
Innehållsförteckning 
 
Bakgrund/Problemdiskussion ................................................................................................. 3 
Problem ..................................................................................................................................... 4 
Syfte ........................................................................................................................................... 4 
Disposition................................................................................................................................. 4 
Metod......................................................................................................................................... 5 

Vetenskaplig ansats .............................................................................................................. 5 
Forskningsprocess och vald metod ..................................................................................... 5 
Urval ...................................................................................................................................... 5 
Intervjuer .............................................................................................................................. 6 
Reliabilitet ............................................................................................................................. 7 
validitet .................................................................................................................................. 7 

TEORI ....................................................................................................................................... 8 
Marknadssegmentering ....................................................................................................... 8 
Motiv till sekundärnoteringar............................................................................................. 9 

Finansiella motiv ............................................................................................................ 10 
Marknadsföringsmotiv .................................................................................................. 10 

Val av marknadsplats ........................................................................................................ 11 
Kostnader för internationella noteringar ........................................................................ 12 

Empiri...................................................................................................................................... 14 
Noteringshistorik ................................................................................................................ 14 

Diagram 1........................................................................................................................ 14 
Diagram 2........................................................................................................................ 15 
Resultat av noteringshistorik. ....................................................................................... 15 

Sammanställning av intervjuer......................................................................................... 16 
Analys ...................................................................................................................................... 18 
Slutsatser ................................................................................................................................. 21 
Förslag till vidare forskning .................................................................................................. 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
 
Den här magisteruppsatsen behandlar svenska företags motiv till noteringar och avnoteringar 
från internationella marknadsplatser. Vidare syftar uppsatsen till att studera vilka faktorer som 
varit avgörande vid val av marknadsplats. Författaren har använt sig av en kvalitativ metod 
där intervjuer med berörda företag utgör den främsta informationskällan. Inledningsvis 
genomfördes en första studie där författaren kartlade svenska företags noteringar och 
avnoteringar från internationella marknadsplatser under tidsperioden 2000-2005. När 
noteringshistoriken för de svenska företagen var klar genomfördes intervjuer med ett antal 
utvalda företag ur populationen. Den totala populationen uppgår till 20 stycken företag varav 
intervjuer genomförts med 8 av dem. Informationen som inhämtats i samband med 
intervjuerna har legat till grund för att besvara problem och syftes formuleringar. Slutsatserna 
som presenteras i uppsatsen visar på att motiven bland svenska företag till att notera sig 
internationellt främst varit av finansiell karaktär med ett underliggande expansivt syfte. 
Marknadsföringsmotiv tenderar enligt undersökningen vara av sekundär betydelse vid en 
internationell notering. Vidare har undersökningen fastställt att motiven för svenska företag 
att avnotera sig från internationella marknadsplatser främst varit relaterad till den låga 
omsättningen i aktien och i viss mån de kostnader som uppstår av att inneha multipla 
noteringar. Vilka faktorer som varit avgörande för svenska företag vid val av marknadsplats 
visade inte på en helt entydig bild. I flera fall har inga direkta val av marknadsplats gjorts utan 
noteringen har tenderat att i flera fall vara relaterad till sammanslagningar och förvärv. Vidare 
tycker författaren sig kunnat se att företagens val av marknadsplats till viss mån styrts av var 
företagen har delar av sin verksamhet lokaliserad. 
Den övergripande bilden som ges av de tillfrågade företagen vad avser internationella 
noteringar är att de verkar ha tappat i betydelse i takt med teknikutveckling och integrering av 
kapitalmarknaderna.  
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Bakgrund/Problemdiskussion 
 
För att företag skall finansiera nya investeringar utan att skuldsätta sig krävs tillgång till 
riskvilligt kapital. En metod för företag att erhålla rikskapital är att notera sin aktie på en 
marknadsplats.I Sverige finns det ett tiotal olika marknadsplatser för aktier. Exempel på olika 
marknadsplatser är Stockholmsbörsen, NGM (Nordic growth market), Nya Marknaden, 
Aktietorget o s v. Kraven för att bli ett noterat företag varierar beroende på var företagen vill 
ha sin aktie noterad. Generellt kan det sägas att företagen vid en notering löpande skall bistå 
kapitalmarknaderna med finansiella rapporter, informera om väsentliga förändringar, ha en 
viss omsättning i aktien och ett visst antal aktieägare.1 Att notera sin aktie på en 
marknadsplats har en rad fördelar. Den mest uppenbara fördelen med en notering är att 
företaget erhåller riskkapital genom försäljning av sina aktier men en notering ger även en rad 
andra fördelar såsom:2

 
●  Möjlighet att använda aktier som betalningsmedel vid förvärv. 
 
●  Att företaget erhåller ett marknadsvärde. 
 
●  Underlättar handel med aktier för investerare. 
   
●  Mer publicitet, ökad synbarhet och starkare status. 
 
●  Ägarspridning (Positivt i form av att anställda kan bli delägare) 
 
●  Attraktivare arbetsgivare. (Lättare att rekrytera då företaget får ökad publicitet) 
 
Negativa aspekter med en notering är ofta starkt associerade med de kostnader och den 
informationsåtergivning som en notering för med sig. Företaget betalar en årlig avgift till 
marknadsplatsen för att handel skall kunna ske. Vidare utgår ersättning till marknadsplatsen 
beroende på hur stor omsättningen i aktien är. Stor handel medför ökade ersättningsnivåer till 
marknadsplatsen och låg handel viceversa. Vidare skall företaget löpande presentera rapporter 
om företagets förehavanden. Kvartalsrapporter och årsredovisningar skall upprättas för att 
kontinuerligt förse marknadens aktörer med information.  
 
Förutom att notera sig på den svenska marknaden genom en notering på någon av de 
befintliga listorna har en rad svenska företag genom åren även valt att genomföra 
sekundärnoteringar på internationella marknadsplatser. Med sekundärnoteringar menas att 
företagen redan är noterade på en marknadsplats men väljer att notera sin aktie på ytterligare 
marknadsplatser. Fördelarna med sekundärnoteringar brukar ofta i tidigare 
forskningsrapporter innefatta begrepp som förbättrad likviditet för investerare, tillgång till 
flera kapitalmarknader och resultera i en starkare profil för företaget. Svenska företag som 
genom åren har haft eller har multipla noteringar är bland annat SKF, Ericsson, Swedish 
match, Nordea och Volvo. Under senare år har vi dock kunnat se att ett flertal av de svenska 
företagen valt att avnotera sig från sina internationella marknadsplatser.  
 

                                                 
1 För specifika noteringskrav, besök respektive marknadsplats websida. 
2 Aktieboken 2001/2002 sid 35-36. 
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Vilka faktorer är det som ligger bakom dessa noteringar och avnoteringar? Vad är motiven för 
svenska företag att notera sig internationellt och hur kommer man fram till vilken 
marknadsplats man skall välja? 
 
Problem 
 

• Vilka var motiven till att svenska företag noterade sig på internationella 
marknadsplatser?  

• Vilka faktorer har varit avgörande för svenska företags val av internationella 
marknadsplatser? 

• Varför har en rad svenska företag på senare år avnoterat sig från sina internationella 
marknadsplatser? 

 
Syfte  
 
Syftet med den här uppsatsen är att med hjälp utav en empirisk undersökning fastställa de 
bakomliggande motiven till svenska företags noteringar och avnoteringar från internationella 
marknadsplatser. Vidare syftar uppsatsen till att kartlägga vilka faktorer som varit avgörande 
för svenska företag vid val av internationell marknadsplats.  
 
Disposition 
 
Uppsatsen är uppbyggd med ett inledande kapitel där jag behandlar bakgrunden och för en 
problemdiskussion. Problemdiskussionen utmynnar i uppsatsens frågeställningar och vidare 
behandlas syftet med uppsatsen. 
I kapitel två sker en genomgång av vald metod och vetenskapligt synsätt. Fokus i kapitlet 
läggs på urvalet för min undersökning.  
 
