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Abstract  

Title: Risk-adjusted return on IPOs on Aktietorget: A comparison of the Sharpe 

and Sortino ratio 

   

Author: Petter Fredriksen & Madeleine Lundberg  

   

Supervisor: Bo Sjö  

   

Background: In recent years, a strong underpricing trend has been observed in the increasing 

number of IPOs, which has created a strong investor interest. A large part of these IPO 

companies are small firms, most of which are listed on smaller trading venues, known as MTFs. 

The MTF Aktietorget introduced most companies to the Swedish stock market during 2010-

2014, so it has been chosen as the area for this research.  

Previous studies have shown that there is high volatility in new introductions and small 

companies, which in financial terms means that such an investment contains more risk. 

However, similar studies on downside risk are lacking. This study therefore aims to compare 

the traditional risk-adjusted return in the form of the sharpe ratio, against the return adjusted for 

downside risk, the so-called sortino ratio. This newer measure of risk is part of the postmodern 

portfolio theory, which takes into account a more loss-aversive investor.  

   

Purpose: The purpose of this paper is to analyze the risk-adjusted return in IPOs 

on Aktietorget and compare it with the return of established companies on OMX Stockholm. 

The risk-adjusted return is calculated by the sharpe and sortino ratios, respectively, and are later 

compared with each other to investigate possible differences in the estimation of performance 

for the stocks.  

   

Methodology: This paper is an event study with a deductive approach. The study has included 

IPOs on Aktietorget between 2010-2014 and comparative stocks, consisted of industry index 

from OMXSPI.  

The risk-adjusted return has been calculated using modified ratios and the relationship between 

the sharp and sortino ratios has been investigated by non-parametric ranking correlations.  

   

Conclusion: The study can't prove any significant abnormal return in IPOs on Aktietorget, but 

observes an average excess return of up to one month. The risk-adjusted ratios have very 

strong rank correlation, thus empirical results can't motivate the continued use of 

the sortino ratio.  
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Sammanfattning  

Titel: Riskjusterad avkastning i nynoteringar på Aktietorget: En jämförelse av Sharpe- 

och Sortinokvoten  

  

Författare: Petter Fredriksen & Madeleine Lundberg  

  

Handledare: Bo Sjö  

  

Bakgrund: De senaste åren har en stark underprissättningstrend observerats i det ökande 

antalet börsnoteringar, vilket har skapat ett starkt investerarintresse. En stor del av dessa 

nyintroducerade bolag är småbolag, varav de flesta noteras på mindre handelsplatsformer, så 

kallade MTF:er.  MTF:en Aktietorget introducerade flest företag till den svenska 

aktiemarknaden 2010-2014, varför detta har valts till studiens undersökningsområde.   

Tidigare studier har bevisat att det finns en hög volatilitet i nyintroduktioner och småbolag, 

vilket i finansiella sammanhang betyder att en sådan investering är mer riskfylld. Dock saknas 

liknande studier på downside volatilitet, alltså risken för förlust. Denna studie ämnar därför 

att jämföra den traditionellt riskjusterade avkastningen i form av sharpekvoten, mot 

avkastningen justerad för downside risk, den så kallade sortinokvoten. Detta nyare mått på 

risk är en del av den postmoderna portföljteorin, som tar hänsyn till en 

mer förlustaversiv investerare.  

  

Syfte: Syftet med denna uppsats är att analysera den riskjusterade avkastningen 

i nynoteringar på Aktietorget för att jämföra med etablerade bolag på OMX Stockholm. Den 

riskjusterade avkastningen beräknas genom sharpe-respektive sortinokvoten och jämförs 

sedan för att undersöka eventuella skillnader i bedömningen av aktiernas prestation.  

  

Genomförande: Uppsatsen är en eventstudie med deduktiv ansats. Undersökningen har 

inkluderat nynoteringar på Aktietorget mellan 2010-2014 och jämförelseaktier består av 

branschindex från OMXSPI.  

Den riskjusterade avkastningen har beräknats via modifierade kvoter. Samband 

mellan sharpe-respektive sortinokvoten har undersökts genom icke-parametrisk 

rangordningskorrelation.  

  

Slutsats: Studien kan inte bevisa en signifikant abnormal avkastning i nynoteringar på 

Aktietorget, men observerar en genomsnittlig överavkastning upp till en månad. De 

riskjusterade kvoterna har mycket stark rangordningskorrelation, vilket innebär att studiens 

resultat inte kan motivera en fortsatt användning av sortinokvoten.   

  

Nyckelord: Börsintroduktion, Aktietorget, Riskjusterad avkastning, Sortinokvoten  
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Definitioner/synonymer  

• IPO = marknadsnotering, börsnotering, nynotering, nyintroduktion, börsintroduktion   

• Downside risk = downside volatilitet, semi avvikelse under target return  

• Volatilitet = standardavvikelse   

• MTF = Handelsplattformar, oreglerade marknader, mindre listor   

•  Stockholmsbörsen = Nasdaq OMX Stockholm   

• Hot market = Period med många börsintroduktioner  

• Cold market = Period med få börsintroduktioner  

• Average return = Genomsnittlig avkastning under en specifik investeringsperiod  

• Buy and hold return = Aktiens kursutveckling under en specifik investeringsperiod  

• Abnormal avkastning = Avkastning över eller under marknadsindex  

• Target return, (MAR, minimal acceptable return) = Avkastningsmål i downside risk  

• Kort sikt = Tidsintervall upp till en månad  

• Medellång sikt = Sex månader  

• Lång sikt = Ett till två år  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
 

En investerare som söker sig till värdepappersmarknaden gör det med ett egentligt syfte; 

att generera en positiv avkastning på investerat kapital. En investerares riskprofil är det 

som avgör hur stort avkastningskravet på det placerade kapitalet kan bli, då den 

förväntade avkastningen på en tillgång avgörs av risken på densamma. Relevant för 

samtliga investerartyper är att definiera vilken marknad och investeringsstrategi som är 

rätt för just deras riskattityd och därmed krav på avkastning.  

Rekordlåga räntor och finanspolitisk stimulans i form av t.ex. investeringssparkonton, 

gör att många investerare hittar alternativ till traditionella sparkonton på 

kapitalmarknaden (Regeringen, 2017).  En konsekvens, eller förutsättning, för denna 

tilltagande placeringsvilja är att handelsplatserna växer. De senaste åren har präglats av 

en stark börsnoteringstrend, där de flesta företagen introduceras till aktiemarknaden via 

mindre handelsplatser, så kallade MTF:er. Investeringar på OMX Stockholm ses som ett 

tryggare investeringsalternativ, medan Aktietorget är en fristående MTF som är präglad 

av ett mindre regelverk (Nasdaq OMX, 2017). 

 

Figur 1: Marknadsnoteringar på svenska MTF.er 2010-2014. Källa: Nyemissioner.se 

Hämtad 17 mars 2017
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Denna kraftiga ökning av antal börsintroduktioner attraherar många investerare, vilket 

märks i de ofta höga teckningsgraderna. Investerarintresset grundar sig i att det 

upprepade gånger har påvisats en överavkastning den första handelsdagen (Ritter, 1991; 

Rydqvist, 1997). Om det nu förekommer en så kallad underprissättning vid 

börsintroduktioner så innebär det att teckningar i dessa teoretiskt kan utgöra en strategi 

för att nå hög avkastning. Risken är förstås att noteringen inte är underprissatt och att 

aktiekursen faller under första handelsdagen, eller att investeraren håller aktien för länge 

och är med i en kursnedgång vid ett senare tillfälle.  

Studien ämnar därför att undersöka huruvida investeraren kan uppnå överavkastning i 

nynoteringar, beroende på avkastning, riskmått och placeringshorisont.  

1.2 Problemformulering  

Enligt hypotesen om effektiva marknader är all tillgänglig marknadsinformation 

värderad korrekt och därmed ska alla tillgångar vara korrekt prissatta enligt marknaden. 

Det enda sättet att uppnå högre avkastning är att anta en högre investeringsrisk. (Fama, 

1970; Sharpe, 1964). En marknadsavvikande underprissättning har dock påvisats vid 

börsintroduktioner, som innebär att aktierna genererar överavkastning under den första 

handelsdagen (Karpov & Klevenstedt, 2011; Rydqvist, 1997; Ritter, 1994). Denna 

underprissättning vid börsintroduktioner verkar dock inte vara ett beständigt fenomen. 

Ewetz och Hedwall (2012) kom fram till att den riskjusterade avkastningen för 

börsintroduktioner är lägre jämfört med etablerade aktier. De påvisade att risken som 

aktien justeras för, volatiliteten, är högre i börsintroduktioner än för etablerade aktier på 

kort sikt, men konvergerar och stabiliseras på medellång sikt.   

Vidare är det antagna positiva sambandet mellan hög volatilitet och hög förväntad 

avkastning starkt ifrågasatt. Friend och Blume (1970) fann ett negativt samband mellan 

risk och en akties prestation. Detta betyder att riskminimering leder till högst 

riskjusterad avkastning istället för att öka risken och därmed den förväntade 

avkastningen. Stambaugh, Yu och Yuan (2015) liknar relationen mellan avkastning och 

den idiosynkratiska (diversifierbara) volatiliteten med ett pussel. De menar att det finns 

ett negativt samband som visar sig då överprissatta aktier innehar en negativ 

idiosynkratisk volatilitet, medan underprissatta aktier präglas av en positiv 

idiosynkratisk volatilitet. Den negativa volatilitetseffekten är större än den positiva, 

vilket innebär att det är större risk att överprissatta aktier sjunker i värde än chansen att 
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de underprissatta aktierna stiger i värde. Detta förbryllande samband mellan volatilitet 

och avkastning föranleder vidare forskning på mätningar av volatilitet vid 

marknadsavvikande prissättning, varför vi har valt att undersöka underprissättning vid 

börsnoteringar. 

Dessa studier undersöker endast den traditionella volatiliteten, som idag kritiseras som 

en obalanserad simplifiering av risk, då måttet antar en symmetrisk 

avkastningsfördelning och ett homogent avkastningskrav (Rollinger & Hoffman, 2013; 

Balzer, 2001; Riddles, 2001). Ur denna kritik har användandet av det alternativa 

riskmåttet downside risk tilltagit, där risken beräknas som semi-avvikelsen, det vill säga 

volatiliteten under ett visst avkastningskrav (Nawrocki, 1999).  

Suarez (2016) undersökte downside risken från S&P 500:s Large cap respektive Small 

cap-index och fann att downside risken var betydligt större i småbolagsindexet. Andra 

internationella studier visar på att det existerar en småbolagseffekt (Davenport & 

Meissner, 2014; Hoso & Melin, 2011; Banz, 1981; Reingagum, 1981), vilket innebär att 

småbolag genererar en riskjusterad överavkastning mot större bolag. Två svenska 

studier som kombinerar nyintroduktioner och småbolag är Nyintroduktioner på 

Aktietorget (Eliasson, Olsson & Sandell, 2013) samt Nyintroduktioner på svenska 

handelsplatser (Karpov & Klevenstedt, 2011). Dessa uppsatser finner att 

nyintroducerade aktier på bl.a. Aktietorget genererar en initial överavkastning i 

förhållande till index. Avkastningen i dessa studier är dock inte justerad för risk, vilket 

torde vara av vikt för att undersöka en optimal investerarstrategi. Studierna är heller inte 

gjorda på längre sikt, utan undersöker endast den initiala avkastningen. Denna 

avvikande avkastning i småbolag och börsintroduktioner verkar dock variera över tid. 

Ewetz och Hedwall (2012) fann att nynoteringar genererar lägre riskjusterad avkastning 

beräknat via sharpekvoten, än etablerade bolag för alla undersökta tidsperioder. Hanna 

och Chen (1999) menar att småbolagens överprestation gentemot index inte är 

beständig, utan avtar på lång sikt. Detta motiverar en uppdatering på forskningsområdet, 

nyintroduktioner och småbolag samt dess riskjusterade avkastning beräknat på nya sätt. 

Att använda downside risk för att riskjustera avkastning har historiskt sett varit 

komplicerat och är än idag föga använt. Dock börjar fler aktörer, alltifrån nätmäklare till 

akademiska forskare, använda sig av detta alternativa riskmått. Aktuell forskning av 

Israelov, Nielsen och Villalon (2017) menar att det mest effektiva sättet att skydda sig 

mot kursfall är att helt enkelt välja bort de tillgångar med för hög downside risk, istället 

för att investera i försäkrande optioner. Deras forskning visar att en optionsskyddad 
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investering totalt sett genererar en lägre riskjusterad avkastning, än vad motsvarande 

riskreducerad portfölj skulle ha gjort.  Detta motiverar användandet av downside risk 

för investeringsstrategier och argumenterar för vidare forskning på ämnet. 

Sortinokvoten är ett av flera mått för riskjusterad avkastning som använder sig av just 

downside risk (Nawrocki, 1999). Detta mått borde därmed ses som ett möjligt substitut 

till sharpekvoten, varför det är av intresse att sätta de två kvoterna mot varandra och 

jämföra dess likheter och skillnader. Denna studie ämnar därför undersöka ifall det 

förekommer skillnader mellan måtten och om en investeringsstrategi på 

börsintroduktioner skulle skilja sig åt enligt de båda måttens prestation. 

En investerares strategi kan dock påverkas av det rådande investerarintresset för 

börsintroduktioner. Det ökade intresset för bolagsnoteringar innebär att allt färre får 

tilldelning i samband med introduktionen (Nordnet, 2015). Eftersom en investerare inte 

är garanterad att få någon tilldelning vid en teckning undersöks prestationen även från 

första handelsdagens stängningskurs, där teckningsgraden tros spela en avgörande roll 

för den framtida utvecklingen av en aktie (Agarwal, Liu & Rhee, 2008; Cornelli & 

Goldreich, 2003; Ritter, 1991).  

Denna studie ämnar därmed undersöka utvecklingen i nynoterade bolag, både på kort 

och lång sikt. Ritter (1991) menar att det finns tre förklaringar till långsiktig 

underprestation i börsnoteringar: otur, överoptimism eller sättet att mäta risk. Trots 

ambitiös forskning och argument för användande av ett modernare och enligt många 

lämpligare riskmått. Har det traditionella måttet volatilitet levt kvar som det mest 

använda för investeringsrisk. Detta utgör således ett starkt argument för att undersöka 

detta alternativa riskmått i börsnoteringar. Alternativa riskmått som downside risk är 

dessutom föga undersökt på de svenska marknaderna och vid nyintroduktioner i mindre 

bolag.   

1.3 Syfte    

Syftet med denna studie är att undersöka den riskjusterade och abnormala avkastningen 

i nynoteringar på MTF:en Aktietorget. Den undersökta riskjusterade avkastningen sätts i 

relation till branschindex och är således en prövning av den effektiva 

marknadshypotesen.  

Genom att beräkna den riskjusterade avkastningen på två olika sätt jämförs 

bedömningen av aktiernas prestation baserat på sharpe- respektive sortinokvoten. En del 
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av syftet är således att pröva den postmoderna portföljteorin (sortinokvoten), genom att 

sätta den i relation till den moderna portföljteorin (sharpekvoten).  

1.4 Frågeställning   

 Fråga 1 och 2 är direkt kopplade till syftet, medan fråga tre bidrar till att förklara 

empiriska utfall.  

1 Finns det en abnormal och/eller riskjusterad överavkastning för nynoterade bolag på 

Aktietorget jämfört med etablerade företag på Stockholmsbörsen?   

2 Hur skiljer sig sharpe- och sortinokvoten åt i mätningen av en akties prestation?   

3 Påverkar variabler som teckningsgrad, tidsintervall respektive bransch de undersökta 

aktiernas avkastning?  

1.5 Tidigare studier   

Det har tidigare gjorts många studier på börsintroduktioner vid reglerade marknader och 

underprissättning vid dessa. Bland annat Ritter (1991) har konstaterat att investeringar i 

börsintroduktioner på lång sikt (5 år) är en dålig strategi. Ritter påvisar också att 

underprissättning sker vid börsintroduktioner på den amerikanska marknaden och att 

första handelsdagen ofta ger en god avkastning. Studier angående underprissättning vid 

börsintroduktioner har gjorts över hela världen och resultaten förespråkar att fenomenet 

underprissättning förekommer i de flesta länder. I Sverige har Rydqvist (1997) 

undersökt detta och funnit att fenomenet även existerar på den reglerade 

Stockholmsbörsen.   

Det har senare gjorts undersökningar på huruvida det finns överavkastning vid 

introduktioner på oreglerade marknader för mindre bolag i Sverige. I "Nyintroduktioner 

på svenska handelsplatser" (Karpov & Klevenstedt, 2011) undersöks den genomsnittliga 

abnormala avkastningen för aktier på den reglerade Stockholmsbörsen respektive 

börsintroduktioner på oreglerade handelsplattformar under perioden 2004-2009. De 

undersökta handelsplatserna behandlade i studien inkluderar Stockholmsbörsen, 

Aktietorget, First North, Alternativa aktiemarknaden, Nordic MTF och Nordic growth 

market equity. Resultatet i studien bekräftar den antagna hypotesen, att det finns en 

överavkastning på de oreglerade marknaderna. Resultaten saknar dock statistisk 

signifikans och dessutom finns ingen analys av risken i de olika 

investeringsalternativen.   
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Ewetz och Hedwall (2012) analyserade risken i sin studie, där de undersöker den 

riskjusterade avkastningen för nyintroducerade bolag på Stockholmsbörsen. Den 

riskjusterade avkastningen jämförs med etablerade bolag inom samma bransch. 

Resultaten av studien visar att börsintroduktionerna genererar en riskjusterad 

underavkastning jämfört med etablerade bolag inom samma bransch. De 

nyintroducerade bolagen visar också på en högre volatilitet på kort sikt.  

Dessa tidigare studier utgår från den moderna portföljteorin, men på senare år har 

forskning på riskjusterad avkastning inom ett postmodernt ramverk tillkommit, framför 

allt i syfte att sätta samman portföljer för förlustaversiva investerare. Downside risk och 

sortinokvoten används i flertalet studier för att optimera pensionsfonder, där 

känsligheten för kapitalförlust är stor (Brown & Harlow, 2016; Booth & Broussard, 

2017). Studierna jämför portföljer optimerade via sharpe-respektive sortinokvoten och 

kommer fram till väldigt varierande sammansättningar. Booth och Broussard (2017) 

optimerade en pensionsfond innehållande två tillgångsslag, trygga fastighetsfonder 

(REITs) respektive mer riskfyllda investeringar (aktier från S&P 500). När risken 

beräknades som volatilitet skulle pensionsfonden bestå av 0-15% REITs, beroende på 

tid till pensionen. Genom en optimering baserat på downside risk borde däremot (den 

blivande) pensionären, beroende på definierat target return, hålla 40-100% REITs i 

portföljen. Dessa studier utgör en del i den aktuella prövningen av den postmoderna 

portföljteorin, ställt emot den traditionella moderna postföljteorin.  

De tidigare jämförelserna av sharpe- respektive sortinokvoten verkar fokusera på 

portföljoptimering och utvärdering av fonder. Denna studie ämnar således expandera 

forskningsområdet och undersöka högriskinvesteringar som nynoteringar i småbolag. 

Downside risk verkar dessutom föga undersökt på den svenska aktiemarknaden, vilket 

utgör ett ytterligare argument för undersökningen.   

1.6 Hypoteser   

Hypotesen för denna studie grundar sig i tidigare forskning (Ewetz & Hedwall, 2012; 

Cheung, Ho och Wong, 1994; Andriotto & Teti, 2013; Bali m.fl, 2005) och utgår ifrån 

att högre volatilitet och avkastning i nynoteringar och småbolag existerar. Detta innebär 

att nynoterade småbolag genererar högre avkastning och risk än större etablerade bolag. 

Vår hypotes, baserad på den effektiva marknadshypotesen, är att den riskjusterade 

avkastningen inte skiljer sig åt mellan Aktietorget och branschindex från OMXSPI.  
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Studien förutsätter att det existerar en skillnad mellan de definierade riskbegreppen, 

volatilitet och downside risk. Utgångspunkten i studien är därför att sharpe- respektive 

sortinokvoten är åtskilda och kommer liksom tidigare studier motivera olika 

investeringsalternativ (Brown & Harlow, 2016; Booth & Broussard, 2017). Uppsatsens 

andra hypotes är således att aktiernas prestation kommer leda till olika graderingar av de 

undersökta aktierna, beroende på vilket riskmått som används. 

1.7 Metod   

För att uppnå syftet och erhålla resultat har en kvantitativ eventstudie genomförts på 

delar av den svenska aktiemarknaden. Data för historiska aktiekurser har hämtats med 

hjälp av databasen Thomson Reuters och hemsidan aktietorget.se. Vidare har volatilitet, 

downside risk och den riskjusterade avkastningen för de olika aktierna, genom att 

använda sharpe- respektive sortinokvoten, beräknats.   

Resultaten från olika tidsintervall, branscher respektive teckningsgrad har jämförts. Den 

riskjusterade avkastningen från de nyintroducerade bolagen jämförs med branschindex 

från Stockholmsbörsen för att undersöka om det finns en överavkastning hos de 

nyintroducerade småbolagen.  

Resultaten för de olika grupperna har även signifikanstestats för att undersöka om de 

har någon statistisk betydelse. 

1.8 Avgränsningar   

Denna studie avgränsar sig till att undersöka ämnet börsnoteringar på Aktietorget. Detta 

urval har gjorts för att investeringar i börsnoteringar på MTF:er tidigare har bevisats 

vara mycket volatila och därmed intressanta för jämförelse av olika typer av volatilitet. 

