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Sammanfattning 
Mellan åren 2001-2010 har 41 svenska aktiebolag valt att byta noteringsplats för sina aktier till 
NASDAQ OMX Stockholm (Stockholmsbörsen). Bytet har skett från de alternativa marknads- 
och handelsplatserna NASDAQ OMX First North (First North), Nordic Growth Market (NGM) 
eller Aktietorget. Det huvudsakliga syftet med denna studie är att undersöka om det finns ett 
värde för företagets aktieägare att företaget byter noteringsplats till Stockholmsbörsen. Detta 
syfte uppnås genom att undersöka hur listbytet till Stockholmsbörsen påverkar företagets 
marknadsvärde samt hur handeln i aktien påverkas. Då tidigare svenska studier (på 
Stockholmsbörsen) inom området är få eller helt saknas så är förhoppningen att denna studie 
ska ligga till grund som ett första steg för framtida forskning inom området. 
   Tidigare forskning, främst utförd på de amerikanska marknaderna, visar överlag att företag 
som byter till en mera välkänd och prestigefylld börslista överavkastar marknadsindex tiden 
innan bytet för att tiden efter bytet underavkasta marknadsindex. Likviditeten, illustrerad med 
vedertagna nyckeltal, förbättras överlag enligt tidigare studier. 
   Denna studie har utförts i form av en kvantitativ eventstudie, där själva listplatsbytet har 
utgjort det studerade eventet. Studien har inte för avsikt att analysera enskilda bolag utan ska 
istället ge en bild av hur bolagen som grupp beter sig i samband med listplatsbytet. 
   Sammantaget visar resultatet från denna studie att studiebolagen överavkastar OMX 
Stockholm PI med 34,2 % och en grupp av jämförelseföretag (som referensgrupp) med 35,3 % 
under perioden 250 handelsdagar innan listbytet. Tiden efter listbytet och 250 handelsdagar 
framåt så underavkastar studieföretagen OMX Stockholm PI med 10,6 % samt 
jämförelseföretagen med 6,3 %. 
Majoriteten av studieföretagen erhåller vidare en bättre likviditet i och med listplatsbytet vilket 
visas genom att de får; 

• en minskad köp- och sälj spread, 
• ett större ”djup” i handeln med bolagets aktier, 
• samt en högre omsättning i relation till bolagets marknadsvärde. 

 
Nyckelord 

Listplatsbyte, noteringsplatsbyte, likviditet, avkastning i samband med listbyte, eventstudie, 
Stockholmsbörsen.  
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Abstract 
During a ten-year period, between 2001-2010, forty-one Swedish public traded companies have 
changed their trading location to NASDAQ OMX Stockholm (Stockholmsbörsen). These 
changes in trading location have been from the smaller alternative trading platforms such as 
NASDAQ OMX First North, Nordic Growth Market (NGM) or Aktietorget. The main purpose 
of this study is to examine if there is a value in the change of trading location for the current 
shareholders of these companies. The purpose will be achieved by studying how the change in 
trading location affects the share price and the stock liquidity. Previous researches on the 
Swedish markets have been few (or non-existent), hence this report also aims to give an 
introduction to this field and be a first step in further researches on the Swedish market. 
   Previous reports, mainly conducted on the US market, show that companies that change their 
trading location to a better-known exchange experience an increase in their share price the period 
before the change and a decline in their share price the period after the change. The liquidity 
shows general improvement when comparing the time before the change to the time after the 
change. 
   This report has been conducted in the form of a quantitative event-study, where the actual 
change in trading location represents the event. The aim is not to show how individual stocks are 
behaving. Instead all stocks are grouped together and the results are supposed to show how this 
group behaves. 
   The results from this report show that companies that change trading location to 
Stockholmsbörsen have an abnormal return of +34.2% in relation to the broad stock index OMX 
Stockholm PI and +35.3% compared to a group of randomly selected companies during the 250 
trading days before the specific day when the change is conducted. The time from the first day of 
trading at Stockholmsbörsen and 250 trading days forth companies that change trading location 
experience an abnormal return of -10.6% (index) respectively -6.3% (group of companies). 
   The majority of companies that changes trading location to Stockholmsbörsen experience 
better liquidity ratios such as; 

• a narrower bid-ask spread, 
• an increase in the “depth” in the market, 
• an increase in turn-over compared to market capitalisation. 

 
Key-words 
Change in trading location, pre/post-listing return, liquidity, event-study, Stockholmsbörsen.  



 

Förord 
 
 
I den på tidningsredaktionernas som alltid överfulla inkorgen för pressmeddelande den 9 
november 2011 fanns ett anspråkslöst dokument från Dignitana AB blandat med 
pressmeddelande om Silvio Berlusconis avgång och den rekordhöga räntan på Italienska 
statsobligationer. Dignitana AB, ett litet bolag som sysslar med medicinteknik, ville med sitt 
pressmeddelande berätta för marknaden att de ämnar byta noteringsplats från Aktietorget till 
First North. När börserna, mitt i den europeiska skuldkrisen, stormade som mest den där dagen 
noterade Dignitana en kursuppgång på 7,6 %. Detta innebar att ett värde på tolv miljoner 
kronor skapades till förmån för bolagets aktieägare. Dignitana noteringsplatsbyte är bara en 
bland många andra noteringsplatsbyten som sker varje år. Är denna uppgång ett generellt 
fenomen för företag som byter till mer prestigefylld handelsplats för sina aktier? 
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1. Introduktion 
 
I detta kapitel presenteras bakgrunden till studien som sedan leder fram till den 
huvudsakliga problemformuleringen och syftet med studien. 

 

1.1 Bakgrund 
 

Mellan åren 2001-2010 har 41 svenska aktiebolag valt att byta noteringsplats för sina 
aktier till NASDAQ OMX Stockholm (Stockholmsbörsen). Dessa 41 bolag har bytt från 
de alternativa marknads- och handelsplatserna NASDAQ OMX First North (First North), 
Nordic Growth Market (NGM) eller Aktietorget. Dessa alternativa marknadsplatser har 
lägre juridisk status och reglering än den hårdare kontrollerade och mera prestigefyllda 
Stockholmsbörsen. De 41 bolag som bytt lista mellan 2001-2010 presenteras i Bilaga 1. I 
samband med bytet av noteringsplats är bolagen skyldiga att upprätta ett prospekt i vilket 
bolagets verksamhet, bolagsstyrning, finansiell information etc. presenteras. I dessa 
prospekt presenteras även bolagens bakgrund och motiv till varför de väljer att byta 
noteringsplats för sina aktier. De vanligaste motiven för de 41 bolagen är: 
 

• Ökat institutionellt ägande 
• Ökad handel i bolagets aktie (ökad likviditet) 
• Ökad genomlysning 
• Ökad uppmärksamhet från media, analytiker och investerare 
• Ökad möjlighet till kapitalanskaffning. 

 
Argumenten som de 41 bolagen nämner i sina prospekt presenteras i Diagram 1. Dessa 
argument är hämtade från bolagens prospekt som de publicerar i samband med att 
listbytet genomförs. 

 

 
Diagram 1, Sammanställning av motiven som nämns i prospekten för de 41 bolagen som 

bytt lista under 2001-2010. De procentuella andelarna avser hur många av bolagen som nämner 
respektive motiv till noteringsplatsbytet. 3 

                                                
3 Motiven är hämtade från respektive bolags prospekt som publiceras i samband med noteringsplatsbytet.  
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Diagram 1 visar också hur stor andel av de 41 bolagen som nämner ett visst motiv i 
prospekten. Motiven som styrelsen och företagsledningen nämner i dessa prospekt går 
ofta in i varandra och oftast kan motiven tolkas som att listbytet i slutändan ska vara en 
grund för värdeskapande i företagets verksamhet som i slutändan ska vara värdeskapande 
för företagets aktieägare. Till skillnad från andra bolagsbeslut som förändrad 
utdelningspolitik, aktieåterköp, förvärv och avyttringar samt andra strategiska beslut så är 
ett noteringsplatsbyte inte något som påverkar (eller i alla fall direkt påverkar) bolaget 
enligt värderingsmodeller så som t.ex. kassaflödesanalys. Kan det ändå vara motiverat att 
byta lista och finns det ett värde i att notera bolagets aktier på en mera prestigefylld och 
ansedd aktielista? 
 

1.2 Problem 
 
Vi upplever att det existerar en övertro bland företagsledning, styrelse, aktieägare, 
marknaden och allmänheten om att de uppsatta motiven i samband med listbytet per 
automatik alltid uppfylls. Kan de eventuella fördelarna för aktieägarna med listplatsbytet 
motivera de ökade kostnaderna och arbete som listbytet medför? Hur reagerar aktien på 
meddelandet om att bolaget tänker byta lista samt hur utvecklas aktien efter bytet? Hur 
påverkas handeln med bolagets aktier i samband med listplatsbytet? Vidare så borde 
”värdet” av listplatsbytet prisas in omedelbart i aktiekursen enligt i den effektiva 
marknadsteorin utvecklad av Fama (1970). Vi upplever att det finns ett problem då det 
saknas uppföljning och analys av konsekvenser som medföljer ett listplatsbyte på den 
svenska marknaden. 
 
Problemformulering: 
Uppfylls bolagens motiv om förbättrad likviditet och positiv aktieutveckling i samband 
med listplatsbytet från First North, Aktietorget eller NGM till NASDAQ OMX Stockholm 
(Stockholmsbörsen)? 
 

1.3 Hypoteser 
 
Vår studie kommer att analysera aktiekurs- samt likviditetsutveckling, som enligt 
resultatet från genomgången av bolagens prospekt som presenterades i Diagram 1, är två 
av de vanligaste förekommande argumenten för svenska företag att byta noteringsplats 
till Stockholmsbörsen. Analysen utgår från ett antal arbetshypoteser. Hypoteserna gäller 
bytesbolagen som grupp och avser inte bolagen enskilt. Första handelsdagen på 
Stockholmsbörsen benämns T0, T1 avser tidpunkten 250 handelsdagar innan 
listplatsbytet, T2 avser 250 handelsdagar efter T0. I studien representerar 250 
handelsdagar ett ”handels-år”. 
 
Listplatsbytet påverkar aktiens utveckling enligt; 
 

H1, Aktier för bolag som byter lista överavkastar marknadsindex samt 
jämförelsegrupp mellan tidpunkterna T1 och T0.  

 
H2, Aktier för bolag som byter lista underavkastar marknadsindex samt 
jämförelsegrupp mellan tidpunkterna T0 och T2. 
 
H3, Aktier för bolag som byter lista överavkastar marknadsindex mellan tidpunkten 
då listplastsbytet blir godkänt av Stockholmsbörsen till T0. 
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Handeln med bolagets aktie ökar efter tidpunkten T0, vilket visar sig genom 

 
H4, Högre omsättning i bolagets aktie i relation till marknadsvärde, 
 
H5, Minskad köp/sälj spread för handeln i bolagets aktier, 
 
H6, Större ”djup” i köp- respektive säljsidan. 
 

Handeln med aktien blir mindre volatil efter tidpunkten T0, vilket visas genom att 
 

H7, Volatiliteten (standardavvikelsen) i aktieutvecklingen sjunker. 
 

1.4 Syfte 
 
Det huvudsakliga syftet med vår studie är att undersöka om det finns ett värde för 
företagets aktieägare att byta noteringsplats för bolagets aktier till Stockholmsbörsen 
istället för att fortsätta vara listade på First North, Aktietorget och NGM. Detta syfte 
uppnås genom att undersöka hur listbytet till Stockholmsbörsen påverkar företagets 
marknadsvärde samt hur handeln i aktien påverkas.  
 
Tidigare forskning inom ämnet har framförallt gjorts på de amerikanska marknaderna (se 
avsnittet Teoretisk referensram) och enligt den genomgång vi genomfört saknas det 
akademiska studier på den svenska marknaden inom området. Denna studie syftar därför 
också till att skapa en grund för framtida forskning på den svenska marknaden samt att 
introducera en möjlig uppföljning av listbytet för företagsledningar i berörda bolag. 

 

1.5 Avgränsningar 
 
Vår studie undersöker endast företag som är noterade på First North, NGM eller 
Aktietorget och som byter till Stockholmsbörsen. En vanlig företeelse är att bolag byter 
från NGM och Aktietorget till First North som ett led i att senare byta till 
Stockholmsbörsen. Detta studeras inte i denna studie. 
 
Bland de vanligaste anledningarna till varför företagen väljer att genomföra ett 
listplatsbyte (se Bilaga 2) är att de vill få en institutionell ägarbas samt öka antalet 
aktieägare och dessutom få en ökad uppmärksamhet från media och investerare. Dessa 
företeelser berörs inte i studien främst p.g.a. bristfällig data samt att en studie av dessa 
motiv är bättre lämpade i kvalitativ studie. 

 

1.6 Intressenter/Målgrupp 
 

Då tidigare svenska studier på Stockholmsbörsen inom ämnesområdet är få eller helt 
saknas så är förhoppningen att detta arbeta ska ligga till grund som ett första steg för 
framtida svensk forskning inom området. Denna undersökning vänder sig därför främst 
till nyckelpersoner i de bolag som har bytt eller ämnar byta noteringsplats, investerare på 
Stockholmsbörsen samt akademiska forskare med intresse inom området. För att läsaren 
ska kunna tillgodose sig denna studie fordras förkunskap om finansmarknaden och 
tillhörande begrepp.  
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2. Metod och praktiskt tillvägagångssätt 
 

För att initialt skapa en överblick av noteringsplatsbyten som företeelse och närma sig 
forskningsfronten inom ämnet har vi genomfört en omfattande litteraturstudie. 
Litteratursökningen har fokuserat på akademisk litteratur i form av artiklar och rapporter 
som berör ämnena listplatsbyte, likviditet, IPO samt aktieägarstruktur. Sökorden har 
bland annat varit: Exchange Listings, Listing Changes, Liquidity, Post-Listing 
Performance, Post-Listing Liquidity, Bid-Ask Spread etc. 
 
Utifrån frågeställningens karaktär, samt vedertagen teori inom forskningsmetodik från 
Collins och Hussey (2009), har vi bestämt att en positivistisk forskningsmetod kommer 
att tillämpas i denna studie. Detta då det rör sig om en relativt stor testgrupp och en stor 
objektiv datamängd. Vidare lämpar sig detta angreppssätt väl då studien ämnar testa 
hypoteserna i en konstgjord miljö. Med detta menas att skapandet av portföljerna endast 
är på ett experimentellt stadium och det är inte säkert att dessa portföljer går att skapa 
eller att erhålla det teoretiska resultatet i praktiken, främst då det rör sig om några få 
observationer per år under en 10-årsperiod. Observationerna kommer få generalisera ett 
beteende för gruppen som helhet, och ämnar inte analysera individuella beteenden eller 
att dra slutsatser om enskilda företag som i framtiden byter lista. 
 
Den valda positivistiska metoden utförs med eventstudie karaktär (MacKinley, 1997). 
Eventstudien har historiskt med framgång använts inom en rad olika finansiella 
forskningsområden för att analysera hur ett specifikt event påverkar värdet av ett företag. 
Eventstudiemetodiken bygger på den semi-starka effektiva marknadshypotesen. Enligt 
Fama (1970) så innebär den semi-starka effektiva marknadshypotesen att alla investerare 
är rationella och att all offentligt tillgänglig information vid varje tillfälle är inprisat i 
bolagens aktiekurser. Överavkastning i samband med att eventet blir känt är förenat med 
marknadseffektivitet enligt Brown och Warner (1980), och denna överavkastning kan 
enbart utnyttjas av aktörer som kände till eventet innan det blev officiellt. Skulle eventets 
påverkan på aktiepriset inte prisas in ”rätt” vid tillfället då eventet blir offentligt så är 
detta ett hot mot den semi-starka hypotesen och tidsaspekten (även kallat hastigheten) det 
tar att prisa in eventets påverkan blir en faktor som investerare kan ta tillvara på och 
handla efter.  
 

2.1 Eventstudien karaktär 
 

Studier av eventstudiekaraktär måste först definiera det event som ska studeras samt 
under vilken period som studien skall sträcka sig över. Denna period kallas för 
undersökningens fönster. I normalfallet så inkluderar fönstret dagen för eventet och 
dagen efter (MacKinley, 1997), men studien måste anpassas för att försäkra sig om att 
studien fångar alla effekter som kommer av eventet. Enligt MacKinley (1997) är det 
också möjligt att inkludera en tidsperiod både före och efter eventet i studiens fönster. 
 
Efter att ha definierat eventfönstret, måste urvalskriterierna bestämmas för urvalet av 
företagen som skall studeras. Dessa kriterier är, enligt MacKinley (1997) t.ex. 
marknadsvärde, typ av bransch eller noteringsplats. 
 
Det sista steget för att slutföra eventstudien är att presentera och tolka resultatet. Enligt 
MacKinley (1997) är det viktigt att i studier med ett begränsat urval testar resultatet 
genom att ta bort de objekt som sticker ut kraftigt ur datamängden (s.k. ”outliers”). I och 
med detta så ökar validiteten i studiens resultat. Resultatet måste också tolkas och 
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jämföras med ett ”normalfall” enligt MacKinley (1997) samt Brown och Warner (1980). 
Detta normalfall kan dels illustreras med aktiens ”normal” genomsnittliga avkastning 
tiden innan eventet påverkar avkastningen. Ett annat sätt att illusterara och jämföra 
avkastningen i samband med eventet är enligt MacKinley (1997) samt Brown och 
Warner (1980) att jämföra avkastningen i samband med eventet mot ett index och/eller en 
jämförelsegrupp som rimligtvis inte borde påverkas av eventet. De mönster som 
observeras i samband med eventet som inte kontrollgrupperna uppvisar kan således enligt 
Brown och Warner (1980) ge stöd åt att eventet har en inverkan på den avvikande 
avkastningen. 
 
Figur 1 illustrerar den generella tidslinjen för en eventstudie där tidpunkten T0 
representerar själva eventet. T1 till T2 representerar fönstrets första respektive sista dag. 
Längden av eventfönstret representeras av L=T2-T1.  
 
 

 
Figur 1, Eventstudiens tidslinje. 

