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Abstract 

This paper provides evidence that sales growth decreases after the time of companies initial 

public offerings (IPOs). The data is from Stockholm stock exchange (OMX) and contains all 

companies that were introduced between 1999 and 2003. It shows that IPO pays for the 

growth in sales that was gained before the IPO rather than for growth after the IPO. This 

shows that ”window-dressing” in connection with IPOs is more of a rule than an exception.    

 

 

 

 

Sammanfattning 

Denna studie undersöker omsättningstillväxten i svenska företag i samband med 

börsintroduktionen (IPO). Studien undersöker detta genom att undersöka företagens 

omsättningstillväxt tre år före och tre år efter IPO:n, detta för att se när tillväxten sker i 

förhållande till IPO:n. Detta har gjorts genom att undersöka de 57 bolag som genomförde en 

IPO på Stockholmsbörsen under perioden 1999 till 2003 som klarade de utsatta kriterierna. 

Resultatet visar att företagen har en signifikant högre tillväxt före IPO än efter. Detta styrker 

teorin om att företagens ”window-dressing” i samband med börsintroduktionen för att ägarna 

ska få maximalt betalt. Det skall även nämnas att 21 observationer bland 16 företag har en 

tillväxt på över 100 % på ett år.  
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1. Bakgrund 

Enligt finansieringsteorin genomför företag en IPO i princip för att de skall ha tillgång till nytt 

kapital (Ibbotson 1987). I emissionsprospekten står i stort sett alltid att emissionspengarna 

behövs och kommer att användas till företagets tillväxt. Här framförs i första hand att de gör 

en IPO av finansiella skäl (Rydqvist 1995). De företag som genomför en IPO är företag som 

befinner sig i branscher där de börsnoterade företagen har ett högt värde och en hög belåning 

(Pagano 1998), vilket dock kan tyda på att de behöver finansiering inte nödvändigtvis för 

tillväxt i första hand.  

 

I samband med att en IPO genomförs finns det i grunden tre intressenter, nämligen de tidigare 

ägarna, tecknarna till nya aktier och så kallade underwriters. I allmänhet betraktas samtliga tre 

som vinnare; de tidiga ägarna eftersom de realiserar stora vinster, de nya ägarna eftersom 

nynoterade bolag anses vara underprissatta och oftast börjar sin notering med att stiga på 

börsen, samt underwriters då företaget betalar en viss procentsats av emissionsbeloppet 

(Palepu 2007 sida 23-24), vilket brukar uppgå till relativt stora belopp. Dock brukar de i 

prospekten föra fram att det är för företagets bästa som börsnoteringen genomförs, vilket 

torde vara värt att ifrågasätta.  

 

Det finns redan en hel del forskning om varför företag går in på börsen och den brukar peka 

på att företagen för fram de finansiella anledningarna i prospekten. Detta gäller både i Europa 

och i USA även om de ofta är två olika typer av företag som börsintroduceras på dessa 

marknader. Studierna påvisar att de europeiska bolagen är i snitt sex gånger äldre och åtta 

gånger större än i USA (Pagano 1998). Sedan finns det klara kluster när företagen 

börsintroduceras (Rydqvist 1995) vilket också kan tyda på att de går in på marknaden när det 

är möjligt att få högst pris för företaget och inte när företaget de facto behöver färskt kapital. 

 

1.1. Problembakgrund och problemformulering  

Det finns många sätt att studera hur företag beter sig i samband med IPO, det som varit bland 

det vanligaste har varit kring underprissättning, det vill säga hur bolagen är värderade i 

förhållande till sin introduktionskurs (Ibbotson 1987). Dock säger detta inget om hur företaget 

mår till följd av en IPO. För att få fram det så finns det ett antal olika nyckeltal som kan säga 
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det, dock så har alla de sin grund i fundamentala data som inte säger så mycket om de inte 

jämförs med något.  

 

Tillsammans med ett bolags räntabilitet är dess tillväxt den faktor som avgör bolagets 

underliggande värde (Palepu 2007). Tillväxten är det som gör att ett företag utvecklas och är 

en essentiell ingrediens för att väcka intresset hos investerkollektivet. Ett av de vanligaste 

tillväxtmåtten är omsättningstillväxten, som även är direkt jämförbar med landets tillväxt som 

främst mäts genom BNP. Eftersom en IPO inte utgör en naturlig del av ett företags 

tillväxtutveckling torde det vara ytterst intressant att undersöka dess påverkan på tillväxten i 

företagen.   

 

Detta leder till att problemformuleringen i studien blir följande:   

”Påverkar IPO tillväxten i de berörda företagen?” 

