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Abstract 
 
Title: Is sales growth affected of an IPO - A quantitative study of companies’ 

revenue growth as a result of an IPO on Nasdaq OMX Stockholm. 
 
Authors: Therese Lewenstedt and Robin Doyle 
 
Mentor:  Maria Smolander 
 
Subject: Business Economics - Bachelor Thesis in Finance 
 
Purpose: The purpose of this study is to examine the relationship between IPO and 

revenue growth of primary-listed companies on Nasdaq OMX Stockholm. The 
study is limited to examining the listing’s impact only on sales growth, during 
a period of seven years.  

 
Theoretical 
Framwork  The theoretical framework applied in the study aims to answer the purpose 

and research questions. In this study previous research is of great importance.  
 
Methodology: The study is based on a quantitative research approach with statistical 

elements. The study is conducted through the collection of annual reports of 
listed companies from the database Retriever Business. The data are analyzed 
by linear regression and ensured statistically through hypothesis tests. 

 
Result: The empirical data which is based on the data collected from Retriever 

Bussines is illustrated in three linear regression including the seven years of 
research and is thereafter tested statistically. We can statistically secure the 
relationship in two out of three regressions.  

 
Conclusion: The conclusions of the studie are based on an analyze of regressions where the 

relationship between sales growth and time is illustrated. The finding is a 
positive relationship between the IPO and increased revenue growth, for 
primary listed companies on Nasdaq OMX Stockholm  

 
Key words:   Turnover, Initial Public Offering, Nasdaq OMX Stockholm, Sales Growth 
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Sammanfattning 
 
Titel: Påverkas omsättningstillväxten av en börsnotering - En kvantitativ studie av 

företags omsättningstillväxt till följd av en börsnotering på Nasdaq OMX 
Stockholm. 

 
Författare: Therese Lewenstedt och Robin Doyle 
 
Handledare: Maria Smolander 
 
Ämne:  Företagsekonomi - Kandidatuppsats inom finansiering 
 
Syfte:  Att undersöka sambandet mellan börsnotering och omsättningstillväxt hos 

primärnoterade företag på Nasdaq OMX Stockholm. Studien avgränsas till att 
undersöka noteringens påverkan endast på omsättningstillväxten, under en 
sjuårsperiod. 

 
Teori: Den teoretiska referensramen som appliceras i studien är till för att besvara 

syftet och forskningsfrågorna. Studien använder sig främst av tidigare 
forskning som bas. 

 
Metod: Studien utgår från en kvantitativ forskningspunkt med statistisk tyngd. 

Undersökningen genomförs genom insamling av årsrapporter från 
börsnoterade företag från databasen Retreiver Business. Datan analyseras 
genom linjär regression och säkerställs statistiskt genom hypotesprövningar.  

 
Empiri:  Empirin baseras på den insamlade datan från Retriver Bussines, som sedan 

gestaltas i tre regressionsanalyser för sjuårsperioden som sedan testas 
statistiskt. I två av de tre regressionerna kan vi statistiskt säkerställa 
sambandet. 

 
Slutsats: Studien slutsatser grundar sig i regressionsanalyserna där sambandet mellan 

omsättningstillväxt och tid illustreras. Av studien kan slutsatsen om ett positivt 
samband mellan börsnotering och ökad omsättningstillväxt dras, för 
primärnoterade företag på Nasdaq OMX Stockholm. 

 
Nyckelord:  Omsättning, börsnotering, Nasdaq OMX Stockholm, IPO, Omsättningstillväxt  
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1. Inledning 

Nedan presenteras en omfattande beskrivning till den bakomliggande problematiken hos 
undersökningen vilken inkluderar en diskussion kring tidigare forskningar och deras koppling 
till ämnet. Diskussionen utmynnar i en redogörelse av syfte och undersökningsfrågor vilka lyfter 
fram kärnan i forskningen. 
 
1.1 Bakgrund 
Ett företag kan tas i form av exempelvis aktiebolag, enskild firma eller kommanditbolag och 
gemensamt för dessa är företagens förmåga att skapa vinst, det vill säga dess överlevnadsinstinkt 
(Företagsekonomi, 2001). Konkurrensen mellan företagen möts i innovationer, 
kunskapsuppbyggnad, utbildning, produktions- och ekonomiskutveckling. Den ekonomiska 
utvecklingen har resulterat i att ägandet av företag baseras på aktier samt att värdet på ett företag 
kan förbättras genom ökat kapital. Konkurrens ger upphov till utveckling och enligt Donaldson 
(1984) sker företagsutveckling genom att förvalta “corporate wealth”.  Donaldson redogör för 
motiv till ledningens beteende där överlevnad är det viktigaste. Donaldson hävdar att tillväxt är 
grundläggande för corporate wealth, samt för företagets långsiktiga överlevnad. Utveckling av 
företag kan ske genom ett flertal olika sätt, däribland genom, fission eller börsintroduktion 
(Röell, 1996; Pagano, 1998). Fusion innebär att ett företag tar över ett annat aktiebolags 
tillgångar, skulder och förpliktelser, medan vid en fission överlåts dem (Bolagsverket, 2012). 
Börsintroduktion skiljer sig från fusion och fission genom att företaget bjuder ut sina aktier till 
allmänheten via en öppen marknad, detta för att införskaffa kapital som ger upphov till 
utveckling. 
 
En börsintroduktion, IPO (Initial Public Offering) definieras enligt Brealey et al. (2013) som 
första gången aktierna i ett bolag görs tillgängliga för handel på en publik handelsplats. För att 
bolag ska kunna genomföra en IPO krävs en reglerad marknad. Denna marknad kallas för börs 
och i Sverige finns bland annat Nasdaq OMX Nordic. Nasdaq Nordic består av fyra lokala 
börser, dessa finns i Danmark, Sverige, Finland och Island.  Stockholmsbörsen ägs idag av 
NASDAQ OMX som förser företag med kapital och investerare med attraktiva 
investeringsalternativ (Nasdaq OMX Nordic, 2015), vilket skapar möjligheter att på ett 
alternativt sätt införskaffa kapital till företagets expansion (Grundvall et al., 2007). Forskare är 
däremot oeniga i fråga kring motivet till börsintroduktion, där Pagano (1998) menar på att 
introduktionen grundar sig i att återbalansera höga investeringar och tillväxt istället för att 
finansiera framtida investeringar.  
 
Börsnotering ger upphov till effekter exempelvis expansion, marknadsvärde, ökad motivation 
hos anställda samt förändringar i omsättningstillväxt. När företaget signalerar intentionen att 
växa genom en IPO kan det leda till ökad motivation och produktivitet. Enligt 
marknadsföringsteorier leder börsnoteringen till ökad igenkänning hos konsumenter och andra 
intressenter vilket potentiellt kan påverka intresset för företaget likväl som företagets 
konkurrensfördel (Röell, 1996). Detta i sin tur skulle potentiellt kunna öka omsättningen i 
företaget. I kombination med att omsättningstillväxt utan stöd av nyckeltal, indikerar företagets 
välmående, utgör det en intressant grund för att bedriva fortsatt forskning i ämnet (Röell, 1996).  
 
Hur tyr sig då ett företag efter en börsintroduktion, leder det till ökad omsättning? Aslan och 
Kumar (2011) påvisar att företagets försäljning ökar markant efter en börsintroduktion likväl 
som att Filatotchev och Piesse (2009) hävdar att omsättningstillväxten är som störst i anslutning 
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till noteringen. Pagano (1998) anser att det finns föga forskning inom området och lägger därför 
vikt vid att orsakerna för notering, som infinner sig både före och efter, bör studeras.  
 
1.2 Problemdiskussion 
Fenomenet IPO är ett ämnesområde som forskats brett och skapar därför en nyfikenhet att på 
ett djupare plan finna intresset för fenomenet. Företag byggs på kapital och söker ständigt 
alternativa tillvägagångssätt för att införskaffa det, ett alternativ kan då vara IPO (Röell, 
1996). Forskare som har studerat fenomenet IPO hävdar att ett statistiskt samband mäts 
genom korrelation (Lantz, 2009). Carpenter och Rondi (2006) studie av italienska och 
amerikanska företag resulterade i skillnader dem emellan i omsättningstillväxt efter 
genomförd IPO.  Omsättningstillväxten är dessutom betydelsefull för företagets överlevnad, 
där omsättningen kan uttrycka företagets prestation (Johansson & Runsten, 2005).  

