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Abstract 
When a company are going to be listed at the stock exchange it is called an 
Initial Public Offering, which means that the company gets listed at one of 
the stock exchange lists. This means that the public are allowed to buy 
stocks from the company. The most common reason why the companies go 
public is to get capital for expansion. The attention of IPO’s has increased as 
well as the amount of introductions during the past years. Earlier studies 
have shown that under pricing exist on introductions all over the world. The 
purpose with this study is to examine if under pricing still exists at the IPO’s 
that occurred during 2000-2006 on Stockholm Stock Exchange, and if under 
pricing differentiate between separate sectors. 
 
The study consists of 32 IPO’s, and has examined the stock development on 
different occasions after the introduction. The first day has been examined to 
determine if under pricing has occurred, and when the best occasion to sell 
on the four following days is. Also one year perspective from the IPO has 
been examined to se how the stock develops over a longer period. 
 
This study shows that under pricing still occurs at the IPO’s during the 
examined period with 2,4 percentage. This level is significantly lower than 
earlier studies that have shown under pricing by 11 and 36 percentage after 
the initial day. Under pricing varies between separate sectors but the study 
has not seen any associations to earlier studies, one explanation could be that 
the sector is popular for the time being. One year after the IPO the stocks has 
fallen with 2,9 percentage, this could be considered as a failure from the 
companies point of view. The conclusion is that if you participate in an IPO 
you should sell the stocks the third trading day or keep them for more than 
one year. 
 
Keywords: IPO, new introduction, underpricing, stocks, stock development. 

  



Sammanfattning:  
När ett företag skall introduceras på börsen sker en så kallad Initial Public 
Offering. Det innebär att företaget får en marknadsplats där handel av 
företagets aktier kan ske på någon av Stockholmbörsens handelslistor, vilket 
innebär att allmänheten erbjuds att teckna aktier i bolaget. Det vanligaste 
skälet till att introduceras på börsen anses vara att få tillgång till 
expansionskapital. Intresset för nyintroduktioner och antalet 
nyintroduktioner har ökat de senaste åren. Tidigare studier har visat på att 
underprissättning föreligger vid prissättningen på aktien vid 
nyintroduktionen på världens alla börser. Syftet med uppsatsen är att 
undersöka om det föreligger underprissättning på de nyintroduktioner som 
skett mellan 2000-2006 på Stockholmbörsens listor Large, Medium och 
Small Cap, och om underprissättningen skiljer sig mellan branscher 
 
Studien består av 32 nyintroduktioner och vi har undersökt avkastningen vid 
ett antal tillfällen efter introduktionen. Dels den första dagen för att bedöma 
underprissättningen och dels de fyra följande dagarna för att se vid vilket 
tillfälle det lämpar sig bäst att sälja aktien för att tjäna så mycket som 
möjligt. Även ett år har undersökts för att se hur aktien utvecklat sig på 
längre sikt. 
 
Studien visar att det fortfarande förekommer underprissättning på 
nyintroduktioner under den undersökta perioden med 2,4 procent. Denna 
nivå är betydligt lägre än tidigare studier som uppvisat underprissättningar 
på 11 och 36 procent för första handelsdagen. Underprissättning varierar 
avsevärt mellan branscher men studien har inte kunnat dra några samband 
med tidigare studier, utan skillnaderna branscherna emellan beror antagligen 
mycket på vad som är populärt för tillfället. Ett år efter nyintroduktionen har 
aktierna gått ner 2,9 procent, detta får ses som ett misslyckande från 
företagens sida. Företagen har inte lyckats prestera tillräckligt bra på lång 
sikt. Inte heller har de lyckats hålla uppe intresset för bolaget. Slutsatsen är 
att deltar man i en nyintroduktion och är ute efter att göra ”snabba klipp” är 
det bäst att sälja av aktierna efter den tredje handelsdagen eller behålla på 
längre sikt än ett år.  
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: IPO, nyintroduktion, underprissättning, aktier, aktieutveckling 
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1 Inledning 
I detta inledande kapitel går vi igenom bakgrunden till vårt problemområde, 
vilket leder fram till vår frågeställning och vårt syfte. Därefter presenteras 
de avgränsningar vi valt att göra samt definitioner. 

1.1 Bakgrund 
Det har länge spekulerats i att man kan tjäna stora pengar genom att delta i 
nyintroduktioner, och nu visar finansinspektionens barometer att 
börsnykomlingarna avkastade i snitt 12 procent mer än Stockholmsbörsens 
index efter bara två månader (Sokolow, 2007). 2006 var ett år då intresset för 
nyintroduktioner var stort. Under året introducerades 24 stycken företag och 
detta var en kraftig ökning från åren innan då Stockholmsbörsen bara föll. 
Under året var intresset för nyintroduktioner svalt av förklarliga skäl. 2007 
uppskattas att kunna bli ett hett år vad gäller nyintroduktioner trots den 
börsoro som rådde i början av året. Marknadsbedömare uppskattar att 15-20 
nya bolag kan komma att introduceras under året. Verkstad och detaljhandel 
är de två vanligaste branscherna som står på kö för att få komma in på 
börsen (Almgren, 2007).  
 
När ett företag ska introduceras på börsen sker en s.k. Initial Public Offering 
(IPO). Det innebär att företaget får en marknadsplats där handel av 
företagets aktier kan ske på någon av Stockholmsbörsens handelslistor. Från 
dess att ett beslut om introduktion tas av företagets styrelse till själva 
noteringen sker tar vanligtvis mellan 5-10 månader. Företaget måste uppfylla 
vissa krav för informationsgivning och redovisning som Stockholmsbörsen 
ställer för att få noteras (Omxgroup 1). Försäljningen av aktierna kan ske via 
en mellanhand, en investmentbank. Detta genom två olika typer av kontrakt. 
Antingen genom ett ”firm commitment” kontrakt där investmentbanken 
köper de aktier som företaget vill sälja ut till ett pris som är lägre. På så sätt 
kan investmentbanken ”underwriters” tjäna pengar på mellanskillnaden 
mellan det pris som de betalade och det pris som folk betalar när de tecknar 
en aktie. Hela risken ligger då hos investmentbanken. Det andra kontraktet 
innebär att investmentbanken säljer aktierna direkt åt företaget och får 
provision på varje såld aktie. Här ligger istället risken hos företaget. Detta 
kallas för ”best effort” (Ross, Westerfield & Jaffe sid 538, 2002). 
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Tabellen nedan visar en sammanställning av studier som gjorts om den 
genomsnittliga avkastningen den första handelsdagen vid IPO´s för 32 länder 
gjorda av olika forskare världen över. Underprissättning existerar inte bara i 
Sverige utan i hela världen där det finns en aktiemarknad. Stora variationer i 
underprissättning finns mellan länderna. Anmärkningsvärt är Kina som har 
en genomsnittlig avkastning på 388 %. Den extrema siffran har främst sitt 
ursprung från A-aktier som gått upp flera hundra procent, som dessutom 
bara kan ägas av Kinesiska medborgare (Ross, Westerfield & Jaffe s 542ff.) 
 