 

1.2 Ordlista 

Här nedan följer definitioner som de används i denna studie: 

B/M – Substansvärde/Marknadsvärde (Book-to-market) 

BNP – Bruttonationalprodukten, det vill säga summan av ett lands varor och tjänster som 

produceras i ett land under ett givet år 

EPS – Vinst per aktie (Earnings per share) 

Ex ante – Före börsintroduktionen 

Ex post – Efter börsintroduktionen 

Exit – Stora försäljningar av innehavet i företaget 

IPO – Börsintroduktion med nyemission riktad mot allmänheten (Initial Public Offering) 

Kluster – När flera företag under en kort period gör samma sak 

P/E – Pris per Aktie/Vinst per aktie (Price-to-earnings) 

Tillväxt – Omsättningstillväxt om inget annat nämns  

Underwriters – Finansiella mellanhänder som underlättar företagens IPO 

Övertillväxt – Tillväxt som överstiger BNP-tillväxten 
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2. Syfte 
 
För att ha möjlighet att kunna undersöka problemet så måste det göras mer undersökningsbart 

och då kommer syftet in och det kommer att leda till tre hypoteser där bara en av dem kan 

stämma. Studien har som syfte att undersöka alla svenska bolag som genomfört en IPO på 

Stockholmsbörsen under åren 1999-2003. Fokus kommer att ligga på jämförelsen av 

omsättningstillväxten tre år ex ante – tre år ex post för bolagen för att pröva nedanstående 

hypoteser:  

 

H0: IPO påverkar inte tillväxten – (µ1 – µ2 = d0) 

H1: IPO finansierar framtida tillväxt – (µ1 – µ2 < d0) 

H2: IPO finansierar tidigare tillväxt – (µ1 – µ2 > d0) 

 

Hypoteserna är framtagna ur teorierna presenterade i teoriavsnittet 

 

3. Metod och avgränsning 

I detta avsnitt kommer det att tas upp hur undersökningen gick till väga, samt hur själva 

arbetet bakom empirin tagits fram.   

 

3.1 Veteskapligt angreppssätt  /  Undersökningsmetod 

Studien är av deduktiv hypotesprövande karaktär. Datainsamlingen har bestått av 

sekundärdata i form av omsättningsstatistik. Datan är framtagen från databaser och 

årsredovisningar för att sedan sammanställas och justeras.   

 

Omsättningstillväxten för de aktuella åren har beräknats utifrån insamlade data enligt 

följande:  

(OMS1-OMS0)/OMS0 

 

För att höja studiens validitet är det nödvändigt med något lämpligt jämförelsemått att justera 

omsättningstillväxten. I och med att BNP-tillväxten i princip grundar sig i de underliggande 

företagens tillväxt har detta mått ansetts mest lämpligt. De undersökningar som gjorts tidigare 

har använt branschdata som justering, men i detta fall skulle det vara problem då ett antal av 

företagen i studien är så pass stora att de har en stor direkt påverkan på sitt branschindex. 
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Därför valdes istället BNP-tillväxten för att den är ett mildare justeringsmått samt att inget av 

företagen är så pass stora att de direkt påverkar den.  

 

Från den beräknade tillväxten har sedan den årliga nominella BNP-tillväxten subtraherats för 

de aktuella åren. Nominell BNP har använts vid justering eftersom omsättningssiffrorna är 

nominella för att inte inflationen ska påverka.  

 

Då BNP-tillväxten är ett mått på en normal tillväxttakt för ett företag i det givna landet, utgörs 

samtliga tillväxtdata i studien av abnormal growth, övertillväxt, det vill säga den tillväxten 

som över- eller understiger den normala tillväxttakten.    

 

Den statistiska signifikansen mellan tillväxten ex ante och ex post avgörs genom 

hypotesprövning i form av z-test. 

 

3.2 Litteraturstudie 

För att få fram relevanta underlag till undersökningen påbörjades litteraturstudien med 

sökningar i de ekonomiska databaserna JSTOR, Affärsdata och Business Source Elite. För att 

få fram relevanta artiklar.  När det kommer till teorin så är den baserad på tre artiklar som har 

undersökt anledningen till att företag går in på börsen i Italien, Sverige och USA (för mer 

information gå till Teoridelen).  

 

3.3 Val av undersökningsperiod 

Valet av noteringsåren 1999-2003 grundar sig i att denna period var under IT-bubblan vilken 

hade tillväxt som den främsta investeringsanledningen. Eftersom undersökningen är både tre 

år ex ante och ex post så blir det en relativt lång tidsperiod, 1996-2006, som studerats. Där 

samtliga har data från före under och efter det att IT-bubblan sprack (Krus 2003). De tidigare 

undersökningarna har varit under längre perioder men de har varit under perioder när världen 

– och framförallt finansmarknaderna – såg annorlunda ut både före den informations-

teknologiska revolutionen samt före den globaliseringsvåg som har genomförts sedan dess. 

Detta leder till att data före denna period inte nödvändigtvis hade stärkt undersökningens 

reliabilitet och validitet.     
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3.4 Operationalisering  

För att kunna genomföra denna undersökning har OMX först kontaktats för att få fram 

samtliga företag som börsintroducerades under den utvalda perioden. När listan var framtagen 

fanns 104 bolag under perioden, dock med ett stort antal som skulle sållas bort i denna studie. 

