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Sammanfattning 
Det finns ett flertal tidigare studier som undersöker listbyten och dess effekt på ett bolags 
aktieavkastning. Merparten av dessa studier är dock baserade på den amerikanska 
aktiemarknaden. De svenska studierna som har genomförts undersöker effekten av listbyte 
från alternativa marknadsplatser (MTF) till huvudmarknaden (reglerad marknad). Det har 
framkommit att det finns ett kunskapsgap vad gäller hur aktieavkastning reagerar på 
marknadsplatsbyten på Sveriges MTF-er. Genom att endast fokusera på MTF-
marknadsplatserna, AktieTorget, First North och Nordic MTF i Sverige och effekten av byten 
mellan dessa marknadsplatser blir denna studie ett komplement till den tidigare forskningen 
inom området. I studien undersöks 39 svenska bolag som mellan åren 2007-2016 valt att byta 
marknadsplats. OMXPI är det jämförelseindex som använts för att jämföra bolagens 
avkastning med marknaden. Syftet med denna studie är att undersöka om det finns ett värde 
för såväl bolagen som dess aktieägare att byta marknadsplats mellan AktieTorget, Nordic 
MTF och First North, istället för att stanna kvar på den ursprungliga listan. Detta syfte uppnås 
genom att studien undersöker bolagens aktieavkastning i samband med flytt till likvärdig, 
alternativ, marknadsplats för att ta reda på om bytet av marknadsplats skapar en negativ 
avkastning hos bolagen. Denna studie utförs i form av en kvantitativ eventstudie där 
marknadsplatsbytet utgör eventet. Studiens avsikt är inte att analysera de enskilda bolagen 
utan att istället ge en samlad bild av effekten på den aktiekursutveckling listbytet medför. 
Resultatet av studien visar att en negativ ackumulerad onormal avkastning (CAR) 
förekommer efter att marknadsplatsbytet genomförts. Vid beräkning av parametrarna i 
marknadsmodellen finner studien att den genomsnittliga ackumulerade onormala 
avkastningen (CAAR) för samtliga bolag är hela -47,88 %, 12 månader efter att 
marknadsplatsbytet genomförts. 
 
Nyckelord  
Onormal avkastning, CAPM, Marknadsmodellen, Marknads effektivitet, Marknadsplatsbyte, 
Post listing puzzle, Byte av handelsplats, List effekter, Post-listing return, Event-studie, 
Underprestera, marknadsplats, MTF, Multilateral Trading Facility, Alternativa 
marknadsplatser, Nasdaq, First North, Aktietorget, NGM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Abstract 
There are several previous studies that examine switches between marketplaces and how these 
changes impact companies share performance. The most foregoing research made on the 
subject share performance is based on the US stock market. Swedish studies made to the 
subject examine the share performance when companies move from one of the Swedish 
Multilateral Trading Facilities (MTF) to main market. The authors of this paper have noted 
that there is a gap of knowledge regarding share performance when companies move between 
the Multilateral Trading Facilities. By only examining the Swedish Multilateral Trading 
Facilities, AktieTorget, First North and Nordic MTF, and how moving between the lists 
affects the share performance, this study is an addition to the previous research in the field. 
This study examines 39 Swedish companies, which have changed list between 2007-2016. 
OMXSPI is the benchmark used in this study to compare the companies return with the 
market return. The purpose of this study is to examine if there is a value for both the 
companies and its shareholders to exchange marketplaces between the Swedish Multilateral 
Trading Facilities, AktieTorget, First North and Nordic MTF. This purpose is achieved by 
examine the company’s stock price development before and after the change of market place 
and identify if the change creates a negative share performance. This study is conducted in the 
form of a quantitative event study where the marketplace change represents the event. The 
purpose is not to analyze the individual companies but to provide a comprehensive picture of 
the effect the marketplace changes have on the stock price development. The result of the 
study indicates that a negative accumulated abnormal return (CAR) occurs after the 
marketplace change. When calculating the parameters in the market model the study finds that 
the average accumulated abnormal return (CAAR) for all companies is a total of -47,88 % 
twelve months after the marketplace change.    
 
Keywords: 
Abnormal return, CAPM, Market model, Market efficiency, Change of market place, 
Exchange listing, Post listing puzzle, Change in trading location, List effect, Post-listing 
return, Event-study, Underperformance, Marketplace, MTF, Multilateral Trading Facility, 
Alternative Marketplace, Nasdaq, First North, Aktietorget, NGM. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Definitionslista  
Arbitrage – är en term som beskriver utnyttjandet av obalanser mellan två eller flera 
marknader där en kombination av handelsmöjligheter används för att utnyttja obalansen 
mellan marknaderna. Obalansen avspeglar skillnaden i marknadspriser. 
 
Avkastning – ett lönsamhetsmått som beskriver hur mycket en tillgång förändrats från en 
tidigare tidpunkt. Avkastning på investering (Return on Investment, ROI) beräknas genom att 
dividera vinsten från en investering med kostnaden för en investering. Resultatet används för 
att utvärdera effektiviteten av en investering samt för att jämföra olika investeringsalternativ.  
 
Normal avkastning (R) – för att beräkna den normala avkastningen finns ett flertal modeller 
däribland marknadsmodellen som tillämpas i denna studie. Marknadsmodellen relaterar 
aktiens avkastning till marknadsportföljens avkastning och tar hänsyn till aktiens systematiska 
risk 

 
Onormal avkastning (AR) – beräknas som skillnaden mellan den faktiska avkastningen och 
den normala avkastningen för den studerade tidsperioden. 

 
Genomsnittlig onormal avkastning (AAR) – När den onormala avkastningen beräknats kan 
den genomsnittliga onormala avkastningen för varje dag i eventfönstret räknas ut. 

 
Onormal ackumulerad avkastning (CAR) – för att få en övergripande bild och kunna dra 
slutsatser till händelsen aggregeras den onormala avkastningen. Den ackumulerade onormala 
avkastningen (CAR) är en summering av den onormala avkastningen för dagarna under 
eventet. 

 
Genomsnittlig ackumulerad onormal avkastning (CAAR) – för att få en bild av hur den 
samlade onormala avkastningen för hela tolvmånadersperioden sett ut har genomsnittlig 
ackumulerad onormal avkastninge (CAAR) beräknats.  
 
Betavärde – ett betavärde beskriver hur en finansiell portfölj förhåller sig till marknaden. Att 
en portfölj har 0 i betavärde innebär att portföljens pris är oberoende av marknaden som 
helhet. Ett positivt värde innebär att tillgången tenderar att röra sig åt samma håll som 
marknaden, och ett negativt värde innebär att tillgången tenderar att stiga när marknaden 
sjunker och vice versa.   
 
Elastisk marknad – elasticitet är ett känslighetsmått som beskriver hur starkt människor 
reagerar på ekonomiska förändringar. 
 
Fundamental analys – fundamental analys utgår ifrån ett bolags vinst, omsättning, 
kassaflöde, med mera, för att prognosticera bolagets framtida utveckling.  
 
 



 
 

 

MAR (Marknadsmissbruksdirektivet) – syftar till att säkerställa de finansiella 
marknadernas integritet samt förbättra investerares skydd och förtroende för marknaderna. 
Direktivet berör personer som handlar med eller ger ut finansiella instrument. MAR är ett 
förbud mot marknadsmissbruk (insiderhandel, marknadsmanipulation och olagligt röjande av 
insiderinformation) med bestämmelser som syftar till att förhindra marknadsmissbruk samt 
möjliggöra upptäckt av och ingripanden mot marknadsmissbruk. 
  
MiFID direktivet (Markets in Financial Instruments Directive) – ett direktiv från EU vars 
syfte är att skapa lika villkor på finansmarknaderna genom att stärka skyddet för investerare 
samt öka konkurrensen i handeln med finansiella instrument. Detta uppnås genom att öka 
kraven på att offentliggöra positioner, bud och transaktioner samt att stärka investerar 
skyddet. 
 
Kenneth French – är en känd nationalekonom och professor inom finans på Tuck School of 
Business. Vid studiens applicering av CAPM användes ett data set sammansatt av Kenneth 
French som innehåller den riskfria räntan och excess market return. Excess market return är 
avkastningen på marknaden minus riskfria räntan.  
 
Teknisk analys – är en samlingsbenämning på metoder där man utifrån historiska 
kursutvecklingar för aktier, valutor med mera, förutsäger den framtida utvecklingen. 
  
 
 
 
 
	
	
	
	
	
	

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

Innehållsförteckning 
1.  Introduktion ........................................................................................................................ 1	

1.1 Bakgrund ........................................................................................................................... 1	

1.1.2 Problem ...................................................................................................................... 1	

1.1.3	Problemformulering ................................................................................................... 3	

1.1.4 Syfte ........................................................................................................................... 3	

1.1.5 Avgränsningar ........................................................................................................... 3	

1.1.6 Målgrupp ................................................................................................................... 3	

1.2 Marknadsplatser ................................................................................................................ 4	

1.2.1 MTF ........................................................................................................................... 4	

1.2.2 AktieTorget ................................................................................................................ 4	

1.2.3 First North ................................................................................................................. 4	

1.2.4 Nordic MTF ............................................................................................................... 5	

2. Teoretisk referensram ......................................................................................................... 6	

2.1 Efficient Market Hypothesis ............................................................................................. 6	

2.2 Imperfect Substitute Hypothesis ....................................................................................... 6	

2.3 Byte av marknadsplats ...................................................................................................... 7	

2.4 Aktiekrusutveckling före byte av marknadsplats .............................................................. 7	

2.5 Aktiekursutveckling efter byte av marknadsplats ............................................................. 7	

2.6 Tidigare forskning ............................................................................................................. 8	

2.7 Hypoteser ........................................................................................................................ 10	

3. Metod .................................................................................................................................. 12	

3.1 Litteratursökning ............................................................................................................. 12	

3.2 Forskningsansats ............................................................................................................. 12	

3.3 Eventstudie ...................................................................................................................... 12	

3.3.1 Problem med eventstudier ....................................................................................... 14	

3.4 Urval och aktiedata .......................................................................................................... 14	

3.5 Val av index .................................................................................................................... 15	

3.6 Marknadsmodellen, normal avkastning (R) .................................................................... 15	

3.6.1 Studiens applicering av marknadsmodellen ............................................................ 16	

3.7 Utvärderingsmått ............................................................................................................. 16	

3.7.1 Onormal avkastning (AR) ....................................................................................... 16	

3.7.2 Genomsnittlig onormal avkastning (AAR) ............................................................. 17	

3.7.3 Onormal ackumulerad avkastning (CAR) ............................................................... 17	



 
 

 