I kapitel tre behandlas den teori som ligger till grund för undersökningen och som behövs för 
att man som läsare skall förstå bakgrunden till problemet och resonemanget i empirin. Teorin 
består mestadels av tidigare amerikansk forskning inom problemområdet. Empiri delen utgörs 
av en undersökning av svenska företags noteringshistorik på internationella marknadsplatser 
under tidsperioden 2000-2005. Vidare presenteras sammanställningarna av genomförda 
intervjuer. 
 
Under analysdelen vägs teori och empiri samman och författaren analyserar utfallen från 
undersökningen och intervjuerna och försöker finna kopplingar till tidigare forskning och 
teori. Utifrån analysen kommer slutsatser om undersökningarna dras och vidare presenteras 
förslag till fortsatt forskning. 
 
Avgränsning 
 
Uppsatsen syftar till att lyfta fram svenska företags motiv till internationella noteringar och 
avnoteringar. Uppsatsen har inte för avsikt att behandla eventuella effekter på aktiekurser vid 
internationella noteringar.  
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Metod 
 
Vetenskaplig ansats 
 
Den vetenskapliga ansatsen i denna uppsats kommer att ha en deduktiv ansats. En deduktiv 
ansats innebär att forskaren utgår från befintlig teori och sedermera försöker testa teorin på 
den utvalda populationen. Om utfallet av undersökningen stödjer den befintliga teorin bidrar 
undersökningen till att befästa teorins styrka. Ifall undersökningens resultat ej 
överrensstämmer med tidigare teori kan uppsatsen bidra till att skapa ny teori kring ämnet. 
 
Forskningsprocess och vald metod 
 
Utifrån problemformuleringen ställdes jag inför valet av vilken metod som bäst lämpades sig 
för att besvara frågorna. Uppsatsen syftar till att lyfta fram motiven bakom svenska företags 
val av marknadsplats och presentera motiven till de avnoteringar och noteringar som 
genomförts på internationella marknadsplatser. Utifrån syftet föll det sig naturligt att en 
kvalitativ studie fokuserad på intervjuer med representanter från företagen bäst skulle kunna 
besvara problemformuleringen. 
 
För att komma fram till vilka företag som var av intresse för denna uppsats genomfördes en 
första undersökning över svenska företags noteringshistorik på internationella 
marknadsplatser. Undersökningen inleddes med att studera samtliga svenska företag noterade 
på stockholmsbörsens A-O listor för att finna hur många företag som genom åren varit eller är 
noterade på en internationell marknadsplats. Genom att besöka samtliga företags hemsidor där 
speciellt fokus legat på avdelningen för Investor relations har information om noteringar 
inhämtats och sammanställts.3 I de fall där informationsåtergivningen varit undermålig har 
även företagens årsredovisningar och pressrealeser använts för att verifiera en notering eller 
avnotering.  
 
Då urvalet för den fortsatta studien fastställts fortlöpte arbetet med att kontakta vederbörande 
företag för en intervjuförfrågan. Intervjuerna utgör den huvudsakliga informationskällan och 
empirin i den här uppsatsen och det är på resultatet av intervjuerna som analysen vilar på.  
 
Urval 
 
Urvalet för undersökningen har erhållits genom att studera noteringshistoriken för svenska 
publika aktiebolag som är noterade på Stockholmsbörsens A och O lista. Valet av 
Stockholmsbörsens A och O lista som urvalsgrund bygger på en föreställning av författaren 
om att det rimligen är där som företag av storleken att de har haft eller har sekundärnoteringar 
återfinns. Genom att besöka samtliga noterade företags hemsidor och speciellt Investor 
relations sidor har information om var och hur företagen är noterade kunnat säkerställas. 
Vidare har noteringar bekräftats via intervjuer och pressrealeser från företagen. 
Urvalskriterierna för att medverka i undersökningspopulationen har definierats som följande: 

 
• Företagen skall vara noterade på Stockholmsbörsen A och O listor. 
• Företagen skall vidare vara Svenska Aktiebolag. (Utländska bolag noterade på 

Stockholmsbörsens A och O listor ingår ej i populationen). 

                                                 
3 Sammanställning återfinns i Empiri kapitlet. 
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• Företagen skall vidare ha varit eller är för närvarande noterade på en internationell 
marknadsplats. 

• Notering eller avnotering från en internationell marknadsplats skall ha skett den 
närmaste femårsperioden 

 
Valet av fem års studieperiod beror på att avnotering/notering skall ha skett relativt nyligen. 
Ifall perioden sträcker sig längre finns risken att undersökningsresultatet d v s motiven inte 
speglar den verklighet som svenska företag möter i dag. Motivet att även inkludera företag 
som idag är noterade men som genomförde noteringen innan undersökningsperiodens början 
är för att det enligt författaren är intressant att se motiven till varför de fortfarande innehar 
internationella noteringar.  
 
Den totala undersökningspopulationen består av 20 företag. De 20 företagen har identifierats 
via en första studie av svenska företags noteringar /avnoteringar från internationella 
marknadsplatser under tidsperioden 2000-2005.4
 
Av de 20 företagen i den ursprungliga populationen har ett medvetet selektivt urval kontaktats 
för en intervju. Företagen i urvalet är av skiftande karaktär och tillhör olika branscher för att 
ge en så bred bild av motiven till noteringar/avnoteringar från internationella marknadsplatser 
som möjligt. Risken med att använda ett flertal företag verksamma i samma bransch är att 
motiven då kanske speglar något specifikt som är relaterat till en bransch och en viss tidpunkt. 
Resultatet riskerar då att bli för starkt relaterat till en bransch och generaliserbarheten 
minskar. Totalt kommer åtta intervjuer ha genomförts med utvalda företag ur populationen. 
Valet att begränsa antalet intervjuer till åtta är även relaterat till den stora mängd information 
som en intervju ger och den efterbehandling som krävs. Då forskningsperioden är begränsad 
måste ett urval göras inom tidsramen för uppsatsen.  
 
Att endast studera svenska företag är ett naturligt val utifrån problem och syftes 
formuleringar. 
 
Intervjuer 
 
Datainsamlingen i denna uppsats kommer främst att ske via intervjuer med de utvalda 
företagen.   
 
För att få möjlighet att genomföra intervjuer har en första kontakt tagits via telefon eller e-
post med de personer på respektive företag som bäst skulle kunna besvara mina frågor. 
Huvudmålet för mina intervjuer har varit personer placerade på respektive företags Investor 
Relations avdelningar. Inledningsvis har förfrågan om intervju riktats mot styrande personer 
på Investor Relations avdelningar på respektive företag. I de fall då önskvärd person ej kunnat 
medverka har förfrågan om intervju riktats mot annan sakkunnig inom företaget och främst 
IR-avdelningen. 
 
Valet att vända mina frågeställningar mot IR-avdelningar har varit medveten då de personer 
som arbetar där har daglig kontakt med analytiker, press, institutionella och privata 
investerare. Personer arbetandes på IR-avdelningar är därför ständigt uppdaterade på 
företagets förehavanden och svarar dagligen på aktierelaterade frågor. 
 

                                                 
4 Se Empiri: Noteringshistorik,  
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Intervjuerna som genomförts har gått till på följande vis. Vid en första kontakt riktades en 
fråga om det fanns möjlighet att genomföra en kortare intervju med berörd person. Ifall 
intervjutillfälle gavs skickades frågorna i förväg för att den intervjuade personen skulle vara 
förberedd på vilka frågor som skulle komma att diskuteras. Syftet med att skicka frågorna i 
förväg har varit att intervjuobjektet skall vara så förberedd som möjligt vid intervjutillfället. 
Genom detta förfarande minimerades risken för tomma svar. Frågorna som skickades till 
intervjuobjektet användes som stöd under intervjun men då en intervju är en levande process 
har frågorna anpassats under samtalets gång. I vissa fall har frågorna varit mer ledande främst 
på grund utav att författaren velat förtydliga vad respondenten sagt och minimera risken för 
missuppfattningar. Intervjuerna har genomförts via telefon och intervjuerna har tagit mellan 
20-30 minuter per intervjuobjekt. 
 