Börsnoteringarnas utveckling jämförs med etablerade, mindre volatila bolag från 

Stockholmsbörsen, representerade av branschindex. Prestationen i studien mäts i form 

av sharpe- och sortinokvoterna och studien begränsar sig därmed till dessa kvoter av 

prestation. Detta för att observera huruvida skillnader i val av volatilitet 

(standardavvikelse eller downside risk), påverkar utvärderingen av en investerings 

prestation.  

1.9 Disposition   

Det första kapitlet avser ge en introduktion på ämnet som studien behandlar och vad 
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studien kan bidra med inom detta område. Kapitlet består av bakgrundsinformation om 

ämnet, problemformulering, syfte med studien, hypotes, metod, avgränsningar och 

tidigare studier.    

Andra kapitlet behandlar relevanta teorier och förklarar begrepp för att öka läsarens 

förståelse i de utforskade ämnena. Kapitlet delas in i tre områden; börsintroduktioner, 

modern samt postmodern portföljteori. 

I det tredje kapitlet behandlas studiens metod och tillvägagångssätt mer detaljerat. 

Avsnittet är en argumenterande beskrivning av studiens insamling och bearbetning av 

data, men behandlar också bortfall och metodkritik. Här beskrivs också de 

beräkningsmetoder som använts i studien. 

Fjärde kapitlet utgörs av empiri, resultatet av insamlad och bearbetad data. Här 

presenteras de undersökta aktiernas abnormala och riskjusterade avkastning.   

I det femte kapitlet kombineras kapitel två och fyra. Via analys och diskussion ska det 

empiriska utfallet förklaras med hjälp av det tidigare behandlade teoriavsnittet.  

Det sista kapitlet besvarar studiens frågeställningar och syfte samt presenterar studiens 

slutsats. Detta kapitel innehåller även förslag till vidare studier.  

Uppsatsen avslutas med referenser och appendix.     

 

 

Figur 2: Uppsatsens disposition.  
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2. Teoretisk referensram   

Den teoretiska referensramen är indelad i tre avsnitt: börsintroduktioner, modern 

portföljteori samt postmodern portföljteori. Avsnittet om börsintroduktioner är 

motiverat då det är studiens undersökta urval och det finns många olika hypoteser om 

underprissättning och långsiktig underprestation som är essentiella för studien.  

Vidare ges en kort sammanfattning av de två portföljteorierna med fokus på riskjusterad 

avkastning, då det är dessa två som kommer jämföras i empiri samt analys. Avsikten 

med att presentera dessa två avsnitt är att beskriva ursprunget till och teorier baserade 

på de två undersökta riskmåtten; volatilitet respektive downside risk.  

2.1 Börsintroduktioner   

2.1.1 Reglerade vs oreglerade marknader   

Det finns två olika typer av marknader att bedriva aktiehandel på; reglerade respektive 

oreglerade marknader (Finansinspektionen, 2016). För att studien ska kunna uppnå sitt 

syfte och jämföra den riskjusterade avkastningen mellan reglerade och oreglerade 

marknader är det viktigt att skilja på vad som räknas som en reglerad respektive 

oreglerad marknad. Reglerade marknader kallas generellt för börser och oreglerade 

marknader för handelsplattformar eller MTF:er (multilateral trading facilities). Det som 

skiljer de reglerade från de oreglerade marknaderna är lagstiftningen. De reglerade 

marknaderna präglas av ett strängare regelverk för bolagen och erbjuder därmed 

investerarna ett bättre investeringsskydd (Skatteverket, 2014).    

För att få driva en handelsplats i Sverige krävs tillstånd från finansinspektionen. 

Finansinspektionen definierar en börs som ett svenskt aktiebolag eller en svensk 

ekonomisk förening som har fått tillstånd enligt denna lag att driva en eller flera 

reglerade marknader (lag 2007:528). En handelsplattform definieras som en MTF inom 

det europeiska ekonomiska samarbetsområdet som hjälper förena investerare med köp- 

och säljintressen för att nå avslut angående förhandlingar av finansiella instrument (SFS 

2007:528). I denna studie jämförs aktier noterade på MTF:en Aktietorget med utvalda 

index från Nasdaq Stockholm (i denna uppsats benämnd Stockholmsbörsen). Dessa 

handelsplatser har valts eftersom Nasdaq Stockholm är den största reglerade marknaden 

i Sverige och Aktietorget är den största oreglerade marknaden som inte ägs av Nasdaq, 
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sett till antal bolag på respektive listor (Avanza, 2017).    

Stockholmsbörsen är en reglerad marknad som drivs av Nasdaq OMX Nordic, där 

listorna large cap, mid cap och small cap ingår (Nasdaq OMX Nordic, 2017). Eftersom 

det är en reglerad marknad finns det stora krav på bolagen att delge information och 

följa regelverken. De stora kraven är till för att skydda investerarna och börser ses 

därför som säkrare handelsplatser än t.ex. handelsplattformar (Finansinspektionen, 

2016). Några av kraven för att noteras på Stockholmsbörsen innebär att ett bolag måste 

uppföra och offentliggöra ett prospekt och publicerat redovisningshandlingar för minst 

tre år. Dessutom måste bolaget ha ett totalt marknadsvärde på minst 1 miljon euro samt 

följa Svea rikes lag, 2007:528, som innefattar bestämmelser för värdepappersmarknaden 

(Riksdagen, 2017)   

Aktietorget är en MTF vars mål är att skapa en sund och synlig miljö som ger företag 

möjlighet att växa och utvecklas. De erbjuder små och medelstora företag fördelarna av 

att vara börsnoterade till marknadens lägsta priser (Aktietorget, 2017). Eftersom det är 

en oreglerad marknad är noteringskraven på bolagen lägre och bevakningen är inte lika 

skärpt som i de reglerade marknaderna vilket gör att Aktietorget därmed ses som mer 

riskfylld. Det har gjorts försök till att begränsa denna risk genom ytterligare reglering av 

MTF:er, exempelvis reviderade takeover-regler. Dessa regler tillkom 2012 och innebär 

att vissa MTF:er, Aktietorget inkluderad, har samma regler som OMX Stockholm 

gällande offentliga uppköpserbjudanden. I korthet går dessa regleringar ut på att alla 

uppköpserbjudanden ska bjudas samtliga aktieägare, för att öka 

informationsspridningen och stabilisera marknaden (Kollegiet för svensk 

bolagsstyrning, 2012).  

Vidare drar inte småbolag lika många investerare som större bolag, vilket kan leda till 

att det förekommer dålig likviditet i dessa aktier. Detta ökar också risken i aktien 

eftersom den kan erfara stora kurssvängningar om en investerare plötsligt måste sälja av 

aktier i bolaget och tvingas göra detta till ett mycket lägre pris för att hitta köpare. För 

att noteras på Aktietorget måste bolaget upprätta ett noteringsmemorandum och inneha 

ett eget kapital på minst 5 miljoner kronor. Vidare måste bolaget ha minst 300 

aktieägare och kunna rapportera om sin finansiella ställning fyra gånger per år 

(Aktietorget, 2017). Bolagen behöver utöver detta även följa lagen 2007:528, för 

bestämmelser angående handel på MTF:er, vilken innefattar förordningar om 

börsnoteringar. 

   

http://www.nasdaqomxnordic/
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2.1.2 Börsnoteringar 

"An initial public offering (IPO) occurs when a security is sold to the general public for 

the first time, with the expectation that a liquid market will develop." (Ritter, 1998, 1). 

Detta är Ritters definition av en IPO eller börsintroduktion, i denna uppsats även 

benämnd som en nynotering eller nyintroduktion. Det innebär alltså första gången som 

ett företag erbjuder aktier till allmänheten. Benämningen börsnotering gäller egentligen 

enbart för reglerade marknader medan den korrekta benämningen för nynoteringar på 

mindre handelsplattformar är marknadsnotering. I denna uppsats skiljer författarna inte 

på uttrycken och de båda benämningarna kan förekomma till både reglerade och 

oreglerade marknader.   

Under en börsintroduktion erbjuds befintliga aktieägare och allmänheten att köpa eller 

teckna aktier till en viss teckningskurs. När noteringen för bolaget är färdig börjar 

aktierna handlas som vanligt på den aktiemarknaden som bolaget noterades på 

(Nordnet, 2015).    

Enligt Pagano, Panetta & Zingales (1998) är några av fördelarna och därmed 

anledningarna till att ett bolag noteras att de kan dra nytta av förminskade 

lånebegränsningar, större förhandlingskraft mot banker, större kännedom hos 

marknaden, förändring i ägarstrukturen samt möjlighet att göra förvärv med egna aktier. 

Den primära anledningen för företag att marknadsnoteras brukar dock vara 

kapitalanskaffning via nya aktieägare (Grundvall, Jakobsson och Thorell, 2008). Ritter 

och Welch (2002) menar att börsintroduktioner är ett konjunkturkänsligt fenomen men 

omfattningen av antal introduktioner växt över tid. 

Schiller (1990) menar att aktiemarknaden i allmänhet och IPO-marknaden i synnerhet, 

är känslig för spekulativa tendenser som påverkar marknadspriser. Vidare har mycket 

forskning gjorts på börsintroduktioner som stärker Schillers hypotes.. 

I följande avsnitt behandlas teorier och hypoteser angående nyintroduktioner och 

avvikande prissättning av dessa.      

2.1.3 Prissättning vid börsintroduktioner    

Underprissättning vid börsnoteringar är ett väl undersökt fenomen (Ljungqvist, 2005; 

Ritter, 1998; Rydqvist, 1997; Thaler, 1988). Underprissättningen innebär att den initiala 

teckningskursen kommer justeras upp under de första handelsdagarna till ett pris satt av 

marknaden. Den procentuella skillnaden mellan den erbjudna teckningskursen och 

kursen som aktien sedan handlas i är därmed underprissättningen (Ljungqvist, 2005). 
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Förekomsten av underprissättning innebär att det finns ett simpelt sätt för investeraren 

att överträffa marknadens avkastning genom att teckna aktier i börsintroduktioner. Detta 

borde därmed vara ett bra sätt att nå en hög avkastning för investeraren.  

Ritter (1991) menar att det finns tre anomalier i prissättningen vid börsintroduktioner; 

underprissättning på kort sikt, överprissättning på lång sikt och hot issue market-

fenomenet. Hot issue market innebär att antalet börsintroduktioner är stort och intresset 

för att köpa aktien vid introduktionen är så stort att priset pressas upp den första 

handelsdagen (Helwege and Liang, 2004).   

På lång sikt visar det sig vara en dålig strategi att handla nyintroducerade aktier till 

teckningskursen och hålla dessa i tre år. Detta hade genererat en underavkastning 

gentemot att investera i andra liknande bolag på den amerikanska börsen under samma 

period. För varje dollar investerad i de etablerade bolagen hade en investerare enbart fått 

en avkastning på 0,83 dollar på den nyintroducerade aktien (Ritter, 1991).    

I Sverige har underprissättning vid introduktioner av 251 bolag undersökts mellan 1980-

1994 med ett resultat som visar på en initial underprissättning på 41 % för bolagen fram 

till 1990 och 8 % underprissättning efter 1990 (Rydqvist, 1997). Detta bekräftar att 

fenomenet även förekommer i Sverige. Det visar också att graden av underprissättning 

varierar över tid och att det är intressant att fortsätta undersöka området och hitta 

förklaringar till varför underprissättningen varierar. Vidare följer ett urval av hypoteser 

kring underprissättning och underprestation på längre sikt.  

2.1.4 Excessive optimism hypothesis  

Denna hypotes innebär att de mest optimistiska investerarna i en börsnotering är 

köparna och att de mer pessimistiska investerarna inte påverkar börsnoteringen. På 

längre sikt, då mer företagsinformation blir tillgänglig, kommer de optimistiska och 

pessimistiska företagsvärderingarna konvergera mot ett pris som då blir lägre än 

introduktionspriset (Miller, 1977).   

En följd av dessa överoptimistiska investerare är windows of opportunity som innebär 

att övervärdering av nynoterade tillväxtbolag är mer sannolika i perioder med många 

börsnoteringar, så kallade hot markets (Ritter, 1991). Detta innebär att de emitterande 

företagen kan dra nytta av denna överoptimism och utnyttjar tillfället att sälja sig till 

den köpstarka marknaden. Enligt Ritter (1991) borde detta leda till att de starkaste 

börsnoteringstrender borde korrelera med den sämsta eftermarknaden och den lägsta 

avkastningen. Ju mer övervärderat bolaget är vid börsintroduktionen, desto större blir 
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kursfallet när de heta marknaderna svalnar av och priserna konvergerar nedåt.      

2.1.5 Signalling hypothesis   

Detta är en teori som utgår ifrån att det emitterande företaget är mer informerat än 

investeraren. Hypotesen utgår från "the market for lemons", som beskriver 

marknadsmekanismer och investerarnas underläge i kvalitetsbedömning (Akerlof, 

1970). Akerlof använder i sitt exempel bilmarknaden, som består av begagnade bilar 

(lemons) och nya bilar. Eftersom investeraren inte har tillgång till tillräckligt med 

information, kan denne inte avgöra huruvida bilen är begagnad eller ny. Detta leder till 

att köparen kommer avstå från att köpa de högst prissatta bilarna. De kommer aldrig 

betala det högsta priset, eftersom de själva inte kan avgöra huruvida priset motsvarar 

investeringens kvalitet. Detta leder till att investeringar med höga priser och hög 

kvalitet, rensas från marknaden och ett snedvridet urval uppstår.   

En lösning på detta snedvridna urval är signalering, som i IPO-sammanhang är 

underprissättning. För att få in maximalt med kapital vid börsintroduktionen bör ett 

företag prissätta teckningen av aktier så att den blir precis fulltecknad och att ingen 

investerare vill teckna varken fler eller mindre aktier till det pris som råder. Teorin om 

signalering menar att företagen signalerar hög kvalitet till de omdömessvaga 

investerarna, genom att prissätta noteringen under marknadens värdering. Detta innebär 

att företaget får in mindre kapital när nyintroduktionen fulltecknas än vad de skulle 

kunnat få om de hade satt ett högre pris för att teckna aktier. Vid ett högre pris hade 

introduktionen fortfarande fulltecknats, vilket innebär att pengar lämnas på bordet av 

företaget (Ljungqvist, 2005).   

Denna signal ges endast av företag som har råd att utelämna kapital, då de förväntar sig 

att tjäna in denna underprissättning på längre sikt. Detta signalerar till investerarna att 

bolaget har kvalitet och inte behöver alla pengar i början utan förväntar sig kunna ta in 

mer kapital eller generera inkomster i framtiden. Företag med låg kvalitet har inte råd 

att lämna pengar på bordet och måste därför prissätta börsintroduktionen till förväntat 

marknadsvärde för att få in så mycket kapital som möjligt vid introduktionen 

(Jegadeesh, Weinstein & Welch, 1993).    

Denna teori innebär att bolag med hög kvalitet också underprissätter sina aktier mer vid 

marknadsnoteringar och att de når högre teckningsgrader. Det borde därmed leda till att 

bolag som når en full teckningsgrad presterar bättre än bolag som inte gör det på längre 

sikt, eftersom det är dessa bolag som besitter hög kvalitet.    
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2.1.6 Winners curse hypothesis   

Winners curse är en auktionsteori som kortfattat innebär att den som vinner en 

budgivning har betalat för mycket. Här antas budgivarna vara olika informerade, vilket 

innebär att de värdesätter objekten olika. Buden på ett objekt kommer hela tiden att öka 

tills budgivaren med mest information anser att priset är för högt och slutar buda. Då 

återstår bara den budgivaren med mindre information som höjer priset ytterligare och 

därmed får köpa objektet till ett överpris (Thaler, 1988).   

I börsnoteringssammanhang innebär detta att för att få full tilldelning i en börsnotering 

måste investeraren handla till överpris, eftersom alla investerare kommer vara villiga att 

teckna aktier så länge den är underprissatt. En investerare med mer information kan 

bedöma värdet på en aktie bättre än en investerare med mindre information och kommer 

därmed avstå att teckna aktier om de är överprissatta, vilket gör att investeraren med 

mindre information kan komma att betala överpris. Vid underprissatta 

börsintroduktioner kommer investerare istället bli ransonerade aktier, då alla är villiga 

att teckna i börsintroduktionerna (Ljungqvist, 2005).  Denna teori innebär att det är svårt 

för en investerare att tilldelas den del som denne har tecknat för, då alla investerare är 

villiga att teckna i underprissatta aktier.    

2.1.7 The bandwagon hypothesis   

Denna teori innebär att investerare anser att de har tillgång till begränsad information 

och därför väljer att följa andra investerare, som de tror är mer informerade.    

Denna antagna informationsassymetri leder till en ”följa John-effekt”. Om ett antal 

investerare väljer att avstå från att teckna aktier i ett bolag, kan det leda till att fler 

investerare väljer att göra likadant och börsnoteringen blir därmed undertecknad. Väljer 

ett antal investerare istället att teckna aktier följer den stora massan efter och 

börsnoteringen blir därmed övertecknad. Detta flockbeteende kan således påverka 

teckningsgraden i en aktie när många investerare intresserar sig för ett 

börsintroducerande företag. För att attrahera investerarflocken väljer därför företag att 

underprissätta aktierna vid sina börsintroduktioner, vilket leder till att fler aktier tecknas 

och bolagen initialt uppvärderas vid den första handelsdagen (Ritter, 1994).  
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2.2 Modern portföljteori   

2.2.1 Effektiva marknadshypotesen  

Föregående avsnitt om underprissättning beskriver avvikelser från den effektiva 

marknadshypotesen. Denna teori om en helt effektiv marknad skildrar en marknad där 

priserna för olika tillgångar alltid, oberoende av tidpunkt, helt återspeglar den 

information som finns tillgänglig för varje tillgång. Definitionen av en effektiv marknad 

är en marknad utan transaktionskostnader, i vilken alla aktörer har tillgång till samma 

information gratis och tolkar den på samma sätt. Dessa tre villkor måste vara uppfyllda 

för att marknaden ska vara helt effektiv (Fama, 1970).   

Eftersom hela marknaden har tillgång till all information och alla har samma tolkning 

av den tillgängliga informationen blir det nästintill omöjligt för en investerare att slå 

marknaden under en längre period med hjälp av den information som finns. En 

eventuell överavkastning beror därmed enbart på slump. En effektiv marknad definieras 

även av en rådande jämvikt mellan avkastning och risk. För att få en högre avkastning 

måste således investeraren utsätta sig för högre risk (Bodie, Kane & Marcus, 2014).    

Idag är det i princip omöjligt att de tidigare nämnda marknadsvillkoren ska gälla i 

verkligheten. Därför har tre former av den effektiva marknadshypotesen utvecklats; 

svag, medelstark och stark form. Dessa former har uppstått för att det ska vara möjligt 

att identifiera var och till vilken information den effektiva marknadshypotesen spricker, 

dvs till vilken information det går att generera överavkastning.    

Den svaga formen testar hypotesen med enbart information om historiska priser. I 

medelstarka formen testas hur snabbt priserna justeras efter att ny information 

tillkommer. Den starka formen testar när vissa deltagare på marknaden får tillgång till 

insider-information som är relevant för prisjusteringar. Tidigare empiriska tester visar 

på att teorin håller mot de två första formerna, vilket betyder att det inte går att uppnå 

någon överavkastning. Den sista formen är inte lika lätt att undersöka men de empiriska 

studier som finns tyder på att även den starka formen till vis del håller (Fama, 1970).    

Denna studie ämnar delvis undersöka huruvida det går att generera en överavkastning 

baserad på enbart historiska aktiepriser och testar därmed den svaga formen. Genom att 

investera i börsintroduktioner år efter år finns en tro att det är möjligt att slå marknaden 

även på lång sikt. En ytterligare avvikelse är småbolagseffekten som innebär att 

småbolag tenderar att överprestera mot större bolag och att det därigenom går att slå 

marknaden på lång sikt. 
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2.2.2 Småbolagseffekten  

Denna anomali innebär att mindre tillväxtbolag har en riskjusterad överavkastning i 

förhållande till större bolag och avviker därmed från EMH som menar att abnormal 

riskjusterad överavkastning är omöjlig att nå på lång sikt (Bodie, Kane & Marcus, 

2014).  Locke & Gupta (2007) menar att genomlysningen på mindre handelsplatser är 

mindre och skulle således kunna indikera en lägre grad av effektivitet. Detta brukar ofta 

vara ett av argumenten till att Aktietorget har en högre risknivå, även om 

handelsplatsens rapporteringskrav har skärpts de senaste åren (Aktietorget, 2017). 

Banz (1981) var en av de första att påvisa en småbolagseffekt. I en studie som sträcker 

sig mellan 1936-1977 fann Banz att småbolagen genererar riskjusterad överavkastning. 

Småbolagens överavkastning är sedan dess ett väl utforskat ämne och har både påvisats 

och avvisats i flertalet studier, både i Sverige och internationellt (Davenport & 

Meissner, 2014; Hoso & Melin, 2011; Locke & Gupta, 2008; Reingagum, 1981).    