3.7.4 Genomsnittlig ackumulerad onormal avkastning (CAAR) ..................................... 17	

3.7.5 Signifikanstest, t-test ............................................................................................... 17	

3.8 CAPM ............................................................................................................................. 18	

3.8.1 Studiens applicering av CAPM ............................................................................... 19	

3.9 Validitet, reliabilitet ........................................................................................................ 19	

3.10 Etiskt förhållningssätt .................................................................................................... 20	

4. Resultat ............................................................................................................................... 21	

4.1 CAR & CAAR Marknadsmodellen, t-10 till t250 ........................................................... 21	

4.2 CAR & CAAR Marknadsmodellen, t0 till t250 .............................................................. 22	

4.3 Car & CAAR CAPM, t-10 till t250 ................................................................................ 23	

4.4 CAR & CAAR CAPM, t0 till t250 ................................................................................. 24	

5. Diskussion ........................................................................................................................... 26	

6. Slutsats ................................................................................................................................ 28	

6.1 Förslag till fortsatt forskning ........................................................................................... 28	

Bilaga 1 .................................................................................................................................... 34	

 
Tabellförteckning 
Tabell 1: Sammanfattning tidigare forskning .......................................................................... 10	
Tabell 2: Genomförda marknadsplatsbyten 2007-2016 ........................................................... 14	
Tabell 3: CAR & CAAR Marknadsmodellen, t-10 till t250 .................................................... 21	
Tabell 4: CAR & CAAR Marknadsmodellen, t0 till t250 ....................................................... 22	
Tabell 5: CAR & CAAR CAPM, t-10 till t250 ....................................................................... 23	
Tabell 6: CAR & CAAR CAPM, t0 till t250 ........................................................................... 24	
 
Figurförteckning 
Figur 1: Estimeringsperiod & Eventfönster ............................................................................. 13	



 
 

1 
 

1.  Introduktion 

 
Första kapitlet är uppdelat i två delar. Inledningsvis introduceras bakgrunden till studien som 
leder fram till problemformulering och syfte. Sedan presenteras motiv till byte av 
marknadsplats samt introduktion av de berörda marknadsplatserna i studien. 
 
1.1 Bakgrund 
Mellan 2007-2016 valde 49 bolag att byta noteringsplats för sina aktier mellan 
marknadsplatserna NASDAQ OMX First North (First North), Nordic Growth Market MTF 
(Nordic MTF) och AktieTorget. Dessa är alternativa marknadsplatser, så kallade Multilateral 
Trading Facilities (MTF) (definition enligt EU:s regelverk) och är inte en del av det som 
kallas Regulated Market (definition enlig EU:s regelverk) eller huvudmarknader, som 
exempelvis NASDAQ OMX Stockholm (Stockholmsbörsen) och NGM Equity. På grund av 
bristfällig data ingår 39 av de 49 bolag som under åren 2007-2016 bytt mellan de ovan 
nämnda marknadsplatserna.  
 
SME – (små och medelstora företag) och tillväxtbolag vänder sig ofta till de alternativa 
marknadsplatserna för att skaffa kapital eller sälja en del av bolaget i samband med en 
börsintroduktion, en så kallad IPO (Initial Public Offering). I samband med bytet mellan 
alternativa marknadsplatser presenterar bolagets styrelse och företagsledning bakgrund och 
motiv till bytet. Dessa motiv ingår i ett prospekt eller en bolagsbeskrivning som upprättas i 
samband med bytet av noteringsplats. Flest motiv för ett byte av marknadsplats som nämndes 
bland de 39 bolagen i studien var att öka andelen institutionella investerare, öka andelen 
internationella investerare, administrativa och ekonomiska fördelar, ökad medial 
uppmärksamhet samt att associeras med varumärket för marknadsplatsen. Bolag som byter till 
First North angav som skäl för bytet att det var starten till förberedelsearbetet inför en flytt 
längre fram till Nasdaq Stockholms reglerade marknad. 
    
Utgångspunkten är att ett bolags beslut om att byta till en likvärdig marknadsplats, från en 
alternativ marknadsplats till en annan alternativ marknadsplats, inte bör påverka bolagets 
värdering. I enlighet med de traditionella värderingsmodellerna som utgår från 
kassaflödesanalys och nyckeltal är det bolagets tillväxt, lönsamhet, omvärldsfaktorer, 
investeringar, förvärv, avyttringar och andra strategiska beslut som ligger till grund för ett 
bolags värdering (Damodaran, 2017). 

1.1.2 Problem 
På den japanska och amerikanska aktiemarknaden har forskare studerat företags avkastning 
före och efter ett listbyte för att se hur listbytet i sig påverkar avkastningen i ett bolag. Dessa 
studier visar på att byte av marknadsplats ger en negativ avkastning. Bolag tenderar att 
generera negativ avkastning efter ett listbyte relativt till vad de presterat innan. Redan 1937 
visade forskningen på detta fenomen som senare i litteraturen blev känt som “The Post-
Listing Puzzle”. Dharan och Ikenberry (1995) undersökte i sin studie 2889 företag som bytte 
till marknadsplatserna New York Stock Exchange (NYSE) eller American Stock Exchange 
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(AMEX) mellan åren 1962-1990. För att bevisa fenomenet beräknades den kumulativa 
avkastningen (CAR). Det visade sig att företagen genererade en negativ avkastning på 4,81 % 
ett år efter byte av marknadsplats. Även Ying et al. (1977) och Sanger och McConnell (1986) 
visar i sina studier att bolag som byter från mindre reglerade marknadsplatser till mer 
reglerade marknadsplatser genererar negativ onormal avkastning jämfört med index. En av 
studierna som genomförts på den japanska aktiemarknaden är Hwang och Jayaraman (1993) 
studie där 292 bolag studerades under åren 1975 till 1989. Denna studie resulterade i enlighet 
med ovan nämnda studier att bolag genererar negativ onormal avkastning efter ett byte av 
marknadsplats.   
 
Med detta i åtanke växer funderingar och nyfikenhet om detta fenomen även förekommer på 
de mindre svenska alternativa marknadsplatserna, AktieTorget, Nordic MTF och First North. 
Efter genomgång av bolagens motiv till byte från dessa marknadsplatser till 
Stockholmsbörsen, fann författarna att bolagen vill ha större exponering till omvärlden som 
på längre sikt kan leda till förbättring i bolagens prestationer i termer av avkastning. 
Författarna upplever att det finns en viss övertro bland såväl marknaden generellt som hos 
företagsledningar, styrelser och aktieägare om att ett byte till en likvärdig alternativ 
marknadsplats, ska ge bättre förutsättningar för att skapa värde i aktiemarknaden. Studien 
ämnar ta reda på hur aktien utvecklas efter bytet av marknadsplats. Författarna upplever att 
det finns ett problem då det saknas uppföljning och analys av de konsekvenser som medföljer 
vid byte mellan de alternativa marknadsplatserna i Sverige. Tidigare forskning inom ämnet 
har främst genomförts på den amerikanska aktiemarknaden. Ett fåtal akademiska studier har 
genomförts på den svenska marknaden inom området. Andersson och Thoresson (2015), 
Leffler och Pettersson (2005) samt Derving, Gårdemyr och Lander (2016) har bidragit med 
några av de studier som fokuserat på den svenska marknaden där fenomenet listbyte 
undersöks. Dock har ingen av dessa studier inriktat sig på endast de alternativa 
marknadsplatserna, de så kallade, MTF:erna i Sverige. Effekten av bytet mellan likvärdiga 
marknadsplatser har inte undersökts.  
 
MTF:er finns endast i Europa, och infördes 2008 i och med ett gemensamt regelverk för EU.  
Unikt i Europa är hur Sveriges aktiemarknad sticker ut då det nu är fler noterade bolag på 
Sveriges MTF:er (485) än på stockholmsbörsens tre segment small-, mid- och large cap (357). 
På grund av att MTF-marknaden är relativt nystartad är det brist på forskning inom området. 
Majoriteten av tidigare forskning är gjord på den amerikanske aktiemarknaden, där 
förhållandena skiljer sig och MTF:er inte existerar. Som ovant nämnt är strukturen på 
Sveriges aktiemarknad unik vilket gör att denna studie bidrar till ny forskning inom området 
(Aktietorget, NGM, Nasdaqomxnordic, 2017). 
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1.1.3 Problemformulering 
Med utgångspunkt i problemdiskussionen ovan går det att konstatera att tidigare forskning har 
fokuserat på bolag som bytt till de stora listorna. Hur avkastningen i bolag som byter mellan 
likvärdiga marknadsplatser förändras är således relativt okänt. Därmed ställs följande 
forskningsfråga:  
 

- Genererar marknadsplatsbytet mellan Sveriges alternativa marknadsplatser, så kallade 
Multilateral Trading Facilities (MTF:er) (AktieTorget, Nordic MTF och First North) en 
negativ avkastning i samband med bytet? 

1.1.4 Syfte 
Studiens huvudsakliga syfte är att bidra med kunskap och skapa grund för framtida forskning  
inom det berörda ämnet. Samt att undersöka om det finns ett värde för såväl bolagen som dess 
aktieägare att byta marknadsplats mellan AktieTorget, Nordic MTF och First North istället för 
att stanna kvar på den ursprungliga listan. Syfte ska uppnås genom att undersöka bolagens 
aktieavkastning i samband med flytt till likvärdig alternativ marknadsplats för att ta reda på 
om bytet av marknadsplats skapar en negativ avkastning hos bolagen. Vidare ska detta göras 
genom att undersöka bolagen som mellan år 2007-2016 bytt marknadsplats mellan 
AktieTorget, Nordic MTF och First North.  

1.1.5 Avgränsningar 
Studien undersöker endast alternativa marknadsplatser, de så kallade MTF-erna i Sverige. 
Endast bolag vars aktier är upptagna för handel, noterade på AktieTorget, Nordic MTF och 
First North omfattas av undersökningen. Bolag som har valt att göra ett byte mellan de 
ovanstående nämnda likvärdiga marknadsplatserna under tidsperioden 2007-2016 ingår i 
studien.  

De mest förekommande motiven och anledningarna som tidigare nämnts, var att öka andelen 
institutionella och internationella ägare samt att även uppnå medial uppmärksamhet och på så 
vis nå ut till fler investerare för att öka intresset för bolaget och bolagets aktie. Detta är inget 
som undersöks vidare i studien då data som behandlas i studien inte innehåller dessa variabler, 
samt att en studie av denna karaktär anses vara mer lämpad i kvalitativ studie. 