Inom managementlitteratur läggs allt större vikt vid att IPO är en viktig del av företagets 
livscykel hos privata företag, och först efter att företaget har etablerat sig på marknaden kan de 
påbörja expansionsfasen (Piesse & Filatotchev, 2009). Fama och French (2004) poängterar att en 
IPO är det tillfälle som förser ett företag med kapital vilket tillåter dem att växa. Kapital som 
införskaffas genom IPO kan användas för att utveckla befintliga och nya möjligheter som stöttar 
innovation och tillväxt (Carpenter, Pollock & Leary, 2003). Omsättningen påverkas direkt av 
organisatoriska förändringar (Autio et al, 2000). För många företag fungerar IPO som en 
språngbräda för en snabb expansion av försäljning, med andra ord omsättningen (Piesse och 
Filatotchev, 2009). Trots erkännandet av betydelsen hos en IPO finns det mager forskning i 
ämnet likväl som de långsiktiga effekterna av en IPO för primärnoterade företag.  

IPO är positivt associerad med omsättningstillväxten och ger företag möjlighet att växa vilket i 
sin tur ökar lönsamheten efter introduktionen (Fama & French, 2004; Aslan & Kumar, 2011). 
DeGeorge och Zeckhauser (1993) fann däremot i sin studie att omsättningen var högre inför en 
IPO för att sedan minska efter noteringen. Motstridigheterna i tidigare forskning presenterar en 
anledning till att studera omsättningstillväxten innan samt efter en IPO. I denna studie kommer 
en undersökningsperiod om sju år, varav två år innan respektive fem år efter börsnoteringen, att 
analyseras i enlighet med Ritters (1991) önskemål om att företags prestationer efter IPO ska 
undersökas på lång sikt. Tillsammans med Paganos (1998) yrkande för en grundläggande 
orsaksanalys föreligger det incitament till att studera vilken effekt börsnotering har på 
omsättningstillväxten hos svenska primärnoterade företag på Nasdaq OMX Stockholm. En 
primärnotering sker när företaget i fråga noterar sina aktier på marknaden för första gången och 
har därmed inte förflyttats från en annan marknad eller noterats genom fusion. Genom att 
avgränsa studien till att undersöka företagens primärnotering kan en djupare forskning bedrivas 
för att undersöka effekterna av en förstagångsnotering när företaget i fråga ännu inte har fångat 
upp effekterna/fördelarna av en IPO. På detta sätt kan skillnader mellan privata och publika 
företag urskiljas och denna skillnad uttrycker marknadens (börsnoteringens) effekt på företagets 
omsättningstillväxt.  
 
1.3 Problemformulering 
Forskningen ämnar undersöka huruvida börsnotering av ett bolag ger upphov till förändringar i 
bolagets omsättningstillväxt.   
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1.4 Undersökningsfrågor 
• Vad har företag noterade på Nasdaq OMX Stockholm för omsättningstillväxt före 

respektive efter börsnoteringen? 
• Hur stark korrelation föreligger mellan primärnoterade företag och omsättningstillväxt? 
• Hur ser omsättningstillväxtens utveckling ut under en sjuårsperiod?  

 
1.5 Syfte 
Syftet är att undersöka sambandet mellan börsnotering och omsättningstillväxt hos 
primärnoterade företag på Nasdaq OMX Stockholm.  
 
1.6 Avgränsning 
Denna studie avgränsas till att undersöka primärnoterade företag på Nasdaq OMX Stockholm 
under en sjuårsperiod, samt endast noteringens påverkan på omsättningstillväxten.  
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2. Metod 

Följande kapitel presenterar den vetenskapliga utgångspunkten samt en tydlig redogörelse 
för forskningens metodiska tillvägagångssätt. Reliabilitet och validitet redogörs följt av ett 
källkritiskt resonemang för att sedan avslutas med en diskussion kring motiv och lämplighet 
av metod. 

 

2.1 Forskningsansats 
Den här studien har sin utgångspunkt i den kvantitativa metoden och fokuserar på att samla in 
numerisk data för att genom en objektiv analys förklara ett specifikt fenomen. Aliaga och 
Gunderson (2002) förklarar kvantitativ metod som följande: 
 

”Explaining phenomena by collecting numerical data that are analyzed using 
mathematically based methods in particular statistics.” 

 
Denna metod lämpar sig väl tillsammans med ett deduktivt arbetssätt där slutsatser dras från 
givna premisser för att härleda de statistiska sambanden (Bryman & Bell, 2005). Det 
deduktiva tillvägagångssättet återfinns under den kvantitativa metoden och styrker 
forskningens metodval ytterligare. Genom att utgå från teorier om börsnoteringar och 
omsättningstillväxt för att sedan undersöka specifikt de företag som är noterade på Nasdaq 
OMX Stockholm härleds det specifika från det generella. Genom insamling av statistisk data 
kommer undersökningen att reflektera ett objektivt förhållningssätt där den emotionella 
aspekten elimineras. Detta för att framställa en forskning vilken uppfyller kraven för validitet 
och därmed möjligheten till generaliserbara slutsatser. Undersökningen genomtränger det 
deduktiva förhållningssättet genom att testa hypoteser som antingen falsifieras eller 
accepteras (Bryman & Bell, 2005).  
 
2.2 Population, urval och bortfall 
Det finns idag 270 stycken företag noterade på Nasdaq OMX Stockholm (den 27 april 2015) 
dock utgörs populationen av de totalt 342 stycken företag vilka är eller har varit noterade på 
börsen under perioden år 1997-2015. Nasdaq har endast publicerat information om noteringar 
som skett under denna period vilket gör att populationen begränsas. 
Totalundersökningen är en statistisk underökning där hela populationen undersöks, detta är 
dock ovanligt vid stora populationer på grund av de begränsningar som finns i resurser och 
innebär därför att denna forskning baseras på ett urval (Nationalencyklopedin, 2015). Inom 
den kvantitativa forskningsansatsen åsyftas hög validitet vilket härstammar från ett 
systematiskt urval för möjliggöra resultatets tillförlitlighet samt generaliserbarhet (Åge, 
2011). Denna forskning kommer därför att baseras på ett systematiskt urval där sannolikheten 
för att varje enhet i populationen blir vald är lika stor. Detta kallas för “obundet systematiskt 
urval” och eliminerar de eventuella systematiska fel som kan uppstå, vilket i sin tur 
säkerställer den statistiska signifikansen och generaliserbarheten av forskningen (Bryman & 
Bell, 2005). 
 
Urvalet är baserat på de 342 stycken företag som noterades under tidsperioden. Därefter har 
de företag som listats på börsen utan att genomföra en primärnotering uteslutits ur urvalet. 
Denna grupp består av dem som har noterats på börsen genom förflyttning från annan lista 
samt de som noterats genom fusion.  Nästföljande steg i processen av val av företag består av 
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att utesluta de bolag som avnoterats inom loppet av sju år efter börsnoteringen då dessa inte 
har varit noterade tillräckligt länge, det vill säga sju år efter börsnoteringen, för att förse 
undersökningen med relevant data. Ur gruppen av företag som kvarstår görs ett obundet 
slumpmässigt urval och totalt 36 stycken företag valdes ut i enlighet med urvalsramen. Totalt 
uppgår antalet bortfall i urvalet till åtta stycken där samtliga är till följd av att företagen inte 
redovisar data för omsättningen. Två av bortfallen består dessutom av utländska företag vilka 
är noterade på Nasdaq OMX Stockholm men till följd av dess ursprung inte har 
redovisningsplikt i Sverige. Således kvarstår 28 företag vilka utgör urvalet i denna studie 
(bilaga 1). 
 

2.2.1  Urvalsram 
Urvalet sker enligt nedanstående villkor för att urskilja primärnoteringar från redan 
börsintroducerade företag. Detta sker genom att företag som tidigare varit noterade på annan 
lista eller marknad utesluts. För de kvarvarande företagen krävs det att de varit noterade på 
börsen minst sju år i följd då det är detta tidsintervall som kommer att undersökas. Företagen 
inkluderas oberoende av vad deras huvudsakliga verksamhet är, under förutsättning att de har 
en omsättning. Samtliga företag, oavsett storlek, kommer att inkluderas i undersökningen då 
omsättningstillväxten beräknas procentuellt och därmed görs ingen skillnad på små och stora 
företag.  
 
1. Företag som noterades genom en börsintroduktion, IPO 
Grundläggande för undersökningen är att samtliga företag i urvalet gör en primärnotering och 
därmed inte är flyttade från en annan börsplattform eller lista. Detta beror på att forskningen 
ämnar undersöka ny-introduceringens effekter på omsättningstillväxten. 
 
2. Företag som noterades mellan år 1997-2009 
För att kunna undersöka om det finns ett samband mellan börsnotering och omsättningen 
krävs det att företagen redovisar data sju år i följd, varav två år innan och fem år efter 
noteringen. Urvalets nedre gräns blir därför företag noterade tidigare än år 1997 på grund av 
att Nasdaq inte tillhandahåller denna information. Den övre gränsen blir företag som 
noterades senare än år 2009 då det inte finns tillgänglig data för fem år efter noteringen.  
 
