Dessa effekter skulle 

kunna utredas efter samband förknippade med studiens resultat för de olika nyckeltalen 

och bidra till en ökad förståelse av svenska nyintroduktioner. 

 

I syfte att möjliggöra tester av statistiska samband kan ett förslag till vidare forskning 

vara att replikera studien med ett större urval. Detta skulle göra att statistiska tester och 

statistiska samband skulle kunna tas fram. För att skapa ett större urval skulle fler 

undersökningsår och andra börslistor behöva inkluderas. 
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Bilagor 
Bilaga 1. Introduktionsbolagen som ingick i studien 

 

AcadeMedia      Mangold 

Acarix       MaxFast Properties 

AdderaCare      MedCap 

AddLife      MediRätt 

Agellis Group      MQ Holding 

Ahlsell       Mr. Green & Co 

Alelion Batteries     NAXS Nordic Access Buyout Fund 

AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget Net Entertainment 

ALM Equity      NGS Group 

Arcam       Nordic Waterproofing Holding 

Arctic Gold      Odd Molly International 

Auriant Mining     Pallas Group 

Avega Group      Paradox Interactive 

AVTECH Sweden     Petrosibir 

B3IT Management     PiezoMotor Uppsala 

Bonava      Polygiene 

Brinova Fastigheter     PSI Spelinvest 

ByggPartner i Dalarna Holding   Resurs Holding 

Byggmax Group     Robert Friman International 

Catella       Sagax 

CDON Group      Saniona 

CellaVision      Scandinavian ChemoTech 

Cloetta       Seamless Distribution 

Edgeware      Seanet Maritime Communications 

Electra Gruppen     SeaTwirl 

Enorama Pharma     Serneke Group 

Eolus Vind       Serstech 

eWork Scandinavia     SJR in Scandinavia 

Formpipe Software     Smart Eye 

FRISQ Holding     Sportamore 

Garo       Swedencare 

Gasporox      Systemair 

GS Sweden      TF Bank 

HMS Industrial Networks    THQ Nordic 

Humana       Tilgin 

IBS       Tobin Properties 

Kopy Goldfields     Transtema Group 

LightLab Sweden     West International 

Wilson Therapeutics     Xvivo Perfusion 

Vinovo      ÅAC Microtec 

Volati 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 2. Jämförelsebolagen som ingick i studien 

 

Acando       

Addnode Group      

Attendo       

Axfood      

Bilia       

Capio        

Castellum       

Clas Ohlson       

Concordia Maritime      

Elekta 

Eolus Vind 

Ericsson 

Feelgood Svenska 

Getinge 

H&M 

Humana  

Investor 

KappAhl 

KnowIt 

Kungsleden 

Lundin Petroleum 

Modern Times Group 

Nordic Mines 

Proact IT Group 

Ratos  

Sandvik 

Sectra  

Securitas 

Skandinaviska Enskilda Banken 

Skanska 

Swedbank 

Swedish Orphan Biovitrum 

Svenska Handelsbanken 

Tele2 

Telia 

Volvo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 3. Det totala antalet börsintroduktioner inom varje bransch för varje undersökta 

årtal efter bortfallshantering 

 

Bransch 2007 2009 2010 2012 2016 

Industri/Tjänster 4 1 2 1 15 

Läkemedel/Medicin - - 1 1 10 

Data/IT 3 3 4 2 10 

Finans/Fastighet 2 1 1 2 9 

Detaljhandel 1 - 3 1 1 

Råvaror - - 3 1 - 

Telekom/Media 2 1 - - - 

Livsmedel - 1 - - - 

Energi - 1 - - - 

Totalt 12 8 14 8 45 

 