1.1.6 Målgrupp 
Denna studie vänder sig främst till forskare med målsättning att att bidra med kunskap inom 
området, men även till styrelseledamöter och ledande befattningshavare i bolag som har bytt 
eller ämnar flytta noteringen av bolagets aktie till en likvärdig marknadsplats. Vidare kan 
denna studie anses vara av intresse för investerare på Sveriges alternativa marknadsplatser 
samt för marknadsplatserna i sig. Då tidigare svenska studier inom ämnesområdet är få är 
förhoppningen att denna studie ska ligga till grund för fortsatt forskning samt vara av intresse 
för akademiska forskare inom ämnet.  
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1.2 Marknadsplatser 
För att byta marknadsplats krävs ett godkännande från den marknadsplats dit handeln av 
bolagets aktie avses att flytta. På grund av avsaknaden av specifika regleringar kring när 
annonsering av bytet ska ske, varierar det när informationen om byte av marknadsplats når 
marknaden. Marknadsplatsernas noteringskrav varierar och uppnår inte samma status som den 
reglerade marknaden när det exempelvis gäller finansiell historik, bolagsstyrning och 
redovisningsprinciper. Däremot tillämpar de alternativa marknadsplatserna sedan den 3 juli 
2016 samma regelverk som de reglerade marknaderna i Europa avseende offentliggörande av 
insiderinformation som reglerade marknader i Europa i enlighet med 
Marknadsmissbruksdirektivet (MAR).   
 
MiFID-direktivet (Markets in Financial Instruments Directive) klassificerar handelsplatser i 
tre olika delar. Den första delen är reglerad marknad, i Sverige är det Nasdaq Stockholm och 
NGM Equity. Därefter är det MTF som är en handelsplattform och marknadsplats där 
operatören ansvarar för regelverket för emittenterna. Här ingår AktieTorget, Nordic MTF 
samt First North. Den tredje delen utgörs av systematisk internhandel, när ett 
värdepappersinstitut som handlar för egen räkning genomför kundorder utanför en reglerad 
marknad eller handelsplattform. I Sverige är det främst aktier som handlas på MTF 
(Finansinspektionen, 2017). 

1.2.1 MTF 
Multilateral trading facility (MTF) är en europeisk definition av en handelsplattform mellan 
flera parter (multilateral) som tillhandahålls av ett investmentbolag eller aktiemarknad, som 
syftar till att sammanföra flera tredjeparter som vill köpa och sälja finansiella instrument. Till 
skillnad från en reglerad marknad (bl.a. Stockholmsbörsen) kan ett bolags aktier, om de 
enbart handlas på en handelsplattform, ha ett enklare regelverk att följa. Från 3 juli 2016 
tillämpar MTF-marknader som upptar aktier för handel samma regelverk avseende 
offentliggörande av insider information som reglerade marknader enligt MAR 
(Finansinspektionen, 2017). 

1.2.2 AktieTorget 
AktieTorget är en MTF för handel med aktier och andra instrument som grundades 1998. 
AktieTorget var tidigare ett självständigt aktiebolag men är sedan december 2013 en 
verksamhetsgren inom, och bifirma till, ATS Finans. Inom ATS Finans bedrivs andra typer av 
värdepappersrörelser genom bifirman Sedermera Fondkommission. ATS Finans ägs av ATS 
Finans Holding AB, ett privat bolag med ca 30 aktieägare. Det är AktieTorget som ansvarar 
för granskning och kvalitetssäkring av bolagens informationsgivning på AktieTorget.  
(AktieTorget, 2017). 

1.2.3 First North 
Nasdaq, Inc. är ett av världens största börsföretag med över 3 500 listade bolag. Nasdaq 
Nordic har i Norden och Baltikum reglerade marknader och MTF-marknader i Helsingfors, 
Köpenhamn, Stockholm, Island, Tallinn, Riga och Vilnius. Nasdaq OMX Stockholm 
(Stockholmsbörsen) äger och driver MTF:en First North. First North är Nasdaqs europeiska 
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tillväxtmarknad, anpassad för mindre och växande bolag. Till skillnad från den reglerade 
marknaden har varje bolag på First North en rådgivare (Certified Adviser) som säkerställer att 
bolagen uppfyller de krav och regler som finns. Det är Certified Adviser som är ansvariga för 
granskning och kvalitetssäkring av bolagens informationsgivning på First North 
(Nasdaqomxnordic, 2017). 

1.2.4 Nordic MTF 
NGM är ett helägt dotterbolag till Boerse Stuttgart GmbH som även äger Boerse Stuttgart, 
Tysklands ledande privatkundsbörs. Nordic Growth Market NGM AB (NGM) äger och driver 
Nordic MTF och även den reglerade marknaden NGM Equity. NGM är sedan 2003 en börs 
med tillstånd från Finansinspektionen. Nordic MTF är en marknadsplats för handel med aktier 
i mindre och medelstora tillväxtföretag som drivs av NGM. Nordic MTF har inte samma 
juridiska status som en reglerad marknad och kraven är mindre omfattande än på NGM 
Equity. (NGM, 2017). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

6 
 

2. Teoretisk referensram  
 
I detta kapitel presenteras den teoretiska referensramen som grundar sig i teorier samt 
tidigare forskning, främst utförd på de amerikanska aktiemarknaderna. Avslutningsvis 
genereras studiens hypoteser. 
 
2.1 Efficient Market Hypothesis  
Efficient Market Hypothesis utvecklades och definierades till en början av Roberts (1967), 
men vidareutvecklades sedan av Fama (1970, 1976). En effektiv marknad definieras i teorin 
som effektiv om tillgångarnas priser till fullo reflekterar all tillgänglig information. Inom 
teorin används tre grader av effektivitet; svag, mellanstark och stark. Det som skiljer de tre 
graderna av marknadseffektivitet är den mängd information som finns tillgänglig för alla 
aktörer. I den svagaste formen är tillgångarnas priser slumpmässiga, vilket gör att en teknisk 
analys av marknaden således är obrukbar. I den mellanstarka formen reflekterar priserna 
tidigare priser, och mycket viktigt; all tillgänglig offentlig information, vilket gör det omöjligt 
att göra arbitrage med hjälp av fundamental analys. I den starkaste formen reflekterar även 
priserna den icke offentliggjorda informationen. Ett flertal studier har dock resulterat i 
signifikanta avvikelseavkastningar efter till exempel förvärv eller efter byten av handelsplats, 
vilket inte anses ligga i linje med den effektiva marknadsteorin. Enligt Franks, Harris och 
Titman (1991) bör inte denna effekt uppstå på en effektiv marknad.  
 
Kapitalmarknaderna har dock möjlighet att uppnå hög effektivitet då produkterna på 
marknaden är likartade och kan klassificeras förhållandevis smalt med avseende på 
dimensionerna avkastning och risk. Andra bidragande orsaker är att informationsteknologin 
på de aktuella marknaderna är hög, samt att kapitalmarknadens produkter inte utgör lokala 
tillgångar.  
 
2.2 Imperfect Substitute Hypothesis 
Imperfect Substitute Hypothesis presenterades av Kraus och Stoll (1972) samt Scholes (1972) 
och motsäger till viss del den effektiva marknadsteorin då författarna påstår att priseffekter är 
permanenta. Priset på tillgångar vars substitut är perfekta, bör inte förändras i särskilt stor 
utsträckning beroende på hur utbud och efterfrågan förändras, vilket innebär att 
efterfrågekurvan i princip är helt elastisk. Dock anser teorin att aktier inte är perfekta substitut 
då de underliggande tillgångarna är så pass olika varandra. I teorins antaganden är den 
långsiktiga efterfrågekurvan nedåtsluttande, vilket är ett bevis på att det förekommer någon 
grad av elasticitet. Vid större positiva eller negativa förändringar i efterfrågan av en specifik 
aktie kommer jämviktspriset att justeras uppåt respektive nedåt. 
 
I relation till ett marknadsplatsbyte och indexeffekter innebär detta att en positiv och 
permanent förändring i jämviktspriset kommer att ske om aktien byter till en högre lista eller 
inkluderas i ett index och tvärtom då aktien byter till en mindre lista eller exkluderas ur ett 
index.  
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2.3 Byte av marknadsplats 
Baker och Johnsson (1990) genomförde en enkätstudie på företag som listat sig på AMEX 
mellan år 1982-1987, NYSE mellan år 1985-1987 samt företag som redan var noterade på 
NMS (NASDAQ:s föregångare) men följde de krav och regler som var på AMEX och NYSE. 
För de berörda bolagen i studien var de mest betydande motiven för att byta noteringslista 
följande; listningen ses som en kvalitetsstämpel av både kunder och investerare, öka 
likviditeten och handeln i bolagets aktier för att skapa en mer korrekt prisbild av bolagets 
aktie, möjlighet att omsätta större handelsposter utan att generera en felaktig kurspåverkan, 
öka transparens och slutligen öka andelen institutionella ägare. Studien visade att en stor 
andel av bolagen som var listade på NMS och uppfyllde kraven för att listas på listorna 
AMEX och NYSE valde att inte byta noteringslista då de ansåg att kostnaderna som ett 
listbyte medför översteg fördelarna. Tang et al. (2013) styrker enkätundersökningen av Baker 
och Johnson (1990) då de påvisar att bolag som bytt marknadsplats upplever större medial 
uppmärksamhet och ökad genomlysning, vilket skapar en mer rättvisande prisbild av 
företaget. Enligt Ying, Lewellen, Schlarbaum (1977) ger det tydliga signaler om att 
företagsledningen har goda framtidsutsikter i samband med ett noteringsplatsbyte förenat med 
mer stringenta och hårdare krav. Detta sker vid byte från en mindre ansedd marknadsplats till 
en mer ansedd marknadsplats. Vidare säger Ying et al (1977) att listbytet är en del av bolagets 
plan för framtida expansion, med möjlighet att attrahera investerare och få tillgång till kapital 
med hjälp av medial uppmärksamhet. 
 
2.4 Aktiekrusutveckling före byte av marknadsplats 
Det värde som bytet av marknadsplats innebär, borde enligt den effektiva marknadsteorin, 
prisas in omedelbart i aktiekursen då listningen blir offentlig. Tidigare forskning har visat att 
aktieägare erhåller det värde som bolagsledningen har motiverat bytet av marknadsplats med. 
Detta förklaras genom att bolagsledningen vill genomföra bytet av marknadsplats vid optimal 
tidpunkt, detta kallas ”the market timing hypothesis” enligt Ying et al (1977). Enligt Stenger 
och McConnel (1986) styrker tidigare forskning, om att de flesta bolag tenderar att följa ”the 
market timing hypothesis”, att byte av marknadsplats efter en period följs av en stark 
aktieutveckling. Ule (1937) visade att för de 29 bolag som mellan 1934-1937 listade sig på 
New York Curb Exchange eller NYSE, generellt genererade en onormal överavkastning innan 
bytet av marknadsplats i jämförelse med index. Även Ying et al. (1977) bekräftar värdet som 
skapas i och med ett byte av marknadsplats. Däremot menar Cheng (2005) att det inte 
existerar ett stöd för överavkastning i samband med ett byte av marknadsplats. Han menar 
vidare att det inte finns en möjlighet till att realisera en riskfri överavkastning från och med 
beslutet om byte av marknadsplats offentliggörs, till dess att noteringen officiellt godkänns av 
den nya marknadsplatsen och till det faktiska bytet sker.  
 