3. Företag som fortfarande är noterade 
Villkoret är förknippat med ovanstående, då företag som avnoterats från börsen inom loppet 
av sju år kommer att sakna den information som forskningen förutsätter. Detta resulterar i att 
börsnoteringens påverkan på omsättningstillväxten inte går att undersöka för de givna 
premisserna. 
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4. Kontinuerligt brutna räkenskapsår  
Slutligen har de företag som inte använder sig av kontinuerligt brutet räkenskapsår 
exkluderats ur undersökningen då deras omsättning inte går att härleda till ett specifikt år för 
undersökningsperioden. Nedan återfinns figur 1 vilket illustrerar urvalsramen.  
 

Figur 1. Urvalsram 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  
	  
	  
Figur 2 illustrerar antalet noteringar och avnoteringar som skett under perioden 1997 till 2015 
på Nasdaq OMX Stockholm. Detta diagram ämnas tillföra en överblick över urvalet, då en 
negativ trend av börsnoteringar kan utläsas.	  
	  

Figur 2. Statistik IPO år 1997 till 2015 
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2.3 Datainsamling 
Datainsamlingen sker genom att inhämta information från årsredovisningar för samtliga 
företag i urvalet. Datan inhämtas från Retreiver Business vilken är en leverantör av 
företagsinformation (Retriver Business, 2015). I varje årsredovisning inhämtas information 
om företagets omsättning och genom att göra det för samtliga företag för sju år i följd 
sammanställs en komplett lista med värden. All data är sekundärdata och är inhämtad av 
författarna själva från företagens egna årsredovisningar.  
 
2.4 Analys av data 
Det förhållningssätt som används i analysen avgörs till följd av vilken metod- och 
urvalsstorlek som använts i forskningsdesignen. Denna undersökning förhåller sig till en 
kvantitativ metod med ett systematiskt urval vilket tillsammans avgör för den statistiska 
analysen av datan. Forskningsanalysen sker i datorprogrammet IBM SPSS Statistics genom 
regressionsanalys av medelvärdet av omsättningstillväxten i förhållande till tiden under 
perioden två år före till fem år efter börsnoteringen. Detta sker genom att undersöka 
huruvida- och vilken korrelation som återfinns mellan tiden och omsättningstillväxten i 
förhållande till tidpunkten för börsnotering. De företag som ingår i urvalet kodas till ID 1-28. 
Året för börsnoteringen benämns härefter med år 0 och åren före samt efter introduktionen 
benämns -2, -1 respektive +1, +2, etc.  

2.4.1 Extremvärden 

Vid sammanställning av observationer kan det förekomma extremvärden vilka påverkar 
medelvärdet markant och gör det missvisande. Detta motiverar användandet av ett 
geometriskt medelvärde för att neutralisera de extrema skillnader som är observeras. Genom 
att basera analysens beräkningar på ett geometriskt medelvärde utjämnas variansen bland 
undersökningens värden och distributionen följer en mer normalfördelad kurva. Användandet 
av det geometriska medelvärdet innebär emellertid att varianserna utjämnas och därmed blir 
resultaten av forskningen representativa endast för Nasdaq OMX Stockholm som börs och 
inte individuellt för de enskilda företagen. Formel för det geometriska medelvärdet följer 
nedan: 

  
	   	  

M = X1 ∗X2 ∗...∗Xn( )
1
n
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2.4.2 Regressionsanalys - Analys av varianser (ANOVA) 
 
Regressionsanalys är en statistisk metod för att undersöka vilken påverkan en oberoende 
variabel (x) har på en beroende variabel (y), där sambandets styrka och riktning uttrycks som 
korrelation. Korrelation mäter sambandet mellan två variabler och kan anta värden mellan -1 
och +1 där de extrema värdena anger det starkaste negativa- respektive positiva sambandet 
och en korrelation som närmar sig 0 innebär en mycket litet, eller obefintligt, samband. 
(Watsham & Parramore, 1997). 
 
Linjär regression innebär att variabeln y antas bero av förklaringsvariabeln x på följande sätt: 

	  
y = kx +m 	  

 
M-termen är konstant och även om värdet är lika med noll har y samma positiva eller 
negativa värde. K-termen är regressionskoefficienten vilken representerar lutningen på linjen 
vilken observationernas data befinner sig intill. Värdet på k indikerar dessutom hur stor 
procentuell förändring i y som den oberoende variabeln ger upphov till. Ett negativt eller 
positivt k-värde anger om variablerna är negativt respektive positivt korrelerade. (Watsham 
& Parramore, 1997). Korrelation beräknas genom:  
 

 
 
För att möjliggöra en validitet applikation av regressionsanalysen på datan och pröva 
sambandet mellan variablerna krävs det att datan följer de grundläggande förutsättningarna 
för regressionsmodellen där det matematiska sambandet mellan variablerna går att uttrycka 
genom y = kx +m  (Watsham & Parramore, 1997). För att framställa en linjär regression 
beräknas värden för koefficienterna k samt m för att sedan sammanställas i en regression.  
 

k = Δy÷Δx  
m = intercept, det värde y uppgår till när x är lika med 0 

 
Den linjära regressionen testas sedan genom hypotesprövning för att säkerställa statistisk 
signifikans av resultatet. 
 

2.4.3 Hypotesprövning 
 
Hypotesprövning är en tillvägagångssätt för att testa om en hypotes är ett rimligt antagande 
för populationen baserat på stickprovdata och sannolikhetsteori. Modellen använder sig av 
två ömsesidigt uteslutande hypoteser som prövas för att sedan förkastas respektive 
accepteras. Genom detta kan man säkerställa signifikans i den formulerade hypotesen. 
 
Inledningsvis formuleras nollhypotesen (H0) samt den alternativa hypotesen (H1). 
Nollhypotesen är ett påstående om ett värde hos populationsparametern som är framtagen 
med syftet att testa den numeriska bevisningen. Den alternativa hypotesen är ett påstående 
som accepteras endast om datan från stickprovet har tillräckliga bevis om att nollhypotesen är 
fel. Att inte förkasta nollhypotesen innebär inte att den är sann utan att undersökningen 
misslyckats med att bevisa att den är felaktig (Watsham & Parramore, 1997).  
 

R = R2



	   9	  

Efter att ha formulerat hypotesen bestäms det konfidensintervallet, α, vilket anger den största 
tillåtna sannolikheten att förkasta nollhypotesen när den är sann. De vanligaste 
konfidensintervallen är 0,05, 0,01 samt 0,001 dock avgörs den av forskningens syfte. I 
enlighet med den kvantitativa forskningsansatsen kommer de resultat som framställs att 
signifikans testas med ett konfidensintervall, α, om 5 % för att säkerställa den statistiska 
signifikansen. Enligt Watsham och Parramore (1997) är ett konfidensintervall om 5 % ett 
accepterat alfa inom hypotesprövning av stickprov som syftar till att representera 
typstorleken av populationen.  
 
För att acceptera eller förkasta nollhypotesen beräknas regressionens sigma-värde, vilket 
utgör sannolikheten för att i standardiserat test få ett värde mer extremt än någon av de 
observerade. Det kritiska värdet bestäms ur ett stickprov. 
 
Där efter formuleras beslutsreglerna för testet. Beslutsreglerna formuleras för att avgöra 
under vilka förutsättningar nollhypotesen ska förkastas respektive accepteras. Arean	   i	   en	  
normalfördelningskurva	   vilken	   ligger	   utanför	   det	   kritiska	   värdet,	   det	   vill	   säga	   värden	  
större	  än	  det	  kritiska	  värdet,	  anger	  att	  nollhypotesen	  ska	  förkastas. Sannolikheten för att 
dessa värden ska uppstå under förutsättning att nollhypotesen är sann anges som sigma och 
utgör en del av beslutsunderlaget för hypotesprövningen. Beslutsregeln för att förkasta 
nollhypotesen, H0, är om prövningens sigma understiger prövningens alfa-värde. 
 

Förkasta H0 om: sigma < Alfa 
 
2.5 Hypoteser 
H0: Företagets börsnotering har ingen signifikant påverkan på omsättningstillväxten µ = 0 
H1: Företagets börsnotering har en signifikant påverkan på omsättningstillväxten µ ≠ 0 
 
2.6 Validitet  
Analysen av denna forskning sker genom en statistisk ansats och stor vikt läggs vid att 
säkerställa att den inhämtade datan från företagens årsredovisningar avser specifikt 
omsättningen. Detta görs genom att endast godkänna information som inhämtats i original 
och säkerställa att de element som undersöks är relevanta för forskningen. Insamlingen av 
datan är teoribaserad och innehåller en låg grad av användarinvolvering vilken därmed 
utesluter subjektiv tolkning av värdena i denna undersökning. Genom användandet av detta 
arbetssätt säkerställs validiteten i denna forskning. Då det är möjligt att forskningen 
framställer ett resultat med hög korrelation behöver detta inte nödvändigtvis innebära en hög 
validitet. Denna risk minimeras med hjälp av hypotesprövning av resultaten där hypoteserna 
förkastas om de inte innehar statistisk signifikans.   
 