 
Reliabilitet 
 
Reliabilitet är ett uttryck för trovärdigheten i resultatet. Då uppsatsen är av kvalitativ art och 
informationsinsamlingen främst skett genom intervjuer är det viktigt att kontrollera att de 
uppgifter man erhållit är korrekta. Då respektive intervju var klar har författaren skrivit en 
sammanfattning och sedan låtit intervjuobjektet läsa igenom den för att säkerställa att 
informationen som erhållits under intervjun uppfattats på ett korrekt vis. På så vis har 
informationsinsamlingen kontrollerats av två parter och eventuella risker för missförstånd 
kraftigt begränsats. Trovärdigheten är därför hög. 
 
validitet 
 
Validiteten anser jag också vara god då intervjuerna är de som ligger till grund för resultat och 
analys av företagens motiv. Med validitet avses att författaren verkligen mätt det som han/hon 
haft för avsikt att mäta. Frågornas karaktär är de som främst påverkar validiteten i en 
kvalitativ rapport där datainsamlingen främst sker genom intervjuer. Frågorna har utformats 
utifrån problem och syftes formuleringar och därför uppnås enligt författaren en god validitet. 
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TEORI  
 
Teoriavsnittet kommer att bygga på tidigare forskning inom ämnesområdet och redovisa vad 
tidigare studier inom ämnet kommit fram till. Till att börja med kan jag konstatera att 
forskningen inom internationella noteringar är relativt begränsad. En stor mängd av de 
tidigare gjorda studierna fokuserar främst på den internationella noteringens effekt på 
aktiekursen. Studier som fokuserar på motiven till internationella noteringar är relativt få 
medan det råder en mer eller mindre total avsaknad av studier som behandlar motiven till 
avnoteringar från internationella marknadsplatser. Vidare kan sägas att svenska studier som 
behandlar svenska förhållanden inom ämnet är väldigt begränsade. På grund av bristen av 
svenska studier kommer forskningsartiklarna som ligger till grund för detta teoriavsnitt nästan 
uteslutande att bestå av amerikanska studier.  
 
Dispositionen i teoriavsnittet inleds med en presentation av relevant bakgrunds teori för att 
skapa förståelse hos läsaren. Sedermera presenteras tidigare forskning om företagens motiv 
till sekundärnoteringar. Vidare följer en sammanställning av vad tidigare forskning funnit för 
faktorer som är avgörande för hur man väljer marknadsplats. Då studier som fokuserar på 
avnoteringar varit väldigt begränsad blir den bakomliggande teorin som behandlar 
avnoteringar kort.  
 
Marknadssegmentering 
 
Med marknadssegmentering menas att marknader är segmenterade från varandra. Varje 
specifik marknad utgör ett eget handelsområde som genom skatter, omfattande regelverk och 
specifika karakteristika skiljer sig åt. Kapitalmarknaderna har historiskt varit relativt 
segmenterade genom nationella skillnader i redovisning, skatter, regelverk för utländskt 
ägande, politisk oro, transaktionskostnader, valutor o s v. Till vilken grad en marknad är 
segmenterad är olika. Kapitalmarknader kan beskrivas som milt, mellan eller starkt 
segmenterade. Åsikterna bland forskare är inte helt entydig men majoriteten verkar anse att 
kapitalmarknaderna idag är i någon form milt segmenterade. 
 
I takt med liberaliseringen av kapitalmarkmarknaderna under 70-80 talet har 
kapitalmarknaderna kommit att bli mer och mer integrerade med varandra. Avregleringarna 
under 70-80 talet gjorde det möjligt för internationellt kapital att flöda fritt vilket påverkade 
såväl aktiviteten på respektive inhemsk kapitalmarknad som risken i att äga värdepapper. 
Genom en ökad aktivitet och större ägarspridning förbättrades likviditeten och möjligheten att 
såväl köpa som att avyttra sina placeringar. Investerare var inte längre bundna i samma höga 
grad som tidigare till de nationella marknadsplatserna utan kunde diversifiera sina portföljer 
och minska risken. Då risken sprids på fler aktörer minskar risken och därmed minskar 
avkastningskravet som resulterar i en lägre kapitalkostnad. Företag som söker sig till 
internationella marknadsplatser och anpassar sig till de lokala kraven från myndigheter och 
marknadsplatser lyfter bort många av de hinder som internationella investerare ser i samband 
med en investering internationellt.  Minskade barriärer för företag som noterar sig 
internationellt innebär lägre risk och en lägre kapitalkostnad vilket renderar i ett högre 
marknadsvärde. Studier har visat att den minskade segmenteringen på kapitalmarknaderna i 
form utav en internationell notering har reducerat kapitalkostnaden med så mycket som upp 
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till 42 %5. Vilket visar på att kapitalmarknadernas liberalisering har en positiv effekt på såväl 
värde som risk för företag och investerare. 
 
Andra studier har funnit liknande resultat av företag som noterar sig internationellt. Företag 
från mer segmenterade kapitalmarknader som noterar sig internationellt resulterar i en positiv 
effekt på aktiepriset och en reducerad kapitalkostnad i samband med noteringen6. Resultatet 
förklaras av en större aktieägarspridning, ökad synlighet och en minskad risk då företaget 
verkar på en mer likvid och genomlyst marknadsplats.7    
 
ADR-Program 
 
ADR är en förkortning för American depositary receipt. En ADR är ett certifikat som 
representerar en underliggande aktie i ett utländskt bolag. En ADR visar att det är ett 
Amerikanskt certifikat som omfattas av det amerikanska regelverket och att det är registrerat 
hos SEC. Vidare är det ett dollarbaserat certifikat vilket gör att certifikatet handlas för dollar 
och eventuella utdelningar utbetalas i dollar. En ADR fungerar därför som en amerikansk 
aktie men dess underliggande värde styrs precis som med vanliga aktier av det utländska 
företagets förehavanden. Skillnaden ligger i att priser kvoteras i dollar. En ADR minskar inte 
valutarisken eftersom utdelningar skall konverteras till den lokala valutan.  
 
Ett ADR är ingen riktig aktie utan ett certifikat som kan representera en eller flera aktier i ett 
utländskt företag. Certifikaten handlas oftast av en depositionsbank. 
 
Det finns i princip tre olika nivåer av ADR. Nivå 1 handlas på OTC marknaden. Nivå 2 
handlas på marknadsplatser som Nasdaq, NYSE och AMEX. Nivå två används oftast av 
företag som söker förbättra likviditeten och nå en ökad synlighet bland investerare8. Vidare 
resulterar en nivå två notering i att företag måste anpassa sin redovisning enligt GAAP och 
anpassa sig efter de specifika krav som marknadsplatsen ställer på företag som är noterade. 
 
Skillnaden mellan nivå 2 och 3 är att företag använder befintliga aktier vid en nivå 2 notering 
medan nivå 3 innebär att nya aktier bjuds ut till investerare. Flera av de svenska företagen i 
undersökningen har nivå 1 ADR-program i USA vilket gör en kortare beskrivning av ADR 
nödvändig för den fortsatta läsningen. 
 
Motiv till sekundärnoteringar. 
 
Motiven för företag att notera sig internationellt kan delas in i två kategorier. Först är det 
motiv av finansiell karaktär och vidare har man funnit motiv relaterade till marknadsföring. 
Nedan presenteras först finansiella motiv och sedan behandlas de marknadsföringsmässiga 
motiven med referenser till vad tidigare studier funnit för motiv. 
 