Nedan följer punktvis de kategorier som sållats bort från ursprungslistan: 

• De bolag som blott bytt lista inom Stockholmsbörsen  

• De bolag som kommit från andra handelsplatser  

• De bolag som inte hade en omsättningshistorik för samtliga tre år före introduktionen  

• De bolag som avnoterats under de tre första åren efter börsintroduktionen  

• De bolag som köp upp ett börsnoterat bolag för att sedan gå in på börsen själva 

• De bolag som hade dotterbolag på börsen som de tog tillbaka för att låtta 

moderbolaget/koncernen gå in istället 

• Utländska bolag  

• De bolag som inte går att jämföra på grund av brutna räkenskapsår 

 

För att få fram omsättningsdata så har främst databaserna Amadeus och Trust använts, och 

där dessa databaser inte har varit tillräckliga så har de kompletterats med årsredovisningar, 

dels från Cision Newsroom, dels från de individuella bolagens investor relations-sidor. Detta 

för att få en så bred bild som möjligt.   

 

3.5 Extremvärden  

Även om det förekommer extremvärden (över 100 % i tillväxt på ett år) i denna undersökning 

exkluderas de inte i studien eftersom det de facto är den abnormala tillväxten studien ska 

fånga upp. Dessutom är sådana tillväxtsiffror inte alls ovanliga i samband med 

börsintroduktioner vilket diskuteras vidare i bland annat teori- och empiriavsnitten. För att 

kolla vilken påverkan extremvärldena ändå har på undersökningen redovisas även 

medianvärdena på de aktuella siffrorna. 

 

3.6 Metodkritik 

Ett vanligt klagomål som i allmänhet riktas mot denna typ av studier är att antalet 

observationer var otillräckligt eller att perioden för observationerna var för kort. Däremot kan 

ett flertal lika stora problem med studier som sträcker sig långt bak i tiden vara till exempel 
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att finansmarknaden inte såg likadan ut, företagen såg annorlunda ut, samt svårigheten att 

hitta data.  

 

Den kritiken som kan riktas mot denna studie kan vara det att antalet parametrar som mätts är 

få och att det borde finnas mer nyckel tal så som P/E - tal B/M och EPS. Dock har tidigare 

studier visat att dessa utvecklas på samma sätt som företaget (Bahrat 1994) och det är även 

logisk om man tänker efter då omsättningen är fundamentet som ligger till grund för de flesta 

andra mått, även om den oftast kan röra sig snabbare än de andra då det oftast kostar att öka 

sina intäkter vare sig det är investeringar i maskiner, människor, nya företag och/eller går in 

på nya marknader. Samt skulle nyckeltalen förbättras utan att omsättningen växer så betyder 

det bara att företaget bevakar sin plats på marknaden vilket kan vara bra men då finns inte 

heller någon anledning till att införskaffa nytt kapital vilket rent teoretiskt är huvudorsaken 

för att göra en IPO.    

 

3.7 Källkritik 

Att bara använda sekundärdata medför alltid en risk, till exempel att någon har tagit fram 

datan för att bevisa något särskilt. Den typ av sekundärdata som används här kan visserligen 

misstänkas att företagen själva kan ha flera olika incitament för att de skall se ut som den gör. 

Dock så måste dessa bolag rapportera enligt lagar och noteringsregler, vilket i princip leder 

till att denna faktor inte borde utgöra någon större risk i studien.  

 

En nackdel samt potentiell risk med de tillämpade metoderna var avsaknaden av en enda källa 

med data från samtliga bolag för samtliga år, vilket medförde en hög grad av manuella 

observationer och registreringar. Det går därför inte att helt utesluta att det kan föreligga några 

som helst orättvisande siffror i studien, eller något bolag som inte hörde till urvalsgruppen, 

eller fler bolag som skulle ha varit med. Emellertid utgörs studien av ett relativt högt antal 

observationer, vilket borgar för en god reliabilitet. 

 

De artiklar som används för att få fram teorierna var bra, dock hade det varit en fördel om de 

använt samma justeringar i alla och samma som denna studie.  
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4. Teori  

De teorier som redovisas i detta avsnitt kommer att vara de som ligger till grund för analysen i 

påföljande kapitel. Dessa teorier är baserade på tre separata artiklar som handlar om IPO i 

Europa (studier om Sverige och Italien) samt USA. Här kommer de väsentliga delarna i dessa 

tre tas upp och vilka slutsatser som kan dras från den tiden för att sedan i analysen kunna se 

vilken som bäst förklarar den insamlade empirin. 

 

4.1 Anledningar att börsintroduceras 

Företagen i Sverige gör främst en IPO av finansiella anledningar (Rydqvist 1995). Den stora 

skillnaden när det kommer till att börsintroduceras i USA och Europa är hur mogna företagen 

är. Detta syns på att de Europeiska företagen är sex gånger äldre och åtta gånger större än de 

amerikanska (Pagano 1998). Vad detta säger är att det finns klara skillnader mellan de 

Europeiska och USA-baserade företagen.  