2.7 Reliabilitet  
I följande forskning används ett obundet slumpmässigt urval vilket innebär att det uppfyller 
kravet för sammanhanget då det urvalet blir representativt för population.  Det är graden av 
generaliserbarhet som slutligen avgör hur tillämpligt resultatet av forskningen är och därmed 
är det nödvändigt att utvärdera för vad, vem och under vilka förutsättningar resultaten går att 
tillämpa (Roe och Just, 2009). Genom en saklig redogörelse av forskningens tillvägagångssätt 
i detta kapitel ges förutsättningarna för ett likvärdigt resultat vid upprepade observationer. 
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2.8 Källkritik 
De källor som används i undersökningen ligger till grund för att bekräfta syftet och de 
underliggande forskningsfrågorna undersökningen ämnar undersöka. Forskningen baseras 
endast på förstahandskällor och har medvetet uteslutit andra typer av information för att 
säkerställa pålitligheten. 
 
Samtliga företag som ingår i studien är noterade på Nasdaq OMX Stockholm och har därmed 
specifika lagstadgade krav att upprätta årsredovisningar samt formalia för dem (SFS 
1995:1554). Genom att inhämta information från årsredovisningarna i original undviks de 
felaktigheter som kan uppkomma när en andrahandskälla behandlar materialet. Informationen 
som inhämtats från årsredovisningarna består av ren data för nettoomsättningen vilket 
avfärdar möjligheten att de skulle bestå av subjektiva tolkningar. Då informationen för varje 
år är inhämtad från respektive års årsredovisningar uppfyller informationen kravet om 
aktualitet och då samtlig information kan bekräftas mot andra oberoende källor, ökar det 
tillförlitligheten av informationen. Trots att årsredovisningarna är hämtade från Retreiver 
Business har denna mellanhand inte behandlat materialet och därmed säkerställs förtroendet 
för den inhämtade datan som härstammar från originalkällan. 
 
De artiklar som används som grund i denna forskning är publicerade i vetenskapligt 
granskade tidskrifter vilket innebär att de har blivit granskade av ett råd inom det specifika 
ämnet. Rådet kvalitetsgranskar inskickade artiklars vetenskapliga, innehållsmässiga och 
språkliga nivå för att därefter publicera, revidera eller avslå artikeln vilket stärker 
trovärdigheten hos källan då rådet är en auktoritet inom sitt område. I fråga om aktualitet 
behöver det göras en individuell bedömning för varje artikel där både ålder och tillämplighet 
av den bör diskuteras. Genom att selektivt utesluta de artiklar som inkluderar subjektiva 
tolkningar samt de som inte är relevanta för undersökningens ämne, försäkras 
tillförlitligheten i de artiklar som stöder forskningen. 
 
Nasdaq OMX Stockholm har använts som källa för att inhämta information om antalet 
noteringar som gjorts varje år under perioden 1997-2015. I detta fall presumeras Nasdaq 
förse undersökningen med högkvalitativ information då den är inhämtad från originalkälla. 
För urvalet i undersökningen har noteringarna säkerställts genom att jämföra informationen 
från egna företagens hemsidor och därmed bekräfta alternativt förkasta informationen.  
De tryckta källor som används i denna undersökning är faktamässig litteratur, relevant för 
forskningen. Böcker vars innehåll inkluderar historisk och accepterad data är relevanta och 
tillförlitliga oberoende av hur framtiden tyr sig, om än mer eller mindre tillämpliga. Däremot 
bör förlegade modeller utvärderas innan de appliceras inom forskningsområdet (Thuren, 
2013).  
 

2.9 Metodkritik 
Det förhållningssätt som används i analysen avgörs till följd av vilken metod- och 
urvalsstorlek som använts i forskningsdesignen. Därför krävs det en omfattande diskussion 
av lämpligheten hos de olika metoderna samt vilken som lämpar sig bäst. Vi kommer därför 
att diskutera kvalitativ, kvantitativ samt eventstudie-metoden, vilka kan vara alternativa 
metoder.  
	  
Inom den kvalitativa metoden använder sig forskaren av ett mer humanitärt tillvägagångssätt 
som exempelvis enkäter och intervjuer (Bryman & Bell, 2005). Detta tillvägagångssätt skapar 
en djupare förståelse för det mänskliga beteendet och dess handlingar. Den kvalitativa 
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metoden kräver att forskaren själv tolkar resultaten vilket sannolikt kan innebära att 
forskarens åsikter färgar av sig på resultatet, då våra bedömningar styrs av tidigare 
erfarenheter och förståelse. Detta gäller likväl när två respondenter med lika åsikt besvarar 
samma fråga olika, till följd av att forskaren ställer frågan på olika sätt (Cicourel, 1982).  
 
Den utmärkande skillnaden mellan den kvalitativa och den kvantitativa metoden är att 
forskaren utgör undersökningsinstrumentet i den först nämnda. Det medför att validiteten i en 
kvalitativ studie grundar sig i forskarens kunskaper likväl som kompetens och stringens vid 
utförandet (Patton, 1990). Forskaren kan därför inte anses neutral inför datan och detta skapar 
utrymme för subjektiva tolkningar till skillnad från den kvantitativa metoden där forskaren 
eftersträvar att observera fenomenet ”utifrån”. I denna studie görs varken intervjuer eller 
enkäter då all data går att samla in genom objektiv hantering, därmed uppstår inte risken för 
att forskaren behandlar materialet. Därför lämpar sig denna metod inte väl för studiens 
forskningsdesign vilket medför att vi förkastar den kvalitativa ansatsen.  
 
En eventstudie är ett alternativt tillvägagångssätt, vilket undersöker förändringar i ett företags 
värde till följd av en ekonomisk händelse (Mackinlay, 1997). Ett användningsområde för 
metoden att undersöka förändringar i företagens aktiepris till följd av händelser som har 
direkt påverkan på priset. Denna metod är därmed inte lämpad för att utläsa ett samband då 
omsättningstillväxten inte är direkt beroende av företagets aktiepris. Metoden är däremot 
tillämplig vid studier av prissättningens effekter på omsättningstillväxten.  
	  

Ser man till studiens syfte vilket är att undersöka hur en börsnotering påverkar 
omsättningstillväxten hos företag på Nasdaq OMX Stockholm, kan det urskiljas att studien 
ämnar härleda resultat som kan göras gällande för samtliga företag som noteras på denna 
marknad. Metodvalet är därför av största betydelse och användandet av en kvalitativ metod 
där användarinvolveringen är hög och forskaren själv utgör undersökningsinstrumentet skulle 
det resultera i inskränkningar av validitet och generaliserbarhet i studien. Den kvalitativa 
studien är på grund av detta mindre kompatibel för undersökningens syfte.  
	  
I denna studie använder vi oss av redan insamlad information, det vill säga sekundärdata från 
årsredovisningar som inte tillåter oss att själva bearbeta materialet. Att materialet dessutom 
består enbart av siffror utesluter tolkning och därmed ett felaktigt resultat. Detta i sin tur 
berör graden av användarinvolvering där validiteten minskar i takt med att forskaren 
bearbetar datan. Genom låg användarinvolvering inom den kvantitativa metoden styrker det 
studiens validitet och metoden är kompatibel för syftet om att generalisera slutsatserna. Då 
detta är en central punkt i denna studie lämpar sig den kvantitativa metoden bäst, vilket 
utesluter det kvalitativa samt eventstudiemetodens tillvägagångssätt.  
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3. Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen består av koncept, definitioner och teorier vilka är relevanta 
för undersökningen. Nedan följer en redogörelse av tidigare forskning samt de teorier som är 
applicerbara för forskningens syfte. I anslutning till varje teori diskuteras den vetenskapliga 
kopplingen till syftet hos undersökningen.  

 
3.1 IPO 
 
Då företagen publicerar sina aktier på en handelsplats genomförs en IPO (Ibbotson & Ritter, 
1995). Företag byggs av kapital vilket leder till en ständig efterfrågan på denna form av 
resurs. En börsintroduktion, som innebär notering av ett företags aktier på en fondbörs för 
aktiehandel, är ett sätt att skapa kapital (Nationalencyklopedin, 2015). I Sverige är det 
Nasdaq OMX Stockholm som förser företag och investerare med denna handelsplats.  