 
 

                                                 
5Market segmentation and cost of capital, vihang.. 
6The effects of market segmentation and investor recognition on asset prices: Evidence from foreign stocks 
listing in United states, Stephen R. Foerster and G. Andrew Karolyi, Journal of finance, vol, no 8, June 1999.  
7 Ibit. 
8 Market segmentation and the cost of capital in international equity markets, Vihang R. Errunza and Darius P. 
Miller, Journal of financial and quantitative analysis, vol 35, nr 4, Dec 2000. 
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Finansiella motiv 
 
Ett av de främsta motiven med internationella noteringar är kapitalanskaffning. Motiven till 
kapitalanskaffningen kan vara kopplade till nyinvesteringar för att skapa tillväxt eller att 
befintliga aktieägare vill sälja ut sin del av företaget. Genom att notera sig på ytterligare 
marknadsplatser har en rad tidigare studier visat på en positiv effekt på aktiekursen. 
Förklaringar till den positiva utvecklingen kan vara att företag inte erhåller en korrekt 
värdering på den nationella kapitalmarknaden eller att en viss bransch värderas högre av en 
annan kapitalmarknad. Förklaringen till den positiva effekten på aktiekursen är annars starkt 
relaterad till företagets kapitalkostnad. Genom att sprida ägandet av aktien förbättras 
omsättningen och risken minskar vilket har tagit sig uttryck i en minskad köp och sälj spread 
på aktien. Vidare försvinner valutarisken för de investerare som tidigare handlade i aktien på 
företagets hemmamarknad. Minskad risk reducerar kapitalkostnaden genom ett lägre 
avkastningskrav på eget kapital vilket sänker företagets Betavärde. Ett lägre Betavärde 
reducerar kapitalkostnaden och höjer därmed företagets värde och priset på aktien.9
 
Ett annat motiv är att en notering på en internationell marknadsplats ger företaget en naturlig 
tillgång till dess kapitalmarknad. Genom noteringen etableras en kontakt med de finansiella 
aktörerna i värdlandet. Finansiella motiv för internationella noteringar är även kopplade till 
sammanslagningar och förvärv. Om företag expanderar via förvärv och har för avsikt att 
använda egna aktier som betalningsmedel måste både köparen och säljaren var noterade på 
samma marknadsplats.10 Andra studier har funnit att ett av de starkaste motiven för 
europeiska företag att notera sig på den amerikanska marknaden är starkt relaterad till 
företagens framtida förvärv.11 Genom noteringen erhåller man ett betalningsmedel i form av 
egna aktier i den lokala valutan. Resultatet blir en underlättning vid köp för det säljande 
företagets aktieägare att avyttra sina aktier och ta ställning till det köpande företagets 
finansiella ställning då redovisning och rapportering är anpassad efter amerikanska krav. En 
internationell notering kan därför ur en förvärvsstrategisk synvinkel vara motiverad.  
 
Ytterligare finansiella motiv är kopplade till incitamentsprogram för internationella 
medarbetare. Företag idag är mer eller mindre globala i sin organisationsform vilket gör att en 
notering internationellt kan underlätta för olika varianter av incitamentsprogram. En notering 
internationellt underlättar möjligheterna för anställda runt om i världen att omsätta sina aktier 
och optioner i sin egna lokala valuta på den egna marknadsplatsen. 
 
Marknadsföringsmotiv 
 
En internationell notering kan resultera i en förbättrad marknadsföring för företaget på den 
internationella marknaden. Då företaget är noterat på en internationell marknadsplats leder det 
till ett ökat intresse för företaget från nya investerare och analytiker på den specifika 
marknaden.12 Då antalet aktieägare bli fler internationellt ökar intresset och kraven på 
informationsåtergivning om företaget. Studier har visat att en notering på New York Stock 
                                                 
9 “The geography of equity listing: Why do companies list abroad?”. Pagano, Marco, Röell, Ailsa and Zechner, 
Josef, The journal of finance, Nr: 6, 2002. 
 
10 Ibid. 
11 “Cross-listings and M&A activity: Transatlantic Evidence”Tolmunen, Pasi, Torstila, Sami, Financial 
management ( Financial Management Association), Spring 2005, Vol 34, Nr 1. 
12 “Discussion of ADRs, Analysts, and Accuracy: Does cross-listing in the United States improve a firms 
information Environment and increase market value?” Leuz, Cristian, Journal of accounting research, Vol 
41,Nr:2, Maj 2003. 
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Exchange (NYSE) eller London Stock Exchange (LSE) resulterar i att fler analytiker följer 
och handlar i företagets aktier vilket gör aktien mer likvid. Vidare har man funnit att en 
notering även leder till ökad medial exponering i form av fler tidningsartiklar om företaget på 
den specifika marknaden.13 Företag erhåller PR då intresset från nationella medier att bevaka 
företaget ökar vid en notering. PR och ökad synlighet är en av de främsta fördelarna som en 
internationell notering för med sig enligt europeiska företagsledare.14  
 
Företaget stärker sin profil på marknaden genom en ökad synlighet och intresse från 
investerare och press. Det ökande intresset kan få effekter på produktförsäljningen på den 
specifika marknaden. Individer på den specifika marknaden möter företaget oftare genom 
press och media. 
 
Val av marknadsplats 
 
Tidigare studier som behandlar vilka faktorer som är avgörande för val av marknadsplats har 
främst identifierat de här faktorerna: 
 

1. Kraven på informationsåtergivning. 
2. Redovisningsregler. 
3. Grad av export till ett specifikt land. 
4. Industritillhörighet 
 

Flertalet studier har funnit att kraven på informationsåtergivning är en avgörande faktor för 
var företag väljer att notera sig. Flertalet av studierna har jämfört olika marknadsplatsers 
informations och rapporteringskrav och jämfört med antalet nya internationella noteringar på 
respektive marknadsplats. Resultatet av studierna har visat att de marknadsplatser med lägre 
krav på informationsåtergivning attraherar fler internationella noteringar i förhållande till de 
med höga krav på informationsåtergivning. 15 Resultatet av studien pekar på att europeiska 
marknadsplatser historiskt haft lättare att locka till sig internationella noteringar då en del av 
de europeiska marknadsplatserna inte har samma krav på informationsåtergivning som 
amerikanska marknadsplatser.  

 
En annan forskningsrapport som studerar den geografiska fördelningen av internationella 
noteringar har dock funnit att fler Europeiska företag noterar sig i USA än vad USA baserade 
företag noterar sig i Europa. Resultatet kan tolkas som att en förändring i noteringsmönstret är 
på intågande då de amerikanska marknadsplatserna historiskt haft höga krav på 
informationsåtergivning och historiskt inte lockat lika många internationella noteringar som 
sina europeiska motsvarigheter.16  

 
Skillnader i redovisningsregler mellan olika länder har visat sig ha stor påverkan på var man 
väljer att notera sig. Stora skillnader i redovisningskraven mellan länder reducerar 

                                                 
13 “International cross-listing and visibility.” Baker,H, Kent, Nofsinger, John R, Weaver, Daniel, G, Journal of 
financial & quantitative analysis. Sept 2002, Vol 37, Nr 3. 
14 “European managerial perceptions of the net benefits of foreign stock listings.” Bancel, Franck, Mitto, Cusha 
R, European financial management, Jun 2001, Vol 7, Nr 2. 
15 Financial disclosure levels and foreign stock exchange listing decisions. Journal of international financial 
management and accounting. Vol 4 Nr: 2 1992. 
16 The geography of equity listing: Why do companies list abroad?”. Pagano, Marco, Röell, Ailsa and Zechner, 
Josef, The journal of finance, Nr: 6, 2002. 
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sannolikheten för en framtida notering då kostnaderna för att anpassa redovisningen i många 
fall är hög. Däremot ökar sannolikheten för en internationell notering för de företag som lever 
med en hög kravbild i redovisningen att notera sig på en marknad med lägre krav.17  
Andra studier har vid sidan av kraven på informationsåtergivning funnit att graden av export 
till ett specifikt land påverkar företagets val av marknadsplats. Ifall företag har en stor andel 
av sin export knuten till ett specifikt land ökar sannolikheten för att en notering sker där.18 
Noteringen ger ökad trovärdighet gentemot inhemska kapitalmarknaden och resulterar i en 
ökad exponering mot konsumenter av företagets produkter.  