 
Vi kommer i denna studie, enligt Brown och Warner (1980), att analysera 
studieföretagens överavkastning mot marknadens avkastning. Marknadens avkastning 
representeras dels av ett brett markandsindex och dels av en slumpvist vald grupp av 
jämförelseföretag som inte genomfört ett listplatsbyte. 

 

2.2 Beskrivning av datamängd 
 

Eventet som studeras i studien är dagen då bolaget handlas på Stockholmsbörsen för 
första gången, denna dag benämns T0. Eventfönstret innefattar 250 dagar innan 
omlistning (T1) till och med 250 dagar av handel på Stockholmbörsen (T2).  
 
Tidigare studier, t.ex. Dharan och Ikenberry (1995), har använt fönster som varit öppna 
upptill tre år innan och tre år efter listplatsbytet. Genom att använda en sådan lång 
tidsperiod riskerar studien att inkludera inte till listplatsbytet specifika händelser såsom 
finansiella rapporter och makrohändelser. Andra studier har använt smalare fönster på 
mindre än 100 dagar, men med detta förfarande riskerar delar av inprisningen av listbytet 
att förbises. Detta beror på att många bolag kontinuerligt under året innan listbytet 
uttrycker sin ambition om att byta lista. Om studien då görs med ett fönster på endast 
t.ex. 100 dagar riskeras effekten av listplatsbytet tiden mellan 250 till 100 dagar att 
förbises. Enligt MacKinley (1997) är det viktigt att anpassa fönstret för att försäkra sig 
om att få med allt som påverkas av eventet. Av ovanstående anledningar har fönstret satts 
till 250 dagar innan T0 till och med 250 dagar efter T0. 

 
All data i studien är av sekundär karaktär (Collins och Hussey, 2009). Datamängden har 
insamlats från NASDAQ OMX, Bloomberg och SEB Trading. Den använda 
datamängden som har använts i denna studie är i form av: 
 

• Senaste avslut vid handelsdagens slut 

T1# T2#T0#

L#
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• Köp- och säljkurs vid handelsdagens slut 
• Antalet omsatta aktier under handelsdagen 
• Antalet utestående aktier 
• Datum för listplatsbyte samt datum för annonsering av listplatsbytet 
• Bolagets mål med listplatsbytet (fås från de prospekt som bolagen publicerar i 

samband med bytet). 
 

Data samlas in för varje enskild dag för alla företag under perioden 250 handelsdagar 
innan listbytet till 250 handelsdagar efter listbytet enligt en metod som använts av 
Elyasiani, Hauser, Lauterbach (2000). Helgdagar som infaller på en veckodag samt 
bolagsspecifika handelsstopp räknas inte som handelsdagar och justeras för varje 
specifikt bolag. Den valda tidsperioden, 250 handelsdagar innan samt 250 handelsdagar 
efter, är en bra representation av ett ”handels-år” innan respektive ett ”handels-år” efter 
listplatsbytet. Utgångspunkt i datainsamlingen har varit data från Stockholmsbörsen, 
Bloomberg samt SEB Trading Station. Data har dessutom justerats för eventuella 
bolagsspecifika ”Corporate Actions” såsom nyemissioner, aktiesplit, förändring i antalet 
utestående aktier etc. 

 
Studieföretagens utveckling kommer att kontrolleras mot det breda aktieindexet OMX 
Stockholm PI. Detta index är ett prisindex (PI) bestående av alla bolag noterade på 
Stockholmsbörsen. Dessutom kommer studieföretagens utveckling kontrolleras mot en 
grupp företag som valt att stanna kvar på ursprungslistan och varit listade under samma 
tidsperiod som studieföretagen. Dessa benämns som jämförelseföretagen och presenteras 
i Bilaga 3. Slumpmässigheten hos bolagen som byter lista, kalenderoberoendet, 
indexjusteringen samt storleken på grupperna gör att urvalet har en hög validitet och är 
representativt för studiens syfte och resultat. 

 

2.3 Urval av studieföretagen 
 
Enbart företag som bytt lista mellan år 2001-2010, från First North, NGM eller 
Aktietorget till Stockholmsbörsen studeras. Företagen måste ha varit listade minst 250 
handelsdagar på ”ursprungslistan” och därefter listade minst 250 handelsdagar på 
Stockholmsbörsen. Företagen som studeras får inte under tiden för studien, eller i 
närtiden innan eller efter kraftigt ändra sin verksamhet (t.ex. omforma bolaget från ett IT-
bolag till ett fastighetsbolag). Vidare får bolagen inte heller ha emitterat preferensaktier 
under studieperioden eller i närtid då detta får stor påverkan på marknadsvärdet och den 
totala handeln i bolagets aktier. Anledningen till att dessa företag väljs bort är för att det 
anses ha en så pass stor påverkan på bolaget att resultaten från dessa bolag, på hur 
listbytet påverkar, kan komma att bli missvisande. Utöver detta så har alla bolag tagits 
med som uppfyller kraven. Således bör det inte finnas någon subjektivitet i urvalet i och 
med att studieföretagen är begränsade, representerar hela populationen och inte är 
slumpvist valda. Studieföretagen presenteras i Bilaga 1, där 30 av de 41 bolagen 
uppfyller ovanstående kriterier för att vara ett studieföretag. 
 

2.4 Val av index 
 
För att kontrollera kursutvecklingen bör studiebolagens utveckling jämföras mot ett brett 
aktieindex. Ett ofta använt index när den historiska utvecklingen på Stockholmsbörsen 
beskrivs är Affärsvärldens Generalindex (AFGX) som har historik tillbaka till år 1901. I 
denna studie har inte AFGX använts då det är ett totalavkastningsindex, vilket innebär de 
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årliga utdelningarna återläggs4. Studien kommer inte att ta hänsyn till utdelningar, då vi 
observerat att få av de studerade bolagen har givit någon utdelning under den studerade 
perioden. För att undvika ett missvisande resultat används inte AFGX som 
jämförelseindex i denna studie. 
 
Andra tänkbara index som skulle kunna ha använts är olika bransch- och småbolagsindex 
samt andra index som är relaterade till ursprungslistorna. Problemet är att kategorisera 
företagen gällande storlek och bransch då studien innehåller relativt få bolag. De flesta av 
dessa bransch- och småbolagsindex saknar dessutom kontinuerlig historik under den i 
studien undersökta tidsperioden. Att jämföra studieföretagen mot ett index som är 
relaterat till ursprungslistorna tiden innan listbytet vore att föredra, men har inte kunnat 
genomföras då aktuella index saknar tillräckligt lång historik. 
 
OMX Stockholm PI (OMXS PI)5 har därför valts som jämförelseindex på grund av: 
 

• Daglig kontinuerlig historik som sträcker sig över studiens tidsperiod. 
• Prisviktat (inga återförda utdelningar). 
• Representativt då OMXS PI innehåller alla bolag på Stockholmsbörsen. 
• Välkänt och ofta citerat.  

 

2.5 Urval av jämförelseföretagen 
 
För att säkerställa validiteten i vår studie används en kontrollvolym med 30 matchande 
företag (som en grupp) enligt liknande metod som används av Papaioannou, Travlos och 
Viswanathan (2003). Dessa företag måste ha varit listade på studieföretagens 
ursprungslista under samma tidsperiod som studieföretagen. Vidare får inte något av 
jämförelseföretagen senare bli ett studieföretag. För att skapa ett slumpmässigt urval så 
väljs jämförelseföretagen så att första bokstaven ska stämma överens med 
studieföretaget. Ett studieföretag som har ett företagsnamn som börjar på P ska alltså 
matchas mot ett jämförelseföretag med bokstaven P som första bokstav som har varit 
listat under samma tidsperiod på ursprungslistan. Finns det inga företag med samma 
bokstav som även uppfyller lista och tidsperiod väljs ett företag med nästföljande bokstav 
i alfabetisk ordning. I händelse av att det inte existerar ett jämförelseföretag som 
överensstämmer med tidsperiod och ursprungslista så har ett jämförelseföretag valts med 
samma tidsperiod, fast från en annan ursprungslista än studieföretaget. En 
sammanställning av de använda jämförelseföretagen i denna studie presenteras i Bilaga 2.  
 
Tanken med att välja en grupp jämförelseföretag är att kunna se hur deras utveckling som 
grupp skiljer sig mot studieföretagens och om studieföretagen uppvisar ett avvikande 
mönster som inte kan ses hos jämförelseföretagen. Vidare kan jämförelseföretagen som 
grupp vara en godtagbar approximation för ett index som speglar ursprungslistorna under 
den studerade tidsperioden. Det är viktigt att notera att jämförelseföretagen, på samma 
sätt som studieföretagen, inte ska studeras enskilt eller matchas mot ett studieföretag. En 
återkommande svaghet som alltid uppstår vid användandet av en kontrollvolym är 
sammansättningen av kontrollvolymen och hur representativ denna är för studievolymen. 
 
 

                                                
4 http://bors.affarsvarlden.se/afvbors.sv/site/index/index_info.page?magic 
5 http://www.nasdaqomxnordic.com/nordic/Nordic.aspx 
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2.6 Metod för att mäta likviditet i handeln med bolagets aktie 
  
Begreppet likviditet är relativt komplext och innehåller många aspekter som investerare 
värdesätter. En aktie kan verka likvid enligt ett av likviditetsmåtten, men vara illikvid 
enligt ett annat. Det är därför viktigt att studera flera mått samtidigt för likviditet. 

 
För att illustrera likviditeten i en aktie har tre nyckeltal valts. Dessa tre är: 
 

• köp- och sälj spreaden, 
• omsättning i relation till bolagets marknadsvärde och 
• djupet i marknaden (illustrerat av Amivest Liquidity Ratio). 

 
Pham, Kalev och Steen (2003) definierar den dagliga spreaden som skillnaden mellan 
köp- och säljsidan för aktien vid tidpunkten för börsen stängning för dagen. Köp/Sälj-
Spreaden (Bid/Ask) beräknas enligt; 
 

"Bid/Ask"    Spread =
(S!" − K!")

(S!" + K!")×0,5
         %  

 
där 𝑆!" är rådande säljkurs vid stängning för aktie j under handelsdag i (i=1, 2…, n) och 
𝐾!" är rådande köpkurs vid stängning för aktie j under handelsdag i.  
 
Den dagliga omsättningen av bolagets aktier i relation till marknadsvärdet beräknas enligt 
följande; 
 

𝑂𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔   𝑚𝑐𝑎𝑝 ! =
[𝑉𝑂𝐿]!
𝑀!

 

 
där [VOL] är handelsvolymen (i monetära belopp) under handelsdag i och M är 
marknadsvärdet för bolaget under dag i. Spreaden och omsättning/mcap bör studeras som 
ett dagligt genomsnitt över en längre tidsperiod då enskilda handelsdagar kan variera 
relativt mycket mellan varandra enligt Pham, Kalev och Steen (2003). 

 
Elyasiani, Hauser, Lauterbach (2000) använder sig av en mått kallat Amivest Liquidity 
Ratio, eller bara Amivest, där handelsvolymen delat med den absoluta avkastningen visar 
djupet i handeln. Amivest beräknas enligt följande: 
 

𝐴𝑚𝑖𝑣𝑒𝑠𝑡  𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑖𝑡𝑦  𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =   
1
𝐷!

[𝑉𝑂𝐿]!"
𝑟!"

!!

!!!,!…,!

 

 
där 𝐷! är antalet handelsdagar under en vald period för aktie j, [𝑉𝑂𝐿]!" är den 
handelsvolymen för aktie j under handelsdag i och 𝑟!" är avkastningen för aktie j under 
dag i inom intervallet. Ratiot visar hur stor volym som ”krävs” för att flytta aktiepriset 
1% antingen upp eller ner, därav absoluttecken i nämnaren. Amivest är odefinierat för 
handelsdagar med en oförändrad aktiekurs jämfört med den föregående handelsdagen. Ett 
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högt värde för Amivest innebär att en stor volym kan omsättas med en relativt liten 
prispåverkan. 
 
Amivest visar ytterligare företeelse som investerare värdesätter hos en aktie, nämligen 
”djupet” hos köp- respektive säljsidan. En djup marknad innebär inte bara att det finns 
köpare och säljare nära varandra (d.v.s. att spreaden är lite). Det ska också finnas stora 
volymer av köpare och säljare på vardera sidan så att en enskild affär inte påverkar 
prisbilden orealistiskt mycket. Nackdelen är att Amivest bygger på historisk data och 
visar inte på hur marknaden skulle reagera vid liknande händelser i framtiden vid stora 
köp/försäljningar. En annan felkälla ligger i det faktumet att priset i en aktie kan vara 
volatilt p.g.a. att bolaget eller marknaden publicerar nyheter frekvent och inte p.g.a. 
illikviditet. En generell volatil handel i aktien ger också ett felvisande värde på Amivest. 
Detta mått säger inte hur väl marknaden kan ta hand om stora köp- respektive säljposter 
utan snarare bara priselasticiteten hos aktien, men kan tillsammans med andra mått på 
likviditet ge en bild av de rådande likviditets förhållanden. Goyenko et al (2009) menar 
att Amivest Liquidity Ratio också kan bli missvisande då den underliggande tillgången 
har genomgått en stark marknadsutveckling. Detta då ett högre marknadsvärde borde 
kunna resultera i en viss ökning i Amivest då samma procentuella andel omsatta aktier i 
ett bolag representerar en större volym. 

 

2.7 Metod för att mäta aktieutveckling 
 
Utvecklingen för varje bolag studeras dels över hela tidsperioden (L i Figur 1) samt delas 
även upp i mindre tidsperioder med dagen för listplatsbytet (T0) som referenspunkt. En 
ytterligare intressant tidpunkt är då bolaget tillsammans med Stockholmsbörsen 
annonserar att de är godkända för listbytet och ett exakt datum för första handelsdag på 
den nya listan presenteras. Avkastningen från denna tidpunkt till listbytet kommer att 
studeras där tidsperioden anpassas för varje bolag då annonseringsdagen för listbytet 
varierar. Detta blir således ett andra eventstudiefönster i denna studie där eventet i detta 
andra fall representeras av publiceringen av att listplatsbytet är godkänt. Detta fönster 
sträcker sig från publiceringen till första handelsdagen på Stockholmsbörsen för 
respektive bolag. Enligt Brown och Warner (1980) så är avkastningen efter publiceringen 
till första handelsdag mest intressant och mäta i detta fönster då eventuell överavkastning 
på dagen för godkännandet endast kan absorberas ”riskfritt” av aktörer som på förhand 
kände till att eventet skulle ske. Eventuell överavkastning efter att eventet blivit officiellt 
kan däremot alla marknadsaktörer handla efter och överavkastningen efter eventdagen 
ifrågasätter således marknadseffektiviteten. 
 
Utgångspunkten för att kunna presentera ett samlat helhetsresultat för bolagen som byter 
lista är att skapa en portfölj bestående av dessa bolag. I denna portfölj viktas alla bolag 
lika vid respektive startpunkt. Vidare kontrolleras varje enskilt bolag mot ett 
marknadsindex som löper över samma period. Detta marknadsindex paketeras också om 
till en portfölj. Värdet för alla startpunkter indexeras (d.v.s. startpunkten = 100) så att 
utvecklingen för alla bolag respektive index viktas in lika oberoende av historik 
utveckling. Portföljens värde P för dag i fås således genom: 
 

𝑃! =
1
𝑡 𝑣!"    

 
där t är antalet bolag och v är värdet för bolag j under dag i. Utvecklingen beräknas på 
detta sätt för både studieföretagen, index samt jämförelseföretagen. Resultatet för 
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aktieutvecklingen kommer att presenteras för flera olika tidsperioder samt schematiskt 
illustreras genom ett antal grafer som visar kursutvecklingen över hela perioder.  
 
 

2.8 Metod för att mäta volatilitet 
 
Volatiliteten (standardavvikelsen, SD) är ett vedertaget mått för att visa på risken hos en 
tillgång, enligt Berk och DeMarzo (2011) och beräknas enligt: 
 
 

𝑆𝐷 =
1
𝑁 (𝑥! − 𝑥!)!

!

!!!

 

 
där N är antalet handelsdagar i perioden, xi är avkastningen på under dag i och xm är 
medelavkastningen under perioden N. För att illustrera volatiliteten på årsbasis så tas SD 
från formeln ovan och sätts in i följande formel; 
 

𝑆𝐷! = 𝑆𝐷 ∗ 𝑁 
 
där N är antalet handelsdagar under ett ”handels-år” (250 handelsdagar).  
 

2.9 Metod- och källkritik 
 

En av riskerna med att använda eventstudiemetodiken är att det använda studieintervallet 
mellan mätpunkterna är för stort, t.ex. att aktiepriserna mäts på veckobasis eller 
månadsbasis. Med ett för stort studieintervall kan det bli svårt att se den faktiska effekten 
av eventet. Tidigare forskning gällande eventstudier visar att resultaten får en större 
träffsäkerhet om dagliga slutkurser observeras (MacKinley 1997). Därför använder sig 
denna studie av daglig data. 
 
MacKinley (1997) menar att det finns en risk med att använda eventstudiemetodiken då 
det kan vara svårt att definiera den exakta tidpunkten för eventet. Råder det tvivel om när 
eventet inträffar så kan resultatet påverkas då effekten av det faktiska eventet inte på rätt 
sätt analyseras och att fel tidsperiod studeras. Tidpunkten för eventet (listbytet) är i denna 
studie enkelt att definiera och tidpunkten har hämtats från NASDAQ OMX, vilken bör 
anses som en trovärdig källa och risken för eventuella fel i tidsangivelserna och får anses 
osannolik. 

 
Eftersom denna studie behandlar en stor datamängd med många enskilda datapunkter så 
finns det en risk för felaktigheter i datamängden. För att minimera risken för fel i 
datamängden har en triangulering av datamängden utförts, där data från de olika källorna 
har jämförts och där eventuella skillnader dem emellan har analyserats (Collins och 
Hussey, 2009). Trovärdigheten hos de använda databaserna, trianguleringen samt 
användandet av ett dagligt studieintervall bör minimera påverkan på resultatet av 
eventuella fel i datamängden. 
 