 

Det finns även skillnader mellan de bägge lägrens kapitalmarknader då det brukar talas om en 

anglosaxisk och en kontinental sådan. Med anglosaxisk menas i första hand den amerikanska, 

men även de andra anglosaxiska länderna såsom England. Deras kapitalmarknad ser 

annorlunda ut i förhållande till den kontinentala, det vill säga den kontinentala europeiska. 

Den anglosaxiska traditionen grundar sig i att det är vanligare att företagen tidigt tar in 

utomstående investerare som tar en del av företaget, medan företagen på den kontinentala 

marknaden snarare finansierar sin verksamhet genom lån (Pagano 1998). Detta visar att de 

bägge kreditmarknaderna ser olika på att låna till företag samtidigt som investerare ser olika 

på när de bör gå in i företag, vilket i sin tur även leder till olika syn på börsen i allmänhet.     

 

Det finns flera anledningar bakom att företag går in på börsen. Den mest vedertagna orsaken 

är att företaget ska komma åt nytt kapital, främst genom nyemissionen riktad till de nya 

ägarna. Förutom detta så får företagen på sätt och vis tillgång till kapital genom att de även får 

bättre lånevillkor efter att de börsnoteras (Pagano 1998). Här kan även nämnas att det finns en 

klar skillnad kring vad pengarna skall användas till, i USA finansierar det nya kapitalet 

framtida tillväxt, medan det i Europa finansierar en redan genomförd tillväxt (Pagano 1998, 

Rydqvist 1995). 
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Även om det både i Europa och USA ser att lönsamheten minskar samt nyckeltalen B/M, P/E 

och EPS minskar efter en börsintroduktion, vilket kan ses som att i båda fall har tillväxten 

varit orealistisk på lång sikt. Detta kan vara tecken på att det finns andra skäl att 

börsintroducera ett bolag än de som framförs. Detta resonemang är något som har berörts av 

alla tre studier (Pagano 1998, Rydqvist 1995, Bahrat 1994). Vad samtliga dessa för fram är att 

IPO kan vara en exitstrategi för ägarna, eller att de skall realisera en del av sitt kapital. Detta 

stöds av att det har visat sig att de tidigare ägarna i Sverige i snitt sålt av runt 50 % av sina 

aktier under tre första åren efter börsintroduktion (Rydqvist 1995).    

  

4.2 Tillväxt  

Företagen växer efter det att de går in på börsen. Den amerikanska tillväxten efter justering 

mot ett branschindex med 80 % (Bahrat 1994) medan de svenska växer med 26,5% (Rydqvist 

1995) vilket uppenbart är en markant skillnad mellan marknaderna. Som tidigare nämnts 

genomför de kontinentaleuropeiska företagen inte en IPO för att de skall finansiera framtida 

tillväxt och investeringar, utan istället för att rekapitalisera balansräkningen efter stora 

investeringar före börsintroduktionen (Pagano 1998). De amerikanska företagen fortsätter 

dock att investera och växa mer än branschsnittet (Bahrat 1994). Utifrån detta kan slutsatsen 

dras att det finns två tillfällen att ha sin huvudsakliga tillväxt; ex ante eller ex post i 

förhållande till IPO:n.  

 

Här kan man se skillnaderna på det kontinentala och anglosaxiska investeringsklimatet. De 

kontinentala marknadsaktörerna vill ha något som bevisligen är ett tillförlitligt företag på en 

tillförlitlig marknad medan de anglosaxiska inte kräver lika lång track record som de 

kontinentala. Detta grundar sig förstås till stor del i skillnader mellan anglosaxisk och 

kontinental lagstiftning, då den kontinentala kräver att företagen som ska börsintroduceras ska 

ha uppnått mer än vad den anglosaxiska lagen kräver (Pagano 1998). Det kan även ses som att 

de anglosaxiska företagen måste gå till börsen för att få kapital då kreditgivarna inte är lika 

generösa som de kontinentala och därmed behöver inte företagen gå in på börsen förän de 

anser sig vara redo.   
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4.3 ”Window-dressing” 

Vad samtliga tre artiklar talar om är att företagen försöker försköna siffrorna före en 

introduktion för att göra sig mer attraktivt för nya investerare. Samtliga tre artiklar visar att 

före så har de hög tillväxt och vinst som inte kan vara hållbara i längden (Pagano 1998, 

Rydqvist 1995, Bahrat 1994). Sedan sjunker vinsten för alla dessa efter det att företaget går in 

på börsen. Samtidigt syns det att ägarna minskar sitt innehav markant även om de försöker att 

behålla majoriteten av rösterna på olika sätt (Rydqvist 1995, Pagano 1998). Allt detta görs för 

att dra till sig investerare som skall betala ett så högt pris som möjligt medan ägarna vill få det 

att se ut som att företaget är underprissatt och att det utgör en bra investering.   