Land Antal 
introduktioner

År Genomsnittlig initial 
avkastning 

    
Australien  266 1976-89 11,9 % 
Belgien  28 1984-90 10,1 % 
Brasilien   62 1979-90 78,5 % 
Chile    19 1982-90 16,3 % 
Danmark   29 1989-97 8 % 
Finland  85 1984-92 9,6 % 
Frankrike     187 1983-92 4,2 % 
Grekland    79 1987-91 48,5 % 
Holland   72 1982-91 7,2 % 
Hong Kong   334 1980-96 15,9 % 
Indien  98 1992-93 35,3 % 
Israel  28 1993-94 4,5 % 
Italien  75 1985-91 27,1 % 
Japan  975 1970-96 24 % 
Kanada  258 1971-92 5,4 % 
Kina  226 1990-96 388 % 
Korea    347 1980-90 78,1 % 
Malaysia  132 1980-91 80,3 % 
Mexiko  37 1987-90 33 % 
Nya Zeeland    149 1979-91 28,8 % 
Portugal    62 1986-87 54,4 % 
Schweiz  42 1983-89 35,8 % 
Singapore  128 1973-92 31,4 % 
Spanien  71 1985-90 35 % 
Storbritannien    2133 1959-90 12 % 
Sverige 251 1980-94 34,1 % 
Taiwan    168 1971-90 45 % 
Thailand   32 1988-89 58,1 % 
Turkiet     138 1990-96 13,6 % 
Tyskland  170 1978-92 10,9 % 
USA  13308 1960-96 15,8 % 
Österrike  61 1984-95 6,5 % 
  Snitt 21,5 % 

Tabell 1. Sammanställning av den initiala utvecklingen vid nyintroduktioner 
internationellt 
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1.2 Problemdiskussion 
Som nämnts tidigare så har det blivit allt vanligare förekommande att 
företagens aktier går upp kraftigt vid en nyintroduktion. Ett exempel var i 
december 1999 då Internetkonsulten Cybercom introducerades. Detta bolag 
var ovanligt nog lönsamt till skillnad från många andra IT-bolag under 
samma period. Erbjudandet övertecknades hela 25 gånger. 
Utförsäljningspriset var 62 kr och slutkursen på noteringsdagen var 213 kr. 
Det är en kursuppgång på enorma 244 procent på en enda dag (Blecher, 
2003).  Investerare har blivit väl medvetna om att sånt här kan förekomma, 
även om detta är ett extrem exempel. Detta gör att de ofta spekuleras i 
nyintroduktioner och därför förekommer det investerare som gör kortsiktiga 
placeringar för att göra snabba klipp medan företagen förmodligen vill ha 
investerare som tror på bolaget i ett längre perspektiv och som satsar 
långsiktigt (Alfredsson, 2005). 
 
Det är lätt att tro att företagen underprissätter sina aktier vid en introduktion 
medvetet eftersom att så många studier världen över har visat på 
underprissättning sker i stort sett överallt. De underprissättningsteorier som 
skrivits av bl.a. Ritter kommer med förklaringar till varför det skulle kunna 
vara så vanligt förekommande. Om så är fallet finns risken att även 
kommande introduktioner underprissättas. 
 
Frågorna och problemen kring nyintroduktioner är många vilket gör det till 
ett intressant ämne. Det verkar väldigt lätt att göra snabba vinster vid 
nyintroduktioner. Men ändå vill både säljare och köpare tjäna så mycket 
pengar som möjligt på dessa affärer.  
 
Om introduktionspriset är lägre satt än vad marknaden värderar aktien så går 
företaget miste om potentiellt kapital. Även om företaget förlorar pengar på 
detta kan det få positiva effekter för företaget eftersom att det leda till bra 
publicitet och reklam om aktien stiger kraftig i början. Detta väcker intresse 
för företaget och kan vara en medveten strategi hos många företag. En annan 
aspekt är dock att ju högre pris som sätts vid introduktionen, desto högre risk 
tar företaget att det blir för dyrt och att inte lika många investerare visar 
intresse för introduktionen. 
 
På börsen går det trender där vissa aktier, eller branscher är  mer populära än 
andra för tillfället. I slutet på 90-talet var IT aktier moderna och under 2006 
var oljeaktier populära. Nuförtiden är det miljöteknikbolag som är på modet 
(Alpman, 2007). Det är intressant om man kan se tendenser på samma sätt 
att vissa branscher är mer populära än andra och i så fall oftare 
underprissatta. 
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1.3 Frågeställningar 
Utifrån problemdiskussionen har vi formulerat två frågor som vi finner 
intressanta att titta närmare på. 
 

• Föreligger det underprissättning på de företag som introducerats på  
Stockholmsbörsen mellan 2000 - 2006 och skiljer det sig mellan 
olika branscher?  

 
• Hur har de nyintroducerade aktierna utvecklats upp till ett år?  

 

1.4 Syfte 
Vårt huvudsyfte är att undersöka de initiala kursförändringarna, om det 
föreligger underprissättning på de nyintroduktioner som har gjorts och om 
underprissättningen skiljer sig mellan branscher. Vi har även undersökt hur 
de nyintroducerade aktierna utvecklats upp till ett år. 
 

1.5 Avgränsning 
Undersökningen är avgränsad till den Svenska marknaden och 
Stockholmsbörsens listor (Large, Medium och Smallcap) från 2000 till 2006. 
Vi har granskat kursförändringen jämfört med noteringspriset den första, 
andra, tredje, fjärde, femte, tionde och den tjugonde handelsdagen, tre 
månader, sex månader och slutligen ett år.  Detta gör vi för att se hur aktien 
utvecklas de första dagarna men även för att se vilken utveckling aktien har 
haft på längre sikt. 
 
Vi har även valt att avgränsa oss från de introduktioner som varit byten från 
mindre eller onoterade listor, avknoppningar från andra börsnoterade bolag 
och bolag som redan varit noterade på en börs i ett annat land.  
 
Att vi har valt att undersöka nyintroduktioner från 2000 gjorde vi för 
att undvika den värsta IT-hysterin kring millenniumskiftet. På så sätt 
får vi inte med data som skiljer sig exceptionellt från andra år.
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1.6 Definitioner 
 
Emittent Med en emittent avses de företag som ger ut 

och söker ägare till sina aktier och andra 
värdepapper. (egen defintion)

 
Fondkommissionär En fondkommissionär (även fondmäklare) är 

ett företag som är auktoriserad att bedriva 
handel med värdepapper, såsom aktier, 
obligationer och derivat. De har alltså hand 
om utförsäljningen av företaget som ska 
nyintroduceras (egen definition). 

 
Initial prisförändring Med detta menar vi vilken förändring aktierna 

har haft de fem första handelsdagarna. (egen 
definition). 

 
Introduktionspris/kurs Det pris som en investerare får betala per aktie  

när han väljer att teckna sig för 
nyintroduktionen. (egen defintion) 

 
Investerare Med investerare avses de personer, 

institutioner och företag som har placerat eller 
överväger att placera eller omplacera kapital i 
aktier och andra värdepapper (egen 
definition). 

 
Prospekt Ett prospekt upprättas av emittenten och 

företaget som ska nyintroduceras. Det är en 
mycket viktig handling där all information om 
nyintroduktionen finns tillänglig för företagets 
alla intressenter. Företaget är skyldiga att 
upprätta ett prospekt eftersom att det viktigaste 
beslutsunderlaget som investerarna har om 
företaget (Gometz, 1996 s 45). 

 
Underprissättning Det som är underprissätting är skillnaden 

mellan en akties introduktionspris och dess 
stängningskurs om aktien stiger på den första 
dagen som aktien handlas på en publik 
marknad. (nyemissioner.se 1). 
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2 Metod 
I kapitlet beskriver vi vårt val av ämne. Därefter redogör vi för urval, 
synsätt, metodval och. källkritik. 

2.1 Val av ämne 
Valet har alltid handlat om en inriktning mot den finansiella biten och börsen 
som intresserar oss båda två väldigt mycket. Båda två handlar med aktier på 
börsen och följer utvecklingen där dagligen. Nyintroduktioner på börsen har 
blivit allt vanligare och vi har noterat att oftast sker en större uppgång i 
samband med introduceringen av aktien. Vi har båda egen erfarenhet från 
detta och tycker detta samband är underligt. Vi kan tänka oss arbeta med 
kapitalplaceringar såsom aktier etc. senare i livet. Så detta val av ämne faller 
sig väldigt naturligt. 
 

2.2 Urval 
Vår kvantitativa studie består av att granska de börsintroduktioner som skett 
under åren 2000-2006. Under dessa år har det skett 33 stycken 
börsintroduktioner om man bortser från avknoppningar, listbyten och 
uppköp. Vi har tittat på den initiala kursförändringen som skett i aktierna 
dagarna efter introduktionen och även tittat i ett lite längre perspektiv på upp 
till ett år. 
 

2.3 Datainsamling  
För att kunna besvara våra frågeställningar har vi använt oss utav 
Stockholmsbörsens databas, där historik finns på alla aktier som är noterade 
på börsen. För att ta reda på noteringspriserna och företagens syfte med 
noteringen har vi läst noteringsprospekten som mestadels funnits på nätet.  
 