En IPO kan vara lämplig då företaget befinner sig i en övergång mellan till exempel ny 
styrelse, nytt företagskoncept och/eller vid kapitalbehov (Röell, 1996). Den svenska studien 
av Rydqvist och Högholm (1995) resultat påvisar att börsnoteringen finansieras företagets 
tillväxt och att detta kan utvidgas till att gälla även på ytterligare marknader då andra 
europeiska studier uppvisar liknande mönster. En högre tillväxt indikeras av en 
börsintroduktion med finansieringsmöjligheter (Mikkelson & Partch 2003) och då företag 
söker efter alternativa finansieringsmöjligheter kan det leda dem till börsen, vilket är ett 
lämpligt alternativ för att söka nya investerare.   

För företag som genomför en IPO finns det för- och nackdelar. Företagen värderar dem, 
exempelvis kapital, likviditet och status olika.  Beroende på företaget i fråga kan dessa ty sig 
olika och Röell (1996) presenterar resultatet av sin studie i tre för- respektive nackdelar med 
börsintroduktion: 

Fördelar 
• Ett närmare samarbete mellan investerare och ledning  
• En förbättrad samt mer effektiv ledning och organisation  
• Förbättrad ekonomisk struktur 

 
Nackdelar 

• Ökade informationskostnader 
• Begränsningar vid affärsbeslut  
• Risk för minskad kontroll  

 
3.2 Motiv till börsintroduktion 
 
En anledning till att börsintroduceras är att få tillgång till kapital, och när företaget har 
genomgått en IPO används sedan aktierna som en form av betalningsmedel. Aktierna kan 
användas för att skapa delägarskap vid företagsköp och för att erbjuda anställda en andel i 
företaget för att öka motivationen i enlighet med Principal-agent-teorin (Shapiro, 2005). I ett 
privat företag är kapital och förmögenhet bundet till företaget vilket innebär en stor risk för 
investerare vilka “låser” sina tillgångar i sin investering. Genom en IPO görs aktierna likvida 
vilket skapar en möjlighet för investerare att omsätta deras kapital till kontanter.  Enligt Röell 
(1996) är den informativa flytande aktiekursen, likväl som större inflytande och 
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konkurrenskraft hos finansiärerna några av dem fördelar som uppkommer i samband med att 
ett företag görs publikt.   

Forskare är dock oeniga i frågan om motiv till noteringen. Pagano (1998) fastslår att företag 
inte börsintroduceras för att finansiera framtida investeringar utan för tillväxt samt att 
återbalansera höga investeringar. Rydqvist och Högholm (1995) visar däremot att företag 
börsintroduceras till följd av ägarnas intresse att likvidera sina tillgångar för att möjliggöra 
konsumtion eller diversifiering av portfolios. Ytterligare forskning påvisar att bolag 
börsintroduceras för att finansiera tillväxt och enligt Aslan och Kumar (2011) ökar 
lönsamheten markant efter en börsnotering. Vidare belyser Pagano (1998) att det förekommer 
en så kallad ”cross-country difference” vilken innebär att beslut att börsintroduceras skiljer 
sig länder emellan. Pagano (1998) lägger dessutom stor vikt vid att forskaren bör studera 
orsakerna före och efter noteringen.  

För företag vilka noteras på marknaden ökar värdet vilket medför en starkare position på 
marknaden och i sin tur starkare konkurrenskraft. Det ökade värde som företag genererar har 
en gynnsam verkan på viljan att arbeta i företagen, den så kallade rekryteringseffekten 
(Grundvall et al., 2007). Enligt Röell (1996) liknas en börsintroduktion vid kan en 
marknadsföringskampanj där företaget öppnas för handel på marknaden vilket innebär att 
media, finansanalytiker och banker har större möjlighet att granska företagets verksamhet.  
 
3.3 Timing och prissättning av IPO 
 
Tidpunkten för en IPO varierar och forskare delar in marknader i kalla och varma marknader 
efter antalet IPO som görs (Ibbotson & Jaffe, 1975; Ritter, 1984). Den varma IPO marknaden 
kännetecknas av en onormalt hög volym av IPO:s, ovanligt stor mängd likväl som 
övertäckning av erbjudanden samt komplex underprissättning. I kontrast till varma 
marknader återfinns de kalla marknaderna. De kalla IPO marknaderna har mindre 
problematik kring underprissättning och färre fall av överteckning. 
 
Vidare visar studier på ett flertal förklaringar till hur varma och kalla marknader skiljer sig 
från varandra (Allen & Faulhaber, 1988). Tidiga teoretiska modeller inom underprissättning 
visar ett samband mellan högkonjunktur och ett högt antal genomförda IPOs. Dessa modeller 
förklarar att företag lockas till varma marknader för att det erbjudna priset ligger närmare det 
sanna (högre) värdet, till skillnad från de undervärderade, kalla marknaderna (Allen & 
Faulhaber, 1988; Cai et al., 2011; Ritter, 1984). Värdet på ett företag ökar generellt efter en 
börsintroduktion till följd av de krav de belastas med och däribland den ökade informationen 
till potentiella aktieägare för att uppvisa företagets mål, utveckling samt eventuella fusioner 
eller fissioner (Röell, 1996; Pagano, 1998). 
 
En felaktig prissättning av en IPO resulterar i en under- eller övervärderad aktie. Vid en 
undervärderad aktie är aktiepriset lägre än vid det första handlandet och vice versa för den 
övervärderade aktien (Randolph, 1989). Detta förklarar emellertid inte sambandet mellan en 
IPO och omsättningstillväxt, dock indikerar prissättningen själva börsnoterandet.  
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3.4 Window-dressing 
 
Window-dressing innebär att företag förskönar sina siffror inför en börsnotering för att skapa 
en mer konkurrenskraftig och attraktiv bild hos investerare. Genom att redovisningsmässigt 
värdera upp tillgångar eller värdera ner skulder presenterar det en förbättrande, om än falsk, 
bild av det faktiska resultatet. Företagen kan därmed påverka sin tillväxt även om det inte är 
hållbart i ett långtidsperspektiv (Pagano, 1998; Rydkvist & Högholm, 1995).  Fenomenet 
window-dressing bygger på att försköna och skapa en utsida om välmående, inom lagens 
gränser. Välorienterade investerare och analytiker kan dock genomskåda detta fenomen 
genom att analysera företagets finansiella information och nyckeltal. 
 
3.5 Omsättning och IPO 
	  
Ett företags beslut om att börsintroduceras är ett av de viktigaste de gör, dock är fenomenet 
ett av de mindre studerade och litteraturen som berör den har bristfällig information (Pagano, 
1998). I en studie av Carpenter och Rondi (2006) mellan italienska och amerikanska företag 
påvisades skillnader i omsättningstillväxten efter en genomförd IPO, där de amerikanska 
företagens tillväxt var högre än de italienska. Vidare nämner Johansson och Runsten (2005) 
att omsättning uttrycker företagets prestation, samt att företagets omsättning måste öka på 
sikt för att företagets överlevnad. 
 
Som ny aktör på aktiemarknaden saknar IPO-företag många fördelar jämfört med deras mer 
mogna konkurrenter i form av status och förtroende hos investerare (Sapienza et al., 2000). 
DeGeorge och Zeckhausers (1993) studier visar att nivån av omsättning i ett börsnoterat 
företag är lägre efter börsnoteringen än innan. För många företag fungerar däremot IPO som 
en språngbräda för en snabb expansion av omsättningen där den är som störst i anslutning till 
noteringen (Piesse & Filatotchev, 2009). Aslan och Kumar (2011) visar i sin studie att bolag 
börsintroduceras för att finansiera bolagets tillväxt och att lönsamheten ökar markant efter en 
genomförd IPO. Deras resultat utmynnar i att sannolikheten av en börsnotering är positivt 
associerad med omsättningstillväxten (Aslan & Kumar, 2011) likväl som Röell (1996) 
påvisar börsnoteringens drivkraft att påvisa intentionen om expandering, leder till ökad 
omsättning. 
 
En teori vilken kan hjälpa till att förklara kopplingen mellan en börsnotering och 
omsättningstillväxt är det klassiska principal-agentparadigmet, vilket huvudsakligen syftar till 
den principiella parten, förklarar målkonflikt som skillnaden mellan agentens handlande och 
principalens intressen. Principaler, aktieägare, delegerar befogenheten till agenter, ledningen, 
för att kunna utföra uppdrag enligt principalens preferenser på begäran. Dock kan målen för 
principalen och agenten hamna i konflikt på grund av informationsasymmetrin som uppstår 
när de har olika tillgång till information. Detta har negativ inverkan på företagets värde. 
Lösningen på problemet med målinkongruens och agentkostnader löses enligt teorin genom 
att instifta incitament för ledningen att utföra uppdragen helt i enlighet med aktieägarna 
(Shapiro, 2005). När ett företag går från privat till publikt möjliggör det för ledningen att 
köpa andelar i företaget. När ledningen gör anspråk på ägandet i företaget förvandlas de 
sedermera till aktieägare vilket skapar intresse att agera på ett sätt likt övriga aktieägare och 
därmed öka värdet av företaget. Som aktieägare värnas därmed intresset om avkastning av 
investering och en förutsättning för att utdelning ska ske är att företaget går med vinst 
(Randall & Bernard, 2005). Agentteorin påvisar att prestationerna i företaget ökar och drar i 
samma riktning efter en börsnotering, vilket utöver att lösa intressekonflikter och minska 
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agentkostnader därmed även bidrar till att motivera agenternas arbete för högre intäkter och 
därmed en ökad omsättning (Bruton et al., 2002). 
 