 
Företagens relativa storlek på den inhemska kapitalmarknaden är ytterligare en av faktorerna 
som påverkar valet att notera sig internationellt. Ifall företaget har en betydande andel av 
aktiemarknaden på sin hemmamarknad ökar sannolikheten till notering. Förklaringen ligger i 
att den egna kapitalmarknaden inte är tillräcklig för företagets framtida kapitalbehov.19  
Framtida nyemmisioner riskerar att inte fulltecknas. 

 
Kulturella likheter såsom likheter i språk och affärskultur har också visat sig ha en viss 
påverkan på val av marknadsplats. Geografiska närheten har även den en viss påverkan på 
noterings val. Korta avstånd gör det enklare att kontinuerligt besöka internationella 
investerare och upprätthålla en god och personlig kommunikation mellan företag och 
investerare.20

 
Ytterligare faktorer som påverkar valet av marknadsplats är företagens industritillhörighet. 
Vissa marknadsplatser är mer eller mindre nischade på speciella typer av företag. Toronto 
stock Exchange rymmer exempelvis flertalet företag verksamma inom gruv och metall.21 
Nasdaq är det naturliga valet av marknadsplats för internationella teknologiföretag o s v. 
Studier har visat att företag har en tendens att söka sig till marknadsplatser där likasinnade 
företag redan är noterade.22  

 
Kostnader för internationella noteringar 
 
Kostnaderna för en internationell notering är varierande beroende på vilken marknadsplats 
som företagen väljer att notera sig på. Oberoende av vilken marknadsplats som väljs så 
uppstår en initial kostnad för själva noteringsansökan och den process som fortgår fram till 
själva noteringen. Därefter tillkommer årliga avgifter till marknadsplatsen för noteringen och 
kostnader vid eventuella nyemmisioner. Dessa kostnader är dock relativt små. Den absolut 
största kostnadsposten relaterad till internationella noteringar är kostnaden för administration.  
Då kraven på noterade företag skiljer sig åt mellan olika marknadsplatser är kostnaderna 
därför varierande. Redovisningskostnader, krav på informationsåtergivning och legala 

                                                 
17 “Foreign stock listings: Benefits, costs and the accounting policy dilemma” Biddle, Gary and Saudagaran, 
Shahrohk, Accounting Horizons, Sep 91, Vol 5, Nr 3. 
18 “Foreign listing location: A study of MNCS and stock exchanges in eight countries”., Saudagaran, Shahrohk, 
Biddle, Gary, Journal of international business studies, 1995, Vol 26, Nr 2. 
19 “An Emphirical study of selected factors influencing the decision to list on foreign stock exchanges”, 
Saudagaran, Shahrohk, Journal of international business studies, 1988, vol 19, Nr 1. 
20 . “Foreign listing location: A study of MNCS and stock exchanges in eight countries”., Saudagaran, Shahrohk, 
Biddle, Gary, Journal of international business studies, 1995, Vol 26, Nr 2. 
 
21 www.TSX.com 
22 Se not 20. 
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kostnader är de absolut största kostnadsposterna förknippade med en internationell notering.23 
Justeringar i redovisningen för att möta lokala krav och regelverk är oftast kostsamma 
processer för företag som vill notera sig. Anpassningen till den amerikanska marknaden och 
GAAP 24redovisningen innebär oftast höga kostnader. I en studie fann man att kostnaderna för 
ett medelstort Brittiskt eller Japanskt företag att anpassa sin redovisning enligt GAAP 
renderade kostnader på minst 1 miljon dollar.25

 
Vidare är kraven på informationsåtergivningen varierande mellan marknadsplatser vilket 
påverkar kostnaderna. Skillnader i informationsåtergivning mellan sin primärnotering och 
sekundärnotering resulterar i merkostnader då material måste produceras och redovisas. 
Kostnaden uppstår så klart inte om ett företag från en marknadsplats med höga krav på 
informationsåtergivning noterar sig på en marknadsplats med lägre 
informationsåtergivningskrav. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
23 Foreign stock listings:Benefits, costs and the accounting policy dilemma. ” Biddle, Gary and Saudagaran, 
Shahrohk, Accounting Horizons, Sep 91, Vol 5, Nr 3. 
 
24 GAAP (Generally accepted accounting principles).  
25 “Foreign stock listings:Benefits, costs and the accounting policy dilemma.” Biddle, Gary, Saudagaran, 
Shahrohk, Accounting Horizons, Sep 1991, Vol 5, Nr 3. 
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Empiri 
 
Empiri delen inleds med två diagram som visar de svenska företagens noteringar och 
avnoteringar från internationella marknadsplatser under tidsperioden 2000-2005. Diagram ett 
är en sammanställning av de svenska företag på stockholmsbörsens A-lista som under 
undersökningsperioden genomfört noteringar respektive avnoteringar. Vidare redovisas de 
företag från A-listan som idag innehar en notering och som innehaft noteringen längre än 
undersökningsperioden. D v s noteringen har skett tidigare än vald undersökningsperiod. 
Slutligen redovisas företagens nuvarande internationella noteringar. 
 
Diagram två visar noteringshistoriken för de svenska företagen på Stockholmsbörsens O-lista. 
 
Empiri delen fortsätter med en redovisning av de intervjuer som genomförts under arbetets 
gång. Redovisningen av intervjuerna är en sammanställning av den data som erhölls i 
samband med intervjuerna. 
 
Noteringshistorik 
 
Diagram 1. 
 
 
A-listan 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2005-10-30

AstraZeneca AB London, NYSE

Nordea AB Helsing, Köpenha

Sandvik AB  London ADR i USA

SASgroup AB Köpenh, Oslo

Scribona AB  Oslo  Oslo

Scania AB  NYSE

Skandia AB  Köpenhamn  Frankfurt London, Helsing

SKF AB  Nasdaq, Zurich  Paris  London ADR i USA

Swedish match AB  Nasdaq

TeliaSonera AB  Nasdaq Nasdaq Helsingfors

Volvo AB  Tokyo  Bryssel  Frankf, London Nasdaq
Dussel, Hambu

Electrolux AB Nasdaq London, ADR i USA

Ericsson AB Nasdaq, London

Atlas Copco Frankf, London ADR i USA

SCA AB London otc, ADR USA

BOLIDEN AB Toronto Toronto

Förklaringar av diagram
Rött= Avnoteringar
Gult= Nynoteringar  
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Diagram 2.  
 
 
O-Listan 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2005-10-30

BIACORE International AB Avnot Nasdaq

Iconmedialab AB Not Amsterdam Amsterdam

MTG AB Avnot Nasdaq

TELE 2 Avnot Nasdaq

 
 
 
Resultat av noteringshistorik. 
 
Resultatet från den första undersökningen av svenska företags noteringshistorik visar att det 
under vald undersökningsperiod är vanligare bland svenska företag att avnotera sig än att 
notera sig på en internationell marknadsplats. 
 
Antalet avnoteringar som kan utläsas ur diagrammen uppgår till 21 stycken medan antalet 
noteringar endast uppgår till 4 stycken. En del företag har varit mer aktiva än andra avseende 
avnoteringar. Företag som SKF och Volvo har avnoterat sig från 4 respektive 6 
marknadsplatser under undersökningsperioden. Vidare visar diagrammen att 16 av de 21 
avnoteringarna skedde under åren 2003-2004. 
 
Ett annat mönster som går att utläsa ur diagrammet är att antalet internationella noteringar har 
varit och är vanligare bland de svenska företag som är noterade på A-listan.  
 
Vidare går det ur diagrammen att utläsa att det idag är nio svenska företag som innehar en 
officiell notering på en internationell marknadsplats. Företag med nivå 1 ADR (American 
depositary receipts) innehar ingen formell notering på någon marknadsplats och räknas därför 
inte med bland de nio. 
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Sammanställning av intervjuer. 
 