Dimson, Marsh och Staunton (2008) visade att småbolagseffekten varierade i 

börsuppgång respektive nedgång. När börsen gick upp motsvarades överavkastningen 

av risken i bolaget och tog ut den eventuella småbolagseffekten. Däremot föll inte 

kurserna lika mycket relativt småbolagens risk, vilket påvisade en småbolagseffekt i 

börsnedgång. Småbolagseffekten tycks således vara en inkonsekvent företeelse som 

varierar över tid. Det är därför intressant att uppdatera forskningen, framförallt genom 

riskmått som endast fokuserar på nedgång i aktiekurserna då tidigare forskning 

riskjusterar avkastning genom volatilitet.  

2.2.3 Volatilitet  

Idag är volatiliteten (standardavvikelsen) det vanligaste sättet att mäta risk på inom 

finansiella investeringar. Volatilitet är det riskmått som har använts i klassiska 

marknadsteorier såsom den effektiva marknadshypotesen. Volatiliteten anger hur stora 

svängningarna på värdet är för en aktie eller portfölj. Det vill säga hur stor skillnaden är 

på aktiekursen från olika observationer. Desto högre volatilitet desto högre anses risken 

vara för en tillgång (Bodie, Kane & Marcus, 2014). Stockholmsbörsens 

storbolagsindex OMXS30:s genomsnittliga volatilitet har varit 21,6 % de senaste fem 

åren (Avanza, 2016).  

Riddles (2001) menar att den yttre definitionen av risk är allmängiltig, men att den 

detaljerade riskbedömningen varierar beroende på investerare och användningsområde. 

Volatilitet är ett riskmått som antar att alla investerare är överens om risknivån i alla 
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tillgångar, vilket kritiseras av de postmoderna portföljteoretikerna. Vidare kritik av 

volatilitet som riskmått är att det förutsätter att alla observationer är normalfördelade, 

vilket sällan är fallet. Dessutom bestraffas aktien av positiv volatilitet, vilket inte borde 

räknas som risk (Hoffman & Rollinger, 2013).   

2.2.4 Sharpekvoten  

När Markowitz moderna portföljteori hade blivit utvecklad följdes det snabbt upp av 

teorin om en (effektiv) marknadslinje. I market line-teorin ingår capital market line 

(CML) som består av två parametrar, risk och förväntad avkastning (Friend & Blume, 

1970). En investerare bör aldrig placera sig under denna linje då detta innebär att en 

tillgång eller portfölj ej är effektiv (Sharpe, 1964).  

Utifrån denna biparametriska modell utvecklades det snabbt flera försök till att få fram 

mått för att mäta prestation (riskjusterad avkastning) med enbart en parameter, 

exempelvis treynorkvoten, Jensens alpha samt sharpekvoten. Användbarheten hos dessa 

uniparametriska mått beror på validiteten måtten kan påvisa gentemot antagandena till 

market-line teorin om effektiva tillgångar (Friend & Blume, 1970). Kan validiteten ej 

påvisas innebär det att det finns "bias" i modellerna och de är därmed beroende av en av 

de tidigare parametrarna. För att avgöra kvoternas validitet bör därför modellernas bias 

jämföras (se avsnitt 3.4.2). 

Det idag vanligaste måttet på riskjusterad avkastning är sharpekvoten och den har därför 

valts att inkluderas i studien för att ta fram den riskjusterade avkastningen för samtliga 

aktier och index. Resultaten har sedan jämförts mellan grupperna för att ta reda på om 

det finns någon riskjusterad över- eller underavkastning.   

Sharpekvoten eller "reward to variability ratio" utvecklades som ett försök för att mäta 

fonders prestationer. Detta görs genom att mäta avkastningen och dividera den med 

volatiliteten för en aktie eller portfölj, volatiliteten ses i sharpekvoten som risken för en 

tillgång. Metoden utvecklades först av Treynor och vidareutvecklades senare av Sharpe 

(1966).    

En fondförvaltares primära uppgift borde vara att hitta effektiva portföljer (längs med 

CML), detta innebär portföljer som genererar högst förväntad avkastning i förhållande 

till en given grad av risk. Investerarens uppgift är därefter att välja den effektiva 

portfölj, av de som förvaltaren presenterar, som investeraren finner mest önskvärd 

baserad på den risk som investeraren är villig att utsätta sig för (Sharpe, 1966).  

Det senaste decenniet har den genomsnittliga sharpekvoten för svenska fonder legat på 
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0,35. Det varierar dock mellan fonderna och det finns flera som har klarat av att prestera 

sharpekvoter på 0,6-0,8 under samma tidsperiod. Endast ett fåtal fonder lyckas generera 

kvoter på över ett under längre perioder (Morningstar, 2017).  

2.3 Postmodern portföljteori  

2.3.1 Prospect theory   

Teorier om en cynisk investerare som alltid väljer det alternativ som har högst 

väntevärde (Homo economicus) utmanas av teorin om den riskaversiva investeraren 

(Kahneman & Tversky, 1979). Denna teori motsäger antagandet om rationella agenter 

och antar mer humant agerande som väljer trygghet framför avkastning. Detta leder till 

en teori om en investerare som väljer att maximera avkastningen i förhållande till den 

risk som investeraren är villig att utsätta sig för, dvs den riskjusterade avkastningen.    

Kahneman & Tversky (1979) undersökte och fann via flera experiment att de flesta 

människor är mer villiga att välja ett alternativ som ger en säker avkastning framför ett 

alternativ med två olika utfall som tillsammans innebär en högre sannolikhet till högre 

nytta. Genom att undersöka olika personers val i exempel där den undersökta ställs inför 

två alternativ kunde resultaten tydligt fastställas. Till exempel val där det första 

alternativet är 50 % chans att vinna 1000 USD eller 50 % risk att inte vinna något och 

det andra alternativet är att den undersökta får 450 USD säkert. Detta test visade på ett 

tydligt mönster från de undersökta där de flesta väljer den säkra vinsten i alternativ två. 

Detta resulterade i modellen "prospect theory" där en investerare antas vara 

riskaversiv.    

Vidare undersökningar visar att valen skiljer sig när oddsen och sannolikheterna i 

alternativen ändras. Står en person vid ett val med två alternativ med låg sannolikhet till 

vinst tenderar personen att välja det alternativ som ger högst avkastning men som har 

lägst sannolikhet till vinst och vid val mellan högre sannolikheter så blir resultatet av 

valen tvärtom. Tex vid valet mellan alternativ A, 1% chans att vinna 6000 och alternativ 

B, 2% chans att vinna 3000 så väljer de flesta alternativ A. Står valen istället mellan C, 

45% chans att vinna 6000 och D, 90% chans att vinna 3000 väljer de flesta alternativ D. 

Detta lämnar oss med en nyttofunktion som är konkav vid vinster. Kahneman och 

Tversky (1979) finner även att det gäller motsatta förhållanden om de istället 

undersöker negativa utfall, där det finns risk till förluster istället för chans till vinst. 

Detta innebär således att nyttofunktionen är konvex vid förluster.  



19 
 

För en riskaversiv investerare borde måttet för risk vara av stor betydelse. Den 

postmoderna portföljteorin ämnar substituera det traditionella måttet för risk från 

moderna portföljteorin, volatilitet, för det postmoderna alternativet, downside risk. 

2.3.2 Downside risk  

Den förlustaversiva investeraren som antas i prospektteorin blev startskottet för den 

diskussion om kapaciteten i de traditionella riskmåtten som används än idag. Frank 

Sortino (1994) var en av dessa och uppmärksammade downside risk som ett alternativt 

sätt att mäta risk på istället för vanlig standardavvikelse.  

Downside risk utvecklades redan av Roy (1952), men hamnade i skymundan då 

Markowitz tre månader tidigare hade publicerat sitt beryktade verk om modern 

portföljteori. Dessutom är downside risk mer komplicerad att arbeta med än volatilitet 

och med tanke på att det saknades tillräckliga datorer under perioden så föredrogs den 

enklare varianten (Nawrocki, 1999).  

Istället för att beräkna hela volatiliteten/standardavvikelsen som risk används i 

downside risk enbart den volatilitet som uppstår när avkastningen är under ett specifikt 

avkastningskrav (semi-avvikelse under avkastningskravet). Detta krav benämns som 

den minsta accepterade avkastningen för en tillgång eller katastrofnivån.   

En vanlig investerare antas vara riskaversiv och kommer välja den portfölj som har 

minst risk att nå en avkastning under katastrofnivån, detta kallas Roys "safety first" 

teknik (Roy genom Nawrocki, 1999). Downside risken är standardavvikelsen av alla 

observationer, där observationerna över det minsta accepterade avkastningskravet har 

justerats till 0 (Hoffman & Rollinger, 2013).  

Markowitz har senare medgivit att downside risk är ett mer lämpligt mått på risk än 

volatilitet. Markowitz nämner främst två anledningar till varför downside risk är mer 

intressant: enbart downside risk är relevant för individuella investerare och för det andra 

är värdepapper kanske inte normalfördelade (Markowitz, 1991). Dessa argument stärks 

av nyare forskning där downside risk har använts, främst som ett substitut till volatilitet. 

Brown och Harlow (2016) använde downside risk för att optimera pensionsfonder, där 

rädslan för kapitalförlust är högre än för den genomsnittliga investeraren. Studien fann 

att aktier skulle utgöra en betydligt lägre andel av en optimal portfölj än vad som 

vanligtvis finns i generationsfonder. Detta stärker således användning av downside risk 

i portföljoptimering för förlustaversiva investerare.   
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2.3.3 Sortinokvoten   

Chen (2016) menar att sortinokvoten kan ses som startskottet till den postmoderna 

portföljvalsteorin, med argumentet att Markowitz eftersträvade att mäta downside risk 

för att forma en optimal portfölj. Den betydande utvecklingen för denna kvot är 

downside volatilitet (definierad som semi avvikelse under avkastningskravet), som är 

satt i kvotens nämnare.   

Kritik mot sharpekvoten är att den inte skiljer på uppåtgående eller nedåtgående 

volatilitet, vilket innebär att en aktie bestraffas av den positiva volatilitet som den 

besitter. En av fördelarna med Sortinokvoten är att den beskriver en ensidig risk, istället 

för standardavvikelse (sharpekvoten) eller beta (treynorkvoten) som beräknar risk från 

både positiva och negativa värdeförändringar. Positiva utfall bör inte associeras med 

risk utan borde istället ses som en premie/belöning (Sortino & Price, 1994). Måttet på 

denna ensidiga risk passar därför bättre in i finansmarknader med abnormala 

avkastningar där investerare beter sig irrationellt och oförutsägbart (Chen, 2016).  

Den ensidiga risken ger ett mer rättvisande resultat, framförallt om observationerna är 

skevt fördelade. När volatilitet mäts antas urvalet vara normalfördelat, även om detta 

antagande oftast inte gäller i verkligheten. Detta leder till att positiva avkastningar 

räknas in i risken och resultatet blir således missvisande då aktien bestraffas av den 

positiva avkastningen. Downside risk tar denna eventuella asymmetriska fördelning i 

beaktning då enbart de negativa förändringarna räknas in i risken (Rollinger & 

Hoffman, 2013).     

Sortinokvoten kan således ses som ett substitut, eller komplement till sharpekvoten för 

att bedöma en investerings prestation. Ornelas, Fernandes och Silva Jr. Jr. (2009) har 

jämfört dessa riskjusterade avkastningsmått och fann att kvoterna rangordnar fonders 

prestation väldigt snarlikt. Booth och Broussard (2017), liksom Brown och Harlow 

(2016), erhåller däremot väsentliga skillnader i optimering av pensionsfonder beroende 

på val av riskmått (se avsnitt 1.5).  Sharpe-och sortinokvoten är dock inte direkt 

jämförbara då sortinokvoten oftast har en mindre nämnare, vilket gör att kvoten är 

betydligt högre än sharpekvoten. Däremot är kvoternas rangordning av aktierna 

jämförbara. Visar kvoterna olika gradering innebär det att de två måtten för riskjusterad 

avkastning förespråkar olika val av aktier, vilket utgör grund för vidare jämförelse 

mellan kvoterna (se avsnitt 4.8.1). 
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3. Metod  

3.1 Val av metod 

3.1.1 Deduktiv ansats  

 För att utforma rätt metod för studien måste författarna avgöra vilken metodansats 

studien ska ha. Denna uppsats metod har utformats efter en deduktiv ansats, där 

metoden syftar till att testa tidigare etablerade teorier och hypoteser (Bryman & Bell, 

2011). Denna studie är av deduktiv ansats eftersom författarna på förhand har format en 

hypotes om hur de tror resultaten från undersökningarna i studien kommer att se ut. 

Hypotesen grundar sig på välkända teorier som tidigare har utvecklats och etablerats 

inom området för nyintroduktioner, handelsmarknader och volatilitet. 

Atlernativet till en deduktiv metodansats är en induktiv ansats, som innebär att 

författarna skulle ha format teorier efter insamlad empiri och analys av denna. Denna 

metod används oftare i kvalitativa studier (Bryman & Bell, 2011). Då denna uppsats 

undersöker två redan väl utforskade ämnen, marknadseffektivitet och portföljteori, 

genom en kvantitativ studie är därför en deduktiv metodansats mest lämplig. 

3.1.2 Kvantitativ studie   

För att uppnå studiens syfte, att mäta den eventuellt avvikande avkastningen i 

nyintroduktioner på Aktietorget, har en eventstudie utformats. Denna metod har sitt 

ursprung i Famas forskning från 1969, där marknadens reaktion på information om 

aktiesplittar undersöktes. Eventstudier utgår ifrån att investeraren kan slå marknaden på 

lång sikt och att det därmed finns en abnormal avkastning (Eventstudymetrics, 2017).  

Varje eventstudie måste definiera ett "eventfönster", en period som ska undersökas för 

att beräkna den abnormala avkastningen. Valet av storlek på den undersökta 

tidsperioden är subjektivt, eftersom tillgång på data kan variera beroende på val av 

undersökt marknad och event (Eventstudymetrics, 2017). För att undersöka 

aktiekurserna på kort och lång sikt undersöks intervall på en vecka, en månad, sex 

månader, ett år respektive två år. Den främsta anledningen till varför vi har avgränsat 

undersökningen till två år är för att undvika bortfall, då det är många bolag som 

avnoteras efter tre år på Aktietorget. Ett annat skäl till att lång sikt valts att begränsas till 

två år är att Ritter (1991) och uppföljande forskning undersökt och funnit att 
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börsnoteringar underpresterar på lång sikt, definierat som tre år. Det är därmed 

intressant att undersöka om underprestationen förekommer även på något kortare sikt.   

Karakteristiskt för ett eventfönster är att det ämnar ringa in det undersökta området, i 

detta fall börsintroduktioner på Aktietorget, med kurshistorik både innan och efter den 

undersökta händelsen. Vanligtvis definieras ett "estimatfönster" (en tidsperiod innan den 

undersökta eventstudien), för att estimera den förväntade avkastningen. Då denna studie 

fokuserar på nyintroduktioner finns inte någon tidigare kurshistorik att tillgå, vilket 

innebar att vi fick definiera en annan typ av jämförande fönster (Eventstudymetrics, 

2017). Motsvarande branschindex från OMXS Price Index (OMXSPI) valdes ut som en 

så kallad marknadsavkastning, för samma tidsperiod som eventstudiefönstret. Den 

abnormala avkastningen på Aktietorget beräknas således som avvikande avkastning från 

etablerade bolag på Stockholmsbörsen. Denna modifiering innebär att studien präglas 

av tydliga komparativa inslag då den jämför det undersökta urvalet med motsvarande 

branschindex.   

3.2 Studiens genomförande  

3.2.1 Datainsamling  

Populationen för undersökningen är aktier på handelsplatsen Aktietorget under perioden 

2010-2014. Urvalet är företag som för första gången marknadsnoteras och som gjort en 

emission i samband med noteringen. Den undersökta tidsperioden har valts då 

uppsatsen ska erhålla ett så aktuellt resultat som möjligt, men också undersöka 

noteringarna på lång sikt. Studien definierar lång sikt som två år eftersom många aktier 

avnoterats på längre sikt än så. 

Våra jämförelseaktier, etablerade bolag på Stockholmsbörsen, har representerats av åtta 

olika branschindex från OMXSPI, se avsnitt 3.2.3 för branschindelning och val av 

jämförelseindex.    

Dataunderlaget för denna studie är sekundärdata, hämtat från Thomson Reuters Eikon 

och aktietorget.se. Den inhämtade informationen består av dataserier om historiska 

stängningskurser för de aktier som ingår i studien. Detta innefattar aktier listade på 

Aktietorget samt aktier som har bytt handelsplats från Aktietorget till förslagsvis First 

North eller liknande under den undersökta perioden. Även dataserier från indexet 

OMXSPI och data från en svensk tioårig statsobligation har hämtats från Reuters.    

För att få en rättvis jämförelse av aktiekurserna justeras de för utdelningar och splittar. 
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Detta görs automatiskt både via Reuters och Aktietorgets databaser. Den korrigerade 

kurshistoriken från de båda databaserna jämförs för att säkerställa att de stämmer 

överens. I de fall kurserna skiljer sig åt har Aktietorgets kurser valts. Detta görs efter att 

Martin Ek, ansvarig för marknadsövervakningen på Aktietorget, granskat de avvikande 

kurserna och motiverat varför de korrigerat annorlunda än Thomson Reuters.   

All sekundärdata är hämtad på dagsbasis, för perioden 1/1 2010- 31/12 2016. Detta görs 

för att få så många observationer som möjligt, eftersom de undersökta tidsintervallens 

längd varierar, från 1 dag till 2 år.  

Vidare har information om teckningskurser, erhållna belopp, justerade teckningskurser 

och branschtillhörighet hämtats från aktietorget.se. Även nyemissioner.se har använts 

för att få information angående nyintroduktionerna, främst för att finna respektive 

introduktions emission för att beräkna teckningsgraden.   

3.2.2 Bearbetning av data  

För att kunna möjliggöra jämförelser mellan olika aktiekategorier har aktierna sorterats 

efter noteringsår respektive bransch. Aktierna kategoriseras in för respektive år som de 

har noterats och delades in i åtta olika branscher.   

Eftersom Aktietorget är en liten handelsplats, så finns ibland luckor i den inhämtade 

kurshistoriken. Möjliga orsaker till en ofullständig data kan vara att aktien inte har 

handlats under vissa dagar eller att aktien har råkat ut för handelsstopp. För att förenkla 

avkastningsberäkningar justeras dataserierna genom att fylla i luckorna med föregående 

dags stängningskurs. Alla beräkningar är gjorda i Microsoft Excel 2013 om inget annat 

nämns.  

När aktiekurserna logaritmeras och räknas ut via geometriska medelvärden är det flera 

aktier som når en årsavkastning som är lägre än -100 %. Detta är omöjligt att uppnå på 

aktiemarknaden om inte blankning förekommer. Eftersom denna studie inte behandlar 

blankning utan bara utgår från vanlig aktiehandel justeras dessa kurser till precis -100 

%, för att generera korrekta värden.   

Teckningsgraderna har beräknats genom att dividera beloppet företagen har erhållit vid 

introduktionen (hämtat från Aktietorget, (04-04-2017) med det begärda beloppet som 

presenteras på nyemissioner.se (04-04-2017). Den framtagna teckningsgraden beskriver 

inte om bolagen har blivit övertecknade, men informerar om bolagets emission blev 

fullt tecknad eller ej. Studien exkluderar således beräkning av 

noteringarnas överteckningsgrad, främst för att det inte är relevant för undersökningen 
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då vi vill studera investeringsstrategier baserat på fulltecknade eller icke fulltecknade 

noteringar.   

3.2.3 Branschindelning  

För att kunna jämföra utvecklingen mellan olika branscher har alla aktier i 

undersökningen indelats i en bransch som de verkar inom.   

Primärt har kategoriseringen av aktierna gjorts enligt Aktietorgets branschindelning. 

När författarna sedan letade efter jämförelseindex från Stockholmsbörsen har antalet 

branscher och branschtillhörighet för vissa aktier anpassats för att aktierna ska passa in 

till någon av jämförelseindexen. Dessa anpassningar har gjorts enligt författarnas tycke 

för att smidigt redigera branschtillhörigheten. Eftersom det inte finns aktier som har 

noterats inom vissa branscher så är inte alla branscher undersökta i studien. Det är också 

stora skillnader i antalet bolag som finns inom varje bransch vilket medför att slutsatser 

angående resultat inom vissa branscher troligtvis inte speglar branscherna särskilt väl.  

Totalt har åtta olika branscher undersökts enligt nedanstående tabell. Samtliga aktiers 

branschtillhörighet finns redovisad i bilaga 1.  

 

 

Tabell 1: Beskrivning av branscher, jämförelseindex och antal bolag inom varje 

bransch 

Bransch Beskrivning Branschindex 

Antal 

bolag 

Consumer goods 

dagligvaror, 

sällanköpsvaror etc OMX Stockholm Consumer goods PI 12 st 

Industrivaror & 

tjänster bygg, maskiner etc OMX Stockholm Industrials PI 9 st 

Material kemi, råvaror etc OMX Stockholm Basic materials PI 2 st 

Energi el, energi etc OMX Stockholm Utilities PI 4 st 

Finans 

investmentbolag, 

banker, fastigheter etc OMX Stockholm Financials PI 5 st 

Informationsteknik Datorer, mjukvaror etc 

OMX Stockholm Software & computer 

services PI 6 st 

Telekom 

telefon- & 

internetoperatörer etc OMX Stockholm Telecommunications PI 2 st 

Hälsovård sjukvård, bioteknik etc OMX Stockholm Health care PI 27 st 
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3.2.4 Litteraturinsamling  

Bakgrunden till teoriavsnittet har primärt sökts via sökmotorn på Linköpings 

universitets biblioteks hemsida. Härifrån har både fysiska läroböcker och 

internetbaserade källor reserverats och inhämtats.   