Bolagens utveckling vad gäller likviditet och aktiekurs kan bero på många olika faktorer. 
Denna studie har försökt att isolera listplatsbytets påverkan för dessa två karakteristika. 
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Det är emellertid svårt att isolera listplatsbytet helt då andra faktorer såsom 
bolagsspecifika omständigheter och makroekonomiska händelser kan komma att påverka 
enskilda bolags marknadsvärde och likviditetsutveckling. Den använda metoden tar till 
viss del hänsyn till detta då varje studiebolag kontrolleras mot index samt en grupp av 
jämförelseföretag.  
 
Efter att bolagen kontrollerats mot urvalskriterierna (se kapitel 4.3) så innehåller studien 
trettio bolag utspridda över en tioårsperiod. Detta kan tyckes vara en allt för liten och 
utspridd datamängd för att kunna dra några generella slutsatser. Styrkan med studien är 
ändå att dessa trettio bolag representerar hela populationen (bortsett från de bolag som 
har tagits bort enligt urvalskriterierna). De fenomen som observeras har således en stor 
signifikans för hela gruppen av listbytande företag. 
 
Analysen i denna rapport tar inte hänsyn till den eventuellt förändrade risken som ett 
listplatsbyte kan medföra. En förändring i risk bör medföra en förändring i bolagets 
kapitalkostnad som således påverkar värdet av bolaget enligt vedertagna 
värderingsmodeller. För att påvisa att det föreligger en förändrad risk så har förändringen 
i bolagens volatilitet studerats och beskrivits. Däremot har inte avkastningen justerats för 
den eventuella riskförändringen. Enligt Brown och Warner (1980) så kan resultatet 
faktiskt bli sämre i det fallet då en mera komplicerad och ingående metod används där 
risken analyseras och avkastningen justeras utifrån detta. Att endast kontrollera mot 
marknaden är många gånger en bra och givande metod enligt Brown och Warner (1980). 

 

2.10 Studiens tillförlitlighet 
 

Att en studie har hög validitet innebär att studiens resultat svarar mot och beskriver 
fenomenet eller företeelsen som är ämnat att undersökas. En felaktig metod, felaktig data, 
icke representativt urval eller missledande mätetal kan bidra till att studiens validitet 
sjunker (Collins och Husses 2009). Vi anser att denna studie har en relativt hög validitet 
då metod, urval samt mätetal är representativa för studiens karaktär. En svaghet är dock 
att det är svårt att se vad som är en konsekvens av eventet och vad som är en effekt av 
andra bolagshändelser, såsom finansiella rapporter, pressmeddelanden m.m. 
 
Att en studie har en hög reabilitet innebär att studiens metod och resultat kan 
reproduceras vid ett senare tillfälle, förutsatt att de givna omständigheterna är de samma 
(Collins och Husses 2009). Styrkan med denna studie, anser vi, är att urvalet och 
datamängden är objektivt valda och analyserade. Det finns inga utrymmen för subjektiva 
tolkningar. Vidare representerar urvalet alla företag som bytt lista utifrån metodens 
karaktär. Alltså har inget subjektivt urval gjorts för att representera en större grupp. En 
framtida studie borde därför kunna replikera denna studies metod och erhålla liknande 
resultat. 
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3. Teoretisk referensram 
 

Den teoretiska referensramen som presenteras i detta kapitel grundar sig i tidigare 
forskning, vilken främst är utförd på de amerikanska aktiemarknaderna. Syftet med detta 
kapitel är placera studien i den akademiska forskningsvärlden samt att presentera den 
teoretiska bakgrunden till de hypoteser som studien ämnar testa. 

 

3.1  Generellt om listplatsbyte 
 

En studie av Baker och Johnson (1990) ligger till grund för mycket av forskningen om 
listplatsbyte. De genomförde en enkätstudie på företag som listat sig på; NYSE från 1985 
till mitten av 1987, AMEX mellan 1982 och mitten av 1987 samt företag som redan är 
noterade på NMS (föregångare till NASDAQ) men enligt AMEX och NYSES regler och 
krav var kvalificerade att noteras på dessa börser. De viktigaste motiven hos de 
tillfrågade företagen till att byta lista är enligt Baker och Johnson (1990);  
 

• Ökad genomlysning,  
• Listningen ses som en kvalitetsstämpel av kunder och investerare, 
• Ökad likviditet i handeln med bolagets aktier (mer korrekt prisbild och möjlighet 

att omsätta större poster i bolaget utan orimlig kurspåverkan)  
• Ökat institutionellt ägande.  

 
I studien konstateras också att en stor andel av de bolag som var kvalificerade för att lista 
sina aktier på AMEX/NYSE men fortfarande var listade på NMS inte listade om sig då 
de ansåg att kostnaderna för omlistningen översteg fördelarna. En av de tydligsate 
signalerna som ges i samband med listplatsbytet är att då det är förenat med hårdare och 
mer stringenta krav att lista om sig från en mindre ansedd lista till en mer ansedd lista så 
signalerar noteringsplatsbytet att företagsledningen har goda framtidsutsikter för bolaget 
enligt bland annat Ying, Lewellen, Schlarbaum och Lease (1977). Listplatsbytet är en del 
av bolagets plan för framtida expansion och möjlighet att attrahera rät investerare och 
tillgångtill kapital samt ökat uppmärksamhet från media och annan PR enligt Ying et al 
(1977). 

 

Listningskrav för Stockholmsbörsen 
 

För att ett bolag skall få tillstånd att lista sina aktier på Stockholmsbörsen måste bolaget 
uppfylla ett antal specifika krav uppställda av börsen. Några av de viktigaste kraven för 
listning på Stockholmsbörsens är specificerade i Bilaga 3. Till följd av att listningskraven 
är specifika och tydliga kommer enbart företag att ansöka som redan på förhand vet att de 
kommer uppfylla listningskraven med god marginal. Mycket få ansökningar kommer 
därför bli underkända enligt Ying, Lewellen, Schlarbaum och Lease (1977). Dessutom 
sker processen för att byta lista i samråd mellan företagsledningen och representanter från 
Stockholmsbörsen. De bolag som inte uppfyller listningskraven, eller kommer att kunna 
uppfylla dem inom en rimlig tid, kommer således troligtvis inte kommunicera att de 
ämnar byta lista enligt Ying et al (1977). 
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Noteringsprocessen på Stockholmsbörsen   
 

Noteringsplatsbytet följer en relativt standardiserad process som förklaras överskådligt 
nedan samt illustreras i Figur 2; 
 

• Perioden innan officiellt meddelande om att bolaget tänker genomföra listbytet. 
Denna period sträcker sig vanligtvis mellan ett år innan bytet fram till cirka tre 
månader innan själva bytet. Under denna period kommunicerar bolagen vanligtvis 
att de har som mål att inom en nära framtid byta lista. 

• Meddelande från bolaget om att de ansöker om listbyte, vanligtvis två till tre 
månader innan själva bytet (alla bolag kommunicerar inte detta offentligt till 
marknaden). 

• Godkännande av listbytet publiceras dels av Stockholmsbörsen samt av bolaget 
självt. Detta sker vanligtvis några veckor innan listplatsbytet. I samband med 
detta så publiceras även vilken som blir första handelsdagen på 
Stockholmsbörsen. 

• Första handelsdagen på Stockholmsbörsen. 
• Perioden efter bytet, vanligtvis den första hela handelsmånaden fram till ett år 

efter bytet. 
 

 
 

Figur 2, Schematisk bild över listningsprocessen. 
 

Syftet med tidslinjen är att visa schematiskt hur ”omlistningsprocessen” genomförs. 
 
 

3.2  Aktieutveckling 
 

Största delen av litteraturen inom ämnet kapitalmarknadsteori är skeptisk till att det 
skulle finnas tillfälliga möjligheter (s.k. arbitrage) om att realisera abnorm 
överavkastning riskfritt, utan att höja den systematiska risken nämnvärt i en den 
underliggande tillgångsmassan enligt Ying et al (1977). Detta enligt teorin från Fama 
(1970) om den ”effektiva marknaden”. Ying et al (1977) menar vidare att om den 
ovannämnda möjligheten skulle existera så kan teorin om den effektiva marknaden 
ifrågasättas. De främsta tidiagre studierna inom området aktieutveckling i samband med 
listplatsbytet är McConnell och Sanger (1987), Dharan och Ikenberry (1995), Ying et al 
(1977), Papaioannou, Travlos och Viswanathan (2003) samt Cheng (2005). 

 

Aktieutveckling efter genomfört listplatsbyte 
 

Den underliggande bakgrunden till listplatsbytet är att bolagsledningarna vill skapa 
”värde” genom att generera en bättre avkastning för sina aktieägare gentemot om de 
behållit ursprungliga listningen. Trots förväntan om högre avkastning har majoriteten av 
den befintlig forskning visat att aktieutvecklingen (på kort och medellång sikt) efter 
listplatsbyte varit sämre jämfört med relevanta jämförelseindex och negativ i absoluta 
termer.  Den negativa aktieutvecklingen efter listbyte verkar heller inte vara en 

Tiden&innan&
listbytet&

publicerats&

Ansökan&om&
listbytet&

publiceras&av&
bolaget&

Listbytet&
godkänns&
officiellt&av&

OMX&

Fösta&
handelsdagen&

på&OMX&
Tiden&eAer&
listbytet&

1C2&år&innan& 2C3&månader&innan& 5C30&dagar&innan& 1C2&år&eAer&



14 
 

tillfällighet eller koncentrerad till specifika perioder. Sju årtiondens forskning visar på 
negativ avkastning efter listbyte enligt McConnell och Sanger (1987). Den negativa 
utvecklingen är heller inte koncentrerad till endast USA utan t.ex. så visar den japanska 
börsen samma negativa mönster enligt Hwang och Jayaraman (1993). 
 
Ule (1937) visade tidigt att aktiekursen för de 29 bolag som listade sig från OTC till 
NYSE eller New York Curb Exchange mellan 1934 och 1937 underavkastade relevant 
industriindex efter att omlistning skett. Detta visas även av Ying et al (1977) som 
genomfört en studie på 248 företag som listat sig på AMEX eller NYSE mellan 1966 till 
1968. De visar att omedelbart efter att omlistning genomförts så avkastar dessa bolag 
negativ under de nästföljande åtta månaderna och under tio av de tolv efterföljande 
månaderna. Under de två åren som följer listningen blev den ackumulerade negativa 
avkastningen -9,34 %. Månaden som följer efter omlistning var avkastningen -1,87 % i 
förhållande till ett jämförelseindex. Liknande resultat erhålls av Sanger och McConnell 
(1986) som genomfört en studie på 319 företag som listat sig på NYSE från amerikanska 
OTC-listor mellan januari 1966 till december 1977. Författarna förfinar tidigare 
undersökningar genom att noggrannare definiera dagarna runt. Författarna konstaterar 
negativ avkastning jämfört med jämförelseindexet (S&P 500)  samt negativ absolut 
avkastning omedelbart efter omlistningen. Detta är speciellt påtagligt mellan första och 
tredje veckan efter omlistning för de omlistade företagen som tappar i genomsnitt 3 % av 
sitt värde under dessa veckor.  
 
Ytterligare en studie av McConnell och Sanger (1987) bekräftar den negativa avvikande 
aktieutveckling omedelbart efter omlistning. Studien innefattar 2482 olika företag som 
listat sina aktier på NYSE mellan åren 1926 och 1982. Författarna finner en mycket stark 
tendens till negativ utveckling i perioden efter omlistning, speciellt den första månaden. 
Den genomsnittliga absoluta avkastningen under första fullständiga månaden efter 
omlistning var -0,78 % och den marknadsjusterade avkastningen under samma 
tidsintervall var -1,45 %. De bryter dessutom ner historiken och delar in 
företagslistningarna i femårsperioder, i samtliga med undantag för perioden mellan 1976 
till 1980 gav de omlistade aktierna under första hela noteringsmånanden generellt negativ 
marknadsjusterad avkastning. Dharan och Ikenberry (1995) bekräftar i sin studie att den 
uthålliga negativa avkastningen existerar och de finner samtidigt att denna pågår längre 
än vad t.ex. McConnell och Sanger (1987) tidigare konstaterat. Författarna menar att den 
uthålliga negativa avkastningen pågår så länge som 36 månader efter omlistning och 
gäller samtliga branscher. Den sämsta utvecklingen även enligt dessa författare var under 
den första månaden med en marknadsavvikande avkastning på -1,64 %, under de första 6 
månaderna är den marknadsavvikande utvecklingen -2,73 % för de undersökta bolagen. 
Utveckling fortsätter sedan att vara negativ de kommande två och ett halvt åren (årlig 
absolutavkastning på -12,39%).  
 
Cheng (2005) är kritisk till resultaten hos McConnell och Sanger (1987) m.fl. och menar 
att det finns problem med tidigare forskning inom ämnet. Cheng (2005) använder sig 
därför istället av en regression över en längre tidsperiod och testar sedan denna metod 
mot aktier som bytte lista från Nasdaq till AMEX eller NYSE eller från AMEX till 
NYSE mellan 1973 och 1999. Om testet utförs enligt tidigare forsknings metoder så 
genereras abnorm negativ avkastning i linje med tidigare forskning. Men med den längre 
regressionen som Cheng (2005) använder sig av samt justeringar för vilka olika 
branscher som innefattas och andra finansiella nyckel (t.ex. bokfört värde i relation till 
marknadsvärde) försvinner den signifikanta negativa underavkastningen som bevistas av 
tidigare forskning i perioden efter omlistning. 
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Aktieutveckling före genomfört listplatsbyte 
 

Om avkastningen tenderar att vara negativ efter att bolaget bytt lista så har forskningen 
visat på direkta motsatsen för tiden innan listbytet. Under tiden innan listbytet har 
forskningen visat att aktieägarna erhåller det ”värde” som bolagsledningarna motiverat 
listbytet med. En stor del av detta värde har något motsägelsefullt redan skapats innan 
ansökan blivit inlämnad och godkänd. Detta förklaras av många forskare med att 
bolagsledningar tenderar att ”tima” listbytet, vilket benämns i forskningssamband som 
”the market timing hypothesis”. Motsägelsefullt kan dock även indexjusterad positiv 
avkastning realiseras både dagarna mellan att bolaget kommunicerar att de skall byta lista 
till att listbytet sker samt dagarna mellan att listningen blivit godkänd. Detta fenomen är 
inte i samstämmighet med teorin om den effektiva marknadshypotesen. Värdet som 
listningen innebär borde enligt den effektiva marknadsteorin prisas in omedelbart i 
aktiekursen då listningen blir offentlig och inte släpa efter i tiden. Detta fenomen blir 
extra intressant då i stort sätt alla bolag som ansöker om listbyte också genomför listbytet 
enligt tidigare resonemang om väl definierade krav för listbytet enligt Ying et al (1977). 
Risken för att bytet inte genomförs är enligt detta resonemang minimal. 
 
Ule (1937) visade att aktiekursen för de 29 aktier som listade sig på NYSE eller New 
York Curb Exchange mellan 1934 och 1937 generellt gav en abnorm överavkastning 
jämfört med jämförelseindex perioden innan omlistning. Ying et. al (1977) bekräftar 
också värdet som skapas i och med omlistningen. De påvisar att 23 av de 24 månaderna 
innan omlistning är positiva avkastningsmånader jämfört med index. Under dessa 
månader så överavkastar aktierna med en ackumulerad avkastning på 51,1 %. Den största 
överavkastningen sker två månader innan noteringen samt under själva 
noteringsmånaden. Under denna tremånadersperiod så överavkastade de undersökta 
aktierna ett generellt marknadsindex med +16,26 %. De visar också att bolagen levererar 
en överavkastning på +7,54 % under månaden som listningen blir offentlig och +5,0 % 
överavkastning månaden som följer innan listningen men efter offentliggörandet av att 
företaget ska byta lista. 
 
Sanger och McConnell (1986) är samstämmiga med tidigare forskning att de flesta bolag 
tenderar att byta lista efter en speciellt stark period av aktieutveckling enligt ”the market 
timing hypothesis”. Under en period på 52 veckor fram till att bolagen byter lista 
överavkastar de index med 19,84% mellan åren 1971-1977. Sanger och McConnell 
(1986) konstaterar att det finns en egendomlig företeelse som sammanstämmer med Ying 
et. al (1977). De finner att den årliga överavkastningen avkastningen är +4,77 % 
indexkorrigerat under tiden företaget gör offentligt att de ansökt om omlistning till att 
själva listbytet sker. Mellan dessa tillfällen får bolaget sin ansökan godkänd. Efter att 
godkännandet kommit från börsen till att listning sker har bolagen en årlig 
överavkastning som är +2,83 % indexkorrelerat. Detta är en anomali som forskarna inte 
har kunnat förklara, och strider dessutom mot teorin om den effektiva marknaden. 
Dharan och Ikenberry (1995) menar att företag som generellt ansöker om omlistning har 
en mycket stark utveckling innan de söker om omlistning. Denna utveckling är så stark 
att bolagen som byter lista har ett mycket lägre ”Book-to-market ratio” jämfört med 
bolag som redan är listade och är av samma storlek.  
 