Motiv till utlandsnoteringar. 

 
De svenska företagen som omfattas av denna undersökning visar på skiftande motiv till sina 
utlandsnoteringar. Företag som Boliden och Biacore anger att de främsta motiven var knutna 
till värderingsperspektivet. De ansåg vid tidpunkten för utlandsnoteringarna att aktierna var 
för lågt värderade. Genom noteringarna på Toronto respektive Nasdaq hoppades man på att få 
en mer rättvis värdering av aktien. Den mer rättvisa värderingen skulle nås genom att de 
respektive marknadsplatserna hade/har större erfarenhet av att värdera och följa företag 
verksamma inom bioteknik och gruvindustrin. 
 
Boliden anger också att noteringen kan ses ur ett strategiskt perspektiv. En notering 
internationellt kan underlätta vid framtida förvärv och kapitalanskaffning. 
 
Företag som SAS och Nordea måste ses ur ett annat perspektiv för att förstå deras motiv till 
utlandsnoteringar. SAS ägs till 50 % av den svenska, norska och danska staten och 2001 slogs 
de tre nationella moderbolagen ihop och bildade SAS AB med en gemensam aktie noterad på 
respektive marknadsplats. SAS anger också att verksamhetens starka förankring i de 
skandinaviska länderna ligger till grund för noteringarna. 
 
Nordea har vuxit fram genom sammanslagningar och förvärv. Nordbanken slogs samman 
med finska Merita banken som då var noterad i Helsingfors vilket resulterade i att det nya 
bolaget kom att vara fortsatt noterad i Helsingfors. Vidare förvärvade man danska Unibank 
som var noterad i Köpenhamn och då betalningen skedde med egna aktier kom det nya 
bolaget att inneha noteringar i Stockholm, Köpenhamn och Helsingfors. Idag har Nordea en 
stor aktieägarspridning i de tre skandinaviska länderna och verksamheten är starkt knuten till 
de tre länderna vilket motiverar noteringarna. 
 
 SKF anger att motiven till utlandsnoteringarna främst är kopplade till SKF tillväxtstrategi. 
Genom noteringar på flera marknadsplatser har SKF införskaffat kapital som sedermera 
använts för förvärv av företag på den specifika marknaden. Noteringen på Nasdaq var bara en 
finansieringsfråga och var inte knuten till något direkt förvärv. 
 
Sandvik, Scania och AtlasCopco anger att de främsta motiven för deras respektive 
internationella noteringar var kopplade till att man från företagens sida ville sprida ägandet av 
aktien internationellt. Genom internationella noteringar hoppades man nå stora investerare 
som koncentrerar sin handel till de stora marknadsplatserna som London och NYSE. Genom 
noteringen i London skulle Sandvik få en tydligare profil och en mer naturlig plattform för att 
nå internationella investerare. Scania angav att en större aktieägarspridning skulle försvåra 
eventuella uppköp då aktien handlas och innehas av fler aktörer. 
 
Motiv till avnoteringar från internationella marknadsplatser. 
 
I de genomförda intervjuerna framgår att avnoteringarna som genomförts under 
undersökningsperioden främst är kopplade till den låga handeln i aktien på den internationella 
marknadsplatsen. Samtliga företag i undersökningen som genomfört avnoteringar anger just 
likviditeten i aktien som den enskilt viktigaste förklaringsvariabeln. I intervjuerna har det 
framgått att handeln i aktien har koncentrerats till den marknadsplats som uppvisar störst 
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omsättning vilket har varit där företaget varit primärnoterade. Resultatet är naturligt då 
investerare främst handlar i aktien där handeln är som störst. En högre omsättning på aktien 
innebär att det blir enklare för en investerare att gå in och ur en position d v s att avyttra eller 
köpa aktien och därmed minskar risken. Likviditeten är viktig för investerare för att dessa 
snabbt skall kunna justera sina portföljer. 
 
Flera företag bland annat Biacore och Sandvik anger även att kostnaderna för noteringarna 
haft en inverkan på deras beslut att avnotera sig. I Sandviks fall så höjde Londonbörsen sina 
avgifter för noteringen kraftigt vilket påverkade Sandviks val att avnotera sig. Sandvik ansåg 
då att kostnaden för att vara noterad översteg nyttan. Biacore angav även de att kostnaden för 
noteringarna haft en inverkan på deras beslut att avnotera sig. Biacore var tidigare noterade i 
USA och Nasdaq. Regelverken och redovisningskraven i USA var alltför tids och 
kostnadskrävande enligt Biacore i förhållande till vad man fick ut av noteringen. 
 
Motiv för val av marknadsplats. 
 
Intervjuerna syftade även till att ta reda på vilka faktorer som är avgörande för var svenska 
företag väljer att notera sig. Motiven visade sig vara skilda även om vissa företag angav 
liknande motiv. Företag som Biacore och Scania angav bland annat att den specifika 
tidsperioden varit viktig för var man genomförde sin notering. Marknadsplatsen ansågs vid 
noteringstillfället som den hetaste marknadsplatsen i form av medial uppmärksamhet. Biacore 
som är verksamma inom bioteknik angav även att Nasdaq var det naturliga valet för ett 
bioteknikföretag vid tidpunkten för noteringen. Nasdaq består av en mängd teknologiföretag 
och en notering där skulle underlätta jämförelsen med andra liknande företag. Vidare menade 
Biacore att ägarstrukturen vid tidpunkten för noteringen även den haft en inverkan på valet av 
marknadsplats. Biacore ägdes av Pharmacia vilket i grunden är ett amerikanskt företag. 
 
Bolidens val av marknadsplats är även den precis som Biacore knuten till företagets 
verksamhetsinriktning. Boliden är verksamma inom gruvteknik och Torontobörsen rymmer 
ett flertal av världens stora gruvkoncerner. En notering i Toronto skulle ge Boliden en mer 
rättvis värdering och underlätta jämförelsen med andra företag inom gruvteknik. 
 
Företag som SKF, Nordea och SAS angav vid intervjuerna att det aldrig direkt var frågan om 
något val av marknadsplats. SKF noterade sig internationellt för att finansiera förvärv och 
noteringarna skedde främst i samband med förvärv och kapitalanskaffning på respektive 
marknad. SAS utlandsnoteringar kom till genom en sammanslagning av tre företag som var 
noterade på respektive marknadsplats, genom sammanslagningen bildades ett företag som 
kom att vara noterad vid tre marknadsplatser. Nordea gjorde heller inga direkta val eftersom 
deras noteringar i Helsingfors och Danmark är kopplade till förvärv och sammanslagningar. 
Såväl SAS som Nordea har en stor del av sin verksamhet knuten till de länder där de idag är 
noterade. 
 
AtlasCopcos val av internationell marknadsplats var kopplad till företagets verksamhet och 
det faktum att London och Frankfurt var och är viktiga internationella marknadsplatser. 
Sandvik motiverade sitt val av London med att man vid tidpunkten för notering ansåg att 
London skulle utgöra en bra bas för att kunna sprida aktien och på ett effektivt sätt nå 
internationella investerare.   
 
 
 

 17



Analys 
 
Analysen syftar till att sammanställa och att koppla ihop empiri och teori delen.26 I 
teoriavsnittet redogörs för vad tidigare studier inom området funnit för förklaringar till 
företagens noteringsbeteenden. I teori delen urskiljs två skilda motiv till varför företag väljer 
att notera sig internationellt. Motiven är främst finansiella och marknadsföringsmässiga.  
 
Motiv till notering 
 
I sammanställningen av motiven bland svenska företag kan en rad likheter med tidigare 
studier fastställas. De främsta motiven för att notera sig internationellt bland svenska företag 
tycks efter sammanställningarna av intervjuerna vara av finansiell karaktär. Noteringarna har 
skett för att finansiera förvärv, få en större aktieägarspridning, erhålla en bredare bas för 
framtida kapitalanskaffning och erhålla en mer rättvis värdering av marknaden. De svenska 
företagens motiv till internationella noteringar uppvisar därmed stora likheter med vad 
tidigare internationella studier pekat på.  
 