Teoridelen utgörs till stor del av akademiska artiklar, då de oftast har varit mer 

detaljerade i både problemformulering och beräkningsmodeller. Dessa artiklar har 

funnits via diverse databaser för akademiska skrifter, främst Google scholar och Libris. 

Även hemsidorna för Jay Ritter respektive Frank Sortino, framstående forskare inom 

ämnet börsintroduktioner respektive postmodern portföljteori, har använts för att finna 

artiklar i ämnet. 

3.3 Beräkningsmodeller 

3.3.1 Buy and hold return 

När all data är hämtad och bearbetad beräknas avkastningen för de olika tidsperioderna; 

en dag, en vecka, en månad, sex månader, ett år respektive två år efter börsintroduktion. 

Dessa intervall har valts då resultatet ska studeras på kort och lång sikt.  

För att säkerställa en hög validitet i studien har den abnormala avkastningen beräknats 

på två sätt: genomsnittlig respektive buy and hold-avkastning (Buchenheim m.fl, 2001). 

Båda metoderna ligger till grund för att räkna ut de abnormala respektive riskjusterade 

avkastningarna för de olika aktierna.  

Denna beräkningsmetod antar ett buy and hold-scenario, vilket innebär att avkastningen 

vid varje observation räknas i förhållande till en bestämd startpunkt, i denna studie 

oftast noteringstillfället. Buy and hold-scenariot används för att spegla den reala 

utvecklingen för aktien under en bestämd period och är en vanligt förekommande metod 

i eventstudier (Gupta & Locke, 2008). Den ger oss en uppfattning om hur mycket en 

investerare faktiskt hade kunnat tjäna eller förlora under en viss period om investeraren 

hade behållit aktierna under hela perioden.   

Buchenheim m.fl. (2001) menar att denna beräkning på så sätt är realistisk, då 

avkastningen inte behöver logaritmeras. Däremot har långsiktig avkastning mätt via buy 

and hold-metoden visat sig ha låg signifikans, vilket motiverar ett kompletterande AR-

avkastning för att jämföra de olika avkastningsberäkningarna.  
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Nedan presenteras formeln för att räkna ut buy and hold-avkastningen:  

 

 

 

(1) 

Ri,t = aktiens buy and hold avkastning, 

Pi,t = aktiekursen vid tidpunkt t 

Pi,0 = aktiekursen vid tidpunkt 0 

När vi beräknar den abnormala avkastningen för buy and hold, BHAR, sätts den 

beräknade avkastningen i relation till marknadsavkastningen enligt följande formel:  

 

𝐵𝐻𝐴𝑅 = 𝑅𝑖,𝑡 − 𝑅𝑚,𝑡              

(2) 

BHAR= abnormal buy and hold-avkastning (Abnormal buy and hold return) 

Rm,t =  marknadens buy and hold avkastning 

 

3.3.2 Average return   

I denna metod beräknas periodens avkastning genom en genomsnittlig kursförändring, 

average return. AR-metoden beräknas genom ett geometriskt medelvärde för 

avkastningen, där observationerna har logaritmerats för att de ska anta en 

normalfördelning. Värdena logaritmeras genom formeln:   

                                                                           (3) 

Pi,t-1 = aktiekursen vid tidpunkt t-1  

 

Det geometriska medelvärdet innebär att avkastningen beräknas kontinuerligt och blir 

tidsviktat. Detta används istället för det aritmetiska eftersom värdena är beroende av 

varandra och det geometriska värdet därmed ger ett mer lämpligt värde än det 

aritmetiska medelvärdet (Vinell & de Ridder, 1990).   
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(4) 

AR = medelavkastning (average return) 

r1 = avkastning tidpunkt 1 

 

AR-avkastningen har beräknats via GEOMEAN formeln i Excel. Genom att använda de 

logaritmerade kursförändringarna för varje aktie och addera med ett, kan GEOMEAN 

formeln användas. Resultatet som redovisas av uträkningen subtraheras sedan med ett 

och då har det geometriska medelvärdet på dagsbasis presenterats.  

 När vi beräknar den abnormala avkastningen för den medelavkastningen, AAR, sätts 

den beräknade genomsnittliga avkastningen i relation till marknadsavkastningen enligt 

följande formel:  

 

𝐴𝐴𝑅 = 𝐴𝑅𝑖,𝑡 − 𝐴𝑅𝑚,𝑡                                

(5) 

 

AAR = abnormal average return 

ARi,t =  average return för aktien vid tidpunkt t 

ARm,t = average return för marknaden vid tidpunkt t 

 

3.3.3 Volatilitet  

Volatiliteten mäts som avkastningens standardavvikelse upphöjt till två. 

Standardavvikelsen är skillnaden mellan de undersökta aktiernas observerade 

avkastning och medelvärdet, dividerat med antalet observationer.   

 

 

(6) 

= standardavvikelse 

Xi = avkastning för aktie i  

U = medelvärdet för talserien X  

N = antalet observationer 
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Beroende på vilken basis observationerna är (dags-, vecko- eller månadsbasis) så räknas 

volatiliteten ut för just denna basis. Det är vanligast att använda årsvolatilitet vid 

presentation av resultat. Även i denna studie presenteras all volatilitet/downside risk på 

årsbasis om inte något annat nämns. All hämtad data är dock på dagsbasis och behöver 

därför räknas om till årsbasis. Detta görs genom att multiplicera standardavvikelsen 

med roten ur antalet handelsdagar under året (Damodaran, 2012).    

  

å𝑟𝑠𝑣𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡 =  𝜎𝑑𝑎𝑔𝑠𝑏𝑎𝑠𝑖𝑠 ∗ √252                     

(7) 

 

3.3.4 Downside risk  

Downside volatilitet (semi avvikelse under avkastningskrav) definieras enligt Sortino 

(1994) som:  

 

 

(8) 

  

N = antal observationer 

xi = avkastningen  

t = target return 

Min = funktion som väljer det minsta värdet mellan 0 och xi-t.  
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3.3.5 Sharpekvoten  

Sharpekvoten är det ena av studiens två undersökta mått på riskjusterad avkastning. För 

att beräkna sharpekvoten används den förväntade avkastningen, den riskfria räntan och 

den aktuella volatiliteten för en tillgång enligt formeln nedan: 

 

𝑆ℎ𝑎𝑟𝑝𝑒 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑟𝑖−𝑟𝑓

𝜎𝑖
                         

  (9) 

 

ri = tillgångens avkastning 

rf = riskfri ränta  

i = standardavvikelse 

 

En så hög kvot som möjligt är att föredra, eftersom det ger en högre riskjusterad 

avkastning (Sharpe, 1966).   

Den riskfria räntan som användes i uträkningarna av sharpekvoten var ett medelvärde av 

en svensk tioårig statsobligation för den undersökta perioden, år 2010 till 2016. Ett 

genomsnittligt värde på en så lång tidsperiod kan anses utgöra ett bristande estimat, men 

då som räntan skiljer sig väldigt lite åt under de undersökta intervallen verkar det vara 

mest tidseffektivt att använda sig av just ett medelvärde. Tidigare studier av 

sharpekvoten (Klemkosky, 1973) har använt en konstant riskfri ränta och detta verkar 

vara ett brukligt arbetssätt vid mätning av sharpekvoten.  

Ett bekymmer med sharpekvoten är om kvoten blir negativ så blir resultatet 

missvisande. En aktie som har högre volatilitet än en annan aktie men samma negativa 

avkastning får en högre sharpekvot, även om den är mer riskfylld. För att åtgärda detta 

problem modifieras sharpeformeln genom att nämnaren upphöjs med ri-rf dividerat med 

det absoluta värdet (abs) för ri-rf, vilket innebär att ri-rf behandlas som ett positivt tal 

om det skulle vara negativt (Israelsen, 2003). Justeringen av kvoten ges nedan:  

 

𝑆ℎ𝑎𝑟𝑝𝑒 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑟𝑖−𝑟𝑓

𝜎𝑖

𝑟𝑖−𝑟𝑓
𝑎𝑏𝑠 𝑟𝑖−𝑟𝑓

                          

(10) 
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Genom att använda den modifierade formeln undviks problemet med negativa 

sharpekvoter och samtliga resultat blir jämförbara. Därför har den modifierade kvoten 

använts i denna studies uträkningar.   

   

3.3.6 Sortinokvoten  

Studiens andra använda mått på riskjusterad avkastning är Sortinokvoten. Sedan Sortino 

lanserade detta mått på riskjusterad avkastning och i takt med förbättrad teknik, har 

downside i mätning av risk blivit alltmer populärt (Balzer, 2001). Det är många som ser 

fler fördelar med att definiera risken som volatilitet under ett förutbestämt benchmark, 

oftast den riskfria räntan, som ett substitut eller komplement till t.ex. sharpe- eller 

treynorkvoten. Exempelvis Morningstar som erbjuder traditionell MPT-statistik, har 

adderat sortinokvoten som ett riskmått för att bedöma värdepappersfonder 

(Morningstar, 2017).  

Ridley (2004) menar att mätning av downside risk kan vara ineffektiv i lågvolatila 

tillgångar, men desto bättre för att riskjustera investeringar med hög volatilitet. Då 

tidigare studier har bevisat att nyintroduktioner har högre volatilitet än 

jämförelsebolag och småbolag historiskt sett har varit mer volatila (Morningstar, 2017), 

torde sortinokvoten vara användbar vid riskjustering av nyintroduktioner i småbolag.   

För att beräkna risken sätts de observationer som har en avkastning över det bestämda 

avkastningskravet "MAR" (Minimum acceptable return) till 0. När alla observationer 

har justerats räknas standardavvikelsen ut för observationerna vilket motsvarar 

downside risken (Rollinger & Hoffman, 2013). Uträkningarna är gjorda med Excel och 

standardavvikelsen är räknad med STDEV.P. I denna studie likt andra studier (Ang & 

Chua, 1979) har MAR bestämts att motsvara den riskfria räntan för att få en så lik 

jämförelse med sharpekvoten som möjligt.  

    

                     𝑆𝑜𝑟𝑡𝑖𝑛𝑜 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
𝑟𝑖−𝑟𝑡

𝜎_
                      

 (11) 

Ri = tillgångens avkastning 

Rt = target return 

_ = downside risken  

Ett problem med sortinokvoten är att den precis som sharpekvoten blir felvisande om 

avkastningen är negativ. Därför behöver även sortinokvoten modifieras precis som 
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sharpekvoten, genom att nämnaren upphöjs med täljaren dividerat med täljaren i 

absoluta tal.  Den modifierade sortinokvoten som använts i studien ser ut enligt 

följande:  

 

𝑆𝑜𝑟𝑡𝑖𝑛𝑜  𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑟𝑖−𝑟𝑡

𝜎_

𝑟𝑖−𝑟𝑡
𝑎𝑏𝑠 𝑟𝑖−𝑟𝑡

                

(12) 

 

Det finns ett antal andra beräkningsmodeller där andra varianter av downside risk 

används istället för volatilitet, exempelvis LPM (lower partial moment) och below mean 

semivariance (Nawrocki, 1999). Anledningen till att sortinokvoten har valts för denna 

studie är att den är lämplig att jämföra med sharpekvoten och att det därför är ett 

motiverat sätt att testa MPT och PMPT mot varandra (Sortino, 2015; Chen, 2016).  

 

3.4 Jämförelse av sharpe-respektive sortinokvoten  

3.4.1 Rangordningskorrelation 

 

För att jämföra de två undersökta kvoterna med varandra har aktiernas riskjusterade 

avkastning för varje kvot rangordnats. Den aktie som har haft högst riskjusterad 

avkastning blir graderad som nummer ett och den med näst högst riskjusterad 

avkastning har rangordnats till nummer två etc.   

Då studien ämnar undersöka kvoternas rangordning av aktiernas prestation används 

icke-parametiska metoder för att mäta sambandet mellan den rangordnade 

datan (Wahlin, 2011). Vilket betyder att det faktiska värdet inte har analyserats, utan 

endast graderingen av respektive aktie. Detta innebär att studien exkluderar analys av 

nyansskillnader som uppstår då kvoterna har stora värdeskillnader men ändå rangordnas 

efter varandra. I och med studiens relativt lilla urval blir också skillnaderna i kvoterna 

större, relativt sin gradering, en diskussion som återkommer i analysavsnittet.   

För att mäta sambandet mellan de graderade kvoterna har rangordningskorrelationen 

beräknats. Booth och Broussard (2017) har använt sig av både Spearmans och Kendalls 

mätmetoder för att beräkna rangordningskorrelationen mellan sharpe-respektive 

sortinokvoten. Metoderna erhåller ofta snarlika resultat men kan skilja sig åt då 
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Spearmans rho baseras på variablernas varians, medan Kendalls Tau baseras på 

sannolikheten att de icke-parametiska variablerna skulle ha samma 

värde (StatisticSolutions, 2017).  

Med stöd i den aktuella forskningen av Booth och Broussard (2017) korrelationstestas 

rangordningen av kvoterna i denna studie genom både Spearmans rho och Kendalls 

Tau. Då undersökningen av de riskjusterade kvoternas rangordning utgör en stor del av 

syftet är det av vikt att kontrollera korrelationen mellan kvoterna, för att eventuellt 

identifiera och analysera skillnader mellan de olika mätmetoderna. Denna studie adderar 

även Pearsons korrelationstest, vars samband illustreras i regressionsanalyser. Nedan 

följer formlerna för respektive korrelationstest, där en perfekt korrelation illustreras av 

ett testvärde som är 1: 

 

𝜏 =
𝑛𝑐−𝑛𝑑

1

2
𝑛(𝑛−1)

   

(13) 

 

 = Kendalls Tau 

n = antal observationer 

nc = antal överensstämmande rangordnade par över det observerade paret 

nd = antal icke-överensstämmande rangordnade par under det observerade paret 

 

𝜌𝑠 = 1 −
6∗∑ 𝑑𝑖

2𝑛
𝑖=1

𝑛∗(𝑛2−1)
  

(14) 

 

 = Spearmans rho 

d= rangordningsdifferensen 

 

𝑟𝑝 =
∑ (𝑥𝑖−�̅�)(𝑦𝑖−�̅�)𝑛

𝑖=1

√∑ (𝑥𝑖−�̅�)2∗∑ (𝑦𝑖−�̅�)𝑛
𝑖=1

2𝑛
𝑖=1

  

(15) 

 

rp = Pearsons korrelationskoefficient 
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x = observationer för serie x 

y= observationer för serie y 

 

Korrelationstesterna på kvoternas respektive rangordning har gjorts för att undersöka 

om det finns argument för att ersätta den traditionella sharpekvoten med den mer 

komplicerade sortinokvoten. Visar korrelationstesterna på tydliga samband tolkas det 

som att det inte finns anledning att använda sig av sortinokvoten, eftersom den 

rangordnar aktierna på liknande sätt som sharpekvoten.  

 

3.4.2 Bias 

Sharpe- och sortinokvoterna har också testats för respektive modells "bias". Detta testas 

genom att jämföra de riskjusterade uniparametriska kvoterna med respektive riskmått i 

en regressionsmodell, för att vidare undersöka förklaringsgraden i regressionen.  En 

välfungerande modell visar inte någon "bias" och har därmed en låg förklaringsgrad. 

Detta innebär att modellen i så fall inte är alltför beroende av en viss parameter, i detta 

fallet risk. 

Genom att räkna ut båda kvoterna för de olika tidsintervallen och jämföra de med dess 

respektive tidsintervalls risk har resultaten för varje tidsperiod uträknats. Tidigare 

studier som har undersökt sharpe- respektive sortinokvoten för bias har fått fram relativt 

varierande resultat (Ang & Chua, 1979; Klemkosky, 1973; Friend & Blume, 1970). 

 

3.5 Statistisk signifikans  

För att statistiskt undersöka resultaten i denna studie har t-test gjorts för att se om det 

finns några signifikanta skillnader mellan avkastningen från Aktietorget och 

jämförelsebranscherna. För att utföra t-tester bör data vara normalfördelad, detta har 

gjorts genom logaritmering av värdena (se avsnitt 3.3.2). T-testen genomförs för 

samtliga tidsintervall i statistikprogrammet E-Views, med följande test. 

 

Τ𝐴𝐴𝑅 =
𝐴𝐴𝑅𝑡1,𝑡2

𝜎𝐴𝐴𝑅𝑡1,𝑡2

  

(16) 

AAR = T-värdet för AAR 
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AARt1,t2= Den genomsnittliga abnormala avkastningen mellan tidpunkt t1 och t2   

𝜎𝐴𝐴𝑅𝑡1,𝑡2
= Standardavvikelsen för den abnormala avkastningen mellan tidpunkt t1 och t2  

 

Eftersom t-testen ska göras på normalfördelad data, innebär detta att data för testerna 

kommer skilja sig från den data som har räknats fram från de faktiska resultaten, via buy 

and hold-avkastning. I resultatavsnittet kommer tabellerna för avkastning respektive 

riskjusterad avkastning presentera de faktiska resultaten medan de statistiska testerna 

presenterade i tabellerna i form av stjärnor är gjorda på den bearbetade, logaritmerade 

avkastningen.  

 

3.6 Avgränsningar och bortfall  

3.6.1 Val av aktier  

Denna studie begränsar sig till den svenska aktiemarknaden med fokus på 

nyintroducerade aktier från MTF:en Aktietorget. Därmed utesluts övriga MTF:er som 

finns att handla på i Sverige. De bolag som undersöks är de som noteras för första 

gången på en handelsplats och som samtidigt genomför en nyemission i samband med 

noteringen. Aktietorget har valts som handelsplats då det är den handelsplats som 

introducerar flest bolag till den svenska kapitalmarknaden (se figur 1).   

Då branschindelningen inte är fullständig (se avsnitt 3.2.3) exkluderas vissa 

branschjämförelser ur studien. Detta eftersom inga eller få bolag har noterats på 

Aktietorget under den undersökta perioden.    

 

3.6.2 Val av tidsintervall  

Tidsperioden som undersöks är upp till två år från notering för bolag som nynoterades 

på Aktietorget under åren 2010 till och med 2014. Detta innebär att den undersökta 

tidsperioden löper mellan 2010 och 2016, för både de nynoterade bolagen och 

branschindexen. Anledningen till att lång sikt avgränsas till två år är för att få mindre 

bortfall i studien. Detta eftersom det är många bolag som har avnoterats mellan sitt 

andra och tredje år på börsen.   

Mellan åren 2010 och 2014 skedde 73 nyintroduktioner på Aktietorget. Bolag som 

avnoterats inom sina första två år på aktiemarknaden och bolag som det saknas 
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tillräcklig information om har uteslutits från studien.   

Efter dessa avgränsningar och bortfall finns 67 bolag kvar att granska.  

  

3.7 Kvalitetsaspekter  

3.7.1 Validitet   

Studiens validitet bestäms av hur slutsatserna beror av varandra, om det är kausala 

samband eller om det finns en korrelation i undersökningen (Bryman & Bell, 2014). 

Detta undersöks bland annat med hjälp av de statistiska signifikanstesten (se avsnitt 

3.5). 

Tidigare studier (Ewetz & Hedwall, 2012) har valt ut enskilda jämförelsebolag från 

index för att analysera den idiosynkratiska volatiliteten. Då denna studie ämnar 

undersöka Aktietorgets avkastning och risk mot en etablerad marknad, som helhet, väljs 

istället branschindexen från OMXSPI som jämförelsebolag. Att välja ett bolag baserat 

på en subjektiv bedömning ur respektive index torde leda till ett än mer vinklat urval. 

Genom att använda index som jämförelsebolag stärks således validiteten för denna 

studie.  

Vidare har vi beräknat avkastningen genom två metoder, dels buy and hold-strategi och 

dels en genomsnittlig avkastning för de analyserade tidsintervallen. Detta gör att 

eventuella skillnader i avkastning som beror av vald beräkningsmetod går att identifiera 

och analysera. Uppsatsens analys består främst av undersökning av en buy and hold-

avkastning, då uppsatsen ämnar studera det optimala tidsintervallet för att behålla en 

IPO-investering.  

   

3.7.2 Reliabilitet  

Studien uppnår reliabilitet, tillförlitlighet, om studiens resultat är oberoende av 

tillfälligheter och har minimerat slumpfaktorer (Bryman & Bell, 2014). För att uppnå 

reliabilitet i studien har data inhämtats från två källor, Thomson Reuters och 

Aktietorgets egen databas. Dessa dataserier, justerade för utdelningar och splittar, har 

jämförts för att säkerställa att materialet från de olika källorna är detsamma. I de fall 

skillnader har förekommit har Aktietorgets kurshistorik använts, med motivering från 

Martin Ek (se avsnitt 3.2.1). Detta gör att dessa fyra företag som skiljer sig åt i 
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aktiekurshistorik har fått något av en subjektiv bedömning som skulle kunna påverka 

resultatet. 

Generaliserbarheten av studien blir mycket låg då studien endast innefattar 67 företag. 

Vissa branscher består endast av två företag vilket gör det mycket svårt att dra 

allmängiltiga slutsatser om branschen.    

Vidare kräver studien ett antal antaganden, som till viss del är subjektiva bedömningar 

från författarna. Target return, som utgör en del i beräkningen av downside risk, har 

satts till den riskfria ränta på 1,74 %, som även används till sharpekvoten (se avsnitt 

3.3.5). Vidare tros denna bedömning vara generell då tidigare studier använt sig av 

riskfri ränta som avkastningskrav (Ang & Chua, 1979), även om Booth och Broussard 

(2017) understryker att val av target return kan komma att ge en stor påverkan på 

studiens resultat. 