2.5 Aktiekursutveckling efter byte av marknadsplats 
Motiven för byte av marknadsplats varierar, men det underliggande syftet är att styrelse och 
bolagets ledning vill skapa bättre förutsättningar för framgång i aktiemarknaden samt högre 
avkastning till förmån för bolagets aktieägare. Trots denna förväntan om att byte av 
marknadsplats ska generera en bättre avkastning, visar tidigare forskning att 
aktieavkastningen både varit sämre än jämförelseindex liksom negativ efter bytet. Enligt 
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McConnell och Stinger (1987) visar 70 år av forskning på negativ avkastning efter byte av 
marknadsplats. Vidare visar den japanska börsen samma negativa mönster enligt Hwang och 
Jayaraman (1993). Med detta i åtanke kan inte denna negativa avkastning anses vara kopplad 
till specifika perioder eller koncentrerad till specifika branscher. 
 
Ule (1937), Ying et al. (1977) och Sanger och McConnell (1986) visar i sina studier att byte 
av marknadsplats genererar en negativ onormal avkastning i jämförelse med valt 
jämförelseindex. Enligt Dharan och Ikenberry (1995) är den negativa avkastningen främst 
associerad till mindre bolag som inte har allmänhetens uppmärksamhet. Fortsättningsvis 
hävdar Dharan och Ikenberry (1995) att bolagets ledning tenderar att tidsanpassa ansökan om 
byte av marknadsplats tilldess att de uppfyller noteringskraven på grund av en bra 
aktiekursutveckling. Bolagets aktiekursutveckling gör att de högre uppsatta noteringskraven 
uppfylls. Med hjälp av ”the opportunistic timing hypothesis” hinner bolagen byta 
marknadsplats innan dess avkastning blir negativ. Cheng (2005) menar att det inte existerar en 
positiv avkastning i samband med bytet av marknadsplats och att det inte finns en avvikande 
negativ underavkastning efter de att bytet har skett. Vidare säger Cheng (2005) att aktier som 
byter noteringslista är till större del representerade i småbolagskategorin med en hög 
förväntan på tillväxt. Därför kan Capital Asset Pricing Model (CAPM) ge en missvisande bild 
då inte Market-to-Book (skillnaden mellan marknadsvärdet och de bokförda värdet) och 
småbolagseffekten tas med i justeringen. Cheng (2005) menar därför att riskjusteringen inte 
har varit tillräcklig med de mått som används i tidigare studier. 
 
2.6 Tidigare forskning  
Redan 1937 publicerades en studie av Ule där 29 stycken OTC– (Over–The–Counter) aktier 
listade på NYSE eller AMEX under tidsperioden 1934-1937 undersöktes. Metoden i denna 
studie var att före och efter bytesdagen jämföra varje akties månadsavkastning med respektive 
branschindex. Resultatet i studien visar att aktieavkastningen fallit relativt index efter bytet av 
marknadsplats.  
 
Många tidigare studier har genomförts där man undersökt hur byten av marknadsplats 
påverkar avkastningen i bolag, både på den amerikanska och japanska marknaden. Studien 
genomförd av Dharan och Ikenberry (1995), är en av de studier som genomförts för att bevisa 
fenomenet att avkastningen minskar i samband med byte av marknadsplats. I Studien 
undersöktes 2889 företag som bytte till marknadsplatserna NYSE eller AMEX mellan åren 
1962-1990. I studiens resultat framkommer det att mindre bolag tenderar att generera negativ 
avkastning och att detta fenomen inte avspeglas i samma utsträckning i de större bolagen med 
många institutionella ägare. I studien använder författarna marknadsmodellen för att beräkna 
kumulativ onormal avkastning (CAR), vilken efter ett år uppgick till -4,81 % och -12,39 % tre 
år efter bytet. Under studiens gång observerade författarna att många företag emitterar nya 
aktier i samband med bytet av marknadsplats men argumenterar för att detta inte kan vara den 
enda faktorn till resultatet. Därför gör även författarna en kontroll med hjälp av Fama och 
French 3-faktors CAPM där man förutom betavärdet och riskfria räntan även tar hänsyn till 
skillnaden mellan bolagets marknadsvärde och bokförda värde. Detta resulterade i att CAR 
efter ett år är -2,04 % och efter tre år -7,02 %.  
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I Hwang och Jayaramans (1993) studie har 292 företag som bytt från Tokyo Stock Exchange 
till NYSE eller AMEX mellan åren 1975-1989 undersökts. Studiens författare använde 
marknadsmodellen enligt Brown och Warners metod. Även här presenteras resultat i linje 
med Dharan och Ikenberry (1995) samt Ule (1939). 
 
I eventstudien genomförd av Baker och Edelman (1992) undersöktes 72 bolag som mellan 
åren 1982-1989 flyttade från AMEX till NYSE. I studien kom författarna fram till att den 
onormala avkastningen ökar dagen då bolaget offentliggör det kommande listbytet. Vidare 
visar undersökningen att den onormala avkastningen avtar då bolaget har godkänts av den nya 
marknadsplatsen. En av anledningarna till den onormala avkastningen är att det kan finnas 
likvida fördelar i samband med bytet vilket leder till att handeln generellt sett ökar. Den andra 
förklaringen som redovisas är att bolag i studien genererade goda nyheter före bytet och 
sämre nyheter efter.  
 
I McCornell och Sanger’s (1987) studie har författarna uppmärksammat att ett antal studier 
under 90-talet visar på samma resultat, trots att författarna till dessa studier använt olika 
metoder. McConnel och Sanger har därför undersökt faktorerna bakom detta fenomen. I 
studien undersöktes 166 OTC-bolag som flyttat till New York börsen (NYSE) mellan åren 
1971-1977. Författarna testar om fenomenet beror på att data hämtats från perioder som kan 
medföra missvisande resultat, om det beror på felaktig prissättning före bytet eller om 
emittering av aktier har påverkat resultaten, samt om det kan bero på att marknaden 
överreagerar när nyheten om noteringsbytet offentliggörs. Författarna lyckas dock inte 
fastställa en specifik förklaring till den negativa avkastningen. 
 
I en artikel skriven 1998 analyserar författaren Fama, Dharan och Ikenberrys studie från 1995. 
I artikeln argumenterar Fama för att studier som mäter långsiktiga avkastningar är svaga och 
understryker att fenomenet framförallt återfinns i mindre företag. Vidare i artikeln kritiserar 
han även resultatens trovärdighet. I studien genomförd av Cheng (2004) undersöktes 2103 
företag som under perioden 1973-1999 bytt noteringslista på den amerikanska marknaden. 
Metoden i Chengs studie skiljer sig från de flesta andra studier gjorda inom ämnet då han 
använt en 4-faktor modell. Vid applicering av denna modell finner Cheng att negativ CAR 
endast är signifikant på en kort period i urvalet.  
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Tabell 1: Sammanfattning tidigare forskning 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
2.7 Hypoteser 
Studien undersöker hur bytet av marknadsplats påverkar aktieutvecklingen hos bolag noterade 
på likvärdiga alternativa marknadsplatser, MTF:er. Undersökningen omfattar 39 bolag som 
under perioden 2007-2016 bytt marknadsplats mellan AktieTorget, First North och Nordic 
MTF och baseras på två olika modeller, marknadsmodellen samt Fama och French två – 
faktor – CAPM. För att ta reda på hur avkastningen i bolag påverkas av marknadsplatsbytet 
behöver den förväntade avkastningen för samtliga bolag beräknas. Det finns ett flertal 
modeller för att beräkna ett bolags förväntade avkastning, bland annat marknadsmodellen och 
CAPM. Studien har valt att applicera båda dessa modeller då de är välkända och använda i en 
mängd tidigare studier inom ämnet. Då modellerna består av olika parametrar sker 
beräkningen av den förväntade avkastningen på olika sätt vilket medför att resultaten vid 
användning kan skilja sig åt.   
 
Många tidiga studier har genomförts inom det berörda ämnet, men fokus har då legat på bolag 
som byter från en av de alternativa marknadsplatserna till huvudmarknaden, eller från en 
huvudmarknad till en annan. I Dharan och Ikenberrys (1995) studie undersöktes bolag som 
bytt från NYSE till AMEX och resultatet av studien visar att negativ avkastning efter ett 
marknadsplatsbyte främst avspeglas i mindre bolag. I Baker och Edelmans (1992) studie 
kommer författarna fram till ett resultat som skiljer sig från de flesta andra studier, nämligen 
att den onormala avkastningen avtar när godkännandet av bytet offentliggörs. Även i Chengs 
(2004) studie, trots att författaren använt en 4-faktors modell vid beräkningen av onormal 
avkastning visar resultatet på att negativ avkastning existerar, dock endast under en kort 
period i urvalet.    

Författare Studerad  Antal Metod Resultat onormal 
ackumulerad avkastning 
(CAR) period Bolag 

 G. Maxwell Ule. 1934-1937 29 Jämföra 
månadsavkastning med 
branchindex 

Signifikant negativ 
CAR 

(1937) 
Bala G. Dharan och 
David L. Ikenberry 

1962-1990 2889 Marknadsmodellen samt 
CAPM 
 

Efter 1 år -4,81, efter 4 år -
12,39 
Efter 1 år -2,04, efter 4 år -7,02 (1995) 

Hwang & 
Jayaraman 

1975-1989 292 Marknadsmodellen 
enligt Brown och 
Warners metod 

Signifikant negative 
CAR  

(1993) 
Baker & Edelman 1982-1989  72 Marknadsmodellen Positiv CAR innan listbytet, 

negative CAR efter bytet. (1992) 
J. McCornell & C. 
Sanger 

1991-1977 166 Undersöker om felaktig 
prissättning eller emittering 
av aktier ligger till grund för 
fenomenet. 

(1983) 
Författarna lyckas inte 
fastställa specifik förklaring.  

Fama 1962-1990 2889 Analyserat Dharan & 
Ikenberrys studie från 
1995 

Fama finner att fenomenet 
framförallt återfinns i minder 
företag. 