Cheng (2005) finner däremot inget stöd för att aktierna överreagerar innan omlistning 
eller att det finns en överavkastning som beror på ett stundande listbyte. Cheng (2005) 
finner heller ingen möjlighet till att realisera riskfri överavkastning dagarna mellan att 
listningsansökan blir känd och listningen respektive den godkända listningen och 
omlistningen. 
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Orsaker och förklaringar till positiv avkastning innan listning och till negativ 
avkastning efter att omlistningen genomförts 

 
Ying et al (1977) visar, som tidigare nämnts i denna studie, att bolagen som byter lista 
tenderar att ha en mycket stark utveckling tiden innan omlistning. Detta visar att det är 
bolag med mycket stark aktieutveckling och ett starkt momentum som söker omlistning 
där listningen kan ses som en del i ett större skeende för bolaget i en process att etablera 
företaget på marknaden. Därmed är det möjligen inte själva listningen som förklarar 
överavkastningen utan snarare det momentum som bolaget upplever där listningen bara 
är en av många delar. Ying et al (1977) argumenterar för att den negativa avkastningen 
efter omlistningen beror på att den positiva utvecklingen innan omlistningen (och det 
tillfälliga momentum som då skapades) visade sig vara för optimistisk. Därmed skulle 
förklaringen till den svaga utvecklingen efter omlistning kunna förklaras med sänkta 
förväntningar (realistiska) och att företagets utveckling konvergera mot en mera 
”normal” kursutveckling. Detta är en förklaring som inte strider mot den effektiva 
marknadsteorin. Ying et al (1977) noterar också en överavkastning under 
handelsperioden mellan inlämnad ansökan/godkännande av ansökan och tills att bolaget 
blir omlistat i praktiken. Då i stort sätt alla bolag som lämnar in ansökan om omlistning 
blir godkända ser Ying et al (1977) ingen anledning att aktieuppgången skall ske 
långsamt och under flera veckor för att erhålla den prisjustering som listbytet verkar 
innebära. Prisjusteringen borde istället ske direkt under just den dagen som nyheten om 
omlistning blir känd, enligt teorin om den effektiva marknaden, att all tillgänglig 
information skall vara inprisad i aktiepriset. En teori som Sanger och McConnell (1986) 
har testat är att använda datumet när Wall Street Journal skriver om omlistningen i 
tidningen för att se om det är så att allmänheten får informationen senare än marknaden 
och det är därför som prisjusteringen är fördröjd, men den positiva överavkastningen 
består även efter dessa datum. Således finner varken Ying et al (1977)  eller Sanger och 
McConnell (1986) någon bra förklaring till denna överavkastning utan menar att det är en 
anomali. 
 
Sanger och McConnell (1986) har genomfört en studie innan och efter att NASDAQ 
etablerades. Tillkomsten av NASDAQ på OTC-marknaden innebar att handelsplatsen för 
mindre och mer okända företag förbättrades vad gäller likviditetsmöjligheter. Efter 
NASDAQs tillkomst är den positiva avkastningen innan listplatsbytet inte lika stark och 
Sanger och McConnell (1986) förklarar detta med att innan NASDAQ etablerades så 
uppvärderades bolagen som gick till NYSE och AMEX tack vare den likviditet de gav 
aktierna möjlighet till. När NASDAQ kom till kunde de ge liknande likviditet och 
därmed var inte fördelarna lika stora att byta från NASDAQ till NYSE eller AMEX. 

 
Även Dharan och Ikenberry (1995) försöker att hitta förklaringen till den negativa 
avkastningen i sin studie. De finner att den negativa avkastningen främst är associerad till 
mindre företag som inte är speciellt uppmärksammade av allmänheten. Dharan och 
Ikenberry (1995) hävdar att företagsledningen tenderar att tidsmässigt anpassa sin 
listningsansökan tills dess då företaget uppfyller listningskraven tack vare en bra 
aktiekursutveckling, ”The Opportunistic Timing Hypothesis”. Anledningen till att 
företagsledningen är villiga att ”tima” sin listning, d.v.s. noggrant välja ”rätt” tidpunkt, 
skulle kunna vara att små företag vill komma över de barriärer som kraven för listning 
utgör. Alltså innebär detta att företagsledningen ansöker om listning i samband med en 
stark utveckling och på så sätt hinner byta lista innan utvecklingen blir negativ. På 
kulmen av denna starka period med stigande aktiekurs så uppfyller de mindre bolagen de 
uppsatta listningskraven.  
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Papaioannou, Travlos och Viswanathan (2003) arbetar vidare på ”The Opportunistic 
Timing Hypothesis” genom att i sin artikel också beakta företagets operativa resultat. 
Papaioannou, Travlos och Viswanathan (2003) finner att företag som listar om sig även 
visar en positiv utveckling i det operativa resultatet under perioden innan omlistning och 
en tillbakagång i det operativa resultatet efter omlistning.  Detta är mest tydligt för de 
bolag som byter från NASDAQ till AMEX, vilket stöds av Dharan och Ikenberry (1995) 
och deras teori om att företagsledare tenderar att byta lista efter en period av speciellt 
stark utveckling. Papaioannou, Travlos och Viswanathan (2003) visar också att de bolag 
som har den största uppgången i det operativa resultatet eller högst relativ värdering före 
listning ofta har den sämsta utvecklingen efter listbytet. Utvecklingen i det operativa 
resultatet för de bolag som listar om sig når, enligt författarna, ofta sin topp ett år innan 
omlistning. Detta är i linje med tidigare forskning om att företagsledningen tenderar att 
ha en bra timing med listbytet. Papaioannou, Travlos och Viswanathan (2003) finner 
vidare stöd för att utvecklingen av bolagets operativa resultat efter bytet är främst 
förknippat med en låg andel institutionellt ägande och ett litet marknadsvärde 
tillsammans med hög värdering vid tillfället för omlistningen samt kraftigt stigande 
operativt resultat. De finner speciellt starkt stöd bland de bolag som byter från NASDAQ 
till AMEX, vilket underbyggs med motiveringen att dessa bolag är de som har lägst 
institutionellt ägande och lägst marknadsvärde och därmed borde ha störst incitament att 
passa på att byta lista när de befinner sig ovanför listningsbarriären. 
 
Cheng (2005) kontrollerar för branschens avkastning, marknadsvärdet på bolaget samt 
bokfört värdet i relation till marknadsvärdet. Med denna metod konstaterar Cheng (2005), 
till skillnad från samtliga andra studier som tagit upp i detta arbete, att det inte finns 
något samband med själva omlistningen att bolagen tenderar att generera positiva 
avkastningen innan omlistning och negativa avvikande underavkastningen efter 
listningen. De aktier som byter lista är till största del representerade av aktier i 
småbolagskategorin med hög förväntad tillväxt. Riskjustering med ”vanliga” CAPM blir 
därför stundtals missvisande då inte småbolagseffekten och ”Market-to-Book” tas med i 
justeringen. Cheng (2005) hävdar således att detta kan vara en av anledningarna till den 
avvikande utvecklingen efter listbytet. Riskjusteringen har helt enkelt inte varit 
tillräckligt rättvisande med de klassiska måtten, därav de olika resultaten i tidigare 
utförda studier.  

 
 

3.3  Likviditet 
 
En av mest vedertagna drivkrafterna till att bolag väljer att lista sig på en börs med 
högre prestige är att detta kan möjliggöra en ökad handel med bolagets aktier, d.v.s. en 
ökad likviditet. En hög likviditet är speciellt viktigt för institutionella investerare och 
investerare i allmänhet som önskar att snabbt kunna köpa och sälja större aktieposter i 
marknaden. Det är därför attraktivt för företagsledningen att försöka öka likviditeten i 
aktien för att kunna attrahera dessa investerare, t.ex. genom att notera bolagets aktie på 
en aktiebörs med högre status.  
 

Likviditet och transaktionskostnader 
 

Att investerare påverkas av en akties likviditet illustreras enligt följande resonemang då 
en investerare som vill göra en transaktion ofta står inför ett dilemma. Investeraren kan 
antingen vänta med att göra sin transaktion för att förhoppningsvis erhålla ett bättre pris 
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genom att lägga en ”limit order” eller så kan investeraren genomföra affären direkt till 
rådande marknadspris, dvs. det pris som säljarna/köparna erbjuder för stunden på 
marknaden. Den rådande säljsidan inkluderar, enligt Amihud och Mendelson (1986), ett 
premium för direkt köp och köpsidan kräver på samma sätt ett medgivande av rabatt för 
direkt försäljning. Ett naturligt sätt att mäta likviditeten är således att studera skillnaden 
mellan rådande köp- och säljsida (”spreaden”). Detta benämnas ofta som 
transaktionskostnaden för att göra en affär. Amihud och Mendelson (1986) visar att ett 
bolags spread är negativt korrelerad med antalet aktieägare, antalet omsatta aktier samt 
aktiviteten hos eventuella ”market makers”. Med andra ord så bidrar en ökad handel i 
bolagets aktier, en större ägarbas samt aktiva ”market makers” till att sänka spreaden 
mellan köp och sälj, vilket då innebär att kostnaderna för att genomföra en affär för en 
investerare minskar. Amihud och Mendelson (1986) konstaterar vidare att aktier med en 
stor spread har en högre förväntad avkastning eftersom investerare kräver kompensation 
för den ökade risken de tar på sig då de investerar i illikvida aktier. Detta fenomen är 
speciellt tydligt för mindre bolag noterade på mindre aktielistor. Den högre förväntade 
avkastningen som bristen på likviditet skapar medför en ökad kapitalkostnad för 
företaget. Med andra ord borde en företagsledning som vill sänka företagets 
kapitalkostnad agera för att minska spreaden mellan rådande köp- och säljsida enligt 
Amihud och Mendelson (1986). 
 

Illikviditet innebär ökad risk 
 

Merparten av alla bolag som byter lista kan klassas som småbolag och har ofta en tunnare 
handel i aktien än vad större bolag som redan är noterade har. Banz (1981) berör 
fenomenet med den högre förväntade avkastningen hos illikvida aktier och hävdar att 
småbolag, som det ofta är frågan om, överlag genererade en risk-justerad överavkastning 
jämfört med större bolag. Den låga likviditeten orsakar en ”likviditetsrisk” som 
institutioner försöker att undvika, vilket bidrar till att färre analytiker följer dessa bolag. 
Detta medför att ”informationsrisken” ökar. Dessa två riskökningar bidrar tillsammans, 
enligt Banz (1981), till att investerare kräver en högre förväntad avkastning för att 
kompensera för den högre risken de tar i och med investeringen. Cooper, Groth och 
Avera (1985) samt Amihud och Mendelson (1986) menar att aktier med en högre spread 
således får ett likviditetspremium, vilket även konkluderas av Datar et al (1998) som 
finner en negativ korrelation mellan stigande omsättning och förväntad avkastning. I 
fallet då omsättningen sjunker med 1 % så visar Datar et al (1998) att avkastningen per 
månad stiger med 0,045 %. Amihud och Mendelson (1986) menar vidare att det finns en 
s.k., ”clientele effect” bland investerare där investerarna med en längre tidshorisont väljer 
att investera i illikvida aktier, i detta fall aktier med en stor spread mellan köp och sälj. I 
och med den längre tidshorisonten kan en långsiktig investerare ”skriva av” de högra 
transaktionskostnaderna (d.v.s. köp/sälj spreaden) på en längre tid och på så sätt så 
påverkas den totala avkastningen mindre än vad det skulle göra för en kortsiktig 
investerare. Rephael et al (2010) hävdar dock att även om denna ”clientel effect” 
fortfarande finns så har den senaste teknologiska revolutionen samt decimaliseringen på 
den amerikanska aktiemarknaden gjort att likviditetspremien minskat. Amihud och 
Mendelson (1986) menar att spreadens inverkan på den förväntade avkastningen inte är 
en anomali eller marknads ineffektivitet utan det är ett rationellt svar på spreadens 
existens och den risk som en ökad spread medför.  

Likviditet i samband med listbytet 
 

Cooper, Groth och Avera (1985) hävdar att likviditeten hos aktier som byter 
noteringsplats till en mera prestigefylld börs inte ökar om man tar hänsyn till börsvärdet 
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på bolaget. Detta medför att likviditeten kan öka i absoluta termer men sätts detta i 
relation till marknadsvärdet på bolaget så har inte likviditeten ökat i och med listbytet 
enligt Cooper et al (1985). Detta beror många gånger på att flertalet företag som byter 
lista också har haft en kraftig ökning i sitt marknadsvärde under perioden fram till 
noteringsdagen. Elyasiani, Hauser, Lauterbach (2000) visar dock i motsats till Cooper et 
al (1985) att bolag som byter från NASDAQ till NYSE eller från NASDAQ till AMEX 
får positiva förändringar i likviditeten. De visar att bolagen minskar sin spread från 4,9% 
till 2,7%, absolut handelsvolym (dock inte korrigerad för bolagsvärde) ökade med 20% 
samt att djupet, i detta fall illustrerad av volymen för att förflytta aktiepriset 1 %, ökade 
med 25%. Liknande resultat fås av Christie och Huang (1994) samt Barclay (1997) som 
visar att transaktionskostnaderna (illustrerade av spreaden mellan köp och sälj) sjunker i 
samband med noteringsplatsbyte från NASDAQ till NYSE/AMEX. De största fördelarna 
fås av de företag som innan hade väldigt låg likviditet och höga transaktionskostnader.  
Detta styrks av Tang et al (2011) som visar att spreaden mellan köp och sälj sjunker då 
bolag byter notering inom NASDAQ-börsen i USA från undersegmentet NASDAQ 
Small Cap till NASDAQ National Market. Vidare hävdar Tang et al (2011) att företagen 
som byter lista upplever en rättvisare prisbild, större uppmärksamhet från media, ökad 
genomlysning och uppmärksamhet från investerare och analytiker som följer bolaget 
samt lägre volatilitet i aktiepriset efter bytet. Detta kan dels enligt Tang et al (2011) vara 
en effekt av den eventuellt förbättrade likviditeten eller tvärtom – att ökad genomlysning, 
uppmärksamhet m.m. leder vägen till en förbättrad likviditet. 

 

Trade-Off mellan likviditet och institutionellt ägande? 
 

Ett av målen som de flesta företagen kommunicerar i samband med listbytet enligt Baker 
et al (1990) är att de vill uppnå ett inflöde av institutionellt ägande (vanligtvis 
pensionsfonder, aktiefonder, försäkringsbolag och banker) i ägarstrukturen. Motivet med 
att vilja öka det institutionella ägandet är att övervakningen av bolaget ska öka. Behovet 
av kontroll, övervakning och ägarstyrning, även kallat ”Corporate Governance”, har sitt 
ursprung i den intressekonflikt som uppstår mellan ett företags olika intressentgrupper. 
Enligt Gillan och Starks (2003) härstammar denna intressekonflikt, som ofta benämns 
agentproblem, eller agentkostnader, från att företagets olika intressentgrupper har skilda 
agendor och målsättningar med företagets verksamhet. Intressekonflikter uppstår vid det 
tillfälle då ägandet av bolaget skiljs från dess operativa ledning och hävdar att företagets 
ägare, i och med denna ägaruppdelning, riskerar få sina intressen åsidosatta till förmån 
för företagsledningen egna prioriteringar. Gillan och Starks (2003) hävdar att 
intressekonflikten också kan uppstå på grund av informationsasymmetrin som finns 
mellan de olika intressentgrupperna.  
 
En stor institutionell ägare som drar fördelar av att följa och kontrollera ett företag får 
också ensamt bära kostnaderna för denna övervakning. En av följderna av ett 
koncentrerat ägarskap kan vara minskad likviditet med bolagets aktie och en förändrad 
prisbild enligt Holmström och Tirole (1993). Institutionella investerare är ofta långsiktiga 
i sin investering och om dessa äger större aktieposter innebär det att antalet aktier som är 
ute på marknaden till försäljning är mindre. Coffee (1991) samt Bhide (1993) är av 
samma uppfattning som Holmström och Tirole (1993) och hävdar att likviditet och 
kontroll, i form av starka institutionella ägare, är varandras motsatser. Aktier med en 
större ”bid-ask spread” har dessutom enligt Amihud och Mendelson (1986) ofta en 
ägarbas som karakteriseras till större del av långsiktiga ägare, vilket ytterligare bekräftar 
att likviditet och institutionellt ägande är negativt korrelerade med varandra.  
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Forskning av Maug (1998) samt Kahn och Winton (1998) står i motsats till Bhide (1993) 
m.fl.. Maug (1998) m.fl. argumenterar att det inte finns något motsatsförhållande mellan 
likviditet och kontroll. Likvida marknader på vilka aktier kan bli handlade utan en 
ogynnsam utveckling på priset i aktien gör det mindre kostsamt att sälja stora aktieposter, 
vilket gör det möjligt för investerare att ackumulera stora poster med aktier och utöva 
aktieägaraktivism. Gillan och Starks (2003) menar att likviditeten påverkar institutionella 
investerares kontrollmöjligheter positivt och att likviditet är en förutsättning för 
institutionellt ägande. Detta då många institutionella ägare inte investerar i illikvida aktier 
p.g.a. risken att bli sittande med positionen. Pruitt och Wei (1989) visar just detta då de 
studerar aktier som tas upp i S&P 500 indexet. Dessa aktier överavkastar index 
riskjusterat och en av huvudanledningarna till detta är tillströmningen av institutionella 
ägare. Aktiens utveckling och förändringen i institutionellt ägande är positivt korrelerade. 
Studien visar också att likviditeten ökar mer än vad tillströmningen av institutionella 
investerare ökar. Alltså så dras även icke-institutionella ägare med i likviditetsökningen i 
samband med upptagandet i S&P 500 då övriga investerare möjligen uppfattar intåget av 
institutionellt ägande som en kvalitetsstämpel. 
 
Sammanfattningsvis konstaterar Bhide (1993) att företagen måste finna en balans mellan 
likviditet och ägarbas. Företagen måste uppnå en stark bas av större investerare som kan 
verka som ett granskande organ, men samtidigt sprida aktierna på ett stort antal olika 
mindre ägare för att skapa en fördelaktig likviditet i handeln med bolagets aktier.  

 

3.4   Sammanställning av den teoretiska referensramen	  
 
I tabell 1 presenteras en sammanställning av de enligt oss de viktigaste tidigare utförda 
studierna inom ämnesramen för denna studie. 
 

 
 

Tabell 1, Sammanställning av teori och tidigare forskning som berör 
noteringsplatsbyten.  

Tidsperioden innan listbytet Tidsperioden efter listbytet
Aktieutveckling
McConnell och Sanger (1987) Överavkastning Underavkastning
Dharan och Ikenberry (1995) Överavkastning Underavkastning
Ying et. al (1977) Överavkastning Underavkastning
Papaioannou, Travlos och Viswanathan (2003) Överavkastning Underavkastning
Cheng (2005) Ifrågasätter tidiagre resultat Ifrågasätter tidiagre resultat

Likviditet

Christie och Huang (1994) Spreaden minskar.
Barclay (1997) Spreaden minskar.
Tang et al (2011) Rättvisare prisbild tack vare förbättrad likvidtet.