Ämnet har inte berörts speciellt mycket i vetenskapliga studier utan de 
studier som finns är relativt gamla och berör mycket hur det sett ut i hela 
världen och inte mer detaljerat i Sverige. Vi har använt databaserna 
Artikelsök och Blackwell Synergy för att söka information om vårt ämne 
och tidigare studier. Vi har även tittat på andra högskoleuppsatser som berör 
vårt område. 
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2.4 Synsätt och metodval 
Det finns två huvudsakliga synsätt inom vetenskapen. Dessa är det 
hermeneutiska och det positivistiska synsättet. Det positivistiska synsättet är 
vanligt inom naturvetenskapen. Detta synsätt lägger tyngdpunkten på fakta 
och kartlägger hur saker och ting fungerar. Det hermeneutiska synsättet är 
vanligare inom samhällsvetenskapen. Här försöker man tolka de svar man 
får och återgår med nya frågor i en så kallad hermeneutiskt spiral Här 
försöker man i motsats till det positivistiska synsättet inte att söka efter den 
absoluta sanningen då den enligt det hermeneutiska synsättet inte existerar 
någon absolut sanning (Andersen, 1998 s. 193). 
 
När man skriver en uppsats är det viktigt att ha klart för sig vilka metoder 
man kan använda och vilken man ska ha i just sin uppsats. Vilken man 
använder spelar en avgörande roll för det slutgiltiga utfallet som kan te sig 
olika. Det handlar om att ha ett klart och tydligt tillvägagångssätt för att få 
grepp om verkligheten och implementera det i sin uppsats. 
 
Ska man välja en induktiv metod där teorin genereras utifrån praktiken, 
d.v.s. att man går från empiri till teori. Eller ska man välja deduktiv metod 
som ser på relationen mellan teori och forskningspraxis där den senare 
genomförs utifrån hypoteser och idéer som härleds från teorier (Bryman, 
2002 s 22). Alltså att tvärtemot induktiv metod gå från teori till empiri. Man 
kan även använda en mix av de båda, en så kallad abduktiv metod där man 
pendlar fram och tillbaka mellan empiri och teori för att få en så heltäckande 
bild som möjligt. 
 
Man brukar tala om deduktiv metod som bevisandet och den induktiva som 
upptäckandet (Holme & Solvang, 1997 s 51). Skillnaden mellan de två 
metoderna är att induktiv metod innebär att man går utforskarens väg, man 
observerar ett fenomen och samlar in data kring det. Utifrån den inhämtade 
empirin skapar man en egen teori och hypoteser. Med den deduktiva 
metoden har man istället en teori från början och genom studier studerar man 
sedan fenomenet och bevisar om det är sant eller inte. På så sätt skapar man 
en teori utifrån empirin (Andersen, 1998, sid 31) 
 
Den induktiva metoden förknippas vanligen med en hermeneutisk 
verklighetsuppfattning, vilken innebär att man inte kan mäta sig till allt, utan 
man vill istället skapa förståelse för ett fenomen. En deduktiv metod innebär 
att man utgår från tidigare forskning och teorier om fenomenet. Från de 
tidigare teorierna och hypoteserna ställer man egna hypoteser som man 
sedan prövar (Artsberg, 2003 s 31). Den deduktiva metoden hör till skillnad 
mot den induktiva metoden samman med positivismen som grundar sitt 
tänkande på ”kall” och ”hård” rådata som är objektiv. 
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Då vi gjort en statistisk undersökning har utgått ifrån den deduktiva 
metoden. Trots att vi är samhällsvetare har vi arbetat enligt ett positivistiskt 
angreppssätt för att få fram ”hårddata” om vad som händer med en aktie 
efter en nyintroduktion. 

2.5 Ansats 
Det finns två olika metoder för att göra en undersökning, dessa är den 
kvalitativa och den kvantitativa metoden. Skillnaden mellan dessa två 
metoder handlar mycket om vilken form av data man får. I den kvantitativa 
metoden får man mycket data som går att mäta och som är beskrivande 
”hårddata”. Medan i den kvalitativa använder man sig bara i liten 
utsträckning av statistik, utan syftet är mer att skapa en större förståelse 
”mjukdata”.(Andersen, 1998 s 31).  
 
Vår empiriska undersökning består av en statistisk studie på utvecklingen av 
aktier efter dess nyintroduktion. Därför använder vi en kvantitativ metod. 
Den kvantitativa metoden hör ofta samman det deduktiva synsättet då man 
säger att författaren står på ”avstånd” och observerar på ett objektivt sätt. 
Författaren är inte själv en del av det han studerar (Andersen, 1998 s 26).  
 

2.6 Primär och sekundärdata 
Vid datainsamling skiljer man på informationen. Det ena är primärdata och 
det andra är sekundärdata. Primärdata är sådan information som man samlar 
in själv medan sekundärdata är sådan information som redan finns i t.ex. 
litteratur, dokument och andra uppsatser. 
 
Vår uppsats består till huvudsak av primärdata då vi har samlat in 
information och historik från olika nyintroduktioner och sammanställt denna. 
Våra sekundärdata består av tidigare uppsatser inom ämnet, även 
tidningsartiklar och annan information i ämnet, det är viktigt att 
informationen är relevant för uppsatsämnet 
 

2.7 Uträkning av underprissättning 
För att räkna ut om aktien varit underprissatt och för att se vilken 
kursförändring aktien haft efter introduktionen har vi använt följande formel. 
 
        Stängningskurs – Teckningspris  =  kursförändring: 

Teckningspris 
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2.8 Källkritik 
För att kunna dra korrekta slutsatser av den information vi hämtat in, måste 
man ställa sig kritisk till den. Detta gäller både primär- och sekundärdata. 
Det kan vara lättare att vara kritisk till sina primärdata då man vet hur den 
uppkom. Sekundärdata är svårare att bedöma eftersom att man inte vet hur 
väl författaren har utfört sina tester eller om resultatet kan ha vinklats på 
något sätt. Vad gäller tidigare gjorda uppsatser inom ämnesområdet får man 
se dessa mer som vägledning om vad det tidigare har forskats om och se om 
det finns oupptäckta vägar man kan forska vidare. 
 
Validitet innehåller två begrepp, dessa är giltighet och relevans. Med 
giltighet avses överensstämmelsen mellan de teoretiska och de empiriska 
begreppen. Med relevansen avses hur relevant det empiriska begreppsurvalet 
är för vår problemställning (Andersen, 1998 s 85). Det är viktigt att vara 
noga med att man verkligen undersöker det man avsett att undersöka och 
inget annat. Om man mäter det som man verkligen avsett att mäta får man en 
hög validitet (Bjereld, 1999 s 102). 
 
Man måste se övergripande på problemet och om man har fått ett mätresultat 
på det man vill mäta. Kanske har resultatet påverkats av andra faktorer. 
Validitet handlar om hur giltigt mätresultatet är (Befring, 1994 s 61). 
 
Reliabilitet handlar om hur mycket man kan lita på informationen i sina 
källor och sina egna undersökningar. Om den har påverkats av tillfälligheter, 
eller hur säkert och exakt man mäter det man verkligen vill mäta (Andersen, 
1998). Om validitet är beroende på vad det är som mäts, så är reliabilitet 
beroende på hur det mäts. Om reliabiliteten ska vara riktigt god i en 
undersökning ska resultatet vara samma oavsett vem som utförde den. Det 
finns ett antal variabler som kan påverka utgången av resultatet, dessa måste 
man försöka eliminera genom att t.ex. standardisera frågorna, omgivningen, 
omfattningen, vem det är som gör undersökningen och den som bearbetar 
svaren i den mån det är möjligt. 
 
Vi har hämtat mycket information från årsredovisningar, prospekt och 
databaser om aktiekursers historik m.m. Dessa källor får anses ha hög 
validitet och trovärdighet då de innehas och kommer direkt från större 
institut och företag såsom Omxgruppen. Eftersom företagen måste följa 
lagar och normer vid upprättande av årsredovisningar och prospekt får 
informationen anses som tillförlitlig. De har dessutom ingen vinning av att 
dölja eller på något sätt förfalska informationen och därför anser vi att 
reliabiliteten är hög. Däremot kan man ställa sig kritisk till t.ex. de mer 
berättande delarna i en årsredovisning såsom VD: ns berättelse då denna ska 
ge en positiv bild av företaget och dess verksamhet. Givetvis kan även 
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siffrorna i redovisningen till viss del framställas så att resultatet kan framstå 
som bättre men eftersom att detta granskas av revisorn kan man utgå ifrån att 
dessa är tillförlitliga.  
 