(1998) 

Cheng 1973-1999 2103 4-faktor modell Finner att fenomenet 
endast är signifikant en 
kort period efter bytet. 

(2005) 
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Bytet av marknadsplats påverkar aktiekursen enligt: 
  

- H1: Aktier som byter marknadsplats genererar negativ onormal avkastning mellan 
tidpunkten 10 dagar innan marknadsplatsbytet och 250 dagar efter bytet (T-10 till 
T250).  

- H2: Aktier som byter marknadsplats genererar negativ onormal avkastning mellan 
tidpunkten dagen då marknadsplatsbytet sker och 250 dagar efter bytet (T0 till T250). 
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3. Metod  
 
I detta kapitel presenteras forskningsprocessen samt den metod och de modeller studien valt 
att applicera. Först presenteras litteratursökningen. Därefter beskrivs studiens design och 
metod, vilket följs upp av urval och datainsamling. Vidare redogörs för modellerna som 
använts vid bearbetning av data. Kapitlet avslutas med en diskussion kring studiens validitet 
och reliabilitet.  
 
3.1 Litteratursökning  
Processen som innefattade litteratursökning började med att granska teorier inom 
problemområdet som studien omfattar. Tidigare studier inom ämnet granskades sedan för att 
finna samband utifrån teorier och tidigare forskning. Litteraturundersökningen skedde med 
hjälp av Mittuniversitetets sökfunktion (Primo) samt Google Scholar, som är Googles 
sökmotor för akademiska webbkällor och vetenskapliga artiklar. Google Scholar är den 
sökmotor som använts mest då artiklar med högst antal citeringar av det sökta nyckelordet 
visas högst upp (Beel och Gipp, 2009). Samtliga artiklar som låg till grund för denna studie 
var ”peer reviewed”, vilket innebär att artiklarna har högre tillförlitlighet och är akademiskt 
accepterade. De nyckelord som användes vid litteratursökningen var; Abnormal return, 
CAPM, Market model, Market efficiency, Change of market place, Exchange listing, Post 
listing puzzle, Change in trading location, List effect, Post-listing return, Event-study, 
Underperformance, Marketplace, MTF, Multilateral Trading Facility, Alternative 
Marketplace, Nasdaq, First North, Aktietorget, NGM. 
 
3.2 Forskningsansats 
En deduktiv forskningsansats valdes till denna studie då det existerar teori som kan förutsäga 
resultatets karaktär. Denna ansats går att identifiera då det existerar teori och studier som 
grund för hypotesgenereringen, som sedan testas empiriskt (Patel och Davidson 2003). 
Fortsättningsvis är studien av kvantitativ karaktär.   
 
3.3 Eventstudie 
För att bekräfta eller förkasta studiens hypoteser, samt för att uppfylla studiens syfte och svara 
på dess fråga, valde författarna att göra en eventstudie. En eventstudie anses vara den metod 
vilken är mest tillförlitlig i studier av aktiekurspåverkande information i samband med en 
företagsspecifik händelse, vilket i denna studie innebär huruvida ett byte av marknadsplats 
påverkar onormal ackumulerad avkastning (CAR) (Brown och Warners 1980,1985). Redan 
1933 introducerade Dolly denna metod då författaren genomförde en studie om den nominella 
priseffekten i samband med att börsnoterade bolag genomför aktiesplit. Eventstudier har 
sedan dess varit aktuella inom ämnesområdet finansiell ekonomi. Sedan Dolly på 30-talet 
introducerade denna metod har den specificerats och förfinats och Ball och Brown (1968) 
samt Fama et.al (1969) ses som förgrundsfigurer till de moderna eventstudierna.  
 
Då eventstudier går att applicera på ett flertal företagsspecifika händelser, bland annat 
aktiesplit, insiderhandel och återköp, vilka kan vara aktiekurspåverkande, är metoden mest 
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lämplig. Metoden används även i ett flertal tidigare studier som undersökt fenomenet CAR, 
bland annat i Ikenberry och Dharan (1995).  
 
Det som kännetecknar eventstudier är estimeringsperioden samt eventfönstret. Under 
estimeringsperioden skattas den normala avkastningen i enlighet med marknadsmodellen och 
i eventfönstret mäts de reaktioner som uppstått på grund av den kurspåverkande händelsen, 
marknadsplatsbytet. Estimeringsperioden i studien börjar 250 dagar innan marknadsplatsbytet 
och slutar 30 dagar innan bytet. Detta på grund av att studien vill undvika eventuell onormal 
avkastning som kan uppstå tiden innan bytet i samband med beräkningen av den normala 
avkastningen (McKinlay 1997).  Enligt McKinlay (1997) är det även till fördel för studien att 
använda ett större eventfönster en endast dagen då händelsen sker, eftersom man vill fånga 
upp läckt information eller eventuella rykten i data som samlats in. Detta har tagits i åtanke då 
studien består av två eventfönster.  Det ena eventfönstret startar den dagen då bytet sker, och 
det andra börjar tio dagar innan bytet Kappou et al. (2008) och Mase (2007). I båda 
eventfönsterna mäts sedan CAR månadsvis fram tills den 12 månaden efter bytet. Nedan 
följer figur II som beskriver längden på estimeringsperioden samt de två eventfönstren.   
 

Estimeringsperiod & Eventfönster  
 
Följande figur visa hur denna studie har genomförts. Under estimeringsperioden t-250 till t-30 
dagar innan bytet, sker estimeringen av parametrarna i marknadsmodellen, vilket innebär att 
varje företags normala avkastning beräknas. Estimeringsperioden slutar t-30 då studien vill 
undvika eventuella rykten som kan vara aktiekurspåverkande. Dag t0 är den dag då 
noteringsplatsbytet sker. I det första eventfönstret, eventfönster 1, mäts CAR för varje månad 
till och med 12 månader efter noteringsplatsbytet med start t0 till t250. Samma sak gäller för 
eventfönster 2, med skillnaden att mätningen startar på t-10, alltså 10 dagar innan bytet 
genomförs. Detta görs då studien vill fånga upp de eventuella aktiekurspåverkande rykten 
som uppstår i samband med att godkännandet av noteringsbytet publiceras.  

 
Figur 1: Estimeringsperiod & Eventfönster  
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Detta innebär att samtliga bolag som deltar i studien måste ha minst 250 dagar av aktiedata 
innan marknadsplatsbytet sker, samt att bolagen även har 250 dagar aktiedata efter att bytet 
genomförts.  

3.3.1 Problem med eventstudier  
Eventstudiemetodiken, är som tidigare nämnts, den mest använda i studier av en 
företagsspecifik händelse med aktiekurspåverkande karaktär. Trots detta finns det risker med 
eventstudier då studieintervallet mellan mätpunkterna kan vara för stort, exempelvis att 
aktiekurserna mäts på veckobasis eller månadsbasis. Detta kan medföra att det blir svårt att se 
effekten av eventet. Enligt MacKinley (1997) får resultaten av en eventstudie större 
träffsäkerhet vid observation av dagliga slutkurser, vilket denna studie har valt att göra.  
Något annat som enligt MacKinley (1997) kan vara problematiskt med eventstudier, är att det 
kan vara svårt att definiera den exakta tidpunkten för eventet. Finns det osäkerhet kring när 
eventet inträffar finns det en risk att man analyserar fel tidsperiod. I denna studie är 
tidpunkten för eventet förhållandevis enkel att identifiera då informationen hämtas direkt från 
respektive handelsplats hemsida. Tidpunkten för samtliga event (marknadsplatsbyten) i 
studien går att dubbelkolla genom att jämföra datumet då bolagets gamla marknadsplats 
publicerat att bolaget lämnar, med datumet den nya marknadsplatsen publicerat bolagets 
ankomst. Aktiekursutvecklingen hos de undersökta bolagen kan bero på många olika faktorer, 
som exempelvis makroekonomiska händelser och bolagsspecifika omständigheter, vilket kan 
göra det svårt att isolera marknadsplatsbytets effekt på aktiekursen. Metoden som använts i 
studien tar viss hänsyn till detta då avkastningen för varje bolag i studien har ställts mot index.   
 
3.4 Urval och aktiedata 
I den undersökta tidsperioden 2007-01-01 till 2016-12-31 återfanns 49 noteringsbyten till 
likvärdig marknadsplats. Identifiering av dessa bolag har skett genom efterforskning på 
respektive marknadsplats hemsida. Efterforskningen började med att identifiera de bolag som 
under tidsperioden noterats på de undersökta marknadsplatserna och vidare identifierades 
vilken marknadsplats bolagen kom ifrån för att säkerställa att bytet skett mellan de likvärdiga 
marknadsplatserna. För att undersökningen skulle vara genomförbar säkerställdes också i 
enlighet med figur I att kraven för estimeringsperioden samt eventfönstret var uppfyllda för 
varje enskilt bolag. Efter denna kontroll erhölls en slutlig population om 39 noteringsbyten 
mellan likvärdiga marknadsplatser, enligt följande: 
 
Tabell 2: Genomförda marknadsplatsbyten 2007-2016 

 
 
Som Tabell 2 visar eliminerades sju bolag från urvalet då det var bristfällig data under 
estimeringsperioden, vilket innebär att det saknas x-antal dagar med data innan bytet för att 
bolaget ska uppfylla kraven för att kunna delta i undersökningen. Tre bolag till eliminerades 
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från urvalet på grund av bristfällig data under eventfönstret, då x-antal dagar av data saknas 
efter bytet för att bolagen ska uppfylla studiens krav.   
 
Att studien genomförs med 39 bolag kan anses som en liten population ur ett statistiskt 
perspektiv, dock behandlar studien 19500 observationer vardera vid applicering av 
marknadsmodellen och CAPM. Då studien använder t-test för att mäta resultatets signifikans 
är 19500 observationer tillräckligt för att dra trovärdiga statistiska slutsatser. Vidare är 
populationen för en studie av denna karaktär begränsad då marknadsplatsbyten inte sker på 
daglig basis. Studien tar hänsyn till samtliga bolag som under åren 2007-2016 bytt mellan 
MTF- marknadsplatserna och uppfyller studiens krav (Winter, 2013). 
 
3.5 Val av index 
För att kontrollera och jämföra aktieavkastning hos bolagen i studien används ett aktieindex. 
Vid val av index finns det ett flertal index att ta hänsyn till inom studiens avgränsningar. 
Tänkbara index till studien som skulle kunna ha använts är index från ursprungslistorna och 
branschindex. Problemet med detta är att det inte finns ett gemensamt index för MTF-
marknadsplatserna. Då studien innehåller relativt få bolag blir det ointressant att dela in 
bolagen efter bransch, storlek eller marknadsplats. 
 