Maug (1998) samt Kahn och Winton (1998) Ingen trade-off mellan likvidtet och institutionellt ägande.

Elyasiani, Hauser, Lauterbach (2000) 

Holmström och Tirole (1993), Coffee (1991) 
samt Bhide (1993) 

Cooper, Groth och Avera (1985) Likviditeten ökar inte i samband med listbytet om förändringen korrigeras 
mot förändringen i marknadsvärdet 
Likvidteten ökar i absoluta tal samt att spread och djup förbättras i 
samband med listbytet.

Trade-off mellan likvidtet och institutionellt ägande. Måste finna en 
balans mellan likviditet och ägarstruktur.

Sanger och McConnell (1986) 

Dharan och Ikenberry (1995)

Visar på tendens att ursprungslistan spelar roll. Aktier med föredömliga 
nyckeltal redan innan gynnas inte lika starkt av listbytet.
Överavkastning är främst observerad hos mindre och okända företag. 
Listbytet "timas" i samband med starkt momentum och övrig framgång 
för företaget.
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4. Empirisk data/Resultat 
 

I detta kapitel presenteras resultatet från studien av de bolag som har bytt noteringsplats 
till Stockholmsbörsen mellan 2001-2010. Resultatet utgår från de tidigare uppsatta 
hypoteserna samt andra intressanta iakttagelser som har uppstått i samband med 
bearbetningen av datamängden. Figur 3 visar den tidslinjen som den empiriska studien 
baseras på. 
 

 
Figur 3, Studiens tidslinje med angivna tidpunkter som används i resultattabellerna i 

studien. 
 

4.1 Aktieutveckling 
 
Resultatet för aktieutvecklingen fokuseras på utvecklingen som helhet för en portfölj av 
alla studieföretagen i relation till OMX Stockholm PI samt en portfölj av 
jämförelseföretagen.  
 
Utveckling innan listbytet 
I Tabell 2 presenteras utvecklingen innan listbytet för en portfölj av samtliga 
studieföretag som bytt noteringsplats till Stockholmsbörsen mellan 2001-2010.  
 

 
 

Tabell 2, Utveckling under tidsperioden innan listbytet, T1 till T0. Utvecklingen 
presenteras del under hela perioden och dels i mindre tidsperioder fram till första 

handelsdagen på Stockholmsbörsen (T0). 
 
Den kontinuerliga utvecklingen innan listbytet för portföljen av studieföretag, index samt 
portföljen av jämförelseföretagen presenteras i Graf 1. 
 

Tidsperiod Studieföretagen Index (OMX 
Stockholm PI) Jämförelseföretagen Index (OMX 

Stockholm PI) Jämförelseföretagen

T1 till T0 43.36% 6.81% 5.98% 34.22% 35.27%
100 handelsdagar innan till T0 15.17% 3.46% -1.43% 11.32% 16.84%
75 handelsdagar innan till T0 10.20% 1.34% -0.70% 8.74% 10.98%
50 handelsdagar innan till T0 11.35% 0.70% 2.93% 10.57% 8.19%
25 handelsdagar innan till T0 4.84% -1.55% 3.93% 6.48% 0.87%
10 handelsdagar innan till T0 4.43% -0.22% 3.33% 4.65% 1.06%

Studieföretagens överavkastning mot:

T0#T1# T2#

&#250#handelsdagar# +#250#handelsdagar#Noteringsplatsbyte#

Tiden#innan#listbytet# Tiden#e9er#listbytet#

Publicering#om#a>#noteringsplatsbytet#
godkänts#av#Stockholmsbörsen#
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Graf 1, Utveckling under tidsperioden innan listbytet, T1 till T0, för en portfölj av 

studieföretagen, en portfölj av index samt en portfölj av jämförelseföretagen. 
 
Utvecklingen för varje enskilt företag under tidsperioden innan listbytet kan studeras i 
Bilaga 4 för studieföretagen samt Bilaga 5 för jämförelseföretagen. 
 
Utveckling efter listbytet 
I Tabell 3 presenteras utvecklingen efter listbytet för en portfölj av samtliga studieföretag 
som bytt noteringsplats till Stockholmsbörsen mellan 2001-2010.  

 

 
 

Tabell 3, Utveckling under tidsperioden efter listbytet, T0 till T2. Utvecklingen 
presenteras del under hela perioden och dels i mindre tidsperioder från första 

handelsdagen på Stockholmsbörsen (T0). 
 

Den kontinuerliga utvecklingen efter listbytet för portföljen av studieföretag, index samt 
portföljen av jämförelseföretagen presenteras i Graf 2. 
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Stockholm PI) Jämförelseföretagen

Studieföretagens överavkastning mot:

T0 till 10 handelsdagar efter -1.10% -0.08% -4.01% -1.03% 3.03%
T0 till 25 handelsdagar efter -0.29% 0.95% -4.51% -1.23% 4.42%
T0 till 50 handelsdagar efter -3.95% 1.95% -4.20% -5.79% 0.26%
T0 till 75 handelsdagar efter -4.39% 0.56% -0.09% -4.92% -4.30%
T0 till 100 handelsdagar efter -3.61% 2.74% 2.00% -6.18% -5.50%
T0 till T2 -5.72% 5.42% 0.61% -10.57% -6.29%
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Graf 2, Utveckling under tidsperioden efter listbytet, T0 till T2, för en portfölj av 

studieföretagen, en portfölj av index samt en portfölj av jämförelseföretagen. 
 

Utvecklingen för varje enskilt företag under tidsperioden efter listbytet kan studeras i 
Bilaga 4 för studieföretagen samt Bilaga 5 för jämförelseföretagen. 

 
Utveckling kring börsens godkännande 
I Tabell 4 presenteras utvecklingen för studieföretagen i samband med börsens 
godkännande av listplatsbytet. Dels presenteras utvecklingen på den specifika dagen för 
Stockholmsbörsens godkännande. Detta godkännande sker mellan en till fyra veckor 
innan första handelsdagen på Stockholmsbörsen. För studieföretagen i denna studie är 
genomsnittet för publiceringen av godkännandet nio handelsdagar innan listbytet. 
Dessutom presenteras utvecklingen efter att godkännandet är officiellt fram till första 
handelsdagen på Stockholmsbörsen (T0). 
 

 
 
Tabell 4, Utveckling i samband med godkännande från Stockholmsbörsen. Avkastningen 

på handelsdagen för godkännande avser endast den specifika handelsdagen då 
godkännandet blir officiellt. Avkastningen efter godkännandet avser första handelsdag 

efter godkännandet fram till första handelsdagen på Stockholmsbörsen. 
 
I Bilaga 6 kan varje enskilt studieföretags utveckling samt datum för publicering av 
godkännandet studeras. 
 
 
Utveckling över hela perioden 
I Tabell 5 presenteras utvecklingen under hela perioden för en portfölj av samtliga 
studieföretag som bytt noteringsplats till Stockholmsbörsen mellan 2001-2010. För att 
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underlätta jämförelse med andra studier så presenteras dessutom den årliga avkastningen 
(CAGR, Compound annual growth rate) i Tabell 4. 
 
 

 
 

Tabell 5, Utveckling under hela tidsperioden (T1 till T2) för en portfölj av 
studieföretagen, jämförelseföretagen samt index. 

 
Den kontinuerliga utvecklingen under hela studieperioden för portföljen av studieföretag, 
index samt portföljen av jämförelseföretagen presenteras i Graf 3. 
 
 

 
 
Graf 3, Utveckling under hela tidsperioden, T1 till T2, för en portfölj av studieföretagen, 

en portfölj av index samt en portfölj av jämförelseföretagen. 
 

Av de 30 studieföretagen som bytt lista så hade 19 företag positiv absolut avkastning och 
11 företag negativ absolut avkastning från T1 till T0. Från dagen för listbytet (T0) till T2 
hade däremot endast 11 företag positiv absolut avkastning medan 19 företag hade negativ 
absolut avkastning. Bilaga 4 och 7 visar studiebolagens enskilda utveckling över 
delperioderna samt hela perioden. 
 
 

4.2 Likviditet 
 
I Tabell 6 presenteras förändringen i de tre likviditetsmåtten för studieföretagen samt 
jämförelseföretagen. Förändringen avser förändringen av genomsnittliga värden för de 
250 handelsdagar efter listbytet i relation till de genomsnittliga värdena för de 250 
handelsdagar innan listbytet. Förändringen presenteras dels som ett medelvärde av 

Tidsperiod Studieföretagen Index (OMX 
Stockholm PI) Jämförelseföretagen Index (OMX 

Stockholm PI) Jämförelseföretagen

Studieföretagens överavkastning mot:

Hela perioden 44.09% 13.96% 6.11% 26.44% 35.80%
CAGR 20.04% 6.75% 3.01% 12.44% 16.53%
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samtliga bolags enskilda förändring samt även ett medianvärde, då spridningen för 
förändringen för de enskilda bolagen är relativt stor. 
 

 
 
Tabell 6, Förändring i de tre använda likviditetsmåtten mellan perioden innan och efter 

listplatsbytet för studieföretagen. 
 

Tabell 7 visar den genomsnittliga omsättningen i relation till marknadsvärdet för samtliga 
bolag samt den genomsnittliga köp/sälj spreaden för samtliga bolag. 
 

 
 

Tabell 7, Genomsnittliga likviditetsvärden för studieföretagen och jämförelseföretagen 
uppdelat för perioden innan listplatsbytet till perioden efter listplatsbytet. 

 
Bilaga 8 visar de tre likviditetsmåtten samt förändringen efter noteringsplatsbytet för de 
enskilda studieföretagen. 
 

4.3 Volatilitet 
 

Volatiliteten i samband med noteringsplatsbytet presenteras i Tabell 8 där volatiliteten 
har studerats på årsbasis för perioden innan i jämförelse med perioden efter listplatsbytet. 
 

 
 

Tabell 8, Studieföretagens volatilitet för tiden innan respektive tiden efter listbytet. 
 

I Bilaga 9 respektive 10 presenteras volatiliteten (på årsbasis) enskilt för alla 
studieföretagen, index och jämförelsebolagen för tiden innan samt tiden efter 
listplatsbytet. Index har under studieperioden haft en medelvolatilitet på ca 23 %. 

 
  

Medel Median

Förändring Amivest 152.75% 47.37% 19 av 30

Förändring daglig spread -0.75% -15.08% 18 av 30

Förändring daglig omsättning/mcap 51.43% 26.82% 16 av 30

Antal studieföretag 
som förbättras

Studieföretagen

T1 till T0 T0 till T2 T1 till T0 T0 till T2

Omsättning/mcap (dagligt genomsnitt) 0.25% 0.28% 0.35% 0.22%
Spread (dagligt genomsnitt) 2.11% 2.01% 7.33% 7.80%

Studieföretagen Jämförelseföretagen

T1 till T0 T0 till T2

Medel 51.7% 52.6%
Median 50.3% 44.1%

18 av 30

Volatilitet Antal studieföretag som får en 
minskad volatilitet
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5. Analys 
 

Vår studie visar att företag som byter lista tenderar att överavkasta jämförelseindex och 
en grupp av jämförelseföretag tiden innan bytet av noteringsplats och underavkastar tiden 
efter. Sammantaget så överavkastar studiebolagen OMX Stockholm PI med 34,22 % och 
jämförelseföretagen med 35,27 % under perioden 250 handelsdagar innan listbytet. Om 
utvecklingen justeras för de två bolagen med bäst respektive sämst utveckling under 
perioden överavkastar studiebolagen index med 22,83 % och jämförelseföretagen med 
23,80 %. Tiden från listbytet och 250 handelsdagar framåt så underavkastar 
studieföretagen OMX Stockholm PI med 10,57 % samt jämförelseföretagen med 6,29 %. 
Om utvecklingen justeras för de två bolagen med bäst respektive sämst utveckling under 
perioden underavkastar studiebolagen index med 14,82 % och jämförelseföretagen med 
10,74 %. Dessa observationer ligger väl i linje med det teoretiska ramverket inom ämnet 
enligt resultat av Ying et. al (1977), Sanger och McConnell (1986) m.fl. Dessutom visar 
denna studie att majoriteten av studieföretagen får en minskad volatilitet efter listbytet 
vilket ligger i linje med resultat av Tang et al (2011). 
 
Ett kompletterande bidrag till ovanstående är att studieföretagen kraftigt överavkastar 
index på handelsdagen för godkännandet av listbytet (3,7 %), vilket visar på att 
investerarna omedelbart prisar in listbytets värde. Det intressanta med detta är att 
perioden från dagen efter godkännandet fram till listbytet så överavkastar studieföretagen 
index med ytterligare 2,4 %. Detta visar precis som tidigare forskning, från bland annat 
Ying et. al (1977), att det finns en anomali då det finns möjlighet att generera 
överavkastning även efter att informationen är känd, vilket enligt dessa forskare strider 
mot hypotesen om den semi-starka marknadseffektiviteten. Det värde som marknaden 
sätter på listplatsbytet tar med andra ord tid att prisas in i aktiekursen. Om datamängden 
justeras för de fyra företag som sticker ut mest ur datamängden (två negativa och två 
positiva) uppnås nästan identiska resultat. 

 
Vad gäller likviditetsförändring så är denna studies bidrag till den akademiska 
forskningen att företag som byter lista tenderar att erhålla en förbättrad likviditet enligt 
samtliga likviditetsmått som har studerats. Majoriteten av studieföretagen får ett 
förbättrat förhållande mellan köp- och sälj spreaden efter bytet. Om datamängden för 
köp- och sälj spreaden korrigeras för de fyra företag som sticker ut kraftigast i 
datamängden blir den genomsnittliga minskningen av studieföretagens spread efter bytet 
7,32 %. Intressant att notera är att studieföretagen tenderar att redan innan ha relativt låg 
köp- och säljspread i jämförelse med jämförelseföretagen. Medelspreaden för 
studieföretagen är 2,11 % under tiden innan listbytet, i relation till jämförelsebolagens 
spread på 7,33 %. Djupet i handeln (Amivest) för bolag som byter lista förbättras för 
majoriteten av studieföretagen efter listbytet. Även omsättningen i relation till 
marknadsvärde förbättras för majoriteten av de studieföretag som bytt lista. Resultaten 
för köp- och säljspreaden och för Amivest ligger i linje med tidigare forskning från 
Elyasiani, Hauser, Lauterbach (2000) m.fl. Däremot motsäger resultaten från denna 
studie tidigare studier gällande den ökande omsättningen i förhållande till bolagets 
marknadsvärde. 

 
Sammanfattningsvis, i enlighet med denna studies syfte, så kan det konstateras att 
listbytet har ett positivt värde för bolagets aktieägare då både avkastning och likviditet 
förbättras. Denna slutsats dras utifrån att studieföretagen som grupp uppvisar ett mönster 
som varken index eller jämförelseföretagen uppvisar i samma utsträckning. 
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En av felkällorna som kan ha påverkat resultatet är att studiegruppen är relativt liten och 
att enskilda företags utveckling således får en större påverkan på det sammanställda 
resultatet för gruppen som helhet. Denna påverkan har vi försökt att eliminera då även 
resultatet presenteras med de två ”bästa” respektive ”sämsta” bolagen har exkluderade. 
 
Vidare finns det risk att resultatet främst vad gäller likviditet blir missvisande om 
genomsnittliga förändringar studeras. Därför har vi även valt att visa antalet företag som 
får en förbättrad likviditet för att således minimera att ett fåtal företag påverkar 
genomsnittet oproportionerligt mycket. Detta diskuteras vidare i avsnitt 6.9. 
 
Vi har inte tagit hänsyn till huruvida bolagen har haft eller har infört så kallade market-
markers för att förbättra likviditeten i handeln med bolagets aktier. Ett införande av 
market-markers borde få positiva påverkan på likviditeten i och med att detta är 
huvudskälet till att skaffa market-makers.  
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6. Slutsats 
 

I detta kapitel presenteras slutsatserna i förhållande till studiens syfte samt i förhållande 
till studiens arbetshypoteser. I detta avsnitt presenteras också övriga intressanta 
observationer/slutsatser som gjorts i samband med studien. Vidare diskuteras teoretiska, 
praktiska och metodologiska reflektioner samt förslag till framtida forskning. 

 

Test av hypotes 1 
 
Aktier för bolag som byter lista överavkastar marknadsindex samt jämförelsegrupp 
mellan tidpunkterna T1 och T0 (250 handelsdagar innan listning till själva omlistningen).  
 
Den utförda empiriska forskningen bekräftar denna hypotes. Aktierna för de bolag som 
byter lista överavkastar relevant marknadsindex (OMX Stockholm PI) med 34,2 % samt 
överavkastar jämförelseföretagen med 35,3 % under tidsperioden innan listbytet. 
Överavkastningen sker även inom samtliga studerade deltidsintervall i jämförelse med 
index och jämförelsebolagen. 
 

Test av hypotes 2 
 

Aktier för bolag som byter lista underavkastar marknadsindex samt jämförelsegrupp 
mellan tidpunkterna T0 och T2 (250 handelsdagar efter själva omlistningen). 
 
Den utförda empiriska forskningen bekräftar denna hypotes. Aktierna för de bolag som 
byter lista underavkastar relevant marknadsindex (OMX Stockholm PI) med -10,6 % 
samt underavkastar jämförelseföretagen med -6,3 % under tidsperioden efter listbytet. 
Avkastningen mot index bekräftas även på samtliga deltidsintervall som negativ. 
Avkastningen mot jämförelsebolagen inom deltidsintervallen är däremot blandad. 
 

Test av hypotes 3 
 
Aktier för bolag som byter lista överavkastar marknadsindex mellan tidpunkten då 
listplastsbytet blir godkänt av Stockholmsbörsen till T0. 
 
Den utförda empiriska forskningen bekräftar denna hypotes. Aktierna för de bolag som 
byter lista överavkastar relevant marknadsindex (OMX Stockholm PI) med 2,4 % under 
tidsperioden dagen efter att listbytet blir godkänt och offentligt för marknaden fram till 
listbytet. Inkluderas även dagen för godkännandet så överavkastar studieföretagen OMX 
Stockholm PI med 6,1 % perioden innan första handelsdag på Stockholmsbörsen från det 
att godkännandet blivit officiellt. 