Resultatet är givetvis präglad av cyklisk påverkan, men studien har formats för att 

erhålla en så aktuell och stabil marknadsundersökning som möjligt. Vi har lyckats fånga 

en relativt stadig uppåtgång i svensk ekonomi, vilket gör att resultatet är tillförlitligt i en 

stark konjunktur.  

 

3.7.3 Källkritik  

Denna studie baseras främst på akademiska tidsskrifter för att få en så uppdaterad och 

relevant teoretisk grund som möjligt. Urvalet av dessa artiklar och böcker blir 

naturligtvis präglat av författarnas subjektivitet, men är noga granskat och ifrågasatt. De 

uppsatser som refereras till i denna studie är som lägst skrivna på magisternivå, med 

undantag för Nyintroduktioner på Aktietorget (Eliasson, Olsson & Sandell, 2013) som 

är en kandidatuppsats från Lunds universitet, som behandlar denna studies handelsplats, 

Aktietorget. 

 

2.5.1 Etik 

Denna uppsats har utformats enligt vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Ingen data har manipulerats och 

inhämtning har skett under god sed. Vid de tillfällen data har modifierats är det väl 

motiverat och tydligt angett i uppsatsen. De privatpersoner som studien refererar till är 

informerade och har godkänt referaten 
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4. Resultat  

I detta avsnitt presenteras resultaten av avkastningen för aktierna, detta följs av resultat 

för den genomsnittliga risken inom de olika branscherna i form av både volatilitet och 

downside risk. Efter detta visas resultaten för de olika kvoterna med riskjusterad 

avkastning, sharpe- respektive sortinokvoterna för de olika tidsperioderna och 

branscherna. Resultaten av jämförelser mellan kvoterna presenteras också.   

Sist i resultatkapitlet presenteras resultaten från de statistiska tester som har gjorts i 

undersökningen.   

  

Nedan visas Stockholmsbörsens (OMXSPI) utveckling under den tidsramen som 

samtliga aktier har undersökts inom. Det har i stort sett varit ett positivt börsklimat på 

den svenska aktiemarknaden under den undersökta tidsperioden, med undantag för de 

aktier som noterades under 2011 så har alla bolag introducerats i en tydlig positiv trend 

på Stockholmsbörsen (OMXSPI).   

Det kan vara viktigt att ha i åtanke vilken trend som har varit rådande i undersökningen 

när resultaten presenteras eftersom det i tidigare forskning på börsintroduktioner och 

småbolag (Karpov & Klevenstedt, 2011; Dimson, Marsh & Staunton, 2008) har visat att 

den generella trenden på marknaden påverkar resultaten. Med tanke på den positiva 

trenden som varit på Stockholmsbörsen är resultaten i denna studie kanske mest 

jämförbara med andra resultat som tagits fram från positiva börstrender. Resultaten kan 

även vara användbar i studier av lågkonjunkturer för att jämföra olika börstrender. 

 

  

Figur 3: Stockholmsbörsens utveckling under denna studies undersökta period.   
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4.1 Avkastning  

4.1.1 Buy-and-hold avkastning  

I tabell 2 redovisas den genomsnittliga reella avkastningen för de olika branscherna 

under de undersökta tidsintervallen utifrån en buy and hold strategi. Studiens 

datainsamling visar att det förekommer en positiv avkastning vid nyintroduktioner på 

Aktietorget. Under den första handelsdagen justeras kursen upp i genomsnitt med 10,96 

% från teckningskursen. Den bransch som har genererat högst avkastning under den 

första handelsdagen är energisektorn följt av hälsovårdssektorn. Sämst utveckling under 

den första handelsdagen har telekomsektorn haft. På lång sikt visar IT samt 

finansbranscherna sämst utveckling medan hälsovård, material och industribranscherna 

har haft starkast utveckling.  

 

Tabell 2: Aktiernas genomsnittliga avkastning för respektive bransch. 

BHR Consumer Industri Material Energi Finans IT Telecom Hälsovård Totalt 

1 dag 5,16% 11,68% -3,14% 31,98% -8,79% 3,25% -24,26% 19,21% 10,96% 

1 vecka 5,87% 8,51% 20,28% 11,72% -10,26% -9,92% -38,16% 23,41% 10,14% 

1 månad 9,15% 20,96% 96,70% 16,27% -9,64% 

-

10,21% -36,78% 23,84% 15,19% 

6 

månader -2,14% 45,17% 36,63% 22,58% -35,27% 

-

38,78% -2,91% 40,12% 18,10% 

1 år 9,82% 51,36% 35,01% -4,39% -45,65% 

-

41,28% 80,61% 63,66% 30,40% 

2 år -15,91% 154,30% 299,38% 8,57% -46,03% 

-

62,78% 23,42% 172,84% 88,62% 

 

Tabell 3:Aktiernas genomsnittliga avkastning för respektive noteringsår 

BHR 2010 2011 2012 2013 2014 Totalt 

1 dag 14,45% 20,55% -3,97% 33,23% 1,79% 10,96% 

1 vecka 7,08% 14,04% -3,29% 29,90% 7,38% 10,14% 

1 månad 15,44% 5,72% 10,96% 34,89% 10,76% 15,19% 

6 månader -11,67% -0,01% -4,36% 59,54% 33,00% 18,10% 

1 år -5,24% 17,11% -2,82% 76,68% 49,27% 30,40% 

2 år -39,09% 150,19% 92,72% 143,42% 140,64% 88,62% 
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I tabell 3 redovisas resultaten utifrån vilket år som aktierna noterades på Aktietorget. Av 

de undersökta åren så är 2013 det år som på kort sikt har genererat högst avkastning 

med en buy and hold strategi från teckningskursen. 2012 är det enda året som visar på 

en negativ avkastning under den första handelsdagen och veckan, trots en positiv trend 

på marknaden under större delen av året.   

4.1.2 Buy and hold abnormal avkastning   

När den abnormala avkastningen för de olika branscherna räknas i jämförelse med 

indexen från Stockholmsbörsen, så har den totala avkastningen för samtliga tidsperioder 

minskat i förhållande till aktiernas enskilda avkastning. Tabellen nedan visar att det 

finns en generell överavkastning att investera i börsintroduktioner med en buy and hold 

strategi under de första två åren av en akties introducering. Det finns här dock ingen 

hänsyn till risken. Den initiala abnormala överavkastningen vid börsintroduktioner har i 

genomsnitt varit 10,76 % över indexens utveckling. På ett års sikt så är den abnormala 

avkastningen för de nynoterade bolagen 19,24 % över index. Efter två år har den 

abnormala avkastningen ökat till 71,80 % över index utveckling. Detta visar på att det 

finns en abnormal överavkastning hos nyintroducerade småbolag i jämförelse med 

etablerade bolag från Stockholmsbörsen.  De branscher som avkastar högst på lång sikt 

i förhållande till index är material, hälsovård och industribranscherna. Lägst avkastning 

visar IT- samt finansbranscherna.  

 

Tabell 4: Den genomsnittliga abnormala avkastningen för respektive branschs aktier 

BHAR Consumer  Industri Material Energi Finans IT Telekom Hälsovård Totalt 

1 Dag 5,53% 11,70% -4,44% 31,69% -8,96% 2,19% -24,33% 18,95% 10,76% 

1 vecka 6,23% 8,54%* 19,88% 11,96% -11,33% -10,94% -39,09% 22,73% 9,74% 

1 månad 8,67% 21,34% 96,50% 16,85% -10,04% -12,53% -39,30% 22,06% 14,15% 

6 

månader -8,26% 33,84% 40,28% 25,32% -24,54% -45,72% -9,27% 35,34% 13,82% 

1 år -3,59% 34,35% 17,63% 9,23% -44,51% -62,61% 78,51% 51,55% 19,24% 

2 år -32,83%* 135,66% 253,23% 37,46% -51,29% 

-

102,13% 21,02% 153,87% 71,80% 

* = 10 % signifikansnivå, ** = 5 % signifikansnivå, *** = 1 % signifikansnivå 

4.1.3 Genomsnittlig abnormal avkastning (dagsbasis)  

När avkastningen för aktierna logaritmeras och räknas ut via geometriska medelvärden 
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och subtraheras med jämförelseindexens dito så visar resultaten på att nynoterade aktier 

visar en överavkastning på första handelsdagen fram till 1 månads sikt och att de 

därefter genererar en underavkastning i förhållande till jämförelseindexen. Resultaten 

visar på en negativ trend där den abnormala avkastningen för nyintroducerade aktier 

sjunker ju längre tiden går. Resultaten i tabellen nedan visar det geometriska 

medelvärdet på dagsbasis. På den första dagen finns det en abnormal överavkastning på 

5,45 % hos de nyintroducerade bolagen. Efter två års utveckling har det förvandlats till 

en abnormal underavkastning på -0,19 % på dagsbasis. På årsbasis motsvarar detta en 

nedgång med ca 50 %.  

 

 

Tabell 5: Logaritmerade geometriska medelvärdet på dagsbasis för de olika 

branscherna.  

 

 * = 10 % signifikansnivå, ** = 5 % signifikansnivå, *** = 1 % signifikansnivå 

4.2 Teckningsgrad (Avkastning från första dagens 

stängningskurs) 

I detta avsnitt presenteras resultatet för aktiernas utveckling där det tagit hänsyn till 

teckningsgraden för aktierna. Resultaten visar att det finns ett statistiskt signifikant 

positivt samband mellan en akties teckningsgrad och dess initiala prestation (se bilaga 

6). Aktierna har kategoriserats som fullt tecknade respektive icke fullt tecknade 

AAR Consumer Industri  Material Energi Finans IT Telekom Hälsovård Totalt 

1 Dag 4,58% 9,32% -12,52% 21,67% -11,93% -0,51% -40,40% 11,41% 5,45% 

1 vecka 1,70% 1,71% 5,36% 1,69% 1,12% 0,18% -0,40% 3,25% 

 

2,19% 

1 månad 0,44% 0,49% 1,79% 0,23% -0,01% -0,15% -0,31% 0,53% 0,40% 

6 

månader -0,23% -0,09% -0,04% -0,29% -0,33% -0,39% -0,07% -0,06% -0,16% 

1 år -0,29%* -0,20% -0,18% -0,31% -0,35% -0,39% -0,04% -0,11% 

-

0,21%* 

2 år -0,34%*** -0,19% -0,09% -0,33% -0,40% -0,40% -0,17% -0,13% -0,19% 
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noteringar. Därefter har även den initiala kursutvecklingen under den 

förstahandelsdagen tagits i beaktning för att undersöka huruvida de aktier som har blivit 

fullt tecknade och underprissatts genererar bättre avkastning i framtiden än övriga aktier 

och jämförelseindex. Genom att beräkna avkastningen från första handelsdagens 

stängningskurs representerar uträkningarna en fullt trolig investeringsstrategi, 

tillskillnad från att beräkna från teckningskurs då det är osäkert hur stor tilldelning en 

investerare får vid teckningen.    

Tabell 6 visar aktiernas genomsnittliga avkastning från teckningskursen med en buy and 

hold strategi, där aktierna har blivit indelade i fulltecknade eller icke fulltecknade 

noteringar.  

Tabell 6: Den genomsnittliga avkastningen för aktierna från teckningskursen.  

Avkastning från notering Fulltecknade noteringar (39) 

Icke-fulltecknade 

noteringar (28) 

1 dag 20,66% -2,55% 

1 vecka 20,33% -4,04% 

1 månad 22,94% 4,39% 

6 månader 29,69% 1,96% 

1 år 47,30% 4,04% 

2 år 128,73% 32,75% 

 

I tabell 7 redovisas aktiernas avkastning från förstahandelsdagens stängningskurs. Det 

är en stor skillnad på den genomsnittliga avkastningen från investeringar i noteringar 

jämfört med den som genereras ur investeringar till första handelsdagens 

stängningskurs, där investeringar till första handelsdagens stängningskurs genererar 

lägre avkastning. Medelavkastningen har däremot en positiv utveckling, från 0,19 % på 

en vecka till 63,56 % efter två år.  
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Tabell 7: Den genomsnittliga avkastningen för aktierna från första handelsdagens 

stängningskurs. 

Avkastning från 

första 

handelsdagens 

stängningskurs 

Medelavkastning 

(67) 

Fulltecknade 

aktier (39) 

Underprissatta 

fulltecknade 

aktier (26) 

Icke 

fulltecknade 

aktier (28) 

1 dag 0,79% 0,99% 2,47% 0,52% 

1 vecka 0,19% 2,52% 6,07% -3,05% 

1 månad 3,97% 3,72% 7,23% 4,31% 

6 månader 7,37% 7,36% 15,41% 7,38% 

1 år 19,71% 23,30% 41,75% 14,71% 

2 år 63,56% 81,66% 126,15% 38,36% 

 

39 av de 67 undersökta aktierna har fulltecknats vid noteringen. Den genomsnittliga 

buy and hold-avkastningen för de fulltecknade noteringarna är positiv för samtliga 

intervall. En investering i förstahandelsdagens stängningskurs ger en något 

lägre avkastning på lång sikt, jämfört med avkastningen från teckningskursen. På kort 

sikt är avkastningen betydligt lägre. I förhållande till index utveckling finns det en 

stor positiv abnormal avkastning att investera i de full tecknade aktierna till första 

dagens slutkurs på lång sikt.   

De aktier som blivit fullt tecknade och dessutom visade sig vara underprissatta vid 

noteringen genererar en ännu högre avkastning. Dessa aktier presterar i genomsnitt 

betydligt bättre på lång sikt från första handelsdagens slutkurs, än vad genomsnittet av 

samtliga aktier presterar från teckningskursen. Redan efter en månad har avkastningen 

för de underprissatta fullt tecknade aktierna tagit ikapp avkastningen för genomsnitts 

utvecklingen från teckningskursen.   

28 av de 67 undersökta företagen har inte blivit fulltecknade. Den 

genomsnittliga buy and hold-avkastningen för de icke fulltecknade noteringarna är 

negativ på en veckas sikt men blir positiv på längre sikt. Avkastningen är dock betydligt 

mindre än för den genomsnittliga utvecklingen för samtliga aktier.   
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4.3 Volatilitet  

Den undersökta volatiliteten för de nyintroducerade aktierna är mycket hög. För 

samtliga branscher och tidsintervall är volatiliteten på årsbasis över 100 %. Totalt sett 

visar det sig att volatiliteten är som lägst efter ett års tid på börsen, med en minskande 

trend från första veckan ända fram till ett år. Efter två år har volatiliteten återigen ökat.   

För branscherna skiljer sig utvecklingen av volatiliteten sig åt över de olika 

tidsperioderna. Telekomsektorn är den som är mest volatil direkt efter börsnoteringarna 

men volatiliteten minskar snabbt över de olika tidsperioderna. Efter två år är det 

finanssektorn som är mest volatil. Consumer goods och industrivaror är de sektorer som 

har lägst och stabilast volatilitet över de två åren. Energisektorn är den sektor som är 

mest volatil sett över det första året medan finanssektorn är mest volatil efter två 

år. Hälsovårdssektorn har en tydlig minskande trend i volatilitet och är den bransch som 

är minst volatil efter två år. 

Indexen visar låga volatilitetsvärden, där energisektorn är den mest volatila under 

samtliga tidsperioder. Lägst volatilitet visar informationstekniksektorn fram till två års 

sikt då branschen visar jämbördig volatilitet med telekom och hälsovård branscherna 

som är något mindre volatila. 

 

Tabell 8: Volatiliteten för aktierna samt jämförelseindexen inom varje bransch beräknat 

i olika tidsperioder, presenterat på årsbasis. 

Volatilitet Consumer Industri Material Energi Finans  IT Telekom Hälsovård Totalt 

1 vecka 

Aktietorget 120,19% 137,27% 264,24% 194,41% 208,38% 151,67% 354,04% 240,13% 195,93% 

1 vecka 

OMXSPI 12,81% 11,91% 14,46% 20,11% 11,60% 10,65% 14,35% 11,30% 12,33% 

1 månad 134,51% 110,63% 257,38% 149,85% 159,49% 107,60% 223,83% 160,13% 148,33% 

 

16,73% 19,19% 12,36% 24,82% 13,08% 11,26% 15,86% 13,32% 15,25% 

6 månader 119,00% 102,06% 134,58% 171,21% 129,04% 117,70% 156,14% 109,83% 118,35% 

 

16,95% 18,40% 13,37% 28,49% 22,71% 10,95% 14,00% 15,67% 17,01% 

1 år 119,06% 103,89% 108,86% 139,56% 148,29% 122,58% 134,37% 106,24% 115,73% 

 

15,93% 19,83% 13,63% 30,19% 25,02% 11,89% 15,15% 16,30% 17,68% 

2 år 119,76% 126,13% 116,78% 135,53% 167,37% 130,35% 119,09% 104,64% 119,86% 

 

18,26% 22,97% 18,08% 29,53% 23,45% 17,81% 17,46% 17,41% 19,54% 
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4.4 Downside risk  

 När downside risk mäts istället för volatilitet har risken minskat betydligt för de flesta 

sektorer, undantagen är telekom- respektive finanssektorn som fortfarande har väldigt 

höga semiavvikelser på kort sikt. Detta innebär att de har låg positiv 

volatilitet.  Energisektorn är den som har minskat sin risk mest i förhållande till 

volatiliteten på kort sikt. På lång sikt har samtliga sektorer nästan halverat sin 

semiavvikelse jämfört med volatilitetens standardavvikelse. Detta innebär att 

observationerna närmar sig en normalfördelning och att det finns nästan lika många 

positiva som negativa observationer. Undantagen är telekom och finanssektorerna som 

inte har fått en stor skillnad mellan volatilitet och downside risk. Dessa sektorer visar 

därmed på lägst positiv volatilitet, medan hälsovård, material och energisektorerna visar 

på högst positiv volatilitet i och med att de har störst skillnad mellan volatiliteten och 

downside risken.  

Indexen visar generellt på en stigande trend i downside risk över tidsperioderna och har 

som högst downside risk efter två år. Totalt sett visar indexen på mindre positiv 

volatilitet än aktierna när skillnaden mellan volatiliteten och downside risk jämförs. 

 Tabell 9: Downside risk för aktierna samt jämförelseindexen inom varje bransch 

beräknat i olika tidsperioder, presenterat på årsbasis 

 

Downside 

risk Consummer Industri Material Energi Finans  IT Telekom Hälsovård Totalt 

1 vecka 

Aktietorget 56,23% 67,11% 161,86% 57,85% 169,57% 84,08% 310,20% 103,90% 98,68% 

1 vecka 

OMXSPI 7,13% 5,99% 4,53% 11,59% 5,65% 3,20% 6,94% 5,34% 5,97% 

1 månad 82,13% 53,53% 141,11% 69,13% 113,18% 64,44% 182,40% 73,57% 79,55% 

 

10,02% 11,55% 6,23% 14,59% 7,79% 5,36% 7,81% 7,73% 8,81% 

6 månader 78,36% 55,86% 74,41% 86,12% 91,11% 75,21% 110,86% 57,62% 68,97% 

 

10,02% 10,92% 7,87% 16,28% 14,66% 5,69% 8,28% 9,98% 10,34% 

1 år 76,60% 63,85% 60,82% 73,81% 100,79% 75,12% 92,07% 58,71% 69,17% 

 

9,45% 11,82% 7,42% 17,86% 15,61% 6,33% 9,47% 10,34% 10,75% 

2 år 79,95% 75,11% 59,14% 77,18% 109,80% 82,86% 84,22% 60,71% 73,38% 

 

11,44% 14,26% 10,52% 17,09% 14,66% 10,76% 10,85% 10,95% 12,09% 
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4.5 Sharpekvoten   

Följande grafer över riskjusterade avkastningar redovisas en månad från aktiernas 

notering. Dessa icke-normalfördelade kvoter är mycket höga på kort sikt för samtliga 

branscher och år, varför de inte presenteras i graferna nedan. 

De genomsnittliga sharpekvoterna för de nyintroducerade aktierna visar på negativa 

kvoter under de längre tidsintervallen för 2010 och de medellånga tidsperioderna under 

2011 och 2012. Bolag som noterats 2013 och 2014 har i genomsnitt 

positiva sharpekvoter för alla tidshorisonter. Den positiva riskjusterade avkastningen för 

2013 och 2014 är även mer stabil över tid, relativt tidigare år. 

 

 

Figur 4: Aktiernas genomsnittliga sharpekvoter baserad på noteringsår. 
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Figur 5: Aktiernas genomsnittliga sharpekvoter för respektive bransch. 

 

De branscher som redovisar högst kvoter är hälsovård, industrivaror och 

materialsektorerna. Högst kvot uppnår materialsektorn efter två år på 1,85. 

Industribranschen har ganska stabila kvoter som är strax under 0,50 upp till ett år och 

sedan halveras till 0,25 efter två år. Hälsovårdssektorn har även den sharpekvoter på ca 

0,50 upp till ett års sikt men stiger sedan till strax över 1 efter två år. Lägst kvoter har 

finans- och IT-branschen. Konsumentvaror visar också på en negativ kvot efter två år, 

likaså gör energisektorn fast från ett års sikt och telekom på kort och lång sikt.  Den 

lägsta kvoten innehar IT-branschen efter två år. 