2.9 Bortfall 
Några företag som har varit noterade vid Stockholmsbörsen tidigare har 
blivit uppköpta, lämnat börsen av olika anledningar. Dessa bolag har vi inte 
kunnat hitta tillförlitlig information om, och får ses som bortfall, dessa ställs 
helt utanför analysen. 
 
I vår undersökning förekommer bara sju av tio stycken branscher. Detta på 
grund av att det inte har skett några nyintroduktioner i de resterade tre 
branscherna under perioden som vi har undersökt.  
 
I vår undersökning finns det ett företag som skiljer sig från mängden, detta 
företag är Micronic Laser Systems AB. Detta bolag hade en avkastning på 
95 % efter första dagen och 122 % efter andra dagen. För att avgöra om vi 
kunde plocka bort Micronic testade vi om våra data var normalfördelade 
under första och andra handelsdagen. 
 
Grafen nedan visar normalfördelningen av avkastning första 
handelsdagendagen för alla företagen i undersökningen. I denna graf är 
Micronic medräknad. Det är tydligt att Micronic ligger långt utanför 
normalfördelningskurvan då Micronic är stapeln som ligger längst ut till 
höger. Samma tendens kan avläsas för de övriga dagarna men vi har valt att 
inte presentera dem här. 
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Figur 1. Normalfördelning av kursförändringen första handelsdagen för alla 
företagen (inklusive Micronic) 

Grafen nedan visar nu normalfördelningskurvan när Micronic är bortplockat 
från urvalet. Man kan nu se att grafen är mer normalfördelad och nästan alla 
företagen ligger inom intervallet. Eftersom att Micronic påverkar vår data i 
så stor utsträckning har vi valt att härifrån utesluta Micronic i vår 
undersökning. 
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Figur 2. Normalfördelningen av kursförändringen första handelsdagen för alla 
företagen (exlusive Micronic) 
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3 Teori 
I detta kapitel ger vi en bakgrund till börsen och hur den är strukturerad 
idag. Vi kommer att beskriva hur en nyintroduktion sker och vad som krävs 
av företagen som skall noteras. Därefter kommer vi att titta på de teorier 
som finns när det gäller nyintroduktioner och tidigare forskning inom 
området. Avslutningsvis beskriver vi börsutvecklingen de senaste åren. 

3.1 Stockholmsbörsen 
Stockholmsbörsen är en elektronisk handelsplats där man idkar handel olika 
värdepapper i form av aktier, warranter, obligationer och terminer. Hur 
utvecklingen för alla aktierna på Stockholmsbörsen har varit under dagen 
uttrycks ett gemensamt index kallat OMXSPI. Det är ett uttryck för hur 
mycket börsen är ”värd”. I maj 2007 ligger OMXSPI runt 410 vilket är 
väldigt nära ”all time high”, dvs. den högsta nivån som börsen har legat på. 
Det finns även andra index som beskriver hur de olika branscherna eller 
sektorerna har gått som t.ex. energi, material, telekommunikation och 
sällanköpsvaror. Det gemensamma indexet för den Nordiska listan heter 
VINX.   
 
Handeln är som sagt helt och hållet elektronisk genom det s.k. SAX-
systemet och sker inte på någon specifik plats. Längre tillbaka i tiden så 
skedde handeln i Börshuset i Stockholm. Ett större antal 
fondkommissionärer och banker, både svenska och utländska, är medlemmar 
på Stockholmsbörsen och ger därmed sina kunder, såväl institutioner som 
privatpersoner, rätt att handla på marknadsplatsen. 
 
Stockholmsbörsen drivs av företaget OMX, som också driver börserna i 
Helsingfors, Köpenhamn, Tallinn, Riga och Vilnius, under det gemensamma 
namnet The Nordic Exchange eller Nordiska Listan.(Omxgroup 2) 
 

3.2. Stockholmsbörsens historia 
Stockholmsbörsens handelsverksamhet började 1863. Banker släpptes in 
som handelsmedlemmar 1907, och ett elektromekaniskt handelssystem togs i 
drift redan 1918. Därmed blev Stockholmsbörsen Europas modernaste börs, 
och man började tala om den som ”världens tystaste börs”. 
Stockholmsbörsen blev helelektronisk den 1 juni 1990, då handelssystemet 
SAXESS infördes. 1993 avskaffades börsmonopolet och därmed 
omorganiserades Stockholmsbörsen så att medlemmar från andra länder 
också fick möjlighet att handla på Stockholmsbörsen, 2003 slogs 
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Stockholmsbörsen (OM) samman med HEX till det gemensamma OMX. 
(Omxgroup 3) 

3.3 Den nordiska börsen 
Sedan oktober 2006 har de nordiska börserna gått tillsammans och bildat en 
gemensam nordisk börs kallad The Nordic Exchange. Detta är en 
gemensam port till de nordiska och baltiska finansmarknaderna. Med börsen 
höjs intresset för området, vilket i sin tur främjar handeln och ger ökade 
investeringar (Omxgroup 4). 
 
Investerare har nu mer att välja på och det är enklare att finna 
investeringsalternativ. Bolagen blir mer synliga och tillgängliga för 
investerare i och utanför Norden. Bolagen har nu möjlighet att jämföra sig 
och bli jämförda med liknande bolag inom sina branscher. Skapandet av en 
större marknadsplats ökar intresset för Norden och mer kapital attraheras, 
vilket bidrar till ekonomin i hela regionen (Omxgroup 4). 

3.4 Listindelning i olika segment 
De bolag som finns på Stockholmsbörsen delas in i tre olika listor, eller 
segment beroende på hur stora de är och vilken omsättning de har. Dessa 
listindelningar är: Large Cap, Mid Cap och Small Cap. På Stockholmsbörsen 
finns även First North som är en alternativ marknadsplats för mindre 
tillväxtföretag. Regelverket för denna lista är mindre avancerat och tanken 
med listan är att steget för dessa små företag inte ska vara så stort att ta när 
de vill introduceras på den nordiska listan. 
 
Innan den nuvarande listindelningen var aktierna indelande på A-listan och 
O-listan. Uppdelningen skedde efter börsvärdet och uppdaterades halvårsvis 
som idag. A-listan bestod av de största bolagen på börsen. Den hade även ett 
segment som kallades ”Mest omsatta”. På O-listan fanns en liknande 
uppdelning med de mer omsatta bolagen som kallades Attract 40. Den lista 
som idag heter First North hette då Nya marknaden, vilken består av mindre 
tillväxtföretag. 
 
Inom segmentet Nordic Large Cap presenteras nordiska bolag med ett 
börsvärde över en miljard euro. Bolag med ett börsvärde mellan 150 
miljoner till 1 miljard euro finns i segmentet Mid Cap och bolag med ett 
börsvärde understigande 150 miljoner euro återfinns i Small Cap-segmentet. 
Segmenten revideras halvårsvis, den 1 januari och 1 juli baserat på det 
genomsnittliga börsvärdet för maj och november (Omxgroup 4). 
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3.5 Branschindelning 
Den Nordiska Börsen använder en branschindelning enligt Global Industry 
Classification Standard (GICS) vid klassificering av de noterade företagen. 
Det är en gemensam standard för branschindelning i Norden och Baltikum 
underlättar tillförlitliga jämförelser mellan branscher och länder. Företagen 
delas in i bredare och mer tydligt definierade jämförelsegrupper vilket 
ytterligare underlättar förståelse av deras verksamheter. Det är en gemensam 
standard för branschindelning av bolag som har utvecklats av Morgan 
Stanley Capital International (MSIC) som är en oberoende leverantör av 
index- och referensbaserade produkter och tjänster. 
 