De marknadsföringsmässiga motiven för utlandsnoteringar är inget som de svenska företagen 
framhållit som en av de viktigaste aspekterna med en utlandsnotering. Mer får jag känslan 
efter alla intervjuer att den ökade synligheten på den marknad där man noterar sig är något 
som kommer av själva noteringen och inte att man från företagets sida motiverat noteringen 
med att man eftersträvar större synlighet på den specifika marknaden. Först och främst tycks 
det som att noteringarna varit ett led i en finansiering och tillväxtstrategi från företagens sida. 
 
Företag som Biacore och Boliden angav som motiv att en internationell notering skulle ge en 
mer rättvis värdering av företaget vilket går i linje med diskussionen i teoriavsnittet om en 
internationell noterings effekt på kapitalkostnaden. En internationell notering resulterar i en 
större aktieägarspridning vilket gör att fler handlar med aktien och därmed påverkas 
likviditeten i aktien. Genom en internationell notering har tidigare studier visat på en minskad 
kapitalkostnad till följd av en reducerad risk. Att kapitalkostnaden sjunker påverkar värdet 
och aktiekursen positivt27. 
 
Andra företag såsom Sandvik och Scania pekade på att en större aktieägarspridning var de 
viktigaste motiven för en internationell notering. Att sprida ägandet internationellt och att vara 
noterad på flera marknadsplatser innebär att den framtida kapitalanskaffningen påverkas 
positivt. Man har från företagets sida en naturlig koppling till ett flertal kapitalmarknader 
genom sina noteringar. Företag som SAS och Nordea angav att det var en av fördelarna med 
att vara noterad på ett flertal marknadsplatser.  
 
SKF, Nordea och SAS motiv till internationella noteringar går i linje med de finansiella motiv 
som tidigare studier funnit28. Dessa tre företag angav vid intervjuerna att ett flertal av deras 
noteringar skett till följd av att företagen förvärvat och genomfört sammanslagningar med 
företag noterade på an annan marknadsplats än sin egen. Nordea förklarade sin frånvaro på 
den norska börsen med att förvärvet av norska Kreditkassan skett med kontanta medel medan 
köpet av Danska Unibank skett med egna aktier. 
                                                 
26 Backman, Jarl, Rapporter och uppsatser, Studentlitteratur, 1998, sid 29. 
27 “The geography of equity listing: Why do companies list abroad?” Pagano, Marco, Röell, Ailsa and Zechner, 
Josef, The journal of finance, Nr 6, 2002. 
28 “Cross-listings and M&A activity: Transatlantic evidence.” Tolmunen, Pasi, Torstila, Sami, Financial 
management, spring 2005, Vol 34, Nr 1. 
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Sekundära motiv bland de svenska företagen var t e x ökad synlighet gentemot internationella 
investerare. Sandvik och Scania ville få en större aktieägarspridning och främst Sandvik 
angav att noteringen var ett sätt att få tillgång till stora globala aktörer som främst handlade på 
de stora marknadsplatserna. Motivet att nå internationella investerare kanske inte gäller idag 
då kapitalmarknaderna är mer eller mindre globala och inte alls lika segmenterade som för ett 
tiotal års sen. Den ökade synligheten är något som kommer med en internationell notering 
men tolkar man vad de svenska företag som avnoterat sig säger så tycks den ökade 
synligheten inte rendera i någon ytterligare handel på den specifika marknadsplatsen. 
Däremot påpekar bland annat företag som AtlasCopco att handeln i aktien på 
Stockholmsbörsen ökat markant och så även det internationella ägandet i företaget även efter 
avnoteringarna. Om det skall tolkas som att AtlasCopcos utlandsnoteringar bidragit till att 
lyfta handeln och intresset från internationella investerare är inget som denna studie har för 
avsikt att fastställa men det är en intressant aspekt att beakta ifall man tittar på internationella 
noteringar.  
 
Valet av marknadsplats 
 
I intervjuerna framgick det att valet av marknadsplats i ett flertal av fallen inte var några 
direkt medvetna val. SKF noterade sig främst ur ett finansiering och förvärvsperspektiv. 
Boliden och Biacore angav värderingsfrågan och branchtillhörighet som förklaringsvariabler 
till varför de valde sina respektive marknadsplatser. De svenska företagen tycks därmed i 
enlighet med vad tidigare studier fastställt ha en tendens att söka sig till marknadsplatser där 
likasinnade företag är noterade främst för att underlätta jämförelser och få en mer rättvis 
värdering29. Boliden angav bland annat att valet av Toronto till viss del berodde på att 
analytikerna som följer Torontobörsen har en större expertis och erfarenhet vad gäller att 
värdera gruvföretag. Biacore angav en liknande förklaring av sitt val av Nasdaq som 
marknadsplats. 
 
I en del fall angavs tidens tecken som en av förklaringsvariablerna till valet av marknadsplats 
vilket enligt min mening var förvånande. Att valet av marknadsplats styrs av vad som är ett 
hett alternativ för stunden istället för en noggrann rationell utvärdering av respektive aktuell 
marknadsplats känns inte logiskt men begrundar man alla avnoteringar som genomförts under 
de senaste åren så är det kanske inte föga förvånande.  
 
Sandvik och Scania ansåg att London respektive NYSE skulle utgöra goda plattformer för att 
nå internationella investerare. Scania tittade på ett flertal marknadsplatser och valde den 
marknadsplats som visade på en hög omsättning över en lång tid. I intervjuerna var en av 
frågorna ifall företagen genomfört några utvärderingar av olika marknadsplatser innan valet 
av marknadsplats. Förvånande var att man i flera fall inte gjort några direkta utvärderingar av 
marknadsplatserna innan sitt val utan att valet av marknadsplats styrts av andra faktorer såsom 
ägarstruktur, branchtillhörighet osv. SAS med sitt stora statliga ägande bidrar säkerligen till 
att SAS idag är noterade på tre skandinaviska marknadsplatser. Vidare är Nordeas 
ägarstruktur och stora aktieägarspridning säkerligen en av huvudorsakerna till att Nordea 
återfinns i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. Att Nordea och SAS är representerade på 
vardera tre skandinaviska marknadsplatser påverkas säkert även av närheten till 
marknadsplatserna och kulturella likheter. Även informationskraven mellan de skandinaviska 
marknadsplatserna påverkar troligen att man idag är noterade där. Informationskraven är 
                                                 
29 “Why do companies list abroad? A survey of the evidence and its managerial implications.”Karolyi, G 
Andrew, Financial markets, institutions & instruments, Feb 1998, Vol 7, Nr 1. 
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relativt lika vilket gör att noteringarna inte blir särskilt tidskrävande då information skall 
presenteras på alternativa vis.  
 
I teorin om vilka faktorer som är avgörande för val av marknadsplats framgår det att 
informationskraven är en viktig aspekt när företag väljer marknadsplats. Bland de svenska 
företag i undersökningen som valt marknadsplats framgår det inte att informationsplikten varit 
någon avgörande faktor vid val av börs. Däremot påpekar företag som Biacore, Nordea och 
Sandvik att USA med främst Nasdaq och NYSE inte utgör ett lockande alternativ på grund av 
den höga kravbilden vad avser informationsåtergivning. Biacore avnoterade sig från Nasdaq 
främst på grund av den låga handeln men även kravbilden som omger en USA notering 
påverkade beslutet. Boliden som trots sin låga handel i Toronto fortfarande är noterade där 
angav att informationskraven var i stort sett detsamma som kraven från Stockholmsbörsen 
vilket resulterar i att noteringen inte kräver några större administrativa åtgärder.   
 