Totalt sett är den genomsnittliga sharpekvoten positiv på kort sikt men har en negativ 

trend och minskar desto längre tid som går. Dock är genomsnittet positivt för samtliga 

intervall.  Genomsnittet för samtliga sharpekvoter ligger på ca 0,4 efter en månad och 

minskar till ca 0,15 efter två år.  

Statistiska tester på den riskjusterade avkastningen mellan aktierna och 

jämförelseindexen i form av sharpekvoten visar att det är under få tidsperioder som det 

finns en statistisk signifikant skillnad mellan dem. Eftersom det är få tidsperioder som 

är signifikant skilda redovisas inte signifikanstesten i avsnittet. Detsamma gäller för 

sortinokvoten och inte heller dessa signifikanstest redovisas. 
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4.6 Sortinokvoten  

Sortinokvoterna visar högre kvoter än sharpekvoterna och har positiva 

genomsnittskvoter över samtliga tidsintervall. Undantaget är 2010 där kvoterna på 

längre sikt än sex månader är negativa. De två senaste noteringsåren, 2013 och 2014 

visar på de högsta kvoterna för samtliga tidsintervall bortsett från en månads sikt, där 

2010 har högst kvot.  

 

 

Figur 6: Aktiernas genomsnittliga sortinokvoter baserad på noteringsår.  

 

 

Figur 7: Aktiernas genomsnittliga sortinokvoter för respektive bransch. 
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negativa sortinokvoter, bortsett från första månaden. Energi och konsumentvaror-

sektorn visar negativa kvoter på lång sikt samt telekom har en negativ kvot på 

en månads sikt. Den lägsta sortinokvoten har IT-sektorn på ca -0,70. Resterande 

branscher visar på enbart positiva kvoter. Högst kvoter har material-, industri- och 

hälsovårdsektorerna återigen. Dessa branscher visar kvoter på runt 1,50-2,50. Den 

högsta kvoten har materialsektorn på två års sikt vilken överstiger 4. 

Totalt sett är genomsnittskvoterna positiva under samtliga tidsintervall. På en månads 

sikt är genomsnittskvoten nästan 2, efter detta sjunker den till ca 1 på sex månader och 

ett års sikt innan den återigen stiger till runt 1.50.  

4.7 Riskjusterad avkastning 

4.7.1 Jämförelse riskjusterad avkastning aktier och index  

Aktierna visar en överavkastning på kort sikt (en vecka och en månad) jämfört med 

jämförelseindexen och sortinokvoten gör det även efter två år. Under övriga intervall 

visar indexen på en riskjusterad överavkastning i förhållande till de nynoterade 

aktiernas riskjusterade avkastning.      

De aktier som blev fulltecknade vid sin marknadsnotering visar en betydligt starkare 

utveckling än vad genomsnittet för samtliga aktier gör och har även haft en högre 

riskjusterad avkastning än jämförelseindexen, med undantaget på 1 års sikt. De aktier 

som inte blev fullt tecknade visar istället på betydligt lägre riskjusterad avkastning och 

är betydligt lägre än både index och den genomsnittliga utvecklingen för samtliga 

aktier. 

Värdena på sharpe- och sortinokvoten på kort sikt är mycket höga. Detta beror troligtvis 

på att det är just en väldigt kort tidsperiod som mäts och att underprissättningen som 

förekommer i många aktier påverkar resultatet, vilket leder till hög riskjusterad 

avkastning. 

 

 

 

 

 



49 
 

Tabell 10: Aktiernas och indexens sharpe- respektive sortinokvoter, baserad på den 

genomsnittliga avkastningen samt risken för samtliga aktier och index utveckling från 

teckningskursen, för respektive tidsperiod. 

 

Riskjusterad 

avkastning från 

teckningskursen  

Aktietorget OMXSPI Fulltecknade 

noteringar 

Icke-

fulltecknade 

noteringar 

Sharpekvot 1 

vecka  

2,45 1,5 4,38 -3,56 

Sortinokvoten 1 

vecka  

6,05 3,12 14,29 -2,09 

1 månad  1,14 0,7 1,71 0,33 

 2,14 1,22 4,61 0,61 

6 månader 0,27 0,4 0,5 0,02 

 0,49 0,67 1,05 0,03 

1 år 0,23 0,53 0,4 0,02 

 0,46 0,89 0,8 0,03 

2 år 0,32** 0,34 0,53 0,10* 

 0,69** 0,56 1,08 0,20* 

* = 10 % signifikansnivå, ** = 5 % signifikansnivå, *** = 1 % signifikansnivå 

 

Om kvoterna istället beräknas från första handelsdagens stängningskurs, visar 

utvecklingen på kort sikt att den riskjusterade avkastningen är betydligt lägre än 

utvecklingen från teckningskursen och indexens utveckling på kort sikt. Även 

jämförelseindexens utveckling på kort sikt är högre än investeringarna till första 

handelsdagens stängningskurs. Detta betyder att kortsiktiga investeringar till första 

handelsdagens stängningskurs har presterat sämst av de undersökta 

investeringsalternativen; investeringar i börsintroduktioner samt jämförelseindex. 

På lång sikt är dock prestationen från första handelsdagens stängningskurs för de initialt 

underprissatta aktierna högre än genomsnittet för de fulltecknade aktierna från 

teckningskursen. Detta innebär att en investering i de fulltecknade och underprissatta 

noteringarna, även till förstahandelsdagens stängningskurs, utgör en bra 

investeringsstrategi på två års sikt. 
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Tabell 11: Aktiernas sharpe- respektive sortinokvoter, baserad på den genomsnittliga 

avkastningen samt risken för de fulltecknade aktierna, för respektive tidsperiod.  

 

Riskjusterad avkastning 

första handelsdagen 

Fulltecknade noteringar Fulltecknade 

underprissatta 

noteringar 

1 vecka sharpekvot 0,15 0,33 

1 vecka sortinokvot 0,31 0,78 

1 månad  0,11 0,23 

 0,23 0,50 

6 månader 0,09 0,22 

 0,17 0,43 

1 år 0,20 0,42 

 0,38 0,82 

2 år 0,34 0,61 

  0,68 1,24 

 

4.8 Jämförelse sharpe och sortino  

4.8.1 Rangordningskorrelation 

Det finns ett starkt samband mellan bedömningen av aktiens prestation mätt genom 

sharpe- respektive sortinokvoten. Sambandet är dock svagare på kort sikt och blir 

starkare upp till ett år. Sedan efter två års observationer är sambandet svagare igen. 

Samtliga tidsintervall visar på mycket höga förklaringsgrader enligt Pearsons 

rangordningskorrelation, redovisad som förklaringsgraderna i graferna nedan.   

Rangordningen skiljer sig mer bland toppnoteringarna på kort sikt, medan sambandet på 

lång sikt (två år) är svagare bland de sämst presterande bolagen. 
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Figur 8 : Aktiernas rangordning efter en månad.      

 

 

Figur 9: Aktiernas rangordning efter ett år. 
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Figur 10: Aktiernas rangordning efter två år.       

 

 

Figur 11: Aktiernas rangordning för samtliga tidsintervall. 

 

I tabell 12 redovisas samtliga metoders rangordnings korrelationer för de olika 

tidsintervallen. Spearmans visar på högst korrelation för samtliga tidsintervall medan 

Kendalls rangordnings korrelation är minst för samtliga intervall. De tre metoderna 

visar dock alla på mycket höga korrelationer mellan rangordningen av aktierna från 

sharpe- respektive sortinokvoterna.  
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Tabell 12: Sharpe- och sortinokvoternas rangordningskorrelation. 

 

Rangordningskorrelation Pearsons r Spearmans rho Kendall's Tau 

1 månad 0,9804 0,9898 0,9358 

6 månader 0,9839 0,9919 0,9475 

1 år 0,9919 0,9959 0,9566 

2 år 0,9774 0,9886 0,9493 

 

 

  

4.8.2 Modellernas bias   

Nedan har de båda kvoterna testats för bias i deras respektive modell på ett års sikt. 

Resultaten visar att sortinokvoten visar högre bias än sharpekvoten i och med att 

förklaringsgraden från risken i modellen är högre. De båda modellerna har dock lägre 

bias än vad tidigare studier (Friend & Blume, 1970; Ang & Chua, 1979) har påvisat. 

Det visar sig dock att bias i modellerna stiger när tidsperioden för undersökningen blir 

längre.  På kort sikt, från en vecka till sex månader, har sharpekvoten en sjunkande 

förklaringsgrad medan sortinokvoten har en stigande förklaringsgrad ju längre tid som 

går. Båda kvoterna har en kraftigt stigande bias från ett år till två års sikt.  

 Sambandet mellan kvoterna och risken i de båda modellerna är negativa på lång sikt, 

vilket innebär att en investerare bör riskminimera för att uppnå högre kvoter och därmed 

bättre investeringar. På kort sikt (en vecka och en månad) visar dock sharpekvoten på 

ett positivt samband vilket innebär det motsatta, medan sortinokvoten ständigt visar på 

ett negativt samband.  
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Figur 12: Sharpekvotens bias efter ett år.         

 

 

 

 Figur 13: Sortinokvotens bias efter ett år.  
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5. Analys   

5.1 Inledning/förklaring   

Inledningsvis bör det understrykas att de utförda signifikansprövningar som gjorts i 

form av t-test, visar att de antagna hypoteserna kring en avvikande riskjusterad 

avkastning kan förkastas. Det finns ingen statistiskt säkerställd skillnad för den 

riskjusterade avkastningen på Aktietorget och jämförelseindexen. Därmed går det inte 

att bevisa en underprissättning eller småbolagseffekt på Aktietorget, varför marknaden 

ses som effektiv. 

Det bör påpekas att det är ett litet urval med 67 bolag, som blir än mindre i 

jämförelserna nedan. I de olika branscherna varierar antalet bolag mycket, exempelvis 

materialbranschen som endast består av två bolag. Ett icke-signifikant resultat kan bero 

på ett stort medelfel, som förklaras av en stor varians i urvalet. Detta är en trolig 

anledning till varför resultaten inte är statistiskt signifikanta, då variansen i 

observationerna är mycket stora. 

Trots studiens icke-signifikanta resultat ämnar följande kapitel analysera och diskutera 

den observerade avkastningen och risken i nyintroduktioner på Aktietorget gentemot 

etablerade jämförelsebolag från OMXSPI. 

5.2 Första handelsdagens abnormala avkastning   

5.2.1 Branscher  

Signifikanstestet bevisar att det inte finns en signifikant abnormal avkastning för 

Aktietorget relativt OMXSPI under den första handelsdagen. Dock visar resultatet av 

de introducerade aktierna en genomsnittligt positiv avkastning, vilket talar för en 

investeringsstrategi baserad på investeringar i marknadsnoteringar. Vidare 

underavkastar 29 av 67 av de undersökta bolagen OMXSPI, varav 23 har en negativ 

förstadagsutveckling. Detta innebär att nästan en tredjedel av bolagen genererar en 

negativ avkastning under den första handelsdagen. Intervallet på antalet bolag med 

negativ avkastning den första handelsdagen ligger mellan 25 och 50 % i samtliga 

undersökta branscher. De fyra största branscherna (flest företag) består av en tredjedel 
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överprissatta företag. Detta intervall av överprissatta bolag ger en fingervisning om hur 

stor andel av noteringarna en investerare faktiskt borde avvakta att teckna i. 

En strategi baserat på första handelsdagens avkastning på Aktietorget kräver således en 

noggrann företagsanalys av investeraren för att investera i rätt bolag, genom en så kallad 

stockpicking-strategi. Som Nasdaq (2017) påpekar krävs det mer intresse och kunskap 

av en investerare som placerar kapital på MTF:er, än på en reglerad börs. Eftersom 

kraven på bolagen är mindre på Aktietorget innebär det att det är mer riskfyllt att 

investera i dessa samt att det är svårare att hitta information angående bolagen då de inte 

har samma redovisningskrav på sig. För den riskaversiv investeraren från prospect 

theory innebär dessa fakta troligtsvis att investeraren avstår dessa odds för att istället 

investera i större etablerade bolag. 

5.2.2 Noteringsår   

En majoritet av marknadsnoteringarna från 2013 och 2014 är underprissatta (80 % 

respektive 50 % av noteringarna). Detta överensstämmer med 

underprissättningsteorierna i heta marknader, exempelvis signalling hypothesis, då 

underprissättning är mer vanligt förekommande i perioder med många 

börsintroduktioner. Efter 2013 års starka initiala utveckling är det många företag som 

ser ett window of opportunity i att marknadsnotera sig och därmed ta in nytt kapital. 

Detta leder till att antalet bolag som noteras 2014 är betydligt högre än tidigare år och 

fortsätter under kommande år (se figur 1), vilket är ett bevis på en hot market. 

Börsutvecklingen för 2011 har varit negativ, vilket verkar påverka eftermarknaden och 

börsaktiviteten kommande år.  2012 kan antas vara en cold market, då 2012 är det år 

som introducerar lägst antal företag till den svenska aktiemarknaden och Aktietorget i 

synnerhet. Noteringarna från 2012 präglas dessutom av en stark genomsnittlig 

överprissättning, vilket kan förklaras av en pessimistisk investerare, en motsats till de 

heta marknadernas excessive investor hypothesis.   

5.2.3 Teckningsgrad  

Studien visar att de fulltecknade noteringarna genererar den högsta 

förstadagsavkastningen. Detta tyder på att det existerar en bandwagon-tendens på 

Aktietorget då ett större investerarintresse ger en initial underprissättning och en högre 

förstadagsavkastning. Eftersom intresset är stort (bandwagon-effekten) blir aktierna fullt 

tecknade och vissa övertecknade. Detta leder till att alla investerare inte får den 
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tilldelning de vill ha i aktien och därför handlar upp kursen under dess första dag på 

marknaden. Därmed uppstår underprissättningen vid första handelsdagen. Detta stöds av 

det positiva statistiskt signifikanta sambandet mellan aktiens teckningsgrad och 

utveckling.  

De icke fulltecknade nynoteringarna på Aktietorget är i genomsnitt en förlustaffär, då 

förstadagsavkastningen är -2,55 %. Detta kan bero på ett svagt intresse hos investerare 

som förstärks genom bandwagon-effekten. I kontrast till den tidigare behandlade 

underprissättningshypotesen, bidrar således investerarflockens brist på intresse till en 

överprissättning. Eftersom noteringarna har en låg teckningsgrad erfar de investerare 

som tecknat aktier en winners curse, d.v.s. att de betalat för mycket för aktien, då resten 

av investerarflocken avstått från att teckna i den (bandwagon-effekten). Eftersom 

mindre kapital har placerats i dessa aktier är  ikviditeten låg, vilket leder till en negativ 

avkastning när aktieägaren måste sälja till ett lägre pris. 

5.3 Avkastning på längre sikt   

5.3.1 Branscher  

Det finns en positiv abnormal avkastning på Aktietorget även på lång sikt, även om 

vissa bolag och branscher underpresterar mot index. Finansbolagen har lägst 

genomsnittlig avkastning, från första handelsdagen upp till två år. Detta kan delvis 

förklaras av att urvalet av finansbolag på Aktietorget är väldigt litet (5 bolag i studien), 

samt en kombination av underprissättningsteorierna bandwagon och signalling 

hypothesis. Ett svalt investerarintresse gör att bolaget har svårt att underprissätta sig och 

när de inte underprissätter sig tillräckligt så avstår investerarna från bolaget. Det 

blygsamma engagemanget för Aktietorgets finanssektor kan också förklaras av mer 

stabila investeringsalternativ på andra marknader. Investeringar i fastighets- och 

finansbolag brukar ske för en långsiktig och trygg avkastning, vilket kan förklara den 

relativt låga intresset och avkastningen i finanssektorn på Aktietorget.  

Bolagen inom IT och konsumentvaror har en genomsnittlig positiv initial avkastning, 

för att på längre sikt generera en negativ avkastning i förhållande till jämförelseindexen. 

Detta är ett exempel på en excessive optimism hypothesis, där överavkastningen avtar 

med tiden och ett svagare investerarintresse. Tvärtom är det för material-samt 

telekombranschen, vars abnormala avkastning den första handelsdagen är negativ, för 

att sedan bli positiv efter två år. Under den undersökta perioden har endast två bolag 
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inom material-samt telekombranschen noterats, vilket gör det tämligen svårt att dra 

slutsatser ur detta urval. Dock observeras denna 

omvända excessive optimism hypothesis, där ju mer överprissatt aktien är desto bättre 

blir eftermarknaden.  Denna initiala överprissättning kan förklaras ur just det låga 

antalet bolag i respektive bransch, som en konsekvens av en pessimistisk 

investerarflock. 

Flest bolag har noterats inom hälsovård-och industrisektorerna dessa sektorer genererar 

även hög avkastning under den undersökta perioden. Detta är ett tydligt belägg för ett 

flockbeteende (bandwagon) hos Aktietorgets investerare då de sektorer som är störst på 

marknaden även genererar högst avkastning. Då den abnormala avkastningen fortsätter 

stiga, finns det även belägg för signalling hypothesis hos dessa bolag då de lyckats 

underprissätta sig och sedan fortsätter utvecklas positivt. Detta kan därmed ses som ett 

tecken på att dessa bolag besitter hög kvalitet.  

 

5.3.2 Noteringsår  

Den abnormala avkastningen på kort sikt är negativ för bolag som noterats år 2012. 

Vidare är utvecklingen fortfarande negativ efter ett år, även år 2010 är avkastningen 

negativ på lång sikt. 2010 års långsiktiga negativa utveckling kan förklaras av window 

of opportunity-teorin som menar att många bolag noterar sig till följd av en het 

marknad. 2010 är det år i denna studie som har haft näst flest nynoterade bolag, vilket 

stöder teorin om en hot market. Detta år är en återhämtningsperiod efter finanskrisen 

2007-2008 som har genererat en het marknad med positiv börsutveckling tack vare en 

ökad placeringsvilja hos investerarna. Detta window of opportunity har lett till att flera 

av bolagen som noterades under 2010 har överprissatts av de optimistiska investerarna, 

vilket har lett till kurserna på lång sikt har konvergerat nedåt på grund av mer 

pessimistiska investerare. Detta stöder således Ritters (1991) teori om de heta 

marknadernas dåliga eftermarknad. 

De bolag som noterades 2012 hade en trögrörlig första tid på aktiemarknaden. Detta 

beror troligtvis på att noteringsklimatet har blivit svalare när börsutvecklingen för 2011 

varit sämre än 2010. Detta  gör att den pessimistiska investerarskaran växt till sig samt 

att företagen noterat att de noterade bolagen från 2010 har haft en negativ utveckling på 

längre sikt. Ett år efter bolagens notering 2012 ökade avkastningen för aktierna rejält. 
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Detta kan vara en följd av den starka utvecklingen som skedde initialt för de bolag som 

noterades 2013. 

Efter 2013 har den genomsnittliga avkastningen för Aktietorget, både för etablerade och 

nyintroducerade aktier, varit starkt positiv. En tänkbar förklaring till denna ökade 

avkastning skulle kunna vara en uppåtgående börstrend kombinerat med låga 

marknadsräntor och stort riskkapital. Denna kombination torde bidra till ett gynnsamt 

företagsklimat då mer kapital tas in i småbolagen på Aktietorget, vilket genererar en 

högre likviditet i aktierna som ger en mer stabil utveckling över tid.  

Dessa observationer bevisar att börsnoteringar är ett konjunkturkänsligt fenomen. 

Beroende på om marknaden är het eller kall verkar utvecklingen av nynoterade aktier 

påverkas kraftigt av den övriga aktiemarknaden och investerarnas intresse i dessa 

noteringar. 

 

5.3.3 Teckningsgrad  

De fulltecknade börsnoteringarna överavkastar de icke fulltecknade noteringarna med 

nästintill 100 % på två års sikt. Som tidigare nämnt är avkastningen på kort sikt högst i 

fulltecknade noteringar och stödjs även av den långsiktiga avkastningen. Den höga 

avkastningen i fulltecknade investeringar kan förklaras ur signalling hypothesis, där 

endast de bolag med hög kvalitet som förväntar sig tjäna igen en initial 

underprissättning kan underprissätta sig och därmed attrahera investerare till en 

fulltecknad marknadsnotering.  

Beräknas avkastningen istället från första handelsdagens stängningskurs visar de 

fulltecknade och underprissatta noteringarna högst avkastning. På kort sikt är 

avkastningen från de fulltecknade och underprissatta aktierna till första handelsdagens 

stängningskurs lägre än den från investeringar gjorda till aktiernas teckningskurser.  

Efter två år har dock denna avkastning växt och är betydligt högre än den 

genomsnittliga avkastningen från teckningskurserna. För att minimera risken att handla 

till en överprissatt teckningskurs (28 av 67 noteringar i studien) bör investeraren således 

observera vilka fulltecknade aktier som utvecklas positivt under den första 

handelsdagen. Denna utveckling under den första handelsdagen på Aktietorget innebär 

att den riskaversiva investeraren bör avvakta köp till aktiernas teckningskurs. Detta 

förordar en momentumstrategi i investeringar i fulltecknade aktier som haft en positiv 

initial avkastning under den första handelsdagen.  
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Även om Aktietorget nådde en topp i antalet noteringar under 2010, med en 

genomsnittlig initial avkastning på 14,5%, har bara 7 av 18 noteringar fulltecknats. Den 

långsiktiga avkastningen är dock negativ, nästan -40 %. Här noterar vi återigen stöd för 

hypotesen om en optimistisk investerare och listiga emittenter, windows of opportunity. 