 

Vad detta säger är att det bara kan fungera på investerare till en viss nivå oavsett vilken typ av 

window-dressing som används (så länge som den är laglig) kan upptäckas i analyser, om de 

görs på lite sikt och att de ser till vad som kan vara rimligt. Eftersom hela detta koncept 

bygger på att något skall se bättre ut än vad det verkligen är. 

 

4.4 Användning av teorier  

Vad dessa artiklar berättar är att företag i Europa och USA tidigare har gått in på börsen av 

olika anledningar. De europeiska har gjort det för att betala för en tidigare tillväxt eller för att 

ägarna vill göra exit (H2: IPO finansierar tidigare tillväxt), medan de amerikanska företagen 

har gått in på börsen för att de behöver nytt kapital för att växa (H1: IPO finansierar framtida 

tillväxt). Om ingen av teorierna stämmer överens med observationerna, det vill säga om det 

inte går att utröna något statistiskt samband så accepteras nollhypotesen (H0: IPO påverkar 

inte tillväxten). 
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5. Empiri & analys 

Under noteringsperioden 1999-2003 kvarstod efter utsållningen 57 bolag fördelade över de 

aktuella åren enligt nedanstående diagram (diagram 1). 

 

Som framgår så fanns det inget bolag som klarade kriterierna för studien år 2003. Det är 

dessutom tydligt att det inte är någon jämn fördelning av företag åren emellan, utan att 

företagen är relativt koncentrerade till 1999-2001, vilket är fullt normalt med tanke på att 

börsintroduktioner normalt sett kommer i kluster som tidigare nämnts.  
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Sammanslaget för de aktuella åren ser övertillväxten för samtliga bolag ut som diagram 2 

nedan visar.   

 

Det är tydligt att tillväxten hos bolagen var högre ex ante jämfört med ex post. Den statistiska 

signifikansen i skillnaden säkerställs genom z-värdet som uppgår till 4,35***. Detta är 

beräknat med standardavvikelse på 48,4% ex ante samt 25,8% ex post. 

 

Mönstret på tillväxtkurvan ovan pekar på att teorin om window-dressing är trolig då tillväxten 

är som högst under de två åren ex ante samt det första året ex post, eftersom det är under den 

perioden bolaget måste se som bäst ut för att ägarna ska kunna få bra betalt när de säljer ut 

sina innehav. Dessutom visar siffrorna 41,6% > 10,0% att Sverige uppenbart följer det 

kontinentala mönstret att betala för en redan genomförd tillväxt, det vill säga att växa mer före 

IPO:n än efter. 
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Medianvärdena nedan påvisar extremvärdenas påverkan på resultatet, det vill säga att 

övertillväxten är lägre men att mönstret är detsamma, det är betydligt högre tillväxt ex ante 

jämfört med ex post i förhållande till IPO:n.  

 

 

Att den högsta tillväxten här är samtliga tre åren ex ante samt det första året ex post stöder 

starkt teorin om window-dressing i samband med börsintroduktionen och pekar på att Sverige 

tydligt är ett kontinentaleuropeiskt land som har högre tillväxt före IPO:n än efter. 
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Eftersom antalet bolag inte var jämt fördelat över de undersökta åren föreligger en risk för att 

resultatet inte blir rättvist, varför det är viktigt att titta närmare på de individuella åren. För de 

individuella noteringsåren redovisas de i nedanstående diagram 4 är det tydligt att tillväxten 

ökar från det tredje året före IPO (-3) till det andra året före IPO (-2) och går ner markant 

efteråt.  

 

 

År 2000 är det första året med såväl data ex ante som ex post. Det visar att de bolagen som 

genomförde IPO 1999-2001 då låg i högtillväxtperioden -2 till +1. För de bolagen som 

genomförde IPO år 2002 var år 1999 3 år innan IPO (dvs. -3) och var även de enda bolagen 

med en genomsnittlig negativ tillväxt det året (-10 %) medan de andra alla hade en positiv 

tillväxt på över 35 %. Bolag som gjorde sin IPO 2002 hade emellertid höjt sin tillväxt till 

61,4% för år -2 samt 44,6% för år -1 och hade då betydligt högre tillväxt än bolagen som 

genomförde IPO tidigare. Detta bekräftar ytterligare window-dressingmönstrena, samt 

faktumet att samtliga introduktionsår minskar sin tillväxt efter det att de kommit in på börsen 

om inte direkt så dock efter ett år påvisar, som tidigare nämnts, att Sverige är ett 

kontinentaleuropeiskt land med högre tillväxt före IPO. 
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6. Resultat 

Resultatet skall besvara syftet 

 
Som empirin bevisar så föreligger det en signifikant skillnad på omsättningstillväxten före 

och efter det att företagen har genomfört en IPO. Dock skall påpekas att 21 observationer 

bland 16 företag hade minst ett år med mer än 100 % i tillväxt. Att denna typ av tillväxt kan 

fortsätta är inte troligt (Palepu 2007) utan att den bör återgå till en mer normal nivå kan anses 

vara ett relativt säkert antagande.  