 

Test av hypotes 4 
 

Handeln med bolagets aktie ökar efter tidpunkten T0, vilket visar sig genom en högre 
omsättning i bolagets aktie i relation till marknadsvärde. 
 
Den utförda empiriska forskningen bekräftar denna hypotes. Bolag som byter lista 
upplever i genomsnitt en ökning med 51,4 % i omsättning i relation till marknadsvärdet 
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(median 26,8 %). Av studieföretagen så erhåller 16 av 30 företag en förbättrad 
omsättning i relation till marknadsvärdet efter listbytet. 
 

Test av hypotes 5 
 

Handeln med bolagets aktie ökar efter tidpunkten T0, vilket visar sig genom minskad 
köp/sälj spread för handeln i bolagets aktier. 
 
Den utförda empiriska forskningen bekräftar denna hypotes. Bolag som byter lista 
upplever att spreaden i genomsnitt sjunker med -0,8 % (median -15,1 %). Av 
studieföretagen så erhåller 18 av 30 företag en minskad köp- och säljspread efter 
listbytet. 

 

Test av hypotes 6 
 

Handeln med bolagets aktie ökar efter tidpunkten T0, vilket visar sig genom större 
”djup” i köp- respektive säljsidan. 
 
Den utförda empiriska forskningen bekräftar denna hypotes. Bolag som byter lista 
upplever att djupet i handeln, illustrerat av Amivest Liquidity Ratio, ökar med 152,8 % i 
genomsnitt (median 47,4 %), vilket betyder att en större volym har varit möjlig att 
omsätta med minimal påverkan på aktiepriset. Av studieföretagen så erhåller 19 av 30 
företag ett ökat värde på Amivest Liquidity Ratio efter listbytet. 
 

Test av hypotes 7 
 
Handeln med aktien blir mindre volatil efter tidpunkten T0, vilket visas genom att 
avkastningens volatilitet (standardavvikelse) sjunker. 
 
Den utförda empiriska forskningen bekräftar denna hypotes. Av studieföretagen så 
erhåller 18 av 30 företag en minskad volatilitet efter listbytet. 
 

6.1 Huvudsakliga slutsatser 
 

Syftet med denna studie har varit att utreda huruvida listplatsbytet i sig är värdeskapande 
för bolagets aktieägare i form av ökat marknadsvärde och förbättrad likviditet. Resultatet 
av studien visar att bolagets aktieägare erhåller ett ökat värde både i form av stigande 
aktiekurser samt förbättrad likviditet som konsekvens av listplatsbytet.  
 
Under den undersökta tvåårsperioden (250 handelsdagar innan listbytet till 250 
handelsdagar efter listbytet) avkastar studieföretagen 44,1% i absoluta tal. Vidare är den 
indexjusterade avkastningen för denna tvåårs period 26,4% samt 35,8% om avkastningen 
justeras mot en i denna studie utvald grupp av jämförande företag. Denna överavkastning 
skapas under de första 250 dagarna innan listbytet. Under denna period är absolut 
avkastningen 43,4%, justerat för index 34,2% och justerat mot jämförelseföretagen 
35,3%. Detta innebär att en investerare som investerar i studiebolagen på dagen för 
noteringsplatsbytet kommer att, det kommande året, erhålla negativ avkastning både i 
absoluta tal och i relation till index och jämförelseföretagen. Värdet av listbytet prisas 
med andra ord in under tiden innan att själva bytet faktiskt genomförs. 
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Majoritet av de undersökta bolagen uppvisar förbättring gällande samtliga likviditetsmått 
studerade i denna studie; en ökning i djupet i handeln, en minskning av köp- och 
säljspreaden samt en ökning i den dagliga omsättningen i relation till marknadsvärdet. 
 

6.2 Övriga observationer/slutsatser 
 

Utöver studiens huvudsyfte så har ett antal observationer gjorts i samband med denna 
studie. Dessa observationer ligger utanför studiens huvudsyfte men bedöms ändå vara 
relevanta för studiens intressenter: 
 

• På handelsdagen då det blir officiellt att bolagen godkänts för listning på 
Stockholmsbörsen genererade studieföretagen en genomsnittlig avkastning på 3,8 
% i absoluta tal och 3,7 % indexjusterat. Detta indikerar på att investerarna 
värdesätter listbytet som något positivt. 

• Perioden mellan att det blivit officiellt att bolagen är godkända för listning på 
Stockholmsbörsen och första handelsdag på Stockholmsbörsen avkastar bolagen 
2,4% i absoluta termer och 2,4% indexjusterat. Överavkastningen efter 
godkännandet kan innebära att det finns en trading anomali och utrymme lämnas 
därmed för att eventuellt kunna ifrågasätta den semi-starka hypotesen om 
marknadseffektivitet.  

• Studieföretagen överavkastar såväl index som jämförelseföretagen under studiens 
samtliga delperioder innan listbytet. Detta kan indikera på, som Ying et al. (1977) 
m.fl. påvisat, att de bolag som byter lista har byggt upp ett starkt momentum 
innan omlistning som dessutom kan bero på andra framgångsfaktorer än just bara 
det faktum att företaget ämnar byta lista. 

• Studieföretagen har en negativ avkastning i förhållande till studiens 
jämförelseindex under samtliga delperioder efter noteringsplatsbytet. Enligt 
Sanger och McConnell (1986) kan detta vara en konsekvens av den starka 
utvecklingen innan listbytet och att den negativa utvecklingen beror på en 
tillbakagång till en mera ”normal” kursutveckling. 

• Studieföretagen som listar om sig har redan innan omlistning goda jämförelsetal 
gällande likviditet i förhållande till jämförelseföretagen, vilket ännu en gång 
indikerar på att de bolag som byter redan är relativt ”framgångsrika” företag. 
Detta styrks dessutom av det faktum att studieföretagen har en genomsnittligt 
lägre volatilitet både innan och efter listbytet än vad jämförelseföretagen har (se 
Bilaga 9 och 10). 

• Majoriteten av alla bolag erhåller en minskad volatilitet i aktieutvecklingen efter 
omlistning, vilket kan indikera att investerare bedömer dem som mindre riskfyllda 
efter att de noterats på Stockholmsbörsen. Detta har diskuterats i tidigare 
forskning av bl.a. Cheng (2005). Riskjusteringen, eller avsaknaden av denna, kan 
vara en förklaring till den kraftiga uppgången i aktiepriset i samband med listbytet 
och den negativa utvecklingen efter listbytet. 

• Samtliga resultat i studien har kontrollerats mot s.k. outliers (d.v.s. de företagen 
med bäst respektive sämst utveckling). Om dessa outliers exkluderas från studien 
så erhålls ändå liknande resultat både vad gäller avkastning och likviditet som 
tagits upp tidigare i detta avsnitt. Detta tyder på att resultatet inte har påverkats 
nämnvärt av enskilda företag som dragit upp eller ned snittet orimligt mycket. 
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6.3 Diskussion och reflektion 
 
Denna studie har visat att bolagen som listar om sig ofta är småbolag som har ett starkt 
momentum året innan omlistning vilket även konstateras av Dharan och Ikenberry (1995) 
som menar att företagsledningarna tenderar att tima listning efter en tid av stark uppgång. 
Detta väcker vidare frågor om det är listbytet i sig som är värdeskapande eller om det är 
Stockholmsbörsens krav som gör att endast småbolag med god aktieutveckling som har 
möjlighet att lista sig på Stockholmsbörsen. Är det så att en studie av bolag som byter 
lista är självuppfyllande d.v.s. att bara bolag med god avkastning listar om sig och därför 
ser det ut som om aktieutvecklingen året innan är generellt god och överavkastar index? 
 
Existensen av positiv indexjusterad avkastning, perioden mellan dagen då listplatsbytet 
blir offentligt och att bolaget i praktiken listas om, motsäger den enligt Fama (1970) 
uppsatta teorin om semi-starka marknadseffektivitet. Detta då samtliga bolag enligt Ying, 
et al (1977) blir godkända för omlistning också listar om sig. Risken att bolaget drar 
tillbaka listningsansökan efter att godkännandet blivit officiellt endast några dagar innan 
första handelsdagen på Stockholmsbörsen ses som liten. Detta medför att hela den 
positiva avkastningen som listbytet medför borde prisas in på dagen för offentliggörande 
enligt teorier om marknadseffektivitet av Fama (1970). Förutsatt att värdeökningen efter 
godkännandet speglar en korrekt prisjustering så borde en investerare kunna ta vara på 
denna arbitragemöjlighet i samband med publiceringen av godkännandet. 

 
Sanger och McConnell (1986) menar att värdet av listbytet prisas in under lång tid varför 
det är svårt att endast titta på bytesdagen för att se hur investerarna värderar listbytet. 
Resonemanget från Sanger och McConnell (1986) medför att längre perioder omkring 
listbytet måste studeras, vilket har gjorts i denna studie. Hur eventstudiens fönster för 
undersökningen definieras blir därmed avgörande för resultatet. Trots att listplatsbytet 
sker på en enskild och specifik dag, så skulle en studie kring endast dagen innan listbytet, 
bytesdagen och dagen efter listbytet bli missvisande. Eventet, som representeras av 
listbytet, sträcker sig över en längre period i och med att marknaden hela tiden matas med 
information om att listbytet skall ske. Detta kan jämföras med det fallet då eventet utgörs 
av ett finansiellt pressmeddelande, t.ex. en kvartalsrapport. Ett sådant event har en 
skarpare avgränsning i tiden vad gäller tiden innan och tiden efter samt det faktiska 
eventet. 
 
Metodvalet gällande analysen av likviditeten är avgörande för resultatet och hur detta 
ska tolkas. I denna studie har den använda metoden baserats främst på tidigare forskning 
av Elyasiani, Hauser, Lauterbach (2000). Denna metod kan bli missvisande då den mäter 
medel och median av likviditetsförändringar. I jämförelse; när avkastningen för 
aktieutvecklingen studeras så är det främst portföljens avkastning som helhet som 
berörs. Det kan då uppstå en situation där vissa bolag utvecklas positivt, andra utvecklas 
oförändrat och resten utvecklas negativt. Den totala avkastningen beror således på hur 
relationen emellan de tre utfallen ser ut (positiv avkastning, oförändrad eller negativ 
avkastning). Förhoppningen med en investering av portföljkaraktär är att de bolag med 
positiv avkastning ska ha en så bra utveckling att de lyfter den totala avkastningen på 
portföljen till positiv, d.v.s. att de kompenserar för de företagen som utvecklas mindre 
bra. Detta är grunden i vad som brukar kallas för riskspridning och diversifiering. I och 
med att likviditetsförändringen inte kan eller ska ses som en portfölj av företag, där ett 
fåtal bolag med extremt bra utveckling ska lyfta snittet, så är det intressantare att studera 
hur många av bolagen som faktiskt erhåller en förbättrad likviditet enligt de använda 
nyckeltalen. Att hävda att spreaden sjunker med en viss genomsnittlig andel för samtliga 
företag efter listbytet bör således beaktas med ovanstående resonemang. Att använda 
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andra mått och mätetal på likviditetsförändringen kan eventuellt ge en mera rättvisande 
bild, vilket tas upp i avsnittet om framtida forskning. 
 
Att majoriteten av studiebolagen erhåller en förbättrad likviditet skulle kunna bero på att 
de under en period har haft en kraftig uppgång i marknadsvärdet, och att en förbättrad 
likviditet endast är ett resultat av denna uppgång. Djupet i marknaden, i denna studie 
illustrerat av Amivest, borde rent intuitivt öka då marknadsvärdet ökar eftersom Amivest 
visar hur stor summa pengar som kan omsättas utan att priset påverkas mer än 1 %. Att 
utveckla en annan modell för likviditet som tar hänsyn till marknadsvärdets utveckling 
lämnas till framtida forskning. 
 
Studieföretagen presenterar i sina prospekt (se avsnitt Introduktion) att de med listbytet 
vill locka fler institutionella ägare. Det har i tidigare forskning debatterats om 
institutionella ägande står i motsatsförhållande till förbättrad likviditet, enligt bl.a. 
Holmström och Tirole (1993). Om motsatsförhållandet existerar i praktiken kan denna 
studie ha påverkats av detta och den potentiella förbättringen i likviditet som 
listplatsbytet erbjuder hämmas av ett antal institutionella ägare som tar positioner i 
bolaget efter omlistning.  
 

6.4 Framtida forskning 
 
I detta avsnitt presenteras förslag på framtida forskningsområden. För varje område 
redogörs för tänkbara frågeställningar. 
 
Studera huruvida rörelseresultatet korrelerar med avkastningen för de bolag som gör 
ett noteringsplatsbyte samt om det finns andra företagsekonomiska nyckeltal som 
korrelerar med noteringsplatsbytet. 

 
Tidigare studie av Papaioannou, Travlos och Viswanathan (2003) har visat att 
överavkastningen och den efterföljande underavkastningen i förhållande till relevant 
index korrelerar med förändringar i det operativa resultatet för de bolag som byter 
lista. Framtida forskning skulle kunna studera förändringar i det operativa resultatet 
och andra relevanta nyckeltal, såsom ökad insiderhandel, nyemittering av aktier, ökad 
omsättning, företagens beta-värden mot index etc., och om dessa bättre kan förklara 
överavkastningen innan och underavkastningen efter listbytet. Blir resultatet av denna 
studie annorlunda om avkastningen för bolagen som byter lista riskjusteras enligt vad 
t.ex. Cheng (2005) gör? 

 
  

Studera varför det finns en anomali om att det går att överavkasta index under tiden 
mellan att listbytet blir godkänt och offentligt och själva listbytet. 

 
Ett forskningsområde för framtiden är att undersöka vad denna försenade inprisning 
av värdet av listbytet beror på. Sprids inte informationen i media? Finns det en 
osäkerhet hos investerare att listbytet inte kommer att bli verklighet? Enligt den semi-
starka marknadseffektivitet (Fama, 1970) borde värdet av listplatsbytet prisas in i 
kursen samma ögonblick som det blir offentligt att listbytet blivit godkänt.  
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Studera om finns det en skillnad mellan bolagens utveckling vad gäller aktieutveckling 
och likviditet beroende på vilken ursprungslista de byter ifrån. 
 

De flesta av de studerade företagen har bytt från First North till Stockholmsbörsen. 
Är det så att First North redan erbjuder bra förutsättningar i handeln med aktien? Är 
värdet större för bolag som byter från NGM eller Aktietorget till Stockholmsbörsen? 
Det finns dessutom många företag som byter från Aktietorget eller NGM till First 
North för att senare byta från First North till Stockholmsbörsen. Är det så att det 
redan vid bytet till First North från NGM eller Aktietorget skapas värde och 
likviditetsförbättringar för bolaget? 

 
Studera om bolagen som bytt lista erhållit ett ökat inflöde av institutionella ägare och 
om detta i så fall har hämmat likviditetsförbättringen. 
 

Ett av de vanligaste skälen som bolagen nämner i samband med listbytet är att de vill 
ha ett inflöde av institutionellt ägande. Uppnås detta och i så fall på bekostnad av 
likviditet? Är det så att de bolag som får ett ökat institutionellt ägande är de bolag 
som erhåller en mindre förbättrad likviditet? 

 
 
 

 
  



34 
 

7. Referenser 
 

Böcker: 
 

Berk, J. & DeMarzo, P. (2011). Corporate Finance, 2:a upplagan, Boston: Pearson 
Education. 
 
Collins, J. & Hussey, R. (2009). Business Research – A Practical Guide for Undergraduate 
& Postgraduate Students, 3:e upplagan, New York: Palgrave MacMillan. 

 
Akademiska artiklar/rapporter: 

 
Amihud, Yakov., Mendelson, Haim., (1986), Asset Pricing and the Bid-Ask Spread, Journal 
of Financial Economics, Vol. 17, 1986, 223-249. 
 
Baker, Kent H., Johnson, Martha,. (1990), A Survey of Management Views on Exchange 
Listing, Quarterly Journal of Business and Economics, Vol.29, No. 4, 1990, 3-20. 
 
Barclay, Michael., (1997) Bid-ask spreads and the avoidance of odd-eighth quotes on 
Nasdaq: An examination of exchange listings, Journal of Financial Economics, Vol. 45, 
1997, 35-60. 
 
Bhide, Amar., (1993), The hidden costs of stock market liquidity, Journal of Financial 
Economics, Vol. 34, 1993, 31-51. 
 
Brown, Stephen., Warner, Jerold., (1980), Measuring Security Price Performance, Journal of 
Financial Economics, Vol. 8, 1980, 205-258. 
 
Cheng, Yingmei., (2005), Post-listing underperformance: Is it really bad to move trading 
locations?, Journal of Corporate Finance , Vol. 12, 2005, 97–120. 
 
Christie, William G., Huang, Roger D., (1994), Market Structures and Liquidity: A 
Transactions Data Study of Exchange Listings, Journal of Financial Intermediation, Vol. 3, 
1994, 300-326. 
 
Coffee, John C., (1991), Liquidity versus control: The institutional investor as corporate 
monitor, Columbia Law Review, Vol. 91, No. 6, 1991, 1278-1343. 
 
Cooper, S. Kerry., Groth, John C., Avera, William E., (1985), Liquidity, Exchange Listing, 
and Common Stock Performance, Journal of Economics and Business, Vol. 37, 1985, 19-33. 
 
Dharan, Bala G.,. Ikenberry, David L., (1995), The Long-Run Negative Drift of Post-Listing 
Stock Returns, The Journal of Finance, Vol. 50, No. 5, 1995, 1547-1574. 
 
Datar, Vinay T., Naik, Narayan, Naik Y., Radcliffe, Robert., (1998), Liquidity and stick 
returns:An alternative test, Journal of Financial Markets, Vol.1, 1998, 203-219. 
 
Elyasiani, Elyas., Hauser, Shmuel., Lauterbach, Beni., (2000), Market Response to Liquidity 
Improvements: Evidence from Exchange Listings, The Financial Review, Vol. 41, 2000, 1-
14. 
 