Det motsatta förhållandet gäller för år 2014. Då har 17 av 26 börsnoteringar 

fulltecknats, vilket innebär en knapp procentuell fördubbling av andelen fulltecknade 

noteringar från 2010. Detta bekräftar således ett ökat noteringsintresse hos investerarna 

och kan bland annat förklaras ur en allt hetare marknad. Den genomsnittliga initiala 

avkastningen för 2014 är dock betydligt lägre, 1,8 %, medan den långsiktiga 

avkastningen är väldigt hög, 140 %.   

Trots en hot market noterar vi detta omvända windows of opportunity, som skulle kunna 

förklaras av en bättre genomlysning på Aktietorget. Det skärpta regelverket från 2012 

innebär en bättre informationsspridning till investerare och aktieägare, vilket gör 

marknaden mer effektiv. En annan möjlig förklaring är att företagen inte längre initierar 

en lika kraftig förstadagsrabatt för att attrahera investerare (signalling hypothesis), utan 

har tilltro till en stark affärsidé och bolagsräkning i kombination med en köpstark 

investerarflock. En lägre initial överavkastning skapar mindre säljincitament för 

investerare, vilket gör att investeringen blir långsiktig och företagen får tid att utvecklas 

och genererar en mycket hög långsiktig avkastning. 

5.4 Risk 
Investeringsrisken på Aktietorget, är under alla perioder mycket högre än den för 

OMXSPI. Detta stödjer tidigare forskning då resultatet innebär att det är mer riskfyllt att 

investera i börsnoteringar på MTF:er än i etablerade storbolag (Suarez, 2016; Davenport 

& Meissner, 2014; Cheung, Ho och Wong, 1994; Andriotto & Teti, 2013).  

Risken på Aktietorget, både räknat genom volatilitet och downside risk, är högst i 

samband med noteringarna, för att sedan avta med tiden. Tvärtom är det för 

jämförelsebolagen där risken stiger över tiden. Detta bekräftar en initial 

marknadsavvikande prissättning som konvergerar mot en mer stabil kursutveckling, 

som i excessive hypothesis. Ritter (1991) konkluderar att den abnormala långsiktiga 

avkastningen i börsnoteringar är negativ, men tar ingen hänsyn till riskutvecklingen 

över tid. Det observerade negativa sambandet mellan noteringarnas risk och 

investeringsintervall motiverar därför en undersökning av den riskjusterade 
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avkastningen från Aktietorget och index, för att kunna utvärdera en investerings 

prestation. 

5.5 Riskjusterad avkastning   

Aktietorgets riskjusterade avkastning är högre än jämförelsebranschernas på kort sikt 

upp till en månad. Därefter finns det en riskjusterad underavkastning för samtliga 

tisintervall förutom sortinokvoten på två års sikt. Detta påvisar dels en småbolagseffekt 

i form av en riskjusterad överavkastning på kort sikt, dels en skillnad i 

prestationsmåtten sortino- respektive sharpekvoten. 

De erhållna höga kvoterna från undersökningarna på en veckas sikt visar att riskjusterad 

avkastning kan vara ett svårhanterat och möjligen olämpligt prestationsmått på kort sikt, 

i synnerhet för riskfyllda börsintroduktioner. Detta beror naturligtvis på många och 

stora prissvängningar under en relativt kort tidsperiod, vilket gör att vissa kvoter blir 

mycket höga. Dock utgör dessa höga värden evidens för den kortsiktiga riskjusterade 

överavkastning som finns i börsnoteringar.  Aktietorgets riskjusterade avkastning har, 

liksom den icke-justerade avkastningen, varit som högst 2013-2014. Förutom en 

starkare konjunktur kan den förbättrade prestationen förklaras av att Aktietorget infört 

fler regleringar år 2012 för att förbättra informationsspridningen. Enligt Gupta och 

Locke (2007) innebär en bättre genomlysning mindre marknadsrisk, vilket Aktietorgets 

skärpta takeover-regler från 2012 torde vara ett bra exempel på.  

Vidare visar resultaten på att det finns en riskjusterad underavkastning genom att 

investera i börsintroduktioner på Aktietorget och hålla dessa på längre sikt än en månad. 

Detta resultat är inte beroende av definitionen av risk, utan både sharpe-

 och sortinokvoten visar på en underavkastning, bortsett från sortinokvoten på två års 

sikt.  För en riskaversiv investerare motiverar dessa resultat att investera på en etablerad 

börs istället för börsintroduktioner på Aktietorget. På kortare sikt finns det dock en 

riskjusterad överavkastning att tjäna om investeraren lyckas teckna aktier till 

teckningskursen och få lika stor tilldelning i samtliga aktier.  

Endast på två års sikt finns det en signifikant säkerställd skillnad mellan Aktietorgets 

och jämförelseindex riskjusterade avkastning. Sortinokvoten visar på en riskjusterad 

överavkastning medan sharpekvoten visar på en riskjusterad underavkastning gentemot 

branschindex, vilket innebär att avkastningen i förhållande till varje antagen enhet 

downside risk är högre för de undersökta aktierna än vad den är för OMXSPI på långs 
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sikt. Dessa skillnader är av intresse då sortinokvoten fångar upp en premie för downside 

risk som inte sharpekvoten tar hänsyn till. 

En strategi för att undvika risken för överpissättning i börsnoteringar är att investera i de 

bolag som blev fulltecknade och hade en positiv kursutveckling under den första 

handelsdagen. Dessa bolag visar på en riskjusterad överavkastning efter två år mot både 

jämförelseindex och den genomsnittliga aktieutvecklingen från teckningskurserna. Att 

dessa bolag presterar bäst förklaras av en kombination av signalling och bandwagon 

hypothesis. En initial underprissättning lockar till sig en fulltecknad notering, vilket 

ökar likviditeten i aktien, och dämpar därmed volatiliteten i aktiekursen.  Denna 

kombination av underprissättningsteori och flockbeteende på aktiemarknaden genererar 

således en hög riskjusterad avkastning även på lång sikt. 

 I enlighet med Akerlofs (1970) teori om ett snedvridet urval så har de lågkvalitativa 

aktierna inte haft råd att underprissätta sig, och har också haft lägst riskjusterad 

avkastning över tid, både från teckningskurs och första handelsdagens stängningskurs. 

Detta motiverar fortsatt användande av riskjusterad avkastning som mått på prestation 

och bedömning av investeringskvalitet, då de högkvalitativa (underprissatta) aktierna 

har genererat högst riskjusterad avkastning över tid. 

Ridley (2004) betonar att downside risk är mest användbart i högvolatila tillgångar, 

vilket de undersökta nynoteringarna i småbolagen bevisligen är, med volatilitetvärden 

över 100 % och downside risk runt 70-80 % på lång sikt. Denna studie finner trots 

detta inte vidare stöd för den postmoderna portföljteorin, vilket kan bero på urvalet av 

undersökta aktier och det satta target return. Brown och Harlow (2016) samt 

Booth och Broussard (2017) betonar att forskningsresultatet varierar starkt med det 

definierade avkastningskravet, vilket kan vara orsaken till denna studies resultat 

då target return är relativt lågt, 1,74 %. 

5.6. Jämförelse mellan sharpe & sortinokvoterna 

Trots att det finns stora skillnader i kvotvärdena och att sharpe- och sortinokvoten 

rangordnar vissa aktier olika, är rangordningskorrelationerna väldigt höga (se tabell 12). 

Detta kan bero på att antalet undersökta aktier är lågt och att de har en tämligen 

symmetrisk avkastningsfördelning. Troligtvis hade korrelationen minskat om fler aktier 

hade undersökts, eftersom stegen mellan vare aktie blir lägre och därmed lättare att 

observera nyanserade skillnader i rangordningen.  
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Vi ser i figur 8 och figur 10 att de sämst presterande aktierna (med högst tilldelad 

rangordning) har lägst korrelation och de bäst presterande aktierna har lägre korrelation 

än de medelpresterande aktierna. Det beror på att det finns större skillnader i de olika 

riskdefinitionerna i extremvärden, vilket utgör evidens för fortsatt användande av 

downside risk och sortinokvoten i extrema investeringsalternativ.  

Rangordningskorrelationen är som lägst bland toppnoteringarna på kort sikt. Detta är 

förvånansvärt att det inte är lika varierande resultat bland de lägst rangordnade aktierna. 

Anledningen kan vara att symmetrin mellan positiva och negativa kursförändringar är 

näst intill lika för de lägst graderade aktierna och att downside risk därmed inte skiljer 

sig från halva standardavvikelsen (half variance). 

På lång sikt kan vi observera att korrelationen mellan de sämst rankade aktierna avtar, 

medan toppnoteringarna har fått en högre korrelation med varandra. Skillnaden mellan 

de sämst presterande aktierna kan bero på att det är först efter två år som symmetrin i 

volatiliteten börjar skilja sig åt mellan aktierna och att downside risk därmed skiljer sig 

mer och mer från standardavvikelsen. Detta indikerar att sharpe- och sortinokvoten inte 

är optimala jämförelsemått på kort sikt.  

Fortsättningsvis har höga värden för sortinokvoten, främst på en veckas och en månads 

sikt, observerats.  Att använda mått på aktiens prestation i en så tidig fas i aktiens 

börsliv kan vara missvisande då en initial över- eller underprissättning genererar 

kraftiga kurssvängningar på kort sikt för att sedan stabiliseras på längre sikt. 

Undersökningen av modellernas bias visar på att sharpekvoten är ett bättre mått för 

aktiens prestation, då sharpekvoten är mindre biased än sortinokvoten. Prestationen är 

därmed mindre beroende av den definierade risken och borde därför ge ett rättvisare 

mått på prestationen. De båda kvoterna har dock relativt låga bias vilket antyder att de 

båda är väl fungerande mått för prestation i denna undersökning.   

Vidare visar sharpe- och sortinokvoten på lång sikt, ett konsekvent negativt samband 

mellan risk, vilket stödjer både Markowitz och Sortinos portföljoptimering baserat på 

riskminimering. Dock utgör det kortsiktiga positiva sambandet mellan risk och 

sharpekvoten motiv för vidare problematisering kring sharpekvoten som främsta 

prestationsmått i investeringar. Detta samband observeras upp till en månad efter 

aktiens notering och innebär således att investeraren bör ta på sig mer risk för att uppnå 

en högre sharpekvot. Detta samband är ett bevis för volatilitetens olämplighet i 
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riskbedömning och borde förklaras ur noteringarnas initiala kursstegring. Under samma 

period för samma aktier, har sortinokvoten och downside risk haft ett negativt samband. 

Den antagna normalfördelningen i volatilitet gör att aktiens prestation bedöms vara 

positivt förenad med investeringsrisken, vilket går emot Markowitz moderna 

portföljteori. Dessa skillnader i sambandet mellan risk och prestation bevisar att 

downside risk är ett mer kvalificerat mått på risk, i alla fall på kort sikt. 

Förklaringsgraden är dock väldigt låg på kort sikt för sharpekvoten vilket innebär att 

sambandet inte är särskilt starkt. 

Vidare kvarstår fortfarande teoretiska argument för användandet av downside risk och 

sortinokvoten. En normalfördelad avkastning bevisas inte minst i denna studie, av 

högvolatila tillgångar i nynoteringar på mindre handelsplatser, vara ett orealistiskt 

antagande.  Ytterligare kritik mot sharpekvoten är användandet av den riskfria räntan 

som är en tämligen inaktuell jämförelseavkastning. Dels svåranvänd med räntor mycket 

nära noll eller till och med negativa, men också irrelevant med tanke på investerares 

skilda avkastningskrav. Baltzers (2001) väl underbyggda argument för en postmodern 

portföljoptimering grundar sigen diversifierad investerarflock med olika 

avkastningskrav. Ett starkt motiv för användning av postmodern portföljteori i 

investeringsbeslut är således den förlustaversiva investeraren som tidigare påvisats, inte 

minst i Kahneman och Tverskys (1979) forskning. I en ekonomi där alltmer sparkapital 

placeras i fonder och aktier torde risken för förlust av investeringen väga tyngre än vad 

det tidigare har gjort. Vidare forskning på den postmoderna portföljteorin kan således 

undersökas för särskilt förlustaversiva investerare.  
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6. Slutsats 

Studiens resultat indikerar att det är en bra investering att teckna aktier i 

nyintroducerade bolag och sälja dessa till första handelsdagens stängningskurs, tack 

vare underprissättningseffekten som existerar på Aktietorget. Resultaten är dock inte 

statistiskt signifikanta. 

Vidare identifierar vi en genomsnittlig abnormal överavkastning upp till en månad efter 

marknadsnoteringen, som avtar på längre sikt. För en buy and hold-investering från 

teckningskursen innebär detta att noteringarnas initiala överavkastning leder till en 

överavkastning upp till två års sikt. Det är således en god strategi även på lång sikt att 

köpa och behålla nyintroducerade aktier, trots en avtagande genomsnittlig avkastning. 

Vi observerar att de underprissatta och fulltecknade nynoteringarna har haft högst 

riskjusterad avkastning under den undersökta perioden. En investering i dessa aktier till 

förstahandelsdagens stängningskurs verkar vara en framgångsrik investeringsstrategi på 

lång sikt, även om investeraren går miste om den initiala underprissättningen vid 

noteringen. 

Under den första månaden finns det en riskjusterad överavkastning för nynoterade bolag 

på Aktietorget i förhållande till etablerade bolag på Stockholmsbörsen. På längre 

sikt observeras en genomsnittlig underavkastning, förutom på två års sikt 

då sortinokvoten visar på överavkastning mot index. Denna skillnad i kvoternas 

bedömning av aktiernas genomsnittliga prestation kan tolkas som evidens för fortsatt 

användning av sortinokvoten, som substitut eller komplement till sharpekvoten. Vidare 

är graderna av korrelation mycket höga när de riskjusterade kvoterna rangordnar 

aktiens prestation, vilket talar emot fortsatt användning av sortinokvoten. Ytterligare 

argument för fortsatt investeringsbedömning genom sharpekvoten är att den visar på 

lägre bias än sortinokvoten i denna studie och är därmed ett lämpligare mått för en 

investerings prestation. 

 

6.1 Studiens bidrag 
Denna studies undersökning har genererat ytterligare kunskap om marknadsnoteringar 

på den svenska MTF:en Aktietorget. Genom att jämföra avkastningen samt den 

riskjusterade avkastningen för marknadsnoteringarna mot storbolagsindex under 
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perioden 2010 till 2014 har studien bidragit med en uppdatering om underprissättning 

på marknaden. Studien har även testat den postmoderna portföljteorin mot den moderna 

och funnit att resultaten i denna studie inte motiverar användning av den postmoderna 

portföljteorin. 

 

6.2 Förslag till fortsatta studier 

Trots att denna studie inte finner stöd för en fortsatt användning av det postmoderna 

riskmåttet downside risk kvarstår fortfarande teoretiska argument för alternativa 

beräkningar av risk. I och med att fler investerare flyttar kapital från bankkonton till att 

spara i aktier och fonder, kommer behovet av downsidemätningar öka. Det finns därför 

anledning till vidare forskning med downside risk som riskmått. Eftersom denna studie 

behandlar nynoteringar och småbolag finns det grund att undersöka downside risk med 

större bolag mer grundligt. Denna studie innefattar en relativt kort tidsperiod och det 

kan därmed vara intressant att undersöka skillnader mellan de riskjusterade kvoterna 

under längre tidsperioder och med fler bolag.  

Det finns utöver sharpe- och sortinokvoten flertalet andra mått för riskjusterad 

avkastning som kan vara av intresse att jämföra. En studie kan t.ex. även innefatta 

måtten: treynorkvoten, Fouse index, sterling ratio, omega ratio och calmar ratio. 

Vidare kan en utbredning av denna studie om riskjusterad avkastning på nynoteringar 

undersökas, som inkluderar fler MTF:er som First North och NGM Equity, för att 

generalisera denna studie. Även här kan en längre tidsperiod inkluderas i en eventuell 

studie. 
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Bilagor 

Branschindelning 
 

Företag Bransch Jämförelseindex 

2010   

Ecomb Energi OMX Stockholm Utilities 

PI 

Abelco Finans OMX Stockholm 

Financials PI 

Wntresearch Hälsovård OMX Stockholm Health 

care PI 

Vendator/Hubbr Industrivaror & tjänster OMX Stockholm 

Industrials PI 

Pharmaludensis Hälsovård OMX Stockholm Health 

care PI 

Episurf Hälsovård OMX Stockholm Health 

care PI 

LYYN Informationsteknik OMX Stockholm Software 

& computer services PI 

Mabi rent Industrivaror & tjänster OMX Stockholm 

Industrials PI 

Challenger mobile Telecom OMX Stockholm 

Telecommunications PI 

Ecorub Industrivaror & tjänster OMX Stockholm 

Industrials PI 

Adoperator Informationsteknik OMX Stockholm Software 

& computer services PI 

Parans Sällanköpsvaror & tjänster OMX Stockholm 

Consumer goods PI 

Jays Sällanköpsvaror & tjänster OMX Stockholm 

Consumer goods PI 

True heading Sällanköpsvaror & tjänster OMX Stockholm 

Consumer goods PI 

Brandworld Sällanköpsvaror & tjänster OMX Stockholm 

Consumer goods PI 

Lunchexpress Sälllanköpsvaror & tjänster OMX Stockholm 

Consumer goods PI 

Hartelex Industrivaror & tjänster OMX Stockholm 

Industrials PI 

Sportjohan Sällanköpsvaror &tjänster OMX Stockholm 

Consumer goods PI 

2011   

Brighter Hälsovård OMX Stockholm Health 

care PI 



Enzymatica Hälsovård OMX Stockholm Health 

care PI 

Arocell Hälsovård OMX Stockholm Health 

care PI 

FXI Finans OMX Stockholm 

Financials PI 

Medirätt Hälsovård OMX Stockholm Health 

care PI 

Koggbron Finans OMX Stockholm 

Financials PI 

2012   

Spago Hälsovård OMX Stockholm Health 

care PI 

Recyctec Material OMX Stockholm Basic 

materials PI 

Respiratorius Hälsovård OMX Stockholm Health 

care PI 

Gullberg & Jansson Sällanköpsvaror & tjänster OMX Stockholm 

Consumer goods PI 

RLS Global Hälsovård OMX Stockholm Health 

care PI 

Medfield Hälsovård OMX Stockholm Health 

care PI 

Mycab Sällanköpsvaror & tjänster OMX Stockholm 

Consumer goods PI 

2013   

Phase holographic Hälsovård OMX Stockholm Health 

care PI 

EQL pharma Hälsovård OMX Stockholm Health 

care PI 

Ecoclime Energi OMX Stockholm Utilities 

PI 

Prostalund Hälsovård OMX Stockholm Health 

care PI 

Tikspac Sällanköpsvaror & tjänster OMX Stockholm 

Consumer goods PI 

Vivoline Hälsovård OMX Stockholm Health 

care PI 

Gripen oil & gas Energi OMX Stockholm Utilities 

PI 

Emotra Hälsovård OMX Stockholm Health 

care PI 

Arc aroma Industrivaror & tjänster OMX Stockholm 

Industrials PI 

Sivers ima Telecom OMX Stockholm 

Telecommunications PI 

2014   

Real heart Hälsovård OMX Stockholm Health 

care PI 



Follicum Hälsovård OMX Stockholm Health 

care PI 

Zenicor Hälsovård OMX Stockholm Health 

care PI 

Rootfruit Sällanköpsvaror & tjänster OMX Stockholm 

Consumer goods PI 

Gabather Hälsovård OMX Stockholm Health 

care PI 

Oboya Industrivaror &tjänster OMX Stockholm 

Industrials PI 

Sealwacs Industrivaror & tjänster OMX Stockholm 

Industrials PI 

Deltaminerals Material OMX Stockholm Basic 

materials PI 

Peptonic medical Hälsovård OMX Stockholm Health 

care PI 

C security Informationsteknik OMX Stockholm Software 

& computer services PI 

Ahaworld Finans OMX Stockholm 

Financials PI 

Dextech Hälsovård OMX Stockholm Health 

care PI 

Axonkids Sällanköpsvaror & tjänster OMX Stockholm 

Consumer goods PI 

Optifreeze Industrivaror & tjänster OMX Stockholm 

Industrials PI 

Greater than Informationsteknik OMX Stockholm Software 

& computer services PI 

Igrene Energi OMX Stockholm Utilities 

PI 

Braincool Hälsovård OMX Stockholm Health 

care PI 

Motion display Informationsteknik OMX Stockholm Software 

& computer services PI 

Ambia trading Sällanköpsvaror & tjänster OMX Stockholm 

Consumer goods PI 

Dentware Hälsovård OMX Stockholm Health 

care PI 

Saniona Hälsovård OMX Stockholm Health 

care PI 

Envirologic Industrivaror & tjänster OMX Stockholm 

Industrials PI 

Moretime Finans OMX Stockholm 

Financials PI 

Promikbook Informationsteknik OMX Stockholm Software 

& computer services PI 

Ortoma Hälsovård OMX Stockholm Health 

care PI 



Alteco medical Hälsovård OMX Stockholm Health 

care PI 

 