Affärsvärldens Generalindex (AFGX) är ett ofta använt index till aktieutveckling på 
Stockholmsbörsen som har historik tillbaka till 1901. AFGX är ett totalavkastningsindex som 
tar hänsyn till den årliga utdelningen som återläggs i utvecklingen. Studien tar inte hänsyn till 
utdelningar, då det noterats att få av de studerade bolagen inte haft utdelning under den 
studerade perioden. Med detta i åtanke har AFGX inte valts som kontroll- och 
jämförelseindex i studien (Affärsvärlden, 2017). 
 
OMX Stockholm Price Index (OMXSPI) vägar samman värdet på alla aktier noterade på 
Stockholmsbörsen (main market) och erbjuder kontinuerlig daglig kurshistorik som sträcker 
över studiens mätperiod. OMXSPI återför inte utdelningar utan beaktar endast 
kursutvecklingen. Indexet är även ett välkänt och citerat ”benchmark” för utveckling på den 
svenska aktiemarknaden. OMXSPI har därför valts som kontroll- och jämförelseindex i 
studien (Nasdaqomxnordic, 2017).  
 
3.6 Marknadsmodellen, normal avkastning (R) 
Vid beräkning av en akties onormala avkastning behöver aktiens normala avkastning först 
identifieras. Det finns ett flertal modeller för att beräkna förväntad avkastning, däribland 
marknadsmodellen som tillämpas i denna studie. Marknadsmodellen är den modellen som 
används i störst utsträckning i eventstudier vid beräkning av en akties förväntade avkastning. 
Modellen ställer den enskilda aktiens avkastning mot marknadsportföljens avkastning och tar 
då hänsyn till aktiens förväntade avkastning. Marknadsmodellen tar även hänsyn till aktiens 
systematiska risk. För att beräkna marknadsportföljens avkastning används i denna studie 
OMXSPI, och formeln för att beräkna förväntad avkastning enligt marknadsmodellen blir 
följande (MacKinlay, 1997):  
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I modellen utgår man från att det existerar två olika risker som påverkar aktiens avkastning; 
den systematiska risken men även en företagsspecifik risk som redogörs i residualen. Vid en 
väldiversifierad portfölj kan den företagsspecifika risken uteslutas och kvar är då endast den 
systematiska risken.  

3.6.1 Studiens applicering av marknadsmodellen 
Efter att data sorterats har studien 250 dagars aktiedata innan bytet av marknadsplats 
(estimeringsperioden) och 12 månaders (daglig) aktiedata efter bytet (eventfönstret), samt 
motsvarande dagars indexdata från OMXSPI, vilket behövdes för att skatta parametrarna i 
marknadsmodellen. Vidare har data från estimeringsperioden använts för att erhålla 
regressionens intercept, vilket är skärningspunkten för den linjära regressionen, slope, som 
beskriver lutningen av den linjära regressionslinjen med hjälp av kända y (aktiens avkastning 
under estimeringsperioden) och kända x (OMXPIs avkastning under estimeringsperioden), R- 
square, till vilken grad förändringen i y förklaras av x, samt standardavvikelsen. 
 
Med hjälp av skärningspunkten och lutningen beräknades sedan den enskilda aktiens 
förväntade avkastning genom, 
 
!"#$%&$'# + )*+'$×-.#/$"0	23.#/0.3	34.30#"/"5	6"7$%	$4$"#'$%/+7$"  
 
3.7 Utvärderingsmått  
Nedan följer en förklaring av de utvärderingsmått studien använt efter beräkning av 
parametrarna i marknadsmodellen. 

3.7.1 Onormal avkastning (AR) 
För att beräkna den onormala avkastningen behövdes den normala avkastningen, vilken 
studien erhöll med hjälp av marknadsmodellen. Den onormala avkastningen beräknas sedan 
som skillnaden mellan den faktiska avkastningen och den normala avkastningen. Formeln för 
den onormala avkastningen är enligt följande (MacKinlay, 1997): 
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3.7.2 Genomsnittlig onormal avkastning (AAR) 
När den onormala avkastningen beräknats var nästa steg att räkna ut den genomsnittliga 
onormala avkastningen för varje dag i eventfönstret. Detta gjordes enligt följande 
formel (MacKinlay, 1997):  

!" = 1
% !"&'

(

&)*
 
	

!" = $%&'()&*++,*-	'&'/(0,	0120)+&*&- 	
! = #$%&'()$*%(+ 	
!" = $%&'()*	),-)./%0%1 	
! = #$%&'	)*+,-.&%/)$,-  

3.7.3 Onormal ackumulerad avkastning (CAR) 
För att få en övergripande bild och kunna dra slutsatser om händelsen aggregeras den 
onormala avkastningen. En summering av den onormala avkastningen gjordes då för samtliga 
dagar i eventfönstret och studien erhöll den ackumulerade onormala avkastningen enlig 
formeln (MacKinlay, 1997):  
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3.7.4 Genomsnittlig ackumulerad onormal avkastning (CAAR) 
För att få en bild av hur den samlade onormala avkastningen för hela tolvmånadersperioden 
sett ut beräknades sedan genomsnittlig ackumulerad onormal avkastning genom formeln 
(MacKinlay, 1997):  
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3.7.5 Signifikanstest, t-test  
För att kunna dra slutsatser kring huruvida hypotesen kan bekräftas eller förkastas med 
statistisk signifikans har ett t-värde beräknats. Eftersom studien redovisar CAR månadsvis har 
detta genomförts för varje månad i eventfönstret (Lee et al. 2005; Mitchell och Stafford, 
2000). Detta beräknades enligt formeln (Triola, 2015, s. 387): 
 

! = #-%
&
'

 

	
 
I studien används signifikasnivåerna 1 %, 5 % samt 10 %. Att bekräfta hypotesen på 5 % 
signifikansnivå innebär att hypotesen är bekräftad med 95 % säkerhet (Triola, 2015).   
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3.8 CAPM 
CAPM, eller Capital Asset Pricing Model har sedan 1964 varit ett mycket värdefullt 
instrument för att värdera och bedöma en tillgångs förväntade avkastning. I teorin om CAPM 
antar man att den osystematiska risken diversifieras bort, och att den systematiska risken, 
marknadsspecifika risken, bestäms med hjälp av aktiens Beta-värde. Forskaren Harry 
Markowitz lade 1952 grunden till CAPM i sin artikel ”Portfolio Selection”, då han gjorde sitt 
första antagande om diversifiering och förhållandet mellan risk och avkastning. Enligt 
Markowitz finns det i en väldiversifierad portfölj ett oändligt antal kombinationer mellan risk 
och avkastning. Han talade om något han kallade ”Efficient frontier”, vilket är något de 
effektivaste portföljerna följer givet dess risk eller givet dess avkastning.  
 
Treynor (1961, 1962), Sharpe (1964), Lintner (1965) samt Mossin (1966) formade sedan 
självständigt fundamenten till teorin vi idag kallar CAPM med hjälp av Markowitz nya 
kunskaper.  
 
För att denna modell ska fungera består den av ett antal grundantaganden. Modellen utgår från 
en idealistisk värld utan institutionella störningar. (Elton och Gruber, 2003, 292) 
Dessa är CAPM:s tio grundantaganden: 

• Inga transaktionskostnader existerar, det förekommer alltså inga kostnader för att 
köpa eller sälja en tillgång 

• Tillgångar är oändligt delbara, investerare kan alltså förvärva delar av tillgångar 
oavsett deras förmögenhet 

• Utebliven inkomstskatt, då dessa skiljer sig åt mellan olika marknader 
• En enskild investerare kan inte påverka priset på en tillgång genom att köpa eller 

sälja 
• Investerare fattar beslut enbart baserat på portföljers eller tillgångarnas förväntade 

avkastning och risk.     
• Obegränsad blankning är tillåtet, det vill säga investerare kan blanka obegränsade 

mängder av tillgångar  
• Obegränsat låntagande till riskfri ränta  
• Investerare är intresserade av genomsnitt och varians avseende avkastning under en 

och samma period, det vill säga att de antas definiera den relevanta perioden på 
samma sätt  

• Investerare har identiska förväntningar på avkastning beroende på investeringsbeslut 
i portföljen (Förväntad avkastning, risk etc.)  

• Alla tillgångar på alla marknader kan köpas och säljas, även humankapital 
 
Formeln för CAPM ser ut som följande:  
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I CAPM-modellen användes Beta-värdet för att definiera tillgångens systematiska risk. Den 
systematiska risken är den risk som påverkar en hel population, i detta fall en hel marknad. 
Eftersom den osystematiska risken antas kunna diversifieras bort tar modellen endast hänsyn 
till den systematiska risken (Elton och Gruber, 2003). 
Beta-värdet beräknas enligt följande:  
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Alfa-värdet är den parametern i CAPM som beskriver aktiens onormala ackumulerade 
avkastning i förhållande till jämförelseindex.  
Alfa-värdet beräknas enligt följande:  
 

 
 

 
 

3.8.1 Studiens applicering av CAPM 
Samma data set som använts vid applicering av marknadsmodellen användes även när den 
onormala avkastningen beräknades med hjälp av CAPM. Dock är det andra parametrar som 
skattas i CAPM vilket gjorde att studien även behövde samla in och bearbeta data gällande 
den riskfria räntan samt excess market return (marknadsavkastningen minus riskfria räntan). 
Vid applicering av CAPM använde studien Kenneth Frenchs data set som innehåller både den 
riskfria räntan samt excess market return. Dessa data erhölls dagligen. Efter att datasetet 
sorterats i datumordning påbörjades beräkningen av onormal avkastning.  
 
För att erhålla den onormala ackumulerade avkastningen genom regressionen, subtraheras 
först den riskfria räntan från aktiens avkastning. Genom detta erhöll studien de enskilda 
aktiernas excess return. I regressionen ställdes sedan studiens kända y (aktiernas excess 
return) mot kända x (marknadens excess return) för att erhålla den onormala ackumulerade 
avkastningen. Detta gjordes månadsvis från månad 1-12 efter att handelsplatsbytet 
genomförts. Även regressionens P-värde noterades för att kunna dra statistiska slutsatser kring 
händelsen.  
 
3.9 Validitet, reliabilitet 
Studiens metodval, urval och datainsamling är mycket viktiga för att studien ska hålla hög 
validitet (Collins och Husses 2009). Den använda metoden, urvalet samt att insamlad data 
representerar och beskriver det undersökta fenomenet i studien, stärker studiens validitet. 
Dock är det en svaghet att det är svårt att isolera effekterna av eventet från effekter som kan 
komma av andra bolagshändelser, såsom pressmeddelanden och finansiella rapporter.  
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För att stärka studiens reliabilitet har urvalet skett objektivt, då det inte funnits utrymme för 
subjektiva tolkningar. Urvalet i studien representerar alla bolag som inom den studerade 
tidsramen har bytt handelsplats till en likvärdig lista, bortsett från ett fåtal bolag där bristfällig 
data legat till grund för bortfall. Framtida studier borde därför kunna replikera metoden i 
denna studie för att erhålla likartade resultat.  
 