 

Att tillväxten sker i huvudsak före IPO’n istället för efter antyder att företagen kan syssla med 

någon typ av ”window-dressing”. Detta tyder i sin tur på att ägarna använder IPO:n som en 

typ av exit, vilket även andra studier har visat (Pagano 1998, Rydqvist 1995). Att detta 

resultat är pålitligt kan ses dels genom att det har genomförts ett z-test, samt genom att en 

uppenbar skillnad kvarstår när medianvärdena också granskas.  

 

Det främsta beviset för att se att företag växer i samband med IPO:n är de som gjorde sin IPO 

2002 då de andra företagens tillväxttakt minskade medans dessa ökade, för att sedan snabbt 

minska igen efter att IPO:n var genomförd. Dock ser alla kurvor relativt lika ut vilket tyder på 

att window-dressing är en hållbar teori i detta sammanhang.        

 

7. Slutsats 

Slutsatsen skall besvara problemet som lyder: ”Påverkar IPO tillväxten i de berörda 
företagen?” 
 
De svenska bolagen genomför en IPO för att betala för en redan genomförd tillväxt i enlighet 

med Hypotes 2. Detta är bevisat med en trestjärnig signifikans, det vill säga 99,9% 

sannolikhet. Vad detta säger för de berörda företagen är att IPO:n påverkar tillväxten och då i 

första hand ex ante, även om de efteråt också till en början har en tillväxt som överstiger 

BNP-tillväxten för att sista året övergå till negativ tillväxt i genomsnitt och enligt 

medianvärdena. Detta tyder på att IPO är positivt för tillväxten i företagen före introduktionen 

men att den höga tillväxten inte går att upprätthålla.  
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8. Diskussion och kritisk granskning 

Resultaten är vid första anblick slående tydliga, men det är desto mer intressant att diskutera 

huruvida perioden och/eller metoderna ger ett rättvist och representativt resultat. Å ena sidan 

råder det inget tvivel om att perioden runt millennieskiftet kan anses vara en tämligen 

extraordinär period med en bubbla som växte fram och sprack. Å andra sidan var det en 

period då bolagen mer än någonsin betonade målet om tillväxt framför lönsamhet (Krus 

2003), då man ansåg att omsättningstillväxten så småningom i princip garanterat skulle leda 

till högre lönsamhet. Detta leder till att denna studie visar på en intressant teori för de som 

intresserar sig för IPO:s, nämligen att den abnormalt höga tillväxt som sker med stor 

sannolikhet redan har inträffat och det som kommer efteråt är att ses som en mer normal 

utveckling.  

 

Vad denna undersökning kan tyda på är att window-dressing som verkar förekomma 

möjligtvis inte har utsatts för tillräckligt stor analys av de som jobbar med det. Det borde vara 

rimligt att den tillväxt som framkommit här inte kan vara rimlig i fortsättning utan att den 

måste gå mot en mer rimlig nivå, och eftersom det var så många företag som hade extrem 

tillväxt så tyder det troligtvis på att de köpt andra företag eller gjort andra typer av väldigt 

stora investeringar. Detta leder till att tillväxten inte kan vara rimlig samtidigt som det tar tid 

innan investeringar ger full utdelning eller ett uppköpt företag blir fullt integrerat och kan ge 

maximal avkastning.    

 

IPO är något som de som är inblandade i anser vara något bra för företaget officiellt. 

Samtidigt som företagen får en övertillväxt i samband med denna. Detta tyder på att det är 

något gott för företaget om tillväxt ses som ett självändamål. Samtidigt som det är bra för de 

andra inblandade parterna då detta är positivt för värderingen på företaget samtidigt som de 

framstår som bra tillväxtbolag med möjlighet till stor framtida vinst.       

 

8.1 Förslag till framtida forskning  

Vad som kan vara intressant att forska vidare i runt detta område är i första hand en större 

studie runt det område, som är gjort i denna både fler år och flera börser och marknadsplatser. 

Samtidigt skulle det vara intressant att se hur bra dessa investeringar i verkligheten var. 

Eftersom den perioden som undersöktes kan ses som speciell, samtidigt som fler börser går 
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samman, kommer detta att leda till mer likartade eller att de nationella särarterna kommer att 

fortsätta att existera. Det skulle även vara intressant om det användes flera variabler för att 

beräkna tillväxt och framgång med en IPO. Samtidigt skulle det vara intressant att se hur 

utvecklingen i företagen var i förhållande till hur prognoserna ser ut i prospekten för att se om 

det är någon skillnad mellan olika branscher varför företagen gör en IPO och hur dessa olika 

bolag ser ut. 
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10. Bilagor 
Nominell BNP Mkr  Förändring          

1996 1 852 092          
1997 1 927 001 4,0%        
1998 2 012 091 4,4%        
1999 2 123 971 5,6%        
2000 2 249 987 5,9%        
2001 2 326 176 3,4%        
2002 2 420 761 4,1%        
2003 2 515 150 3,9%        
2004 2 624 964 4,4%        
2005 2 735 218 4,2%        