Då företaget introduceras på börsen blir företaget publikt, vilket ställer formkrav på 
företagets styrelse i enlighet med Aktiebolagslagen. I enlighet med resursberoende teorin ska 
styrelsen besitta differentierad kompetens och detta kan öka företagets värde, likväl som 
styrelsen ska se över de strategiska besluten i företaget (Lynall, Golden & Hillman, 2003; 
Baysinger & Butler, 1985). Den resursberoende teorin grundar sig i att organisationer ska 
säkra sina resurser och sin överlevnad (Pefeffer och Salanick, 1978). Styrelsen arbetar aktivt 
med strategin för att minimera de risker som förekommer i anslutning till företaget (Pearce & 
Zahra, 1992). Risker som ledningen hanterar inkluderar marknadsandelar, bransch- och 
omvärldsrisker. Antalet marknadsandelar ett företag har kan påverka produktionen vilken 
dessutom påverkar omsättningen, genom riskhantering kan styrelsen säkerställa bolagets 
överlevnad. 
 
Vidare argumenterar Pefeffer och Salanick (1978) att företag som värnar om relationer 
kommer vara mer framgångsrika. Då styrelsen orienterar företaget mot en lönsam utveckling 
ger detta incitament till en ökad omsättning. Det ansvaret styrelsen sitter på, det legala 
ansvaret, anses ha direkt koppling till företagets prestation och omsättning (Baysinger & 
Butler, 1985). 
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4. Empiri 

Under empirikapitlet återfinns en slutledning som är grundad på statistiska undersökningar 
av verkligheten. Empirin presenteras i form av diagram och tabeller för att redogöra de 
resultat som undersökning har framställt. Under varje illustration följer en enklare 
beskrivning av dess innehåll.  
 
Figur 3 illustrerar företagens omsättningstillväxt fördelade i två grupper, grupp 2 inkluderar 
de företag som har extremvärden medan grupp 1 avser övriga företag med en mer likartad 
omsättningstillväxt.  De markant avvikande värdena motiverar användandet av ett 
geometriskt medelvärde för att neutralisera de extrema skillnader vilka är observerade (bilaga 
5). Genom att basera följande beräkningar på ett geometriskt medelvärde utjämnas variansen 
i undersökningens värden och distributionen följer en mer normalfördelad kurva.   
 

Figur 2. Geometriskt medelvärde med extremvärden 

 
 

Nedan följer en tabell (figur 4) över de geometriska medelvärdena. Dessa värden är sedan 
inkluderade i alla följande diagram och utgör punkterna i regressionerna för respektive år.  
 

Figur 3. Geometriskt medelvärde år för år 

 
 
I figur 5 återfinns en linjär regression mellan år (X) och det geometriska medelvärdet för 
omsättningstillväxten (Y). Regressionen är baserad på år -2 till 0 medan medelvärdena är 
baserade på omsättningen för år -2 vilket medför att efterföljande år uttrycks i förhållande till 
basåret. Regressionen indikerar ett mycket starkt samband mellan variablerna då 
korrelationen, R, uppgår till 0,997.  
 
Regressionen i figur 5 har sedan prövats genom signifikanstest (bilaga 2). Genom tabellen 
kan det utläsas att sigma uppgår till 0,047 vilket understiger konfidensintervallet, alfa om 
0,05. Således förkastas nollhypotesen och den statistiska signifikansen av sambandet är 
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säkerställd likväl som korrelationen, 0,997, i sambandet. För varje ökning med 1 år (X) 
kommer omsättningstillväxten (Y) att öka med 0,35 enheter. Notera att omsättningstillväxten 
är uttryckt i procent vilket gör att den oberoende variabelns påverkan på den beroende 
variabeln även är uttryckt i procent.  
 

Figur 4.	  Regressionsanalys av år -2 till 0. 

 
 
I figur 6 återfinns en linjär regression mellan år (X) och det geometriska medelvärdet för 
omsättningstillväxten (Y). Regressionen är baserad på år 0 till +5 medan medelvärdena är 
baserade på omsättningen för år -2 vilket medför att efterföljande år uttrycks i förhållande till 
basåret. Regressionen indikerar ett svagt samband mellan variablerna då korrelationen, R, 
uppgår till 0,319.  
 
Regressionen i figur 6 har sedan prövats genom signifikanstest (bilaga 3). Genom tabellen 
kan det utläsas att sigma uppgår till 0,538 vilket överstiger konfidensintervallet, alfa om 0,05. 
Således förkastas ej nollhypotesen då regressionen inte kan säkerställas genom statistisk 
signifikans likväl korrelationen om 0,319. För varje ökning med 1 år (X) kommer 
omsättningstillväxten (Y) att öka med 0,1 enheter. Notera att omsättningstillväxten är uttryckt 
i procent vilket gör att den oberoende variabelns påverkan på den beroende variabeln även 
den är uttryckt i procent.  
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Figur 5.	  Regressionsanalys av år 0 till +5. 

  

I figur 7 återfinns en linjär regression mellan år (X) och det geometriska medelvärdet för 
omsättningstillväxten (Y). Regressionen är baserad på år -2 till +5 och medelvärdena är 
baserade på omsättningstillväxten sedan år -2, vilket medför att efterföljande år uttrycks i 
förhållande till basåret -2. Regressionen indikerar ett starkt samband mellan variablerna då 
korrelationen, R, uppgår till 0,775.  
 
Regressionen i figur 7 har sedan prövats genom signifikanstest (bilaga 4). Genom tabellen 
kan det utläsas att sigma uppgår till 0,024 vilket understiger konfidensintervallet, alfa om 
0,05. Således förkastas nollhypotesen och den statistiska signifikansen av sambandet är 
säkerställd, likväl som korrelationen, 0,775, i sambandet. För varje ökning med 1 år (X) 
kommer omsättningstillväxten (Y) att öka med 0,35 enheter. Notera att omsättningstillväxten 
är uttryckt i procent vilket gör att den oberoende variabelns påverkan på den beroende 
variabeln även den är uttryckt i procent.  
 

Figur 6. Regressionsanalys av år -2 till +5 
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Diagrammet i figur 8 illustrerar hur medelvärdet för omsättningstillväxten förhåller sig mot 
år -2 för varje följande år. Innan en börsnotering ökar omsättningstillväxten för att fortsätta 
öka fram till tre år efter noteringen. Detta visar en konstant ökning de första åren efter 
börsnoteringen för att fyra år efter introduktionen minska något innan omsättningen 
återhämtar sig år fem. Ökningen i omsättningstillväxt sker dock inte lika kraftigt efter 
börsnoteringen som innan den. 
 

Figur 7.	  Medelvärdet för omsättningstillväxten under år -2 till +5 
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5. Analys av data 

I detta avsnitt diskuteras undersökningens resultat i förhållande till syfte och frågeställning. 
Diskussionen består av en redogörelse av vad som har framkommit i empiriavsnittet, för att 
knytas samman med teorier och tidigare forskning.  
 
Under kapitlet teoretisk referensram återfinns tidigare studier vilka har påvisat att notering av 
ett bolag på börsen medför en förändring i omsättning (Aslan & Kumar, 2011; Röell, 1996; 
Carpenter & Rondi, 2006). Detta ligger till grund för analysen där denna studie prövar om  
påståendet inkluderar att gälla även för företag noterade på den svenska börsen Nasdaq OMX 
Stockholm.  
 
5.1 Analys av linjär regression 
	  
Omsättningen år -2 för alla enskilda företag ligger till grund för samtliga regressionsanalyser. 
Genom att undersöka förändringen i omsättningstillväxt för år -2 till +5 med år -2 som basår 
uttrycks den kronologiska förändringen av omsättningstillväxten, där år 0 är av särskild 
relevans då detta värde representerar året för börsnoteringen.  
 