3.10 Etiskt förhållningssätt 
Inom forskningen finns det riktlinjer som innefattar etiska och moraliska förhållningssätt som 
forskningen måste förhålla sig till (Vetenskapsrådet, 2011). I studien skriven av Gustafsson et 
al. (2001) förs en diskussion om hur etiska riktlinjer sätter prägeln för hur forskning ska 
bedrivas. Att vara sanningsenlig, transparant och rättvis kan beskrivas som de etiska 
riktlinjerna. Vid litteraturgranskningen som genomförts har denna studie försökt skildra den 
verkliga bilden över den tidigare forskningen, detta för att bibehålla dess integritet. Vidare har 
data som samlats in endast använts i forskningssyfte, inga obehöriga har haft tillgång till den. 
För att underlätta granskning av metoden är metodkapitlet beskrivet med så hög transparens 
som möjligt.    
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4. Resultat 
 
I detta kapitel presenteras resultatet från bolag som bytt från en likvärdig marknadsplats till 
en annan mellan år 2007-2016. Resultatet utgår från de tidigare uppsatta hypoteserna. 
Inledningsvis förklaras begreppen i varje tabell som följs upp av en beskrivning samt tolkning 
av resultatet i tabellerna.  
 
Studien genomfördes med hjälp av två eventfönster. Det första eventfönstret T-10 till T250 
studerades för att fånga upp reaktionerna som uppstod när godkännandet av bytet 
publicerades, och det andra eventfönstret T0 till T250 studerades för att kunna identifiera hur 
de tio dagarna innan marknadsplatsbytet påverkade avkastningen. 
 
4.1 CAR & CAAR Marknadsmodellen, t-10 till t250  

 
Tabellen visar CAR (ackumulerad onormal avkastning) månadsvis då beräkningen skett med 
marknadsmodellen. I den vänstra kolumnen visas CAR för varje månad och i den högra visas 
den genomsnittliga ackumulerade onormala avkastningen (CAAR). 
  
Tabell 3: CAR & CAAR Marknadsmodellen, t-10 till t250 

 
Inom parentes visas t-värdet. Signifikansnivåer: *** betyder 1 % nivån, ** betyder 5 % nivån, * betyder 10 % 
nivån. 
 
Tabell 3 visar att den ackumulerade onormala avkastningen (CAR) för samtliga bolag en 
månad efter handelsplatsbytet uppgår till -5,38 % med en signifikans under 5 % nivån (-
4,33)**. Vidare kan det utläsas att den genomsnittliga ackumulerade onormala avkastningen 
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(CAAR) den 12 månaden är hela -47,88 % med signifikans under 5 % nivån (-3,95**). 
Bolagen som bytt handelsplats mellan 2007 och 2016 har ett negativt CAR på -2,01 % en 
månad efter bytet med en signifikans under 5 % nivån (-1,45)**. Några månader efter vände 
den negativa trenden för dessa bolag som efter 12 månader redovisar positiv CAAR på 14,47 
% med signifikans under 1 % nivån (0,69). För bolagen som bytt handelsplats mellan åren 
2012 och 2016 är det tydligt att den negativa trenden i CAR höll i sig under hela 12 
månadsperioden. Efter en månad redovisar dessa bolag en negativ CAR på -8,58 % med 
signifikans under 10 % nivån (-7,06) och efter 12 månader uppgår CAAR till hela 107,11 % 
med signifikans under 10 % nivån (8,35)*. På grund av studiens två uppdelningar i 
tidsperioder går det att utläsa att den största delen av det negativa CAR som redovisas för alla 
bolag kan härledas till bolagen som mellan 2012 och 2016 bytt handelsplats.   
 
4.2 CAR & CAAR Marknadsmodellen, t0 till t250  

 
Tabellen visar CAR (ackumulerad onormal avkastning) månadsvis då beräkningen skett med 
marknadsmodellen. I den vänstra kolumnen visas CAR för varje månad och i den högra visas 
genomsnittliga ackumulerade onormala avkastningen (CAAR).  
 
Tabell 4: CAR & CAAR Marknadsmodellen, t0 till t250 

 
Inom parentes visas t-värdet. Signifikansnivåer: *** betyder 1 % nivån, ** betyder 5 % nivån, * betyder 10 % 
nivån.  
 
Tabell 4 visar att den ackumulerade onormala avkastningen (CAR) för samtliga bolag en 
månad efter handelsplatsbytet uppgår till -1,54 % med en signifikans under 10 % nivån (-
5,7)*. Vidare kan det utläsas att den genomsnittliga ackumulerade onormala avkastningen 
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(CAAR) den tolfte månaden är hela -44,04 % med signifikans under 5 % nivån (-4,06)**. 
Bolagen som bytt handelsplats mellan 2007 och 2011 har ett positivt CAR på 3,85 % en 
månad efter bytet med en signifikans under 5 % nivån (4,53)**. Denna positiva trend höll för 
dessa bolag i sig då de efter 12 månader redovisade positiv CAAR på 20,33 % med 
signifikans under 5 % nivån (1,19)**. För bolagen som bytt handelsplats mellan åren 2012 
och 2016 är det tydligt att den negativa trenden i CAR höll i sig under hela 12 
månadsperioden. Efter en månad redovisar dessa bolag en negativ CAR på -6,67 %, dock utan 
statistisk signifikans (-15,42) och efter 12 månader uppgår CAAR till hela -105,02 % med 
signifikans under 10 % nivån (9,05)*. Även här går det att utläsa att den största delen av det 
negativa CAR som redovisas för alla bolag kan härledas till bolagen som mellan 2012 och 
2016 bytt handelsplats.   
 
4.3 Car & CAAR CAPM, t-10 till t250 

 
Tabellen visar CAR (ackumulerad onormal avkastning) månadsvis då beräkningen skett med 
marknadsmodellen. I den vänstra kolumnen visas CAR för varje månad och i den högra visas 
genomsnittliga ackumulerade onormala avkastningen (CAAR).   
 
Tabell 5: CAR & CAAR CAPM, t-10 till t250 

 

Inom parentes visas t-värdet. Signifikansnivåer: *** betyder 1 % nivån, ** betyder 5 % nivån, * betyder 10 % 
nivån. 

Tabell 5 visar att den ackumulerade onormala avkastningen (CAR) för samtliga bolag en 
månad efter handelsplatsbytet uppgår till 0,26 %. Dock går detta inte att säkerställa med 
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statistisk signifikans. Vidare kan det utläsas att den genomsnittliga ackumulerade onormala 
avkastningen (CAAR) den tolfte månaden är 2,02 % och även här saknas statistisk 
signifikans. Bolagen som bytt handelsplats mellan 2007 och 2011 har en positiv CAR på 0,46 
% den första månaden utan statistisk signifikans, vilken efter tolv månader ökat då bolagen 
redovisar positiv CAAR på 3,7 % utan signifikans. Efter en månad redovisar de bolag som 
bytt handelsplats 2012 till 2016 CAR på 0,08 %, utan statistisk signifikans och efter tolv 
månader uppgår CAAR till 0,44 %, utan signifikans.  

4.4 CAR & CAAR CAPM, t0 till t250 
  
Tabellen visar CAR (ackumulerad onormal avkastning) månadsvis då beräkningen skett med 
marknadsmodellen. I den vänstra kolumnen visas CAR för varje månad och i den högra visas 
genomsnittliga ackumulerade onormala avkastningen (CAAR).  
 
Tabell 6: CAR & CAAR CAPM, t0 till t250 

 
Inom parentes visas t-värdet. Signifikansnivåer: *** betyder 1 % nivån, ** betyder 5 % nivån, * betyder 10 % 
nivån.  
 
Tabell 6 visar att den ackumulerade onormala avkastningen (CAR) för samtliga bolag en 
månad efter handelsplatsbytet uppgår till 0,13 %, utan statistisk signifikans. Vidare kan det 
utläsas att den genomsnittliga ackumulerade onormala avkastningen (CAAR) den tolfte 
månaden är 1,89 % och även här saknas statistisk signifikans. Bolagen som bytt handelsplats 
mellan 2007 och 2011 har en positiv CAR på 0,65 % den första månaden, utan statistisk 
signifikans, vilket efter tolv månader ökat då de redovisar positiv CAAR på 3,89 %, utan 
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signifikans. Efter en månad redovisar de bolag som bytt handelsplats 2012 till 2016 negativ 
CAR på -0,36 %, utan statistisk signifikans, efter tolv månader redovisas ett CAAR på 0,00 
%, utan signifikans.  
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5. Diskussion  
 
I detta kapitel diskuteras och analyseras studiens resultat utifrån tidigare litteratur om 
marknadsplatsbyte. 
 
Resultatet av de två eventfönstrena visar att de tio dagarna innan bytet av marknadsplats 
skedde hade stor inverkan vid användning av marknadsmodellen. Efter en månad redovisade 
samtliga bolag i studien en negativ ackumulerad onormal avkastning på -5,38 % i 
eventfönstret T-10 till T250, respektive -1,54 % i eventfönstret T0 till T250. Detta innebär 
med största sannolikhet att marknaden reagerade negativt när godkännandet om bytet av 
marknadsplats publicerades. Att bolagen i denna studie genererar en negativ onormal 
avkastning även innan marknadsplatsbytet motsäger de resultat som Baker och Edelmans 
(1992) studie visar på, då de fann en tydlig trend utvisande att bolagen överpresterar i form av 
avkastning tiden innan bytet. Denna skillnad kan dock bero på att bolagen som medverkar i 
deras studie bytt från en alternativ marknadsplats, till en reglerad marknad, huvudmarknad 
vilket medför höga förväntningar på aktiens framtida utveckling bland investerare.   
 
Sanger och McConnell (1986) menar att värdet av marknadsplatsbytet prisas in under en lång 
tidsperiod vilket gör det svårt att endast studera bytesdagen för att identifiera hur investerare 
värderar bytet. Författarna anser att längre tidsperioder omkring marknadsplatsbytet måste 
studeras, vilket har genomförts i denna studie. Studiens eventfönster blir därmed avgörande 
för resultatet. Eventet, som i detta fall är marknadsplatsbytet, sträcker sig över en längre 
period då marknaden hela tiden matas med information om att bytet ska ske.  
 