        3 årigt genomsnitt  

BNP-JUST. OMSÄTTNINGSTILLVÄXT 3 2 1 -1 -2 -3 ex post ex ante  e.p^2  e.a^2 

NOCOM AB -50,3% 17,4% 19,0% 21,5% -31,2% 4,8% -4,63 -1,60 21,39 2,56

CTT Systems AB 62,1% -49,8% 410,7% 494,4% -51,1% -15,8% 141,03 142,52 19 888,12 20 310,81

SECTRA AB 50,7% 21,7% 9,9% 7,0% 32,3% 32,9% 27,42 24,06 751,89 578,95

Telelogic AB -29,1% 66,3% 170,8% 72,8% 64,8% 54,8% 69,34 64,14 4 807,65 4 114,56

Know IT AB -24,8% -21,2% -14,5% 13,7% 108,4% 104,7% -20,16 75,59 406,55 5 713,65

Capona AB (Home Properties AB) -6,7% 1,0% 7,2% 7,2% -2,0% -2,8% 0,49 0,78 0,24 0,61

HiQ International AB -20,0% 18,1% 75,5% 41,8% 30,0% 32,4% 24,55 34,72 602,52 1 205,81

Kungsleden AB 20,2% 29,0% 3,4% 51,2% 13,6% -48,7% 17,52 5,38 306,91 28,94

DV Sweden AB (Digital Vision) -31,4% -20,6% -29,4% -32,0% 70,6% 13,8% -27,17 17,49 738,25 306,03

Modern Times Group MTG AB -10,0% 14,5% 15,0% 19,4% 24,8% -8,6% 6,50 11,85 42,27 140,53

Wilh. Sonesson AB (Midelfart Sonesson) 12,1% 64,0% 15,1% 1,7% 10,9% 0,1% 30,39 4,20 923,28 17,68

All Cards Service Center - ACSC AB 3,7% 15,1% 60,1% 19,7% -6,4% 35,6% 26,29 16,32 691,38 266,24

ReadSoft AB -8,4% -1,8% 66,4% 62,6% 46,0% 98,4% 18,72 69,00 350,50 4 761,55

Poolia AB -28,1% 9,5% 82,3% 92,7% 69,1% 75,0% 21,26 78,95 451,95 6 232,45

NOVOTEK AB 32,0% 6,6% -0,8% 23,0% 15,8% 10,0% 12,58 16,29 158,21 265,37

ProAct IT Group AB -10,4% 23,0% 46,9% 37,4% 158,7% 83,9% 19,83 93,31 393,10 8 707,00
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Duroc AB -2,7% -9,7% 43,6% 91,5% 369,7% 250,1% 10,40 237,10 108,23 56 214,20

Clas Ohlson AB 24,4% 23,0% 22,7% 16,9% 10,6% 4,4% 23,36 10,65 545,50 113,45

Proffice AB 6,6% 14,6% 63,2% 56,4% 76,7% 85,9% 28,15 73,02 792,42 5 332,28

A-Com AB -76,6% 22,2% 73,3% 7,9% 54,4% 52,3% 6,29 38,21 39,55 1 460,20

CyberCom Group AB -17,0% 7,4% 80,4% 92,5% 131,9% 138,6% 23,59 120,99 556,69 14 638,06

Q-Med AB 39,2% 57,2% 63,0% 62,0% 148,4% 24,2% 53,12 78,16 2 821,96 6 108,89

MultiQ International AB 4,3% 0,9% 32,5% 82,8% 93,5% 69,7% 12,58 81,97 158,15 6 719,84
           

Micronic Laser Systems AB -17,7% -33,0% -4,1% 224,1% -26,1% -2,2% -18,26 65,28 333,47 4 261,98

JC AB -9,5% -7,5% 10,3% 9,3% 1,9% 6,3% -2,24 5,86 5,01 34,30

Traction AB -6,8% -10,8% -40,0% 54,4% 6,7% 0,1% -19,21 20,41 369,04 416,55

Cash Guard AB -38,9% -10,5% 116,4% 50,8% 575,8% -75,9% 22,32 183,56 498,04 33 693,00

Mekonomen AB 26,4% 31,9% 29,8% 18,4% 32,7% 0,4% 29,39 17,16 863,75 294,57

Feelgood Svenska AB -3,0% -8,9% 27,7% 38,4% 175,0% 116,6% 5,28 109,97 27,87 12 093,47

Beijer Electronics AB -2,5% -3,8% 6,8% 15,0% 2,8% 2,6% 0,16 6,79 0,02 46,14

Telia AB 36,7% -11,1% 0,8% 12,4% -13,5% 14,4% 8,79 4,46 77,27 19,86

Axis AB -11,7% -6,8% 37,7% -34,9% 18,2% 3,3% 6,41 -4,49 41,12 20,17

Hagströmer & Qviberg AB (HQ) 8,0% -29,0% -49,4% -23,9% 90,3% -2,7% -23,48 21,23 551,19 450,52