Empirin i denna undersökning baseras på de geometriska medelvärdena för 
omsättningstillväxten under år -2 till +5. Figur 3 uttrycker skillnaderna i de aritmetiska 
medelvärdena där extremvärden tydligt kan urskiljas. I detta diagram har företagen delats in i 
två grupper där de som har en omsättningstillväxt över 12,66 i något av de sju åren 
inkluderats. Således påvisar kurvan de felaktigheter som skulle uppkomma om 
extremvärdena inte justerades. Att inkludera extremvärden i undersökningen hade varit 
korrekt enligt observation dock hade det gett ett missvisande resultat i förhållande till börsen 
som helhet. Genom att beräkna det geometriska medelvärdet utjämnas de extremvärden som 
observerats och värdena följer en mer normalfördelad kurva.  
 
För regressionsanalysen som är baserad på värdena för år -2 till 0 (figur 6) uppgår 
korrelationen till 0,997 vilken indikerar ett mycket starkt linjärt samband. Detta innebär att 
den linjära regressionen är en korrekt estimering av de observerade värdena samt att 
regressionen representerar sambandet mellan tid och omsättningstillväxt. Regressionen 
uttrycks som y = 0,84x + 2,64  där konstanten k, i detta fall 0,84, uttrycker förändringen i 
omsättningstillväxt (y) när tiden (x) förändras. För varje ökning med ett år anger regressionen 
att omsättningstillväxten ökar med 84 % och under förutsättning att sambandet mellan x och 
y är linjärt gäller att determinationskoefficienten, R2 , förklarar att 95 % av variationerna i 
omsättningstillväxten (y) beror på variationer i tid (x). Den statistiska signifikansprövningen 
av regressionen resulterar i ett sigmavärde om 0,047 vilket understiger gränsvärdet för alfa 
om 0.05 och därmed förkastas nollhypotesen och påståendet om ett icke signifikant samband.  
 
I diagrammet som illustrerar regressionen mellan år 0 till +5 (figur 7) uppgår korrelationen 
till 0,102. Denna låga korrelation påvisar ett svagt samband och enligt den linjära funktionen 
ökar omsättningstillväxten med 10 % för varje ökning med ett år. Förändringen i tid svarar 
emellertid endast för 10,2% av förändringen i omsättningstillväxten. Signifikansen av detta 
samband är dock inte säkerställd då sigma överstiger alfavärdet och nollhypotesen kan därför 
inte förkastas. Detta innebär att värdet inte skiljer sig från noll och därför har inte 
börsnoteringen en signifikant påverkan på omsättningstillväxten.  
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Efter regressionsanalys av tiden före respektive efter börsnoteringen kombinerades sedan 
värdena i en regression för hela undersökningsperioden om sju år (figur 5). Genom att 
härleda ett samband mellan omsättningstillväxt och tid kan effekten på omsättningstillväxten 
urskiljas. Den linjära regressionen uttrycks som y = 0,35x + 2, 41 och förändringar i 
omsättningstillväxten kan till 60 % förklaras av förändringar i tid. Regressionen för hela den 
undersökta perioden, år -2 till +5, har en korrelation om 0,775 vilket indikerar ett relativt 
starkt samband. Den statistiska signifikansen har därefter säkerställts, likväl som 
korrelationen, då regressionens sigmavärde om 0,047 understiger det kritiska värdet, alfa. 
 
Regressionen för år -2 till 0 innehar en hög korrelation och är statistiskt signifikant medan 
regressionen för år 0 till +5 har en svag korrelation och inte är statistiskt signifikant. Genom 
att vidare jämföra sambanden i diagrammen kan det utläsas att regressionen i figur 5 är bättre 
anpassad efter de observerade värdena än i figur 7 samt att de påvisar skillnaderna i 
omsättningstillväxt innan och efter noteringen. Regressionen i figur 7 inkluderar däremot fler 
observerade värden och ger en mer korrekt bild av hur det faktiska förhållandet ser ut. I figur 
7 kan det även urskiljas att omsättningstillväxten är lägre före börsnoteringen för att sedan 
stiga ytterligare de tre närmsta åren efter börsintroduktionen. Eftersom regressionen är linjär 
kan den inte påvisar avvikelser dock kan det i figur 8 utläsas att omsättningstillväxten fyra år 
efter börsnoteringen minskar något för att sedan återhämta sig år fem.  
 
5.2 Analys utifrån resultat och teoretisk referensram 
	  
Utifrån teorier och tidigare forskning kan det diskuteras motiv till IPO. Ibbotson, Jaffe (1975) 
och Ritter (1984) anger tidpunkten som ett motiv för börsnotering.  Röell (1996) och Pagano 
(1998) talar om lämpligheten av en IPO när företag befinner sig i en övergång eller för att 
finansiera framtida investeringar likväl som Aslan och Kumar (2011) belyser att en 
börsnotering ökar omsättningen i företaget. Den ekonomiska strukturen förbättras samt att 
drivkraften av en börsnotering påvisar intentionen om att expandera vilket kan leda till ökad 
omsättning (Röell, 1996). I kontrast till dem anger Rydqvist och Högholm (1995) att 
omsättningen endast ökar tillfälligt efter en IPO men att denna tillväxt inte varar långsiktigt. 
Ytterligare motiv till IPO är börsnoteringens inverkan på att prestationer drar i samma 
riktning och därmed kan minska målinkongruensen samt agentkostnader (Bruton et al., 
2002). Givet en positiv effekt av börsnoteringen torde alla företag vilja noteras på börsen 
dock visar statistiken på en minskning av antalet noteringar, detta beslut skiljer sig emellertid 
mellan olika länder (Figur 2; Pagano, 1998).  
 
Resonemanget huruvida vilka effekter som uppnås efter en börsnotering sträcker sig långt. 
Frågan är däremot hur stor den faktiska förändringen i omsättningstillväxt som 
börsnoteringen ger upphov till. Studiens resultat påvisar ökad omsättning efter en 
börsnotering likt Röell (1996) och Paganos (1998) forskningar. Ytterligare effekter till följd 
av en börsnotering, däribland prissättningen av aktier samt värdeförändringen av företaget i 
samband med introduktionen har studerats i tidigare forskning (Allen & Faulhaber, 1988; Cai 
et al., 2011). Vid prissättning av en IPO värderas tillgångar och skulder, dessa kan enligt 
window-dressingteorin förskönas för att skapa en mer positiv bild av företaget. Priset på 
aktien har däremot ingen direkt påverkan på priset på produkten som i slutändan påverkar 
omsättningen (Grundvall et al., 2007). Värdet på ett företag ökar generellt efter en IPO till 
följd av det ökade informationskrav som ger investerar större insyn i företaget (Randolph, 
1989). Dessa forskningar kan dock varken accepteras eller förkastas då teorierna inte 
inkluderas i denna studies forskningsområde.  
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Fama och French (2004) likväl som Mikkelson och Partch (2003) säger att en högre tillväxt 
indikeras av en börsintroduktion samt att den ger företaget möjlighet att växa. Genom att 
företaget expanderar kan det leda till ökad omsättning. Aslan och Kumar (2011) kom fram till 
att omsättningen ökar efter en börsnotering vilket likväl påvisas i denna studie där resultatet 
bekräftar att omsättningen tillåts öka efter en IPO. Skillnader i omsättningstillväxt kan dock 
variera (Carpenter & Rondi, 2006). Dessa skillnader kan liknas vid de extremvärden som 
visades i denna studie. Genom att dela in företagen i kategorier, likt länderna i Carpenter och 
Rondi studie (2006), skulle skillnaderna eventuellt kunna påvisas på samma sätt. För många 
företag fungerar IPO som en språngbräda för en snabb expansion av omsättningen där den är 
som störst i anslutning till noteringen (Piesse & Filatotchev, 2009). Regressionerna i denna 
studie bekräftar att detta gäller även för den svenska marknaden Nasdaq OMX Stockholm där 
omsättningen ökar efter börsnoteringen, alltså är tillväxten positiv. Detta tyder på att 
börsnoteringen förbättrar företags prestation och på sikt säkerställer företags överlevnad i 
linje med Johanson och Runsten (2005) studie.  
 
Företagets överlevnad kan på lång sikt säkerställas genom ledningens agerande i enlighet 
med den resursberoende teorin, vilken anger att styrelsen arbetar aktivt för att minimera 
risker och däribland hantera företagets marknadsandelar (Lynall, Golden & Hillman, 2003; 
Baysinger & Butler, 1985). Genom detta ges incitament till att påverka produktion och dess 
utveckling vilken återspeglas i omsättning och tillväxt. Ett lönsamhetsorienterat agerande 
kommer därför att ha direkt påverkan på omsättningen (Pefeffer och Salanick, 1978).  
 