Klassificeringen bygger på varje företags huvudsakliga verksamhet, det 
affärsområde som genererar den största andelen intäkter för företaget. 
(Omxgroup 5) 
 
Företagen delas in i de olika branscherna enligt följande:  
 

• Energi (Energy) 
• Material (Materials) 
• Industrivaror (Industrials) 
• Sällanköpsvaror (Consumer Discretionary) 
• Dagligvaror (Consumer Staples) 
• Hälsovård (Healthcare) 
• Finans och fastighet (Finance) 
• IT (Information Technology) 
• Telekom (Telecommunication Services) 
• Kraftförsörjning (Utility) 

 (Omxgroup 6) 
 

3.6 Noteringskrav 
Noteringskraven är desamma för alla bolag på den Nordiska Börsen. 
Enhetlighet i noteringskraven innebär att det blir enklare för investerare, 
medlemmar, emittenter och andra intressenter att bedöma den nordiska 
marknaden och dess bolag, både i ett nationellt och internationellt 
sammanhang. Avsikten med den Nordiska Börsen är både att det ska vara 
enkelt för bolag att notera sig och att förenkla investeringar i bolag på den 
Nordiska Börsen. Samtidigt är det av vikt att upprätthålla högsta möjliga 
standard och kvalitet. 
 
För en notering på den Nordiska Börsen gäller i korthet: 

• Tre års historik  
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• Dokumenterad vinstintjäningsförmåga eller finansiella resurser 
för tolv månader framåt  

• 25 procent av aktiekapitalet i allmän ägo  
• Krav på företagets organisation, ledning och styrelse 

(Omxgroup 4) 

3.7 Nyintroduktioner 
En börsintroduktion är enligt nationalencyklopedin en notering av ett 
företags aktier på en fondbörs för aktiehandel. Det innebär att allmänheten 
erbjuds att teckna aktier i bolaget. Det absolut vanligaste skälet till att 
introduceras på börsen anses vara att få tillgång till expansionskapital men 
det finns många andra motiv, som exempelvis kunna betala med egna aktier 
vid ett företagsförvärv, få en större publicitet, höja bolagets status, få lättare 
att rekrytera nyckelpersoner och delägarskap för anställda. (Gometz, 1996 s 
9ff) 
 
Mycket av aktiemarknadens struktur bestäms ytterst av lagstiftning. 
Lagstiftningen kompletteras till ett större regelverk av föreskrifter, avtal, 
rekommendationer och annan dokumenterad normgivning, så även vid en 
nyintroduktion. 
 
När ett bolag skall introduceras är de skyldiga att upprätta ett prospekt. 
Prospektet är en mycket viktig handling. Det utgör presentationen av bolaget 
för aktiemarknaden och studeras även av andra grupper såsom anställda och 
affärsförbindelser. Det utgör som regel det viktigaste beslutsunderlaget för 
investerare. Dessa måste med ledning av prospektet bl.a. kunna bedöma 
bolagets ställning, framtida avkastningsförmåga och förutsebara risker. 
(Gometz, 1996 s 45) 
 

3.8 Tidigare forskning 
Tidigare forskning har kommit fram till att underprissättning är vanligt 
förekommande. Redan på 1970-talet gjorde Ibbotson en studie i USA av 
nyintroduktioner och kom där fram till att dessa var i snitt underprissatta 
med 11 procent.  
 
Högholm gjorde en studie om underprissättning på Stockholmbörsen under 
1990-talet under perioden 1970-1991 på svenska handelshögskolan i 
Helsingfors. Under dessa år skedde 224 nyintroduktioner och han kom fram 
till att dessa var underprissatta med i snitt 36 procent (Högholm, 1994 
s.138). 
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Senare studier har också visat att underprissättning förekommer. Bland annat 
gjorde Niiranen och Jerresand en magisteruppsats på Södertörns Högskola 
2006. Där de granskade de nyintroduktioner som skett på Stockholmsbörsen 
O–lista under 2000-2005 och kom fram till att aktierna i snitt varit 
underprissatta med 16,28 procent under perioden. (Niiranen & Jerresand, 
2006 s.50) 
 

3.9 Underprissättningsteorier 
Under åren har flera teorier försökt förklara den underprissättning som 
förekommer i samband med nyintroduktioner på världens börser. Nedan 
kommer vi att presentera några av de vanligast förekommande 
underprissättningsteorierna. 
 

3.9.1 Winners Curse 
Detta är en av de mest vanliga teorierna som ger en förklaring till varför 
underprissättning förekommer. Teorin utvecklades av Kevin Rock år 1986 
och handlar om att vid en nyintroduktion finns det på handelsmarknaden 
investerare som har tillgång till mer information om nyintroduktionen än vad 
andra investerare har. Om priset på aktien sätts i linje med vad de mer 
välinformerade investerarna tänkt sig så kommer de teckna aktier i 
introduktionen. Är priset för högt så kommer de tvärtom att avstå från att 
teckna. Då tvingas emittenten för introduktionen sänka priset på aktien 
eftersom att de annars riskerar att nyintroduktionen inte blir fulltecknad, dvs. 
att inte alla aktier kan säljas ut till någon köpare. Detta ”fenomen” kallas för 
underprissättning (Rock, 1986 s 187)  
 
Vid en börsintroduktion så är antalet aktier i erbjudandet begränsat och de 
säljs till investerarna till ett fast pris. De mer välinformerade investerarna 
kommer med större sannolikhet att köpa aktier när en börsintroduktion är 
underprissatt och då kommer även efterfrågan att vara högre. Blir 
nyintroduktionen fulltecknad fördelas antalet aktier som ska säljas ut bland 
alla som har tecknat sig.  
 
På grund av detta så kommer de mer välinformerade investerarna få ett 
mindre antal aktier tilldelade sig när en börsintroduktion är underprissatt än 
när den inte är det. Det är detta som kallas för ”Vinnarens förbannelse” eller 
Winner’s Curse.  
 
Om investeraren däremot får så många aktier han vill ha så är det för att det 
finns andra välinformerade investerare som inte vill ha dessa vilket innebär 
att introduktionen inte var underprissatt. Därför så kommer mindre 
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välinformerade investerare inte att köpa aktier om inte nyintroduktionerna, i 
snitt, är underprissatta. Winner’s Curse teorin har undersökts och dess 
existens har styrkts, men det finns flera andra teorier om varför 
underprissättning sker. (Ritter, 1998 s 8) 
 
Kritik riktas mot att Winner’s Curse håller som en förklaring till 
underprissättning eftersom den skulle kunna undvikas relativt lätt. 
Emissionsinstituten skulle kunna börsintroducera flera företag samtidigt eller 
helt enkelt dra tillbaka en börsintroduktion där mer välinformerade 
investerare, som till exempel fondförvaltare, inte visar intresse. (Welch, 
1989 s 421) 
 

3.9.2 Asymmetriskt informationstillgång 
Denna teori är uppdelad i två delar. Den första delen eller teorin handlar om 
att underprissättningen beror på att företaget som ska introduceras (det 
emitterande företaget) har tillgång till mer information gällande efterfrågan 
än vad investerarna har och kan därför vara säkra på att introduktionen blir 
underprissatt. Anledningen till att de vill att den ska vara det är för att de vill 
ge bra publicitet hos investerarna och i media när aktien går upp. På så sätt 
förknippas aktien med framgång och inte att den går dåligt (Ritter, 2002 s 
1803) 
 
Den andra teorin bygger på att förhållandet är tvärtom. Nu är det 
investerarna som har mer information gällande efterfrågan än det 
emitterande företaget har. Då antas det uppstå en situation där alla 
investerarna är lika välinformerade och de är därför inte beredda att köpa 
aktien om inte priset ligger under deras gemensamma uppfattning om vad 
den är värd. Då uppstår underprissättning eftersom att nyintroduktionen inte 
skulle bli fulltecknad om inte investerarna får en ”rabatt” (Ritter, 2002 s 
1804) 
 

3.9.3 The lawsuit avoidance model 
Denna teori menar att underprissättning beror på att emittenten 
underprissätter för att minska risken för att bli indragen i en rättsprocess. När 
emittenten värderar företaget gör de något som kallas för ”due diligence” 
vilket innebär att man noggrant går igenom åtaganden, avtal, riskexponering 
m.m. (Öhrlings PriceWaterHouseCoopers 1998 s 12 ). Genomförs inte denna 
på ett korrekt sätt kan företaget bli anklagat för att ha gjort en felaktig 
värdering om aktien sjunker eftersom att en ”due diligence” är till för att 
påverka köparnas uppfattning om företagets värde (Tinic, 1988 s 790). 
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3.10 Börsklimatet de senaste sju åren 
 