35 
 

Fama, Eugene F., (1970), Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical 
Work, The Journal of Finance, Vol. 25, No. 2, 1970, 383-417. 
 
Gillan, Stuart L., Starks, Laura T., (2003), Corporate Governance, Corporate Ownership, and 
the Role of Institutional Investors: A Global Perspective, University of Delaware, WP 2003-
01. 
 
Goyenko, R., Holden, C., Trzcinka, C., (2009), Do liquidity measures measure liquidity?, 
Journal of Financial Economics, Vol. 92, 2009, 153-181. 
 
Holmström, Bengt., Tirole, Jean., (1993), Market Liquidity and Performance Monitoring, 
The Journal of Political Economy, Vol. 101, No. 4, 1993, 678-709. 
 
Hwang, C. Y., Jayaramal, N. (1993), The Post-listing Puzzle: Evidence from Tokyo Stock 
Exchange Listings, Pacific-Basin Finance Journal, Vol. 1, 1993, 111-126. 
 
Kahn, Charles., Winton, Andrew., (1998), Ownership Structure, Speculation and Shareholder 
Intervention, The Journal of Finance , Vol. 3, No. 1, 1998. 

 
MacKinlay, Craig A., (1997), Event Studies in Economics and Finance, Journal of Economic 
Literature, Vol. 35, No. 1, 1997, 13-39. 
 
Maug, Ernst., (1998), Large Shareholders as Monitors: Is There a Trade-Off between 
Liquidity and Control?, The Journal of Finance, Vol. 53, No. 1, 1998, 65-98. 
 
McConnell, John J., Sanger Gary C., (1987), The Puzzle in Post-Listing Common Stock 
Returns, The Journal of Finance, Vol. 42, No. 1, 1987, 119-140. 

 
Papaioannou, George J., Travlos, Nickolaos G., Viswanathan, K.G., (2003), The Operating 
Performance Of Firms That Switch Their Stock Listings, The Journal of Financial Research, 
Vol. 26, No. 4, 2003, 469–486. 
 
Pham, Peter K., Kalev, Petko S., Steen, Adam B., (2003), Underprizing, stock allocation, 
ownership structure and post-listing liquidity of newly listed firms, Journal of Banking & 
Finance, Vol. 27, 2003, 919–947. 

 
Pruitt, Stephen W., Wei, K. C. John., (1989), Institutional Ownership and Changes in the 
S&P 500, The Journal of Finance, Vol. 44, No. 2, 1989, 509-513. 
 
Rephael, Azi., Kadan, Ohad., Wohl, Avi., (2010), The Diminishing Liquidity Premium, 
Unpublished Working Paper, Tel Aviv, September 2010. 
 
Sanger, Gary C., McConnell, John J., (1986), Stock Exchange Listings, Firm Value, and 
Security Market Efficiency: The Impact of NASDAQ, The Journal of Financial and 
Quantitative Analysis, Vol. 21, No. 1, 1986, 1-25. 
 
Tang, Wenbin., Nquyen, Hoang H., Nguyen, Van T., (2011) The effects of listing changes 
between NASDAQ market segments, Journal of Economics and Finance, Vol. 35, 2011 
 
Ule, M. G., (1937), Price Movements of Newly listed Common Stocks, Journal of Business, 
Vol. 10 1937, 346-369. 
 



36 
 

Ying, Louis K. W., Lewellen, Wilbur G., Schlarbaum, Gary G., Lease, Ronald C., (1977), 
Stock Exchange Listings and Securities Returns, The Journal of Financial and Quantitative 
Analysis, Vol. 12, No. 3, 1977, 415-432. 
 
 
Databaser: 
 
Bloomberg - Stängningskurser, omsättning, antal utestående aktier 
 
SEB Trading Station - Stängningskurser, omsättning, antal utestående aktier 
 
NASDAQ OMX - Stängningskurser, omsättning, antal utestående aktier 

 
Internetkällor: 
 
NASDAQ OMX Nordic 
http://www.nasdaqomxnordic.com/nordic/Nordic.aspx 
informationen hämtad 2011-08-30. 
 
Affärsvärldens Generalindex 
http://bors.affarsvarlden.se/afvbors.sv/site/index/index_info.page?magic= 
informationen hämtad 2011-09-17. 

  



37 
 

8.  Bilagor 
 

Bilaga 1 – Bolag som bytt lista mellan 2001-2010 
 
Här presenteras alla de bolag som bytt noteringsplats till Stockholmsbörsen under tidsperioden 
som denna studie ämnar studera. 
 

 
 

(First North hette tidigare Nya Marknaden/The New Market)  

Företag Studieföretag Ursprunglig 
marknadsplats

Första handelsdag 
på 
Stockholmsbörsen 
(Källa: OMX)

Noteringadag på 
ursprunglig 
marknadsplats

Skäl till uteslutande ur studien

Vitec Nej Aktietorget 2011/07/04 1998/03/16 Listad för få dagar efter bytet
FormPipe Software AB Ja First North 2010/01/19 2005/01/19
eWork Scandinavia AB Ja First North 2010/02/18 2008/05/22
CellaVision AB Ja First North 2010/05/31 2007/05/28
NAXS Nordic Access Buyout Fund AB Ja First North 2010/06/07 2007/05/14
Odd Molly International AB Ja First North 2010/06/21 2007/06/17
Oasmia Pharmaceutical AB Ja NGM 2010/06/24 2007/09/18
Trigon Agri A/S Nej First North 2010/12/08 2007/05/18 Listad för få dagar efter bytet
Avega Group AB Nej First North 2010/12/16 2007/11/01 Listad för få dagar efter bytet
Net Entertainment NE AB Ja NGM 2009/01/13 2007/04/05
Cloetta AB Nej First North 2009/02/16 2008/12/08 Listad för få dagar innan bytet
Electra Gruppen AB Ja First North 2009/06/01 2006/05/04
Alltele AB Ja First North 2009/06/15 2007/03/01
Black Earth Farming Ltd Ja First North 2009/06/22 2007/12/28
Corem Property Group AB Nej NGM 2009/06/24 2007/11/19 Verksamhetsförändring + preferensaktier
Nordic Service Partners Holding AB Ja First North 2008/01/15 2006/05/02
Morphic Technologies AB Ja First North 2008/04/03 2004/09/01
Swedol AB Ja First North 2008/06/12 2006/06/12
ITAB Shop Concept AB Ja First North 2008/07/08 2004/05/28
Nordic Mines AB Ja First North 2008/07/18 2006/12/15
Tanganyika Oil Company Ltd Ja First North 2007/02/14 2003/12/12
NovaCast Technologies AB Ja NGM 2007/04/11 1997/03/26
Björn Borg AB Ja First North 2007/05/07 2004/12/20
West Siberian Resources Ltd. Ja First North 2007/05/23 2000/12/27
Sagax, AB Nej First North 2007/10/08 1999/04/06 Preferensaktier
PA Resources AB Ja NGM 2006/06/19 2001/07/03
Svithoid Tankers AB Ja Aktietorget 2006/07/13 2004/07/01
AarhusKarlshamn AB Nej First North 2006/09/11 2005/09/29 Listad för få dagar innan bytet
Uniflex AB Ja First North 2006/11/01 2004/11/19
Melker Schörling AB Nej First North 2006/12/06 2006/09/05 Listad för få dagar innan bytet
Rejlerkoncernen AB Ja NGM 2006/12/18 2003/05/08
Connecta AB Ja Nya Marknaden 2005/05/30 2004/04/29
Netonnet AB Ja Nya Marknaden 2004/05/25 2000/06/15
Ainax AB Nej Nya Marknaden 2004/12/01 2004/06/08 Listad för få dagar innan bytet
Probi AB Ja NGM 2004/12/02 1998/12/16
Lundin Mining Corporation Nej Nya Marknaden 2004/12/03 2003/12/12 Listad för få dagar innan bytet
Lundin Petroleum AB Ja Nya Marknaden 2003/10/02 2001/09/06
HQ Fonder AB Ja The New Market 2002/06/25 2001/05/14
Sign On i Stockholm AB Ja The New Market 2002/06/27 2000/06/05
Active Capital AB Nej The New Market 2002/11/05 2002/07/22 Listad för få dagar innan bytet
Aspiro AB Ja The New Market 2001/06/06 2000/05/09
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Bilaga 2 – Gruppen av jämförelseföretag 
 
I denna bilaga presenteras jämförelsebolagen. Datumet i tabellen avser ett fiktivt datum för 
listbyte. Data som används från dessa företag är 250 handelsdagar innan detta fiktiva datum till 
250 handelsdagar efter detta fiktiva datum. 
 

 
  

Jämförelseföretag Datum Lista
FireFly AB 2010/01/19 First North
Endomines AB 2010/02/18 First North
Chrontech Pharma AB 2010/05/31 First North
Online Brands Nordic AB 2010/06/07 First North
Opus Prodox AB 2010/06/21 First North
Panaxia AB 2010/06/24 NGM
LifeAssyas AB 2009/01/13 NGM
Ellen AB 2009/06/01 First North
Aqeri Holding 2009/06/15 First North
Axlon Group AB 2009/06/22 First North
Netjobs Group AB 2008/01/15 First North
Medcap AB 2008/04/03 First North
TrustBuddy International AB 2008/06/12 First North
Impact Coatings AB 2008/07/08 First North
New Nordic Healthbrands AB 2008/07/18 First North
Tagmaster AB 2007/02/14 First North
NGS Group AB 2007/04/11 NGM
Caperio Holding 2007/05/07 First North
Stille AB 2007/05/23 First North
Paynova AB 2006/06/19 NGM
Starbreeze AB 2006/07/13 Aktietorget
Oraslov AB 2006/11/01 First North
Glycorex Transplantation AB 2006/12/18 NGM
Bringwell AB 2005/05/30 Nya Marknaden
Nischer AB 2004/05/25 Nya Marknaden
Obducat AB 2004/12/02 NGM
JLT Mobile Computers AB 2003/10/02 Nya Marknaden
IDL Biotech AB 2002/06/27 Aktietorget
Skåne Möllan AB 2002/06/25 New Market
Addvise Lab Solution AB 2001/06/06 New Market
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Bilaga 3 – Stockholmsbörsens listningskrav 
 
Information från NASDAQ OMX noteringsdokument; Regler för emittenter 2011, där några av 
de uppsatta kraven för notering på Stockholmsbörsen är: 
 

• Att bolaget i fråga kan uppvisa varaktig intjäningsförmåga eller har tillräckliga 
finansiella resurser för att kunna bedriva planerad verksamhet under den närmaste 
tolvmånadersperioden efter första dag för handel. 

• Det ska finnas förutsättningar för tillräcklig tillgång och efterfrågan på bolagets 
aktier i syfte att uppnå en fungerande prisbildningsmekanism. Vilket innebär att 
ett tillräckligt antal aktier ska finnas i allmän ägo (minst 25 % av aktierna i allmän 
ägo). 

• Det förväntade totala marknadsvärdet av aktierna ska vara minst 1 miljon euro. 
• Styrelsen ska vara sammansatt på ett sådant sätt att den har tillräcklig kompetens 

och erfarenhet för att kunna leda och kontrollera ett noterat bolag samt kunna 
uppfylla de krav som ställs på ett sådant bolag. 

• Bolaget ska i god tid före noteringen ha infört och upprätthållit erforderliga 
rutiner och system för informationsgivning, inkluderande system och procedurer 
för finansiell rapportering. Detta för att säkerställa att kravet uppfylls beträffande 
bolagets skyldighet att förse marknaden med korrekt, relevant och tydlig 
information i enlighet med börsens regler. 

• Bolaget ska ha publicerat redovisningshandlingar för åtminstone tre år i enlighet 
med den lagstiftning som gäller i bolagets hemland. 
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Bilaga 4 – Utveckling: Studieföretagen 
 
I denna bilaga presenteras utvecklingen för studieföretagen för tidsperioden innan respektive 
efter listplatsbytet samt över hela perioden. 
 

 
 
  

Företag T1 till T0 T0 till T2 T1 till T2

Formpipe Software AB 75.9% -10.5% 57.4%
Ework Scandinavia AB 37.5% 21.1% 66.5%
Cellavision AB 60.7% -3.3% 55.4%
NAXS Nordic Access Buyout Fund 30.3% -4.1% 25.0%
Odd Molly AB 70.4% -52.6% -19.2%
Oasmia Pharmaceuticals AB -2.7% -54.7% -55.9%
Net Entertainment AB 101.4% 117.0% 337.1%
Electra AB -22.0% 36.5% 6.5%
Alltele AB -2.9% 51.1% 46.7%
Black Earth Farming Ltd -44.0% -19.9% -55.1%
Nordic Service Partners Holding AB -8.9% -88.3% -89.4%
Morphic Technologies AB -63.2% -80.9% -93.0%
Swedol AB -20.6% -36.0% -49.2%
ITAB Shop Concept AB -27.7% 7.1% -22.5%
Nordic Mines AB -19.4% 9.0% -12.1%
Tanganyika Oil Ltd. 75.5% -19.5% 41.2%
Novacast Technologies AB 29.7% -55.5% -42.3%
Björn Borg AB 405.8% -51.8% 143.9%
West Siberian Resources Ltd. 0.9% 4.5% 5.5%
PA Resources 3.0% 85.6% 91.1%
Svithoid Tankers AB 4.4% -20.8% -17.3%
Uniflex AB 113.0% 17.0% 149.2%
Rejlerkoncernen AB 125.0% -6.5% 110.4%
Connecta AB 55.6% 82.1% 183.3%
Netonnet AB 224.3% -36.7% 105.4%
Probi AB 21.2% -33.2% -19.1%
Lundin Petroleum AB 159.4% 163.9% 584.4%
Sign On i Stockholm AB 9.9% -93.4% -92.7%
HQ Fonder AB -15.4% -5.4% -20.0%
Aspiro AB -76.6% -93.3% -98.4%

Medel 43.4% -5.7% 44.1%
Median 15.6% -8.5% 6.0%
Standardavvikelse 95.4% 60.7% 139.9%

Medel (2 sämsta & 2 bästa uteslutna) 31.2% -10.2% 22.8%

Utveckling under tidsperiod:
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Bilaga 5 – Utveckling: Jämförelseföretagen 
 
I denna bilaga presenteras utvecklingen för jämförelseföretagen för tidsperioden innan 
respektive efter listplatsbytet samt över hela perioden. 
 

 
 
  

Företag T1 till T0 T0 till T2 T1 till T2

FireFly AB 90.4% -26.7% 36.0%
Endomines AB 188.5% 137.3% 581.7%
Chrontech Pharma AB 112.2% -54.3% -4.1%
Online Brands Nordic AB 18.2% -23.1% -9.1%
Opus Prodox AB -18.7% -30.0% -43.1%
Panaxia AB -26.4% -75.6% -83.1%
LifeAssyas AB -36.2% 13.2% -29.8%
Ellen AB -59.0% 108.2% -14.6%
Aqeri Holding AB -61.8% 10.7% -60.6%
Axlon Group AB -20.0% -33.3% -60.0%
Netjobs Group AB -72.6% -65.1% -90.3%
Medcap AB -46.8% -46.5% -71.8%
TrustBuddy International AB -80.0% -50.0% -90.0%
Impact Coatings AB 6.6% -16.5% -15.9%
New Nordic Healthbrands AB -62.0% 5.2% -60.0%
Tagmaster AB 4.5% -32.7% -32.3%
NGS Group AB -25.0% -32.7% -74.7%
Caperio Holding AB -74.3% 0.0% -74.3%
Stille AB 21.6% -25.6% -13.5%
Paynova AB 160.0% -24.8% 98.9%
Starbreeze AB -35.6% 170.9% 83.7%
Oraslov AB 44.3% -51.2% -34.1%
Glycorex Transplantation AB 35.2% -2.4% 31.1%
Bringwell AB -56.7% 16.3% -49.0%
Nischer AB 9.1% 64.0% 49.1%
Obducat AB 72.3% -32.4% 18.8%
JLT Mobile Computers AB 9.0% 49.3% 57.1%
IDL Biotech AB 12.9% 90.0% 53.2%
Skåne Möllan AB 56.3% 8.0% 68.8%
Addvise Lab Solution AB 13.5% 1.7% 15.4%

Medel 6.0% 1.7% 6.1%
Median 5.5% -19.8% -15.2%
Standardavvikelse 67.5% 59.6% 121.6%

Utveckling under tidsperiod:
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Bilaga 6 – Datum för godkännande, avkastning kring godkännande 
 
I denna bilaga presenteras utvecklingen för studieföretagen på dagen för godkännandet samt 
utvecklingen efter godkännandet fram till första handelsdagen på Stockholmsbörsen. 
 