Empirin vilken analysen grundar sig i presenterar ett resultat vilket överensstämmer med 
tidigare studiers forskning.  Resultatet i denna studie vilket påvisar ökad omsättningstillväxt 
till följd av en börsnotering kan förklaras av agentteorin vilken enligt Bruton et al. (2002) 
härleder att börsnoteringen motiverar agenterna, det vill säga ledningen, att arbeta för att öka 
avkastningen på sitt ägande genom högre intäkter och därmed en ökad omsättning. Resultaten 
i denna studie kan därför vara av relevans för företag som är intresserade av att noteras på 
Nasdaq OMX Stockholm. Sammanfattningsvis överensstämmer denna studies resultat med 
tidigare studier vars resultat bekräftar att det finns ett positivt samband mellan börsnotering 
och en ökad omsättningstillväxt. Eftersom den framställda empirin har säkerställts statistiskt 
genom signifikanstest kan resultatet kan göras gällande och appliceras på hela populationen 
och inte endast urvalet. Den höga korrelationen i sambandet förklarar den faktiska effekten 
av börsnotering på omsättningstillväxten. I kombination med tidigare forskning som 
fastställer sambandet mellan börsnotering och en positiv omsättningstillväxt stärks 
trovärdigheten av studien ytterligare.  
 
Då resultaten är baserade på värden vilka justerats med geometriskt medelvärde för att följa 
en mer normalfördelad kurva blir resultatet signifikant för börsen, och inte de enskilda 
företagen. Detta innebär att denna studies resultat kan generaliseras och förklara 
omsättningstillväxten efter en IPO för företag noterade på Nasdaq OMX Stockholm.  
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6. Slutsatser 

Kapitlet redogör för de slutsatser som kan härledas från analysen av studien. Slutsatserna 
återkopplas med studiens syfte, problemformulering och hypoteser.  

 
Denna studies syfte var att undersöka sambandet mellan börsnotering och 
omsättningstillväxt. Syftet framställs genom att analysera forskningens 
problemformuleringen vilken lyder “forskningen ämnar undersöka huruvida börsnotering av 
ett privat bolag ger upphov till förändringar i bolagets omsättningstillväxt”. För att besvara 
problemformuleringen har företag som noterats under perioden 1997-2009 analyserats för att 
undersöka huruvida det förekommer ett positivt samband mellan börsnotering och 
omsättningstillväxt. Detta genomfördes genom att ställa upp och pröva nedanstående 
hypoteser:  
 
H0: Företagets börsnotering har ingen signifikant påverkan på omsättningstillväxten µ = 0 
H1: Företagets börsnotering har en signifikant påverkan på omsättningstillväxten µ ≠ 0 
 
I två av de tre linjära regressionerna som gjordes, förkastades nollhypotesen. Detta innebär att 
det finns ett signifikant samband mellan börsnotering och omsättningstillväxt. För att 
resultaten ska göras gällande för populationen förutsätts det att företagen har en omsättning 
före börsnoteringen samt att de noteras på Nasdaq OMX Stockholm. Genom studien kan 
undersökningsfrågorna besvaras enligt följande:  

• Omsättningstillväxten före och efter börsnoteringen återfinns i ett diagram i bilaga 5.  
• Genom regressionsanalys har korrelationen mellan tid och omsättningstillväxt 

beräknats. Datan återfinns under empirikapitlet i anslutning till figur 5, 6 respektive 7.  
• Omsättningstillväxten ökar efter en börsnotering för att fyra år efter börsnoteringen 

sjunka något innan den återhämtar sig år fem (se figur 8).  
 
Följande slutsatser kan härledas: 

• Det finns ett signifikant samband mellan börsnotering och ökad omsättningstillväxt 
 
Slutligen har forskningen framställt relevanta resultat i enlighet med forskningens syfte. 
Således har problemformuleringen besvarats: det finns ett positivt samband mellan 
börsnotering och omsättningstillväxt. Under förutsättning att företag uppfyller 
förutsättningarna för studien kan resultaten appliceras i sin helhet. 
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7. Vidare forskning 

I detta avsnitt redogörs för förslag till fortsatta studier inom ämnesområdet och aspekter som 
kan tas med i beaktning. 
 

Då denna forskning har fått liknande resultat likt tidigare studier, anses resultatet stämma 
överens med de estimeringar forskningen framställer. Som tidigare nämnts har extremvärden 
neutraliserats till en mer normalfördelad kurva och genom att undersöka fler företag samt på 
fler marknader skulle dessa extremvärden troligtvis inte påverka forskningen lika markant. 
Forskningens urval består av 36 stycken företag vilka har analyserats över en sjuårsperiod. 
För att stärka reliabiliteten i forskningen krävs det att ett större urval undersöks samt att flera 
börser och marknadsplatser analyseras vid upprepade tillfällen. För att vidga en framtida 
forskning kan det även vara av relevans att jämför mellan olika länder, exempelvis 
bankorienterade och marknadsorienterade, för att sedermera påvisa likheter eller olikheter.   
 
Motivet gällande denna forskning har präglats på en nyfikenhet kring fenomenet börsnotering 
och dess påverkan, dock bör ytterligare påverkande faktorer analyseras för att möjliggöra mer 
korrekta estimeringar. Nedanstående faktorer är exempel på hur forskningen kan utvecklas:  
 

• Studera företagets styrning och uppbyggnad för att analysera dess effekter på en IPO 
• Studera skillnader mellan olika branscher för att urskilja framtida och 

branschspecifika trender 
• Studera kalla och varma marknader för att undersöka huruvida beslutet för en 

börsnotering tas enskilt alternativt om det är beroende av hur marknaden ser ut vid 
tillfället  

• Studera kostnader för en IPO, för att undersöka om det föreligger skäl att inte 
genomföra en IPO 

• Studera prissättningens effekt på omsättningstillväxten genom eventstudie 
 
Sammanfattningsvis innebär det att vidare forskning bör analysera omsättningstillväxten över 
tiden och dessutom de kringliggande orsakerna liksom fler företag. Studier bör även 
utvärdera tillvägagångssättet för att eventuellt genomföra en eventstudie, för att påvisa 
enskilda händelsers påverkan på priset och i sin tur omsättningstillväxten. 
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Bilaga 1. Urval av företag 

2007 
Aerocrine AB 
Systemair AB 
Duni AB 
 
2006 
Diös Fastigheter AB 
Swedish Orphan Biovitrum AB 
BE Group AB 
 
2005 
Indutrade AB 
TradeDoubler AB 
Orexo AB 
 
2001 
Sensys Traffic AB 
Studsvik AB 
BTS Group AB 
rnb Retail and Brands AB 
 
2000 
Mekonomen AB 
Feelgood Svenska AB 
Beijer Electronics AB 
TeliaSonera AB 
Biotage AB 
Precise Biometrics AB 
 
1999 
SECTRA AB 
Net Insight AB 
Addnode Group AB 
NOVOTEK AB 
Duroc AB 
Clas Ohlson AB 
Proffice AB 
 
1998 
SAAB AB 
Opcon AB 
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Bilaga 2. Anovatabell, år -2 till 0 

Regression mellan år -2 till 0 med år -2 som basår  
Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 

1 Årb . Enter 
a. Dependent Variable: Omsättningstillväxt i % 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

1 ,997a ,995 ,989 ,0871038 
a. Predictors: (Constant), År 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1,404 1 1,404 185,053 ,047b 

Residual ,008 1 ,008   
Total 1,412 2    

a. Dependent Variable: Omsättningstillväxt i % 
b. Predictors: (Constant), År 
 
Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 2,640 ,080  33,203 ,019 

År ,838 ,062 ,997 13,603 ,047 
a. Dependent Variable: Omsättningstillväxt i % 
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Bilaga 3. Anovatabell, år 0 till +5 

Regression mellan 0 till +5 med år -2 som basår 
Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 

1 Årb . Enter 
a. Dependent Variable: Omsättsningstilväxt i % 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

1 ,319a ,102 -,123 ,6132169 
a. Predictors: (Constant), År 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression ,171 1 ,171 ,454 ,538b 

Residual 1,504 4 ,376   
Total 1,675 5    

a. Dependent Variable: Omsättsningstilväxt i % 
b. Predictors: (Constant), År 
 
Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 3,212 ,444  7,238 ,002 

År ,099 ,147 ,319 ,673 ,538 
a. Dependent Variable: Omsättsningstilväxt i % 
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Bilaga 4. Anovatabell, år -2 till +5 

Regression mellan år -2 till +5 med år -2 som basår  
Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 

1 Årb . Enter 
a. Dependent Variable: Omsättningstillväxt i % 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

1 ,775a ,600 ,534 ,7530845 
a. Predictors: (Constant), År 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 5,113 1 5,113 9,015 ,024b 

Residual 3,403 6 ,567   
Total 8,515 7    

a. Dependent Variable: Omsättningstillväxt i % 
b. Predictors: (Constant), År 
 
 
Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 2,412 ,318  7,580 ,000 

År ,349 ,116 ,775 3,002 ,024 
a. Dependent Variable: Omsättningstillväxt i % 
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Bilaga 5. Omsättningstillväxt 

 