 
Figur 3. Kursutveckling på stockholmsbörsen de senaste 10 åren 

 
Stockholmsbörsen utveckling de senaste tio åren har varit turbulent. I slutet 
av 1990 talet steg börsen kraftig och många spekulerade och tjänade snabba 
pengar på IT-hysterin. Under 1999 steg börsen med 70 procent trots den oro 
som fanns inför millennieskiftet. Uppgången fortsatte en bit in på 2000, men 
i mars sprack bubblan och flera års nedgång väntade. (Öresund) 
 
Efter att bubblan sprack år 2000 så rasade börsen och särskilt drabbat blev 
IT-sektorn som tidigare haft så spektakulära uppgångar. Under året föll 
många av dessa vinnare från 1999 med 90 procent eller mer. (Öresund) 
 
Med en nedgång för index med 17 procent blev 2001 det elfte sämsta 
börsåret på Stockholmsbörsen under de senaste hundra åren. Utvecklingen 
påverkades av historiska händelser som krigshärdar och inte minst 
terrorattacken i New York den 11 september. Det var även första gången 
sedan oljekrisen på 1970-talet som börsen gått ner två år i rad. (Öresund) 
 
Under 2002 föll Stockholmsbörsen med 36 procent. Marknaden gjorde 
många försök att bryta den negativa trenden som hållit i sig sedan det andra 
kvartalet 2000, men de fundamentala krafterna, i form av vinstfall och 
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fortsatt höga värderingar, slog hela tiden ner förhoppningarna. Tvärtemot det 
gängse mönstret har fallande räntor hjälpt föga. I stället gjorde 
redovisningsskandaler, krigsoro och sviktande förtroende att 2002 går till 
historien som ett av de sämsta börsåren under de senaste 100 åren och det 
sämsta sedan 1931. Världsindex föll med 34 procent, den värsta nedgången 
sedan 1930-talet. Stockholmsbörsen har nu fallit med 54 procent sedan 
millennieskiftet och många frågade sig när man  får se det första året med 
positiv avkastning under det nya millenniet. (Öresund) 
 
År 2003 började, minst sagt, negativt och oroligt. Oron för krig i Irak var 
stor liksom osäkerheten kring världsekonomins utveckling, inte minst den 
amerikanska. Året började dåligt för aktiemarknaderna, men efter det att 
botten nåddes i mars steg Stockholmsbörsen kraftigt och året slutade med en 
uppgång på 34 procent. Många företag kom med positiva rapporter tack vare 
ökad produktivitet genom besparingar och rationaliseringar. Fortsatta 
räntesänkningar bidrog positivt till utvecklingen för aktiemarknaderna. 
(Öresund) 
  
Ännu ett framgångsrikt år blev 2004 då Stockholmsbörsen steg kraftigt för 
andra året i rad, trots en fallande dollar, svag utveckling i Europa och kraftigt 
ökade råvarupriser. Drivande bakom den positiva börsutvecklingen har varit 
fortsatt låga räntor och goda vinster i företagen, till stor del tack vare 
fortsatta produktivitetsförbättringar. (Öresund) 
 
Under 2005 steg Stockholmsbörsen kraftigt för tredje året i rad trots 
historiskt höga råvaru- och oljepriser, ett Europa med svag arbetsmarknad 
samt fortsatt oro i vår omvärld. En stigande dollar, förbättrad produktivitet 
och god konjunktur har ökat företagens vinster, medan låga 
räntor/avkastningskrav har givit stöd för högre värderingar. Svenskbaserad 
verksamhet har haft en historiskt kraftig stimulans med låg ränta, svag krona 
och stigande konjunktur samtidigt. (Öresund) 
 
Stockholmsbörsen steg kraftigt 2006 för fjärde året i rad, drivet av fortsatt 
låga räntor, god produktivitetsutveckling och fortsatt stark konjunktur, vilket 
medfört bra vinstutveckling i företagen. En försvagad dollar samt fortsatt 
internationell oro har inte lyckats lägga sordin på utvecklingen, trots rejäl 
nergång sent på vårkanten. (Öresund) 

 20  



4 Empiri 
I detta kapitel presenterar vi vår empiriska undersökning. Vi kommer bland 
annat beskriva hur aktierna gått på kort och lång sikt samt om utvecklingen 
skiljer sig mellan olika branscher. 
 

4.1 Antalet introduktioner 2000-2006 

Börsintroduktioner per år
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Figur 4. Antalet nyintroduktioner per år  

 
Under den valda tidsperioden har 33 stycken nyintroduktioner gjorts. Det är 
ett relativt litet antal jämfört med andra perioder som t.ex. slutet av 1990-
talet då betydligt fler bolag nyintroducerades i samband med IT hysterin. 
Många bolag nyintroducerades år 2000 trots att det året var början på den 
kraftiga börsnedgång som skulle sträcka sig över 2000, 2001, 2002 och 
början av 2003. Det sistnämnda året skedde inga nyintroduktioner om man 
inte räknar med avknoppningar från andra bolag eller listbyten. Men 2004 
såg man att börsutvecklingen gick åt rätt håll och bolagen vågade sig tillbaka 
till börsen igen med 2 stycken nyintroduktioner och antalet ökar därefter 
under 2005 och 2006.  
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4.2 Initial kursförändring efter introduktionen 

Initial kursförändring jämfört med noteringspris
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Figur 5. Utvecklingen efter introduktionen i genomsnitt. Från dag ett till dag 5. 

 
Vår studie visar på en positiv utveckling av aktiekursen under den första 
handelsdagen då kursförändringen hamnar på i snitt +2,4 %. Eftersom att 
priset går upp jämfört med noteringspriset innebär det aktierna som 
nyintroducerades under perioden i snitt var underprissatta med 2,4 % under 
den första handelsdagen.  
 
På den andra handelsdagen har aktiekursen ökat marginellt till +2,5 % för att 
sedan fortsätta upp till som högst +3,2 % den tredje handelsdagen. Därefter 
vänder aktiekursen ner under den fjärde handelsdagen till 0,1 %. Under den 
femte handelsdagen ökar aktiekursen åter igen till +2,4 %. 
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4.3 Kursförändring på lång sikt 
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Figur 6. Den genomsnittliga kursförändringen på längre sikt. Från första dagen upp 
till ett år jämfört med noteringspriset 

 
Från fem till tio dagar är kursförändringen positiv. Den tionde handelsdagen 
ligger aktiekursen på +3,5 %. Under nästföljande tio dagars period sjunker 
aktiekursen marginellt för att på den tjugonde dagen ligga på +3,2%. Efter 
tre månader har aktierna gått ner, avkastningen ligger då på +1,4%. Efter sex 
månader stiger aktiekursen till den högsta nivån (+4,2 %) av alla undersökta 
tillfällen. Under de nästkommande sex månaderna sjunker aktiekursen och 
på det sista undersökta tillfället ligger aktiekursen under noteringspriset, dvs 
en negativ kursförändring sen introduktionen på -2,9 %. 
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4.4 Kursförändring uppdelat på introduktionsår 
Diagrammet nedan visar skillnaden i kursutveckling från år till år. 
Utvecklingen följer till OMXPI vilket tyder på att kursförändringen kan 
kopplas till det rådande börsklimatet.  
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Figur 7. Den genomsnittliga kursförändringen den första handelsdagen uppdelat per 
introduktionsår 

 

4.5 Kursförändringsintervall 
Figuren nedan visar inom vilket intervall som kursförändringen av de 
nyintroducerade aktierna befinner sig inom under den första handelsdagen. 
Den högsta positiva kursförändringen eller maxvärdet ligger längst till höger 
och det är Gant som står för den med en uppgång den första handelsdagen 
med +37,23 %. Den aktien med mest negativ kursförändringen eller 
minvärde längst till vänster står Rnb Retails and Brands för med en 
kursförändring på -22,87 %. Den största stapeln i mitten med 16 företag 
visar det antal företag som ligger inom intervallet 0-10 % i kursförändring 
den första handelsdagen. Det innebär att hälften av företagen i 
undersökningen ligger inom intervallet +-0 % till +10 %. De flesta företagen 
i undersökningen (27 st) ligger inom intervallet -10 % till +20 %. Vår data 
ger oss även en median på 2,07 vilket ligger väldigt nära vårt sammanlagda 
medelvärde för den första handelsdagen på 2,4 %.  
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Figur 8. Intervall inom vilka kursförändringarna ligger den första handelsdagen 
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4.6 Nyintroduktioner per bransch 