I.A.R. Systems AB -29,0% -11,9% 7,6% 34,7% 25,0% 93,9% -11,09 51,23 122,96 2 624,26

AudioDev AB 24,9% -5,8% -12,4% 36,7% 101,1% -32,5% 2,22 35,10 4,95 1 232,11

Eniro AB -1,4% 1,0% 48,1% 7,5% 14,3% 1,9% 15,91 7,90 253,03 62,46

ORC Software AB -13,4% 21,8% 55,0% 51,0% 98,1% 37,3% 21,15 62,13 447,51 3 860,54

NeoNet AB -25,2% -7,6% 17,2% 86,3% 15,8% 100,4% -5,18 67,46 26,87 4 551,07

TMT One AB (Custos AB) -7,3% -5,6% 0,1% -6,8% -4,1% -7,3% -4,26 -6,06 18,18 36,69
           

Sensys Traffic AB -12,1% 63,4% 7,0% 21,5% -58,8% 29,5% 19,44 -2,61 378,07 6,79

Metro International S.A. -14,2% 31,8% 28,6% 15,6% -17,4% -1,8% 15,40 -1,18 237,08 1,39

Studsvik AB -5,7% 7,3% 9,5% 4,4% -0,3% 21,4% 3,69 8,52 13,60 72,53

Carnegie & Co AB, D 22,0% -20,2% -30,4% -16,6% 91,0% 29,5% -9,52 34,62 90,71 1 198,83
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BTS Group AB 22,6% -9,7% -16,6% 7,6% 26,5% 11,8% -1,24 15,33 1,53 235,01

Bioinvent International AB -16,9% -27,3% 45,3% 129,5% 123,9% -28,1% 0,36 75,10 0,13 5 640,06

Pergo AB -5,3% -16,7% -17,3% -0,7% -3,7% 4,8% -13,10 0,15 171,63 0,02

rnb Retail and Brands AB -7,1% 27,5% 72,9% -22,5% 177,3% -93,9% 31,12 20,34 968,27 413,59

Vitrolife AB -30,6% 32,1% -1,5% 19,0% 105,2% 36,9% 0,00 53,71 0,00 2 884,38

AcadeMedia AB 95,2% -11,1% -15,2% 13,8% -42,2% 14,7% 22,98 -4,57 528,20 20,91

Addtech AB 5,2% -6,8% -7,7% -9,1% 17,7% 11,7% -3,07 6,80 9,40 46,23

Sigma AB 11,3% -37,8% -24,7% 37,4% 102,4% 38,3% -17,07 59,36 291,46 3 524,09

Billerud AB -2,0% -5,0% -1,8% 0,4% 17,8% -6,9% -2,92 3,77 8,51 14,19
           

Alfa Laval AB 4,2% 3,8% -8,7% -12,4% 167,6% -64,4% -0,21 30,27 0,04 916,03

Diamyd Medical AB -68,4% 6,8% -27,9% 205,1% -0,5% 37,8% -29,86 80,80 891,32 6 528,65

Intrum Justitia AB -5,1% -4,9% -0,9% 15,8% 33,6% 5,8% -3,64 18,41 13,25 338,84

Nobia AB 5,4% 17,9% -6,8% 11,9% 98,3% -5,2% 5,47 35,03 29,91 1 227,01

Ballingslöv AB -0,8% 2,0% 1,2% 2,7% 7,8% -24,0% 0,77 -4,53 0,60 20,48

Summa       568 2 370 42 831 230 026

Medeltal -2,3% 4,6% 27,6% 41,1% 59,7% 24,0% 10,0 41,6  

Standardavvikelse       25,8 48,4  

Medeltal 1999 -2,6% 13,4% 57,2% 58,4% 62,6% 47,6% 25,8% 48,4%  

Medeltal 2000 -4,4% -6,1% 15,7% 35,8% 69,6% 16,0%    

Medeltal 2001 4,8% 2,1% 3,7% 15,4% 41,5% 5,2%    

Medeltal 2002 -12,9% 5,1% -8,6% 44,6% 61,4% -10,0%    
           

Medel 3 år ex ante / ex post 10,0%   41,6%      

Median 3 år ex ante / ex post 1,0%   18,2%      

           

           

Medel 3 år ex ante / ex post (1999) 22,7%   56,2%      

Medel 3 år ex ante / ex post (2000) 1,7%   40,5%      
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Medel 3 år ex ante / ex post (2001) 3,5%   20,7%      

Medel 3 år ex ante / ex post (2002) -5,5%   32,0%      
           
Median -5,3% 1,0% 9,9% 19,0% 26,5% 11,7%    

Median 1999 -6,7% 14,6% 43,6% 37,4% 46,0% 32,9%    

Median 2000 -7,1% -7,5% 9,0% 26,6% 17,0% 2,3%    

Median 2001 -5,3% -6,8% -1,8% 7,6% 17,8% 11,8%    

Median 2002 -0,8% 3,8% -6,8% 11,9% 33,6% -5,2%    
           

Z-värde 4,352904          
 