Resultaten av studien tyder å ena sidan på att det förkommer en onormal negativ avkastning 
och å andra sidan inte. Tydligt är att valet av metod har en stor betydelse på studiens resultat. 
Vid användning av marknadsmodellen framgår, i enlighet med många tidigare studier såsom 
Hwang och Jayaraman (1993), G. Maxwell Ule (1937) och G. Dharan och L. Ikenberry 
(1995) att det finns en tydlig trend till onormal negativ avkastning efter ett marknadsplatsbyte 
med statistisk signifikans. Studien kan med marknadsmodellen bekräfta hypoteserna: Aktier 
för bolag som byter marknadsplats underavkastar marknadsindex mellan tidpunkterna T-10 
till T250 och T0 till T250, med statistisk signifikans. 
 
Vid användning av CAPM finner studien inte samma negativa trend som vid appliceringen av 
marknadsmodellen, vilket tyder på en effektiv marknad, där priset på en tillgång speglas av all 
tillgänglig information. Bytet av marknadsplats har alltså ingen inverkan på tillgångens pris 
då de justeras automatiskt. Vi kan dock inte förkasta H1 eller H2 då det saknas statistisk 
signifikans för samtliga resultat vid användning av CAPM. Skillnaden mellan resultaten i 
dessa två metoder återfinns även i tidigare forskning. I studien skriven av Dharan och 
Ikenberry (1995) fanns det en betydande skillnad i de redovisade resultaten då författarna 
använt sig av marknadsmodellen respektive CAPM.  
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Metod och modellvalet har som sagt stor inverkan på studiens resultat. Genom åren har en 
mängd studier utförts där både marknadsmodellen och CAPM använts. Det råder delade 
åsikter om vilken modell som passar bäst i studier av onormal avkastning. Dock finner vi att 
marknadsmodellen är den mest accepterade och mest använda, eftersom många anser att 
marknadsmodellen tar hänsyn till tillgångens faktiska avkastning innan eventet sker, till 
skillnad från CAPM som beräknar förväntad avkastning med hjälp av beta-värdet. I studien 
skriven av Cheng (2005) kritiserar han CAPM då han anser att riskjusteringen för små bolag 
blir felaktig.    
 
Vidare kan det diskuteras hur bolagsledningen och befintliga aktieägare samt potentiella 
aktieägare i företag som överväger ett marknadsplatsbyte, bör omvärdera förväntningarna i 
samband med bytet med tanke på studiens resultat. I den undersökta 10 årsperioden, 250 
handelsdagar innan marknadsplatsbytet till 250 handelsdagar efter bytet, tenderar bolagen 
som bytt från en likvärdig marknadsplats (AktieTorget, First North och Nordic MTF) till en 
annan, att generera en genomsnittlig onormal ackumulerad avkastning på -47,88 % enligt 
marknadsmodellen.  
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6. Slutsats 
 
I detta avslutande kapitel presenteras slutsatserna i förhållande till studiens syfte, problem 
och hypoteser. Slutligen presenteras förslag på vidare forskning. 
 
 
Syftet med denna studie var att bidra med kunskap inom området, ge incitament till vidare 
forskning samt undersöka om det finns ett värde för bolagen och dess aktieägare att byta 
mellan de likvärdiga marknadsplatserna. Då inga tidigare studier enbart inriktat sig på byten 
mellan MTF-marknadsplatserna uppfyller studien syftet att bidra med kunskap. Tidigare 
studier har kommit fram till att bolag som byter marknadsplats tenderar att generera negativ 
avkastning efter bytet. Även resultatet av denna studie tyder på samma fenomen, att 
konsekvensen av styrelsens beslut om ett byte av marknadsplats ger aktieägarna en negativ 
avkastning. I den undersökta 10-årsperioden, 250 handelsdagar innan marknadsplatsbytet till 
250 handelsdagar efter bytet, tenderar bolagen som bytt från en likvärdig marknadsplats 
(AktieTorget, First North och Nordic MTF) till en annan att generera en genomsnittlig 
onormal ackumulerad avkastning på (-47,88%) med en signifikans under 5 % nivån, vid 
användning av marknadsmodellen. Detta innebär att båda hypoteserna H1 (Aktier för bolag 
som byter marknadsplats genererar negativ avkastning mellan tidpunkterna T-10 och T250) 
och H2 (Aktier för bolag som byter marknadsplats genererar negativ avkastning mellan 
tidpunkterna T0 och T250) är bekräftade då studien använt marknadsmodellen. Att även bolag 
som byter mellan dessa listor genererar negativ avkastning i samband med marknadsplatsbyte 
ger incitament till vidare forskning. 
 
Resultatet vid användning av CAPM är utan signifikans, vilket innebär att varken H1 eller H2 
går att bekräfta eller förkasta.   
 
6.1 Förslag till fortsatt forskning 
Med hjälp av marknadsmodellen har denna studie bevisat att det förekommer negativt CAR 
efter marknadsplatsbyten på de svenska MTF-marknaderna. Varför detta fenomen existerar är 
således en bra utgångspunkt för vidare studier. Genom kvalitativa studier kan man undersöka 
de bakomliggande faktorerna till fenomenet. Denna studie har valt att inte sortera bolagen 
efter storlek men detta torde dock kunna vara intressant vid en kvalitativ studie där de 
bakomliggande faktorerna till den negativa avkastningen undersöks.  
 
Det vore även intresseväckande att studera en längre tidsperiod och därmed utöka antalet 
bolag i studien för att sedan dela in bolagen i respektive branscher och använda branschindex 
i jämförelsen. Det vore även intressant att undersöka variablerna likviditet och volatilitet för 
de likvärdiga marknadsplatserna (MTF).  
 
Vidare vore det intressant att studera om det finns det en skillnad mellan bolagens utveckling 
vad gäller avkastning och likviditet beroende på vilken ursprungslista bytet sker ifrån. 
Slutligen vore en bra fortsättning på denna studie att studera om bolag som bytt 
marknadsplats uppfyller de motiv som anges som anledning till bytet, som att erhålla ett ökat 
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inflöde av institutionella ägare, ökad andel internationella investerare, om administrativa och 
ekonomiska fördelar uppfylls samt om den mediala uppmärksamheten har ökat.  
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Bilaga 1 	

	
		 		 		 		 		

Bolag 
Studie-
företag 

Ursprunglig 
marknadsplats 

Ny mark-
nadsplats  

Första handelsdag på ny 
marknadsplats  

Anledning 
till bortfall 

203 Web Group AB Ja AktieTorget First North 2014-07-04   
Albin metals Ja Nordic MTF AktieTorget 2008-12-08   
Alcaston Exploration AB Ja AktieTorget First North 2010-11-29   
Arc Aroma Pure AB Ja AktieTorget First North 2015-10-10   
Archelon Mineral AB Ja Nordic MTF AktieTorget 2008-12-01   
AroCell AB Nej AktieTorget First North 2016-06-30 För få handelsdagar efter bytet 
aXichem AB* Ja Nordic MTF AktieTorget 2011-02-07   
B&M Impex AB Ja Nordic MTF AktieTorget 2008-12-15   
Borevind AB Nej AktieTorget First North 2007-08-01 För få handelsdagar innan bytet 
Brighter AB Ja AktieTorget First North 2014-04-14   
C-RAD AB Ja AktieTorget First North 2010-03-08   
Cortus Energy AB Ja AktieTorget First North 2013-02-18   

Deflamo AB* Ja AktieTorget First North 2015-05-08   
Dignitana AB Ja AktieTorget First North 2011-12-01   
Dome Energy AB* Ja AktieTorget First North 2014-05-26   
Empire AB Ja AktieTorget First North 2011-05-02   
Enzymatica AB Ja AktieTorget First North 2015-06-15   
Episurf Medical AB Nej AktieTorget First North 2011-08-15 För få handelsdagar innan bytet 
G5 Entertainment AB Ja Nordic MTF AktieTorget 2008-11-19   
Hedera Group AB Ja Nordic MTF First North 2016-01-15   
Hexatronic Scandinavia AB* Ja Nordic MTF AktieTorget 2011-06-23   
Jays AB Ja AktieTorget First North 2011-12-19   
Josab International AB Ja Nordic MTF AktieTorget 2013-05-27   
Kopparberg Mineral AB Ja AktieTorget First North 2011-05-05   
Lightlab Sweden AB Ja Nordic MTF First North 2009-02-25   
Mavshack AB Ja AktieTorget First North 2014-06-16   
Medcore AB Ja Nordic MTF First North 2010-12-20   
MediRätt AB Nej AktieTorget First North 2016-12-22 För få handelsdagar efter bytet 
New Equity Venture 
International AB* 

Ja First North AktieTorget 2014-12-15   

NFO Drives AB Ja Nordic MTF AktieTorget 2013-10-07   
Oyj Ahola Transport Abp Nej AktieTorget First North 2016-03-30 För få handelsdagar innan bytet 
Polyplank AB* ja AktieTorget First North 2014-01-10   
REHACT AB Ja AktieTorget First North 2013-11-11   
Robert Friman International 
AB 

Nej AktieTorget First North 2016-05-02 Bristfällig data 

Saniona AB Nej AktieTorget First North 2016-05-19 För få handelsdagar efter bytet 
Sensori AB Ja First North Nordic MTF 2016-01-21   
Serstech AB Nej AktieTorget First North 2016-09-29 För få handelsdagar efter bytet 
Sivers IMA Holding AB Ja Nordic MTF AktieTorget 2013-02-04   
Starbreeze AB Ja AktieTorget First North 2014-05-28   
Switchcore AB Ja AktieTorget Nordic MTF 2015-08-31   
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Systematisk 
Kapitalförvaltning i Sverige 
AB 

Ja Nordic MTF AktieTorget 2008-10-31   

Thenberg & Kinde 
Fondkommission AB 

Ja Nordic MTF AktieTorget 2009-05-04   

Transtema Group AB Nej AktieTorget First North 2016-11-21 För få handelsdagar efter bytet 
Vendator AB Ja AktieTorget First North 2015-08-03   
Vindico Security AB Ja Nordic MTF AktieTorget 2011-04-04   
Vivoline Medical AB Ja AktieTorget First North 2015-03-05 Bristfällig data 
White Shark AB Ja AktieTorget First North 2009-08-10   
Yield AB Ja Nordic MTF AktieTorget 2008-11-03   
Zinzino AB Ja AktieTorget First North 2014-12-11   

		 		 		 		 		 		
Totalt 39 bolag i studien  		 		 		 		 		
* = bolag som bytt lista 

flera gånger under 
perioden 		 		 		 		 		

		 		 		 		 		 		

	       
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 