Nyintroduktioner per bransch 2000-2006
Sällanköpsvaror (10st)

Dagligvaror (2st)

Finans och fastighet 
(4st)
Hälsovård (4st)

IT (7st)

Industrivaror (5st)

Telekom (1st)

 
Figur 9. Antal nyintroduktioner i varje bransch mellan 2000-2006 

 
Diagrammet visar antalet genomförda nyintroduktioner i de olika 
branscherna under de aktuella åren (sammanlagt 33 st). Man kan se att det 
framförallt är bolag inom Sällanköpsvaror och IT som har introducerats. Det 
introducerades väldigt många IT företag kring millenniumskiftet i samband 
med IT hysterin. Därför var introduktionen för de flesta av IT företagen i vår 
undersökning år 2000. De flesta av de företag som introducerades kring 
millenniumskiftet har idag antingen bytt namn, gått i konkurs eller blivit 
uppköpta (Omxgroup 7). 
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4.7 Kursförändring första dagen per bransch 

Utveckling per bransch
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Figur 10. Kursutveckling i genomsnitt per bransch under den första handelsdagen 

 
I en jämförelse mellan branscher kan ses att sällanköpsvaror och 
industrivaror tenderar att vara mest underprissatta. Man kan dessutom se att 
finans och hälsovård inte alla varit underprissatta utan snarare varit 
överprissatta efter introduktionen. Jämförelsen kan ifrågasättas eftersom att 
det är alltför få företag inom vissa branscher för att kunna säga att urvalet är 
representativt. 
 
Anledningen till inte branscherna telekom och dagligvaror är med i detta 
diagram är för att det endast skedde en nyintroduktion i respektive bransch 
under den undersökta perioden och kan därför inte ge ett tillräkligt 
tillförlitligt resultat. 
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5 Analys 
I detta kapitel analyseras det insamlade material genom att sammanbinda 
empirin med teori.  
 
Tidigare forskning har visat att underprissättning förekommer över hela 
världen. Vår studie visar att underprissättning fortfarande förekommer men 
att den inte längre är lika stor som det har visat sig i tidigare studier.  
 
Vi kan se att börsklimatet delvis påverkar antalet nyintroduktioner. År 2000 
då börsen föll, var det väldigt många bolag som introducerades och det kan 
förklaras av det gynnsamma börsklimatet som rådde innan 
millenniumskiftet. Det var då de flesta av dessa introduktionsbeslut togs. 
Efter IT-bubblan introducerades avsevärt färre bolag, men även under 
nedåtgående år som 2001 och 2002 introducerades inte så många företag. 
Detta beror antagligen på att nedgången inte pågått länge och förhoppningar 
om en vändning fortfarande fanns. Med facit i hand hade slutet på 2002 varit 
det perfekta tillfället att ta beslut om en notering eftersom att 2003 vände 
börsen uppåt igen. Men företagen var fortfarande tveksamma till hur 
framtiden skulle utveckla sig efter IT-bubblan och därför skedde inte heller 
några noteringar under 2003. När vändningen var ett faktum så ökade antalet 
introduktioner. Från 2004 till 2006 ser man en stadig ökning av antalet bolag 
som vill in på börsen, detta under en period där börsen stadigt stiger. 
 
Det har genomförts 32 stycken nyintroduktioner (exklusive Micronic) under 
undersökningsperioden som ingår i vår studie. I hälften av dessa 
nyintroduktioner har företagens aktier uppvisat en positiv kursförändring den 
första handelsdagen. Det innebär att dessa aktier varit underprissatta. Vår 
studie visar att den genomsnittliga kursförändringen för den första 
handelsdagen var 2,4 procent. Detta är en betydligt mindre kursförändring än 
vad tidigare studier av t.ex. Ibbotson har uppvisat i den studie han gjorde 
1970-talet I USA. Han kom fram till en genomsnittlig kursförändring på 11 
procent den första handelsdagen. Ännu större skillnad mot våran 
undersökning visar den svenska undersökning som Högholm gjorde på 
perioden 1970-1991 då han kom fram till en genomsnittlig kursförändring på 
36 procent för den första handelsdagen. Detta visar på att tiderna har 
förändrats och prissättingen tycks vara mer korrekt nuförtiden än vad den har 
varit innan.  
 
Vi kan se att det förekommer skillnader i underprissättning mellan 
branscher. Sällanköpsvaror och Industrivaror tenderar att vara mest 
underprissatta. Sällanköpsvaror har gått upp 4,37 procent första dagen och 
Industrivaror 4,48 procent. Däremot kan man se att sektorena Finans och 

 28  



Hälsovård inte alls varit underprissatta, utan snarare överprissatta. Något 
som också förvånar är IT sektorn som i tidigare studier ofta varit kraftigt 
underprissatt men numera bara är underprissatt med 1,15 procent. Kring 
millenniumskiftet var IT-bolagen svåra att sätta rätt pris på vid 
nyintroduktioner eftersom att deras tillgångar endast bestod av 
humankapital, dvs. människor och hur stor kunskap dessa människor besatt. 
Det var en av anledningarna till att många av dessa bolag lätt 
övervärderades. Det gjorde att IT-bolagen ofta underprissattes kraftigt. Våra 
låga siffror kan förklaras av att vi i vår avgränsning valde att inte ta med 
dessa företag kring millenniumskiftet, just för att inte få med uppblåsta 
siffror.  
 
De underprissättingsteorier som har skrivits av bl.a. Ritter, Ibbotson och 
Rock förklarar att underprissättingen bl.a. beror på den 
informationsasymmetri som uppstår mellan det emitterande företaget, 
banken som utför introduktionen och investerarna, dvs. att informationen 
dem emellan är olika om t.ex. efterfrågan och vad aktien kan vara värd. 
Denna informationsasymmetri kan alltså ha blivit bättre under de senaste 
åren då de inblandade parterna tycks ha mer likasinnad information om 
nyintroduktionen. Exempelvis så kan dagens investerare lättare få tag i 
information om allt som rör nyintroduktionen eftersom att det är lättare att få 
tag i information med hjälp av Internet och de finansiella instrument som 
idag finns att tillgå på ett helt annat sätt. Företagen och bankerna kan i sin tur 
lättare känna av marknadssituationen och få reda på vad investerarna tycker 
och tänker om nyintroduktionen via exempelvis Internet. Om 
informationsasymmetrin parterna emellan är mindre kan alltså en mer 
korrekt prissättning av aktien ske. Vidare förklarar teorierna bl.a. att 
företagen vill ha ett lågt pris för att skapa bra publicitet kring företaget och 
bankerna vill, och måste ta ett lågt pris för att få nyintroduktionen 
fulltecknad. Detta kan annars skapa ett dåligt rykte för banken och de 
kommer att få svårare att få uppdrag i framtiden. Däremot så tror vi inte att 
”The Lawsuit aviodance model” passar in på den svenska aktiemarknaden. 
Snarare stämmer den in mer på aktiemarknaden i USA eftersom att 
stämningar som leder till rättsprocesser är mer vanligt förekommande där. I 
Sverige ska det till ett mycket allvarligt fel för att ett företag ska åka på en 
stämning.  
 
Under hela den undersökta perioden har de nyintroducerade aktierna haft en 
positiv kursutveckling tills efter ett år då de istället ligger under sin 
introduktionskurs. Efter ett år ligger aktierna i snitt på minus 2,9 %. 
 
Vi ser dessutom att börsklimatet inte bara har en inverkan på antalet 
nyintroduktioner utan även hur utfallet av introduktionerna blivit. Det gäller 
både den initiala kursförändringen men framförallt utvecklingen på längre 
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sikt. Utvecklingen på längre sikt är särskilt påverkad av utvecklingen på 
börsen. Under 2000 till 2003 då börsen föll ser vi att den genomsnittliga 
avkastningen på lång sikt är negativ. Under 2005 och 2006 då börsen gick 
upp är det tvärtom. Då är avkastningen istället positiv. Således borde det 
vara mer gynnsamt att genomföra en nyintroduktion vid ett bättre börsklimat 
än under ett dåligt. Detta gäller både på kort och på lång sikt. 
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6 Avslutning 
I kapitlet förs en avslutande diskussion kring de slutsatser som dragits 
utifrån problemformuleringen. Kapitlet avslutas med förslag till fortsatt 
forskning inom området. 
 