 
  

Studieföretag Datum för listbyte
Datum då godkännandet 

för listbytet publiceras

Antal 
handelsdagar 

innan T0

Avkastning efter 
godkännandet fram 

till T0

Avkastning på 
handelsdagen för 

godkännandet

Avkastning efter 
godkännandet 

fram till T0

Avkastning på 
handelsdagen för 

godkännandet
FormPipe Software AB 2010/01/19 2010/01/14 3 -9.16% 3.93% -0.35% 1.51%
eWork Scandinavia AB 2010/02/18 2010/01/27 16 21.93% 6.10% -0.56% -1.97%
CellaVision AB 2010/05/31 2010/05/25 4 -8.26% 3.08% 5.17% 0.32%
NAXS Nordic Access Buyout Fund AB 2010/06/07 2010/06/01 4 -2.38% 0.00% 0.62% 0.02%
Odd Molly International AB 2010/06/21 2010/06/10 7 -5.29% 6.19% 3.07% -1.23%
Oasmia Pharmaceutical AB 2010/06/24 2010/06/17 5 14.89% 9.58% 0.25% 2.07%
Net Entertainment NE AB 2009/01/13 2008/12/22 10 12.80% 6.14% 3.25% -1.36%
Electra Gruppen AB 2009/06/01 2009/05/20 7 13.79% 0.35% -1.44% 0.97%
Alltele 2009/06/15 2009/06/10 3 -2.92% 7.84% 1.38% 3.16%
Black Earth Farming Ltd 2009/06/22 2009/06/15 4 3.33% 4.09% -1.16% 0.24%
Nordic Service Partners Holding AB 2008/01/15 2008/01/08 5 5.36% 7.01% -2.18% 0.72%
Morphic Technologies AB 2008/04/03 2008/02/26 25 0.00% 10.73% 0.42% -1.16%
Swedol AB 2008/06/12 2008/06/02 7 -32.19% 1.32% -6.06% 0.83%
ITAB Shop Concept AB 2008/07/08 2008/07/03 3 2.70% -1.06% 0.17% -2.02%
Nordic Mines AB 2008/07/18 2008/07/01 13 10.24% -6.98% -3.15% -1.18%
Tanganyika Oil Company Ltd 2007/02/14 2007/02/07 5 -1.04% -0.44% -1.25% -0.25%
NovaCast Technologies AB 2007/04/11 2007/04/02 5 17.50% -1.72% 2.42% -0.94%
Björn Borg AB 2007/05/04 2007/04/23 9 4.61% 0.00% -0.66% 1.21%
West Siberian Resources Ltd. 2007/05/22 2007/04/24 19 -5.91% 2.54% 0.18% -2.24%
PA Resources AB 2006/06/19 2006/06/01 11 24.86% 19.09% -5.44% -0.28%
Svithoid Tankers AB 2006/07/13 2006/06/13 21 -3.64% 6.67% 7.46% 2.48%
Uniflex AB 2006/11/01 2006/10/18 10 5.91% 1.33% -0.15% 1.22%
Rejlerkoncernen AB 2006/12/18 2006/11/29 13 3.90% 6.82% 5.32% 1.15%
Connecta AB 2005/05/30 2005/05/16 10 -3.23% 4.60% 2.54% 0.01%
Netonnet AB 2004/05/25 2004/05/18 4 2.50% 1.32% 1.74% -3.43%
Probi AB 2004/12/02 2004/11/08 13 -2.63% 11.89% 1.57% 0.62%
Lundin Petroleum AB 2003/10/02 2003/09/29 3 0.00% 1.18% -0.52% -0.12%
HQ Fonder AB 2002/06/25 2002/06/12 8 3.85% 1.33% -8.30% 0.68%
Sign On i Stockholm AB 2002/06/27 2002/06/12 11 2.56% 6.90% -5.60% -2.00%
Aspiro AB 2001/06/06 2001/05/18 10 -1.14% -6.45% 0.43% 2.44%

Medel 9 2.43% 3.78% -0.03% 0.05%
Median 8 2.53% 3.50% 0.17% 0.13%
Standardavvikelse - 10.75% 5.31% 3.42% 1.57%

Medel (2 sämsta & 2 bästa uteslutna) - 2.60% 3.68% 0.45% 0.00%

IndexStudieföretagen
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Bilaga 7 – Studieföretagens utveckling under T1 till T2 
 
I denna bilaga presenteras utvecklingen för studieföretagen, i tabell- och grafform, över hela 
två-årsperioden (250 handelsdagar innan, T1, till 250 handelsdagar efter, T2). 
 

 
 
 

 
Graf 4, Enskilda studieföretags utveckling under hela tidsperioden, T1 till T2. Varje linje 
motsvarar ett av de 30 studieföretagen. T1 har indexerats till 100 för alla studieföretagen. 

Företag Avkastning företag Avkastning index Avkastning företag Avkastning index
Formpipe Software AB 57.4% 101.2% 25.5% 41.8% -21.8% -11.5%
Ework Scandinavia AB 66.5% 76.7% 29.0% 32.9% -5.8% -2.9%
Cellavision AB 55.4% 45.7% 24.6% 20.7% 6.6% 3.2%
NAXS Nordic Access Buyout Fund 25.0% 52.7% 11.8% 23.6% -18.1% -9.5%
Odd Molly AB -19.2% 42.8% -10.1% 19.5% -43.4% -24.8%
Oasmia Pharmaceuticals AB -55.9% 36.4% -33.6% 16.8% -67.7% -43.1%
Net Entertainment AB 337.1% -6.0% 109.1% -3.0% 364.9% 115.6%
Electra AB 6.5% -4.9% 3.2% -2.5% 12.0% 5.8%
Alltele AB 46.7% 4.1% 21.1% 2.0% 40.9% 18.7%
Black Earth Farming Ltd -55.1% 8.1% -33.0% 4.0% -58.5% -35.6%
Nordic Service Partners Holding AB -89.4% -49.2% -67.4% -28.7% -79.1% -54.3%
Morphic Technologies AB -93.0% -48.3% -73.5% -28.1% -86.4% -63.1%
Swedol AB -49.2% -40.0% -28.7% -22.5% -15.3% -8.0%
ITAB Shop Concept AB -22.5% -42.9% -12.0% -24.4% 35.6% 16.5%
Nordic Mines AB -12.1% -38.4% -6.2% -21.5% 42.6% 19.4%
Tanganyika Oil Ltd. 41.2% -0.8% 18.8% -0.4% 42.3% 19.3%
Novacast Technologies AB -42.3% -6.2% -24.1% -3.1% -38.5% -21.6%
Björn Borg AB 143.9% -5.2% 56.2% -2.6% 157.2% 60.4%
West Siberian Resources Ltd. 5.5% 8.3% 2.7% 4.1% -2.6% -1.3%
PA Resources 91.1% 64.1% 38.2% 28.1% 16.5% 7.9%
Svithoid Tankers AB -17.3% 58.4% -9.0% 25.9% -47.8% -27.7%
Uniflex AB 149.2% 35.7% 57.9% 16.5% 83.6% 35.5%
Rejlerkoncernen AB 110.4% 19.7% 45.1% 9.4% 75.8% 32.6%
Connecta AB 183.3% 45.4% 68.3% 20.6% 94.9% 39.6%
Netonnet AB 105.4% 61.6% 43.3% 27.1% 27.1% 12.7%
Probi AB -19.1% 53.6% -10.0% 23.9% -47.3% -27.4%
Lundin Petroleum AB 584.4% 60.5% 161.6% 26.7% 326.3% 106.5%
HQ Fonder AB -20.0% -33.6% -10.6% -18.5% 20.4% 9.7%
Sign On i Stockholm AB -92.7% -32.8% -73.0% -18.0% -89.1% -67.0%
Aspiro AB -98.4% -48.0% -87.5% -27.9% -97.0% -82.7%

Medel 44.1% 14.0% 7.9% 4.7% 20.9% 0.8%
Median 6.0% 8.2% 2.9% 4.0% 2.0% 1.0%
Standardavvikelse 139.9% 43.3% 53.5% 21.0% 106.5% 44.8%

Medel (2 sämsta & 2 bästa uteslutna) 22.8% 17.7% 10.8% 8.5% 4.3% 2.1%

Hela perioden CAGR Företagets överavkastning 
mot index (hela perioden)

Företagets överavkastning 
mot index (CAGR)
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Graf 5, Enskilda studieföretags utveckling under hela tidsperioden, T1 till T2. Varje linje 
motsvarar ett av de 30 studieföretagen. T0 har indexerats till 100 för alla studieföretagen. 
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Bilaga 8 – Studieföretagens likviditetsmått 
 
I denna bilaga presenteras likviditetsdata för studieföretagen för perioden innan respektive efter 
listplatsbytet. 
 

 
 
 

 
 
 
 
  

Studieföretag Amivest Spread Omsättning/mcap T1 till T0 T0 till T2 T1 till T0 T0 till T2 T1 till T0 T0 till T2

Formpipe Software AB 71.9% 15.7% 63.8% 0.21% 0.35% 1.71% 1.98% 282,329 kr 485,339 kr
Ework Scandinavia AB 67.3% -14.9% 29.7% 0.02% 0.03% 3.01% 2.56% 63,556 kr 106,360 kr
Cellavision AB 53.2% -2.1% 42.7% 0.07% 0.11% 2.44% 2.39% 108,317 kr 165,962 kr
NAXS AB -38.4% -33.4% -12.5% 0.03% 0.03% 2.76% 1.84% 149,500 kr 92,119 kr
Odd Molly AB -29.2% -23.0% 28.3% 0.17% 0.22% 1.52% 1.17% 901,302 kr 638,324 kr
Oasmia Pharmaceuticals AB 164.9% -17.3% 130.0% 0.06% 0.13% 1.90% 1.57% 243,939 kr 646,224 kr
Net Entertainment AB 198.8% -50.4% -25.7% 0.31% 0.23% 1.51% 0.75% 1,104,503 kr 3,300,008 kr
Electra AB 718.7% -63.6% 218.1% 0.05% 0.17% 4.82% 1.76% 42,803 kr 350,443 kr
Alltele AB 254.6% -1.1% 173.9% 0.14% 0.39% 2.04% 2.02% 84,542 kr 299,800 kr
Black Earth Farming Ltd -19.3% 1.7% -44.6% 0.30% 0.17% 0.79% 0.80% 4,479,528 kr 3,615,734 kr
Nordic Service Partners Holding AB -88.6% 93.5% -66.1% 0.28% 0.09% 1.38% 2.67% 469,511 kr 53,298 kr
Morphic Technologies AB -66.7% 22.5% 25.4% 0.56% 0.70% 0.66% 0.81% 7,718,386 kr 2,573,049 kr
Swedol AB -70.4% 88.2% -7.8% 0.06% 0.06% 1.12% 2.11% 757,872 kr 224,367 kr
ITAB Shop Concept AB -85.4% 23.9% -75.6% 0.05% 0.01% 1.84% 2.28% 521,082 kr 76,145 kr
Nordic Mines AB 41.5% 44.7% 113.2% 0.07% 0.15% 2.77% 4.01% 171,844 kr 243,195 kr
Tanganyika Oil Ltd. 36.4% -29.6% -4.6% 1.06% 1.01% 0.48% 0.34% 37,428,721 kr 51,044,123 kr
Novacast Technologies AB 27.8% 0.6% 38.9% 0.08% 0.11% 2.50% 2.52% 240,114 kr 306,753 kr
Björn Borg AB 238.5% -49.7% 80.9% 0.48% 0.86% 0.88% 0.44% 5,094,857 kr 17,246,079 kr
West Siberian Resources Ltd. -4.0% -15.3% -1.0% 0.45% 0.44% 0.77% 0.65% 17,040,480 kr 16,351,156 kr
PA Resources AB 34.0% 35.4% -36.4% 1.09% 0.69% 0.29% 0.40% 26,467,144 kr 35,455,600 kr
Svithoid Tankers AB 74.2% -39.5% -48.2% 0.25% 0.13% 3.08% 1.87% 95,654 kr 166,595 kr
Uniflex AB 58.2% -20.2% -21.0% 0.37% 0.29% 1.13% 0.90% 554,707 kr 877,696 kr
Rejlerkoncernen AB 216.2% -26.4% 132.3% 0.09% 0.22% 1.65% 1.22% 242,076 kr 765,453 kr
Connecta AB 1613.9% -37.1% 425.3% 0.13% 0.66% 1.64% 1.03% 234,997 kr 4,027,594 kr
Netonnet AB 112.6% -66.7% -18.7% 0.34% 0.28% 2.84% 0.94% 779,297 kr 1,656,519 kr
Probi AB 290.7% -45.9% 217.8% 0.03% 0.11% 3.69% 2.00% 42,101 kr 164,498 kr
Lundin Petroleum AB 940.0% -56.6% 146.0% 0.14% 0.35% 0.92% 0.40% 1,468,407 kr 15,272,007 kr
HQ Fonder AB -47.7% 18.5% -56.0% 0.11% 0.05% 3.59% 4.25% 162,783 kr 85,151 kr
Sign On i Stockholm AB -86.2% 20.9% 132.2% 0.06% 0.13% 8.00% 9.67% 51,481 kr 7,102 kr
Aspiro AB -95.0% 204.5% -37.3% 0.47% 0.30% 1.61% 4.91% 1,802,950 kr 90,840 kr

Medel 152.75% -0.75% 51.43% 0.25% 0.28% 2.11% 2.01% - -
Median 47.37% -15.08% 26.82% 0.14% 0.19% 1.68% 1.80% - -
Standardavvikelse 357.66% 55.66% 110.01% 0.27% 0.26% 1.54% 1.85% - -

Medel (2 sämsta & 2 bästa uteslutna) 84.99% -7.32% 40.04% 0.21% 0.25% 1.91% 1.73% - -

Förändring Medel daglig omsättning/mcap Medel daglig spread Medel dagligt Amivest
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Bilaga 9 – Studieföretagens och index volatilitet 
 
I denna bilaga presenteras studieföretagens samt index volatilitet (standardavvikelse) innan och 
efter listplatsbytet. 
 

 
 
  

Företag T1 till T0 T0 till T2 Förändring T1 till T0 T0 till T2 Förändring
Formpipe Software AB 44.2% 37.6% (4.6% 26.0% 18.8% (5.7%
Ework Scandinavia AB 50.2% 29.1% (14.1% 24.4% 18.7% (4.6%
Cellavision AB 64.1% 51.2% (7.8% 20.8% 15.7% (4.2%
NAXS Nordic Access Buyout Fund 32.3% 22.6% (7.3% 20.7% 15.6% (4.2%
Odd Molly AB 46.4% 40.9% (3.7% 20.1% 15.8% (3.6%
Oasmia Pharmaceuticals AB 52.7% 48.2% (2.9% 20.0% 15.8% (3.5%
Net Entertainment AB 51.5% 38.6% (8.6% 38.0% 26.8% (8.2%
Electra AB 57.6% 40.3% (11.0% 41.0% 21.0% (14.2%
Alltele AB 57.2% 50.9% (4.0% 41.2% 20.7% (14.5%
Black Earth Farming Ltd 70.5% 39.9% (18.0% 41.2% 20.6% (14.6%
Nordic Service Partners Holding AB 48.5% 79.6% 20.9% 19.8% 38.3% 15.4%
Morphic Technologies AB 72.9% 104.2% 18.1% 22.6% 39.7% 14.0%
Swedol AB 32.7% 56.1% 17.6% 22.9% 41.1% 14.8%
ITAB Shop Concept AB 28.8% 34.9% 4.8% 23.4% 41.2% 14.5%
Nordic Mines AB 39.7% 76.1% 26.1% 24.0% 41.0% 13.7%
Tanganyika Oil Ltd. 54.5% 49.1% (3.5% 18.5% 22.2% 3.1%
Novacast Technologies AB 50.3% 62.3% 8.0% 19.8% 22.5% 2.3%
Björn Borg AB 54.9% 60.9% 3.9% 19.8% 23.0% 2.7%
West Siberian Resources Ltd. 44.2% 44.4% 0.1% 17.5% 23.1% 4.8%
PA Resources 69.5% 43.7% (15.2% 17.0% 15.4% (1.4%
Svithoid Tankers AB 50.8% 41.0% (6.5% 17.1% 15.2% (1.6%
Uniflex AB 35.6% 28.1% (5.5% 18.0% 18.3% 0.2%
Rejlerkoncernen AB 36.5% 31.4% (3.7% 18.6% 19.1% 0.4%
Connecta AB 38.7% 38.1% (0.4% 11.8% 14.0% 2.0%
Netonnet AB 45.4% 35.9% (6.5% 15.8% 11.9% (3.4%
Probi AB 60.7% 45.4% (9.5% 14.3% 10.8% (3.1%
Lundin Petroleum AB 38.9% 45.9% 5.0% 24.0% 14.8% (7.4%
Sign On i Stockholm AB 70.4% 118.1% 28.0% 25.4% 29.9% 3.6%
HQ Fonder AB 24.8% 29.1% 3.5% 25.2% 30.1% 3.9%
Aspiro AB 127.4% 154.8% 12.0% 28.9% 24.8% (3.2%

Medel 51.7% 52.6% 0.5% 23.3% 22.9% (0.1%
Median 50.3% 44.1% (3.6% 20.7% 20.7% (1.5%

Medel (2 sämsta & 2 bästa uteslutna) 49.9% 48.0% (0.2% ( ( (

Studieföretagen Index
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Bilaga 10 – Jämförelsebolagens volatilitet 
 
I denna bilaga presenteras jämförelseföretagens volatilitet (standardavvikelse) innan och efter 
listplatsbytet. 
 

 

Företag T1 till T0 T0 till T2 Förändring
FireFly AB 74.9% 49.4% -14.6%
Endomines AB 62.9% 33.0% -18.4%
Chrontech Pharma AB 111.6% 100.8% -5.1%
Online Brands Nordic AB 100.2% 83.6% -8.3%
Opus Prodox AB 42.4% 45.1% 1.9%
Panaxia AB 39.2% 79.1% 28.6%
LifeAssyas AB 105.2% 95.1% -4.9%
Ellen AB 98.6% 153.0% 27.4%
Aqeri Holding AB 124.7% 63.2% -27.4%
Axlon Group AB 273.5% 245.3% -7.5%
Netjobs Group AB 91.4% 115.4% 12.6%
Medcap AB 38.3% 76.3% 27.5%
TrustBuddy International AB 249.7% 317.9% 19.5%
Impact Coatings AB 88.5% 86.1% -1.3%
New Nordic Healthbrands AB 64.9% 53.4% -6.9%
Tagmaster AB 65.2% 86.2% 12.7%
NGS Group AB 153.4% 107.0% -18.3%
Caperio Holding AB 86.1% 80.4% -3.1%
Stille AB 50.9% 67.3% 10.9%
Paynova AB 68.3% 43.0% -15.0%
Starbreeze AB 71.9% 65.5% -3.7%
Oraslov AB 112.7% 73.0% -18.7%
Glycorex Transplantation AB 45.8% 43.3% -1.7%
Bringwell AB 78.8% 41.6% -20.8%
Nischer AB 65.2% 59.1% -3.7%
Obducat AB 112.3% 70.7% -19.6%
JLT Mobile Computers AB 96.8% 41.6% -28.1%
IDL Biotech AB 174.8% 178.2% 1.3%
Skåne Möllan AB 39.8% 42.0% 1.6%
Addvise Lab Solution AB 94.6% 49.9% -23.0%

Medel 96.1% 88.2% -3.5%
Median 87.3% 71.8% -4.3%

Volatilitet