Den faktor som jag kan utläsa som den viktigaste för svenska företag vid val av 
marknadsplats även om den inte uttrycks i alla intervjuer är var företagen har delar av sin 
verksamhet placerad. Företag som Nordea, SAS, Boliden och SKF har delar av sin 
verksamhet lokaliserad till de länder där de noterade sig. Även Sandvik och AtlasCopco i viss 
mån hade delar av sin verksamhet knuten till de länder där de noterade sig. Jag tycker mig 
kunna se i enlighet med tidigare teori att företag noterar sig där man på ett eller annat sätt har 
en naturlig koppling till landet genom exempelvis produktion. Att notera sig gör att företagen 
får en naturlig tillgång till det specifika landets kapitalmarknad och en ökad medial 
exponering som en notering för med sig. 
 
Avnoteringar 
 
De svenska företagens avnoteringar har sin absolut viktigaste förklaringsgrund i den låga 
handeln som uppvisats på respektive marknadsplats. Att handeln i aktierna varit så låg att 
företagen inte längre kunnat motivera sin notering är inget som företagen verkar ha lagt så 
stor vikt vid. Flertalet av de tillfrågade företagen ser den låga handeln som ett uttryck för den 
mer globala kapitalmarknaden och framväxten av handelssystem som gör det enkelt för 
investerare att handla från alla världens marknadsplatser. Att en internationell notering skulle 
underlätta för att nå stora globala institutioner är inget som verkar gälla idag. Av 
intervjuobjektens svar kan man tolka det som att globala placerare har täckning även för 
mindre marknadsplatser såsom Stockholmsbörsen och därav har nyttan av en internationell 
notering i bemärkelsen att nå större placerare minimerats. Stora institutioner handlar i aktien 
på den marknadsplats där omsättningen på aktien är som störst vilket gör det svårt att uppnå 
några stora handelsvolymer för medelstora svenska företag på internationella 
marknadsplatser. En sekundärnotering leder som det verkar till att det i stort sett endast är 
mindre småsparare som handlar i aktien på sekundärmarknaden medan stora institutioner 
vänder sig till aktiens hemmabörs. En del av intervjuobjekten har lyft fram att en negativ sida 
av avnoteringarna är att man förlorar de institutioner som är begränsade att investera endast i 
företag noterade på den egna marknadsplatsen. Amerikanska pensionsfonder har i vissa fall 
sådana begränsningar i deras investeringsstadgar.  
 
En intressant aspekt som framkom vid intervjuerna var att det i stort sett inte var något företag 
idag som ansåg att en internationell notering kändes aktuell. Flertalet av intervjuobjekten 
menade att en framtida internationell notering inte kunde uteslutas men att döma av svaren så 
fick jag känslan av att man från företagens sida inte såg vidare positivt på sekundärnoteringar. 
En del menade att handeln riskerar att omfördelas och att likviditeten därav försämras andra 

 20



menade att handelssystemen idag inte motiverar ytterligare noteringar. Andra menade att 
internationella noteringar främst i USA är alltför tids och kostnadskrävande. Ytterligare 
internationella noteringar verkade främst vara aktuella ifall man från företagens sida i 
framtiden skulle förvärva på andra marknader.  
 
En annan intressant aspekt var hur marknadsaktörer mottog avnoteringarna och där svarade 
bland annat Scania och Sandvik att reaktionerna i stort sett var obefintliga. Jag trodde på 
förhand att en avnotering kunde mottas negativt av stora marknadsaktörer och betecknas som 
ett mindre misslyckande att man inte attraherat tillräckligt stora investerare som kan hålla 
uppe handelsvolymerna. Men av intervjuerna att döma framgick det att en avnotering inte 
verkar vålla speciellt stor uppståndelse bland investerare vilket i efterhand kan förstås då 
handeln i aktierna på sekundärmarknaderna varit så låg. 
 
Slutsatser 
 
Motiven för svenska företag att notera sig internationellt verkar inte skilja sig nämnvärt från 
de slutsatser som tidigare främst amerikanska studier kommit fram. Motiven för svenska 
företag förefaller i större utsträckning vara av finansiell karaktär och noteringarna har ofta ett 
underliggande expansivt syfte. De marknadsföringsmässiga motiven är ofta sekundära för de 
svenska företag som ingår i undersökningen. 
 
Avnoteringarna som skådats under undersökningsperioden motiveras enhetligt av de 
tillfrågade företagen med att man haft en för låg omsättning i aktien på den internationella 
marknadsplatsen. Bilden verkar mer eller mindre entydig bland de tillfrågade företagen om att 
internationella noteringar är svåra eftersom handeln har en tendens att koncentrera sig till en 
marknadsplats. 
 
Vad avser valet av marknadsplats framkom det i undersökningen att flera av företagen inte 
gjort några direkta val utan att noteringarna varit ett led i en sammanslagning eller tilltänkt 
förvärv på den specifika marknaden. Det var ingen enhetlig bild som framkom vad avser valet 
av marknadsplats. I de fall då regelrätta val görs så verkar de styras av verksamhetens 
inriktning, ägarstruktur och värderingsmässiga skäl.  
 
Diskussion 
 
Slutintrycket jag har erhållit under uppsatsen gång vad avser svenska företags internationella 
noteringar är att det från företagens sida förvånande nog inte verkar vara någon direkt stor 
sak. Vad som förvånade mig var att man från en del företagshåll verkar ha tagit så lätt på 
bland annat valet av marknadsplats. Jag trodde på förhand att man genomförde studier och 
utvärderade olika marknadsplatser men flera av företagen har enligt dem själva inte hamnat i 
några direkta val eller utvärderat flera marknadsplatser innan noteringen. Kanske hade vi sett 
färre antal avnoteringar ifall man från företagens sida mer aktivt utvärderat marknadsplatserna 
innan noteringarna. Visserligen skall man ta i beaktning att merparten av noteringarna varit av 
finansiell karaktär och att man från företagens sida inte direkt haft någon långsiktig plan för 
sin sekundärnotering.  
 
En annan sak som förvånade mig var att känslan jag fick vid intervjuerna var att man från 
företagens sida inte verkade arbeta mer aktivt med sekundärnoteringen för att få en större 
omsättning i aktien. Alla företag arbetade i viss mån mot investerare och genomförde 
roadshows men av alla avnoteringar att döma så har det inte varit tillräckligt för att nå en 
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acceptabel handel. Slutintrycket är att multipla noteringar verkar rendera mer kostnader än 
nytta för flertalet av företagen i ett längre perspektiv i alla fall i den miljö som företagen 
verkar i idag. Den ökade handeln över landsgränser, teknikutvecklingen och harmoniseringen 
av kapitalmarknaderna gör att det idag inte verkar vara av lika stor vikt att vara noterade 
internationellt. De svenska företag som fortfarande har internationella noteringar är ofta av en 
större storleksordning såsom Ericsson eller har en naturlig koppling till andra länder genom 
sin verksamhet och ägarstruktur såsom Nordea och SAS.  
 
Förslag till vidare forskning 
 
Ett intressant uppsatsämne vore att studera kopplingen mellan svenska företag som varit 
noterade internationellt och utvecklingen av internationellt ägande och handel på den egna 
marknadsplatsen. Leder en internationell notering till en större handel på hemmabörsen, och 
till ett större internationellt ägande även efter avnoteringen? AtlasCopco visar på just denna 
utveckling och vid närmare studier tror jag även att liknande resultat bland andra svenska 
företag som varit noterade utomlands går att finna. Skulle det vara på det viset så kan man se 
en internationell notering mer ur ett marknadsföringsperspektiv än ur det finansiella 
perspektiv som främst lyfts fram av svenska företag i den här uppsatsen.  
 
Vore även intressant att studera hur olika marknadsplatser agerar för att locka internationella 
företag till sin marknadsplats, i form av regelverk, informationslättnader o s v. I denna uppsats 
framgick det att Boliden bland annat givits vissa undantag från Torontobörsen just för att 
förenkla sekundärnoteringen.  
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