6.1 Slutsatser 
Vi har valt att utgå från strukturen i vår problemformulering då syftet med 
uppsatsen är att svara på dessa. 
 

• Föreligger det underprissättning på de företag som introducerats på 
Stockholmsbörsen mellan 2000-2006 och skiljer det sig mellan olika 
branscher? 

 
Undersökningen visar att det förekommer underprissättning på de bolag som 
har nyintroduceras under den period som vi har undersökt. Men skillnaderna 
är inte lika stora som man sett i tidigare studier. I vår undersökning räknade 
vi ut en genomsnittlig underprissättning på 2,4 procent den första 
handelsdagen. Denna underprissättningsnivå är dock betydligt lägre än de 
nivåer vi sett i tidigare studier, då den genomsnittliga underprissättningen 
har varit så mycket som upp till 36 procent. Uppenbarligen så sker därför 
prissättingen av aktierna på ett mer korrekt sätt nu än tidigare. Om detta är 
en trend att underprissättningen fortsätter att minska på grund av en mer 
korrekt prissättning finns det risk för att intresset för nyintroduktioner 
svalnar och företagen inte får sina erbjudanden fulltecknade. Det gör att de 
kan gå miste om potentiellt kapital, antagligen mer än om de skulle ha satt 
ett lite lägre pris på aktien vid introduktionen men då istället fått erbjudandet 
fulltecknat. 
 
Vi anser att det finns stöd för det som teorierna om underprissättning handlar 
om och ger som förklaring till varför investmentbanken som har hand om 
försäljningen av olika anledningar tar ut ett lägre pris för aktierna för att få 
erbjudandet fulltecknat. Vi anser att det är bättre att få erbjudandet 
fulltecknat, men till ett lägre pris än att inte få det fulltecknad 
överhuvudtaget. Det kan nämligen ge dålig publicitet i framtiden, som 
teorierna behandlar. Dessutom kan, som vi nämner ovan, företagen gå miste 
om kapital.  
 
Eftersom att vi tycker att underprissättningsteorierna är logiska tycker vi att 
man ska fortsätta att erbjuda ett lägre pris för dem som tecknar aktier vid 
nyintroduktionen då vi tror att det är det bästa på lång sikt. Sen är det upp till 
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företaget att skapa och upprätthålla ett intresse för aktien så att den inte faller 
på lång sikt.   
 
Under den undersökta perioden kan vi se att det är företag som sysslar med 
industrivaror och sällanköpsvaror som har flest antal nyintroduktioner. Att 
det är just dessa branscher faller sig ganska naturligt eftersom att det i viss 
mån avspeglar det svenska näringslivet. Sverige har på senare år varit 
framgångsrikt inom IT, medicin och sällanköpsvaror. Traditionellt sett är 
Sverige även en väletablerad industrination. 
 
Undersökning visar även att det förekommer skillnader i underprissättningen 
mellan vissa branscher. Vi anser dock att det kan vara svårt att göra en 
jämförelse mellan branscher eftersom att det under vissa perioder inte 
genomförs tillräckligt många nyintroduktioner för att man ska få ett 
tillräckligt tillförlitligt svar. 
 
Varför det förekommer skillnader i underprissätting och antalet företag som 
nyintroduceras inom varje bransch tror vi beror på att det går trender på 
börsen. Kring millenniumskiftet så var det IT-bolag som var hetast. Dessa 
bolag var så heta att det skapades en enorm hysteri kring dem som fick ett 
abrupt slut i mars 2002 när bubblan som hade blåsts upp kring dem sprack 
med enormt stora efterföljder. För ett par år sen var det oljebolagen som var 
på tapeten och idag blir miljöteknikbolagen allt hetare. Trenderna tror vi 
beror på hur det ser ut i världen. Idag blir vi människor allt mer medvetna 
om vad som håller på att hända med miljön och att någonting måste göras åt 
det, något som visas genom ett större miljötänk i samhället och nya hårdare 
miljökrav och miljösatsningar från regeringarna. Därför är det naturligt att 
det är just miljöteknikbolag som är heta för tillfället eftersom att miljö är 
någonting som är aktuellt. 
 

 
• Hur har de nyintroducerade aktierna utvecklats efter ett år? 

 
Det är anmärkningsvärt att efter ett år har nyintroduktionen i genomsnitt gått 
ner 2,9 procent sedan introduktionen. Aktiekursen har varit positiv sedan 
introduktionsdagen men vänder alltså till en negativ kursförändring under 
det sista halvåret. Anledningen till detta kan givetvis bero på många faktorer 
men uppenbarligen så har investerarna på börsen tappat förtroende för 
företagen. Kanske är det så att det finns investerare som bara är ute efter att 
göra ”snabba klipp” som säljer av sina andelar på kort sikt medan de mer 
långsiktiga investerarna uteblir. Det kan vara ett misslyckande från 
företagens sida att man inte har lyckats locka till sig och skapa förtroende 
hos de mer långsiktiga investerarna genom att ha ett tillräckligt stort och 
attraktivt intresse kring företaget.  
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Slutsatsen som vi drar av hur de nyintroducerade aktierna har utvecklats 
efter ett år är att det är sämre att behålla aktierna så länge jämfört med att 
sälja av dem tidigare. Detta gäller dock om man som investerare är ute efter 
att göra de ”snabba klipp” som vi har skrivit om i stycket ovan. Vi anser att 
det bästa och säkraste för dessa investerare är att sälja av aktierna under den 
tredje handelsdagen eftersom att aktierna i genomsnitt tappar hela den 
positiva kursförändringen på den fjärde handelsdagen. Det kan vara värt att 
vara lite mer kall och vänta eftersom att på den tionde dagen så ligger 
aktierna i genomsnitt på +3,5 procent. Är man som investerare mer 
långsiktig kan det vara bra att vänta ett halvår aktierna har den högsta 
kursförändringen på +4,2 procent. Vi är dock skeptiska till om det är värt att 
vänta så länge för en sådan liten kursuppgång. Att behålla aktierna i ett år 
anser vi vara dåligt eftersom att undersökningen visade på en negativ 
kursförändring på -2,9 procent. Detta är dock den totala genomsnittssiffran 
för alla åren. Genomsnittssiffran per år visar att kursförändringen på ett år är 
positiv under 2005 och 2006, detta då börsen som helhet gick positivt. Alltså 
har börsklimatet, som vi nämnt tidigare en stor betydelse för hur 
kursutvecklingen blir, speciellt på lång sikt. Vi anser att vår undersökning är 
för liten för att kunna dra dessa slutsatser generellt för hela aktiemarknaden 
men att börsklimatet har en stor påverkan känns självklart.  
 
Hur den genomsnittliga aktiekursen för alla år utvecklas efter ett år har vi 
inte undersökt men vi anser återigen att om börsklimatet ser bra ut så går 
säkerligen aktiekursen upp på längre sikt.  
 

6.2 Förslag till vidare forskning 
Det kan vara intressant att göra liknande studier om ett par år och se om 
underprissättningen fortsätter att minska eller kanske inte existerar längre 
överhuvudtaget. Finns det kanske bara ett par enstaka branscher som 
underprissätts. Det kan även vara intressant att se hur det går för 
nyintroduktionerna på längre sikt, i jämförelse med aktier som varit noterade 
sedan länge. Underpresterar aktierna i ett längre perspektiv efter 
nyintroduktionen? Så kan man exempelvis titta på ett, tre och fem år.  
 
En annan inriktning som kan vara intressant att undersöka är om 
börskrascher påverkar hur underprissättningen blir efteråt. I vår studie såg vi 
ju att underprissättningen är mindre än var den var förut och perioden som vi 
har undersökt är ju delvis efter den stora IT-kraschen kring 
millenniumskiftet. Finns det ett samband? Man skulle därför kunna studera 
underprissättningen efter de krascher som har förekommit under årens lopp. 
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