Aktiernas avkastning 
 

Aktie 1 Dag 1 Vecka 1 

Månad 

6 

Månader 

1 År 2 År 

tikspac 32,33% 49,33% 28,33% 40,00% 26,66% 45,66% 

rootfruit 12,56% 28,64% 71,13% 179,10% 132,01% 93,47% 

parans -1,73% -24,22% -21,39% -33,38% -16,38% -37,89% 

jays -0,01% -0,01% -33,45% -47,87% 106,54% 82,83% 

true heading 0,00% 0,00% -1,06% -58,38% -44,37% -78,34% 

brandworld 22,50% 20,00% 72,50% 0,25% 35,00% -87,50% 

lunchexpress 0,00% 0,00% -25,00% -50,17% 0,00% -65,50% 

sportjohan 11,11% 6,11% 19,44% -27,78% -60,56% -76,67% 

gullberg 

&jansson 

11,27% 2,52% -9,98% -19,98% -29,74% -46,24% 

mycab -20,00% -30,00% -40,00% -35,00% -50,00% -55,00% 

axonkids 4,92% 24,90% 60,71% -26,72% 44,39% 15,63% 

ambia trading -11,07% -6,79% -11,43% 54,29% -25,71% 18,57% 

vendator/hubbr 0,00% -16,67% -22,22% 51,11% -33,33% -57,78% 

Mabi rent -1,65% -9,98% -13,32% -9,15% 17,52% 19,51% 

ecorub 0,17% -5,84% -3,84% -14,06% -33,69% -31,11% 

hartelex 12,00% 12,00% 44,00% 1,60% -0,80% -92,96% 

arc aroma 56,34% 56,34% 49,04% 116,78% 296,05% 692,74% 

oboya 6,79% 9,29% 3,57% -10,71% -37,18% 12,34% 

sealwacs 13,40% 5,15% -7,01% 35,05% 26,80% 114,43% 

optifreeze 37,94% 41,60% 157,57% 258,89% 305,28% 722,94% 

envirologic -19,88% -15,26% -19,11% -22,96% -78,43% 8,62% 

recyctec 34,21% 81,06% 216,53% 115,24% 126,64% 457,10% 

deltaminerals -40,49% -40,49% -23,14% -41,98% -56,61% 141,67% 

Ecomb 116,91% 73,53% 86,88% 20,14% 26,81% -64,96% 

ecoclime 4,48% 4,48% 0,00% -28,36% -38,06% 30,60% 

gripen oil & gas -3,53% -15,17% -1,86% 82,97% 1,69% -63,39% 

igrene 10,07% -15,95% -19,95% 15,57% -8,00% 132,04% 

abelco 13,33% 48,89% 46,67% 16,67% 4,44% -46,00% 

FXI 3,69% -3,51% -9,37% -52,82% -30,96% -28,03% 

koggbron 0,00% -35,29% -1,18% -7,06% -67,06% -37,65% 

moretime -40,86% -39,36% -58,35% -63,04% -59,64% -95,12% 

ahaworld -20,10% -22,05% -25,95% -70,12% -75,06% -23,35% 

LYYN 42,86% 2,86% -4,00% -14,29% -36,00% -48,57% 

adoperator 0,00% 0,00% 0,01% -36,39% -26,55% -89,17% 

c security -9,43% -13,96% -22,64% -50,94% -47,17% -66,73% 

motion display -22,31% -30,38% -23,08% -56,54% -74,62% -61,15% 

greater than -19,94% -36,79% -34,16% -62,60% -39,95% -58,11% 

promikbook 28,33% 18,75% 22,59% -11,89% -23,38% -52,94% 



challenger 

mobile 

-59,95% -69,46% -73,56% -91,54% -87,74% -94,51% 

sivers ima 11,43% -6,85% 0,00% 85,72% 248,96% 141,36% 

wntresearch 24,23% 16,73% 160,13% 41,74% -14,03% -43,14% 

pharmaludensis 77,45% 75,67% 33,86% 30,31% 44,54% 104,58% 

episurf 2,89% -2,22% 12,22% 11,11% 24,33% 3,61% 

brighter 0,06% 1,63% -4,94% 9,45% 35,05% 322,30% 

enzymatica 117,90% 82,56% 32,21% 76,67% 188,24% 665,63% 

arocell 3,05% 52,38% 31,15% 12,41% 2,00% 51,35% 

medirätt -1,42% -13,55% -13,55% -38,73% -24,62% -72,47% 

spago 0,01% 3,72% 3,72% 0,01% 3,72% -17,00% 

respiratorius -48,00% -44,00% -52,00% -44,00% -34,00% 0,00% 

rls global -0,23% -41,51% -51,83% -48,39% -51,83% -23,50% 

medfield -5,08% 5,19% 10,32% 1,59% 15,45% 333,67% 

phase 

holographic 

114,42% 47,23% 56,53% -49,11% 32,98% 452,74% 

EQL pharma 16,08% 5,08% 2,07% -6,93% -29,76% 12,35% 

prostalund 77,90% 155,73% 171,30% 66,78% 14,67% 147,23% 

vivoline 58,62% 33,33% 28,74% 95,40% 43,68% -50,29% 

emotra -35,74% -30,45% 14,75% 192,10% 169,94% 25,25% 

real heart -13,03% -15,20% -22,16% 56,55% 151,13% 132,82% 

follicum 33,26% 8,27% 17,43% 38,25% 44,08% -15,19% 

zenicor -3,13% 16,41% -15,63% 25,78% -6,25% 64,06% 

gabather 53,16% 136,40% 89,79% 362,81% 272,91% 308,45% 

peptonic 

medical 

-8,63% -8,63% -1,67% -22,55% 50,54% -54,19% 

dextech -4,79% -8,13% 56,14% 114,22% 264,64% 182,76% 

braincool 25,60% 44,00% 31,60% 110,00% 110,00% 476,00% 

dentware/wiema -37,50% -1,66% -8,33% -40,00% -11,54% -41,59% 

saniona 2,97% 19,96% 13,96% 72,95% 287,37% 710,53% 

ortoma 6,46% 7,95% -9,00% 8,45% 123,14% 995,48% 

alteco medical 62,24% 85,22% 56,83% 6,27% 12,33% -4,68% 

 

 

Sharpekvoter 
 

Aktie 1 månad 6 månader 1 år 2 år 

tikspac 0,57 0,48 0,28 0,41 

rootfruit 1,55 2,61 1,52 0,87 

parans -0,08 -0,31 -0,24 -0,88 

jays -0,27 -0,73 0,53 0,35 

true heading -0,01 -0,48 -0,77 -1,78 

brandworld 2,30 -0,01 0,26 -1,71 

lunchexpress -0,09 -0,64 -0,03 -1,79 

sportjohan 0,82 -0,16 -0,54 -1,46 



gullberg 

&jansson 

-0,02 -0,06 -0,13 -0,28 

mycab -0,15 -0,42 -0,93 -1,58 

axonkids 2,29 -0,19 0,40 0,11 

ambia trading -0,04 0,84 -0,25 0,11 

vendator/hubbr -0,06 0,74 -0,39 -1,62 

Mabi rent -0,02 -0,05 0,26 0,22 

ecorub 0,00 -0,05 -0,24 -0,51 

hartelex 1,10 0,01 -0,03 -6,08 

arc aroma 0,63 1,09 2,37 4,83 

oboya 0,26 -0,06 -0,24 0,07 

sealwacs -0,02 0,21 0,13 0,38 

optifreeze 2,11 2,74 2,58 4,58 

envirologic -0,07 -0,16 -0,91 0,03 

recyctec 2,21 0,96 0,94 3,04 

deltaminerals -0,14 -0,36 -0,57 0,66 

Ecomb 0,71 0,13 0,14 -1,53 

ecoclime 0,00 -0,23 -0,37 0,18 

gripen oil & gas 0,00 0,47 0,00 -1,60 

igrene -0,08 0,07 -0,22 0,45 

abelco 0,97 0,19 0,02 -1,21 

FXI -0,02 -0,24 -0,52 -0,90 

koggbron -0,01 -0,09 -1,26 -1,33 

moretime -0,37 -0,83 -0,97 -1,99 

ahaworld -0,10 -0,59 -0,98 -0,56 

LYYN -0,02 -0,14 -0,44 -1,07 

adoperator 0,00 -0,23 -0,32 -1,58 

c security -0,07 -0,69 -1,00 -1,81 

motion display -0,09 -0,38 -0,76 -1,00 

greater than -0,13 -0,64 -0,60 -1,20 

promikbook 0,66 -0,08 -0,27 -1,00 

challenger 

mobile 

-0,57 -1,26 -1,55 -2,24 

sivers ima 0,00 1,20 2,88 1,43 

wntresearch 3,12 0,44 -0,19 -0,81 

pharmaludensis 0,42 0,34 0,35 0,58 

episurf 1,13 0,13 0,14 0,00 

brighter -0,02 0,12 0,32 1,96 

enzymatica 0,26 0,55 1,25 3,84 

arocell 0,75 0,11 0,00 0,23 

medirätt -0,05 -0,30 -0,32 -1,34 

spago 0,53 0,00 0,04 -0,14 

respiratorius -0,36 -0,50 -0,50 -0,06 

rls global -0,29 -0,41 -0,70 -0,57 

medfield 0,39 0,01 0,13 2,21 

phase 

holographic 

0,48 -0,64 0,21 2,63 

EQL pharma 0,08 -0,05 -0,23 0,08 

prostalund 1,78 0,58 0,10 0,95 



vivoline 0,44 1,13 0,44 -2,37 

emotra 0,13 1,34 1,09 0,12 

real heart -0,08 0,36 0,91 0,74 

follicum 0,40 0,49 0,46 -0,21 

zenicor -0,04 0,47 -0,06 0,45 

gabather 1,26 4,04 2,52 2,38 

peptonic 

medical 

0,00 -0,12 0,64 -0,86 

dextech 1,73 1,77 3,15 1,60 

braincool 0,90 1,87 1,56 4,45 

dentware/wiema -0,04 -0,28 -0,21 -0,87 

saniona 0,42 1,01 3,05 5,85 

ortoma -0,02 0,14 1,46 8,42 

alteco medical 0,85 0,06 0,10 -0,10 

 

Sortinokvoter 
 

Aktie 1 månad 6 månader 1 år 2 år 

tikspac 1,56 1,07 0,57 0,80 

rootfruit 4,47 6,45 3,27 1,74 

parans -0,05 -0,20 -0,15 -0,52 

jays -0,15 -0,41 1,05 0,67 

true heading 0,00 -0,36 -0,46 -1,07 

brandworld 8,82 0,00 0,41 -1,18 

lunchexpress -0,08 -0,35 -0,01 -0,94 

sportjohan 1,53 -0,12 -0,36 -0,79 

gullberg 

&jansson 

-0,01 -0,04 -0,09 -0,20 

mycab -0,11 -0,23 -0,51 -0,88 

axonkids 7,01 -0,11 0,81 0,20 

ambia trading -0,02 1,59 -0,14 0,20 

vendator/hubbr -0,04 1,53 -0,25 -0,84 

Mabi rent -0,01 -0,02 0,56 0,42 

ecorub 0,00 -0,03 -0,15 -0,24 

hartelex 3,40 0,02 -0,02 -1,59 

arc aroma 1,88 2,82 5,83 11,38 

oboya 0,61 -0,04 -0,15 0,14 

sealwacs -0,01 0,45 0,27 0,82 

optifreeze 10,82 9,14 8,23 12,46 

envirologic -0,05 -0,09 -0,62 0,05 

recyctec 7,78 2,69 2,43 7,22 

deltaminerals -0,09 -0,21 -0,33 1,55 

Ecomb 3,31 0,36 0,33 -0,78 

ecoclime 0,00 -0,13 -0,21 0,31 

gripen oil & gas 0,00 1,88 0,00 -0,60 

igrene -0,05 0,19 -0,08 1,28 



abelco 2,41 0,33 0,04 -0,66 

FXI -0,02 -0,17 -0,30 -0,46 

koggbron 0,00 -0,05 -0,74 -0,63 

moretime -0,28 -0,50 -0,58 -1,20 

ahaworld -0,06 -0,41 -0,58 -0,26 

LYYN -0,01 -0,08 -0,26 -0,59 

adoperator 0,00 -0,18 -0,18 -1,02 

c security -0,05 -0,31 -0,43 -0,84 

motion display -0,06 -0,25 -0,42 -0,51 

greater than -0,08 -0,33 -0,30 -0,63 

promikbook 2,15 -0,04 -0,15 -0,56 

challenger 

mobile 

-0,45 -0,89 -1,05 -1,50 

sivers ima 0,00 2,81 6,85 3,16 

wntresearch 22,94 1,05 -0,09 -0,40 

pharmaludensis 2,40 1,28 0,76 1,14 

episurf 2,08 0,32 0,28 0,00 

brighter -0,01 0,25 0,61 4,40 

enzymatica 1,08 1,65 3,35 9,13 

arocell 1,92 0,20 0,00 0,43 

medirätt -0,03 -0,19 -0,20 -0,84 

spago 0,94 0,00 0,07 -0,09 

respiratorius -0,25 -0,30 -0,27 -0,03 

rls global -0,25 -0,31 -0,47 -0,33 

medfield 0,80 0,02 0,22 4,22 

phase 

holographic 

2,86 -0,18 0,62 7,34 

EQL pharma 0,15 -0,02 -0,12 0,14 

prostalund 9,79 1,98 0,30 2,43 

vivoline 1,47 2,88 1,01 -0,55 

emotra 0,33 3,18 2,44 0,26 

real heart -0,05 1,23 2,66 1,97 

follicum 1,04 1,07 0,98 -0,11 

zenicor -0,02 1,03 -0,03 0,77 

gabather 5,46 14,09 6,95 5,61 

peptonic 

medical 

0,00 -0,07 1,26 -0,55 

dextech 6,38 4,21 6,87 3,25 

braincool 2,87 4,23 3,41 9,58 

dentware/wiema -0,03 -0,19 -0,10 -0,41 

saniona 1,37 2,51 7,36 13,49 

ortoma -0,01 0,37 3,71 19,50 

alteco medical 4,43 0,18 0,24 -0,05 

 



IPOs aktietorget 

2010 (22st)  

 

Bolagsnamn  Löptid  Teckningskurs  Erhållet belopp  

Cefour  11/22/2010 -- 

12/6/2010  

0.54  6.9 Mkr  

ECOMB  11/17/2010 -- 

12/3/2010  

3.00  8.7 Mkr  

Abelco  11/8/2010 -- 

11/30/2010  

4.50  7.2 Mkr  

WntResearch  10/13/2010 -- 

10/27/2010  

6.00  7.2 Mkr  

Vendator  9/16/2010 -- 

10/1/2010  

0.90  9.3 Mkr  

PharmaLundensis  5/25/2010 -- 

6/8/2010  

2.25  4.8 Mkr  

Episurf  5/19/2010 -- 

9/25/2010  

4.50  9.0 Mkr  

LYYN   5/19/2010 -- 

6/3/2010  

1.75  6.8 Mkr  

Mabi Rent  5/11/2010 -- 

5/26/2010  

6.00  2.8 Mkr  

Challenger 

Mobile  

4/26/2010 -- 

5/17/2010  

10.00  3.9 Mkr  

EcoRub  4/26/2010 -- 

5/12/2010  

5.00  3.5 Mkr  

Adoperator  4/10/2010 -- 

4/30/2010  

25.00  2.2 Mkr  

Micus  4/6/2010 -- 

4/23/2010  

1.36  4.0 Mkr  

Parans  4/6/2010 -- 

4/30/2010  

6.00  5.0 Mkr  

Jays  3/30/2010 -- 

4/15/2010  

6.10  9.7 Mkr  

True Heading  3/5/2010 -- 

4/2/2010  

2.35  8.0 Mkr  

Layerlab  3/4/2010 -- 

3/23/2010  

6.75  6.5 Mkr  

Ekomarine  2/23/2010 -- 

3/19/2010  

9.00  8.3 Mkr  

BrandWorld   2/16/2010 -- 

3/2/2010  

4.00  3.0 Mkr  

LunchExpress   2/15/2010 -- 

3/8/2010  

6.00  5.0 Mkr  

Hartelex  2/15/2010 -- 

3/8/2010  

6.25  6.3 Mkr  



Sportjohan  1/11/2010 -- 

1/29/2010  

1.80  2.0 Mkr  

  

2011 (7st)  

 

Bolagsnamn  Löptid  Teckningskurs  Erhållet belopp  

Mobile Loyalty  11/8/2011 -- 

12/12/2011  

3.00  5.8 Mkr  

Brighter  8/15/2011 -- 

12/15/2011  

3.20  4.3 Mkr  

Enzymatica  4/26/2011 -- 

5/13/2011  

3.40  7.5 Mkr  

AroCell  3/21/2011 -- 

4/12/2011  

3.20  7.0 Mkr  

FXI  3/2/2011 -- 

3/16/2011  

3.75  2.0 Mkr  

MediRätt  2/7/2011 -- 

2/28/2011  

6.60  4.0 Mkr  

Koggbron   11/15/2010 -- 

1/31/2011  

0.85  6.3 Mkr  

  

2012 (8st)  

 

Bolagsnamn  Löptid  Teckningskurs  Erhållet belopp  

Spago  11/20/2012 -- 

12/5/2012  

14.19  21.0 Mkr  

Recyctec  11/5/2012 -- 

11/20/2012  

3.95  3.5 Mkr  

FDT  5/25/2012 -- 

6/21/2012  

4.45  2.0 Mkr  

Respiratorius  5/16/2012 -- 

6/1/2012  

0.50  7.6 Mkr  

Gullberg & 

Jansson  

4/10/2012 -- 

4/29/2012  

4.00  7.0 Mkr  

RLS Global  3/21/2012 -- 

4/4/2012  

0.29  8.5 Mkr  

Medfield  2/20/2012 -- 

3/27/2012  

3.90  6.9 Mkr  

Mycab  1/12/2012 -- 

2/27/2012  

0.20  25.7 Mkr  

  

2013 (10st)  

Bolagsnamn  Löptid  Teckningskurs  Erhållet belopp  

Phase 

Holographic  

11/21/2013 -- 

12/12/2013  

7.00  7.6 Mkr  

https://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=67863&Language=1
https://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=67863&Language=1


EQL Pharma  11/5/2013 -- 

11/19/2013  

5.00  8.0 Mkr  

Ecoclime  10/28/2013 -- 

12/10/2013  

6.70  10.0 Mkr  

ProstaLund  9/11/2013 -- 

9/25/2013  

9.00  5.2 Mkr  

TiksPac  8/28/2013 -- 

9/20/2013  

3.00  3.6 Mkr  

Vivoline  3/27/2013 -- 

4/17/2013  

4.35  11.9 Mkr  

Gripen Oil & 

Gas  

2/28/2013 -- 

3/15/2013  

0.60  7.6 Mkr  

Emotra  2/25/2013 -- 

5/23/2013  

7.20  4.0 Mkr  

ArcAroma  2/19/2013 -- 

3/5/2013  

4.80  5.0 Mkr  

Sivers IMA  2/4/2013 -- 

2/20/2013  

3.25  5.6 Mkr  

  

2014 (26st)  

 

Bolagsnamn  Löptid  Teckningskurs  Erhållet belopp  

Real Heart  10/14/2014 -- 

10/28/2014  

4.60  8.8 Mkr  

Follicum  10/13/2014 -- 

10/27/2014  

6.00  28.0 Mkr  

Zenicor  10/10/2014 -- 

11/5/2014  

12.80  12.0 Mkr  

Rootfruit  10/9/2014 -- 

11/3/2014  

4.35  6.1 Mkr  

Gabather  9/17/2014 -- 

10/1/2014  

3.00  7.2 Mkr  

Oboya  9/15/2014 -- 

10/14/2014  

14.00  19.6 Mkr  

SealWacs  9/11/2014 -- 

10/3/2014  

4.85  3.2 Mkr  

Delta Minerals  6/2/2014 -- 

6/19/2014  

0.40  7.0 Mkr  

Peptonic 

Medical  

5/26/2014 -- 

6/13/2014  

11.50  12.8 Mkr  

C Security  5/19/2014 -- 

6/17/2014  

2.65  3.0 Mkr  

ahaWorld  5/19/2014 -- 

6/4/2014  

7.70  10.2 Mkr  

DexTech  5/6/2014 -- 

5/20/2014  

10.50  30.0 Mkr  

https://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=68354&Language=1
https://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=71254&Language=1
https://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=71448&Language=1
https://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=71569&Language=1
https://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=71500&Language=1
https://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=71153&Language=1
https://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=71289&Language=1
https://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=71208&Language=1
https://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=69925&Language=1
https://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=70165&Language=1
https://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=70165&Language=1
https://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=70193&Language=1
https://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=70057&Language=1
https://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=69800&Language=1


Axonkids  5/5/2014 -- 

5/27/2014  

6.00  6.0 Mkr  

OptiFreeze  4/25/2014 -- 

5/14/2014  

4.10  8.0 Mkr  

Greater Than  4/22/2014 -- 

5/12/2014  

19.00  21.9 Mkr  

Igrene  4/22/2014 -- 

5/22/2014  

10.00  7.0 Mkr  

BrainCool  3/27/2014 -- 

4/10/2014  

2.50  13.7 Mkr  

Motion Display  3/17/2014 -- 

4/4/2014  

13.00  20.8 Mkr  

Ambia Trading  3/11/2014 -- 

3/31/2014  

14.00  12.0 Mkr  

Dentware  3/10/2014 -- 

4/7/2014  

6.00  10.5 Mkr  

Saniona   3/4/2014 -- 

3/18/2014  

5.00  17.0 Mkr  

Envirologic  3/4/2014 -- 

3/19/2014  

6.50  5.0 Mkr  

Moretime  3/3/2014 -- 

3/24/2014  

6.00  11.5 Mkr  

PromikBook  3/3/2014 -- 

3/17/2014  

0.52  5.9 Mkr  

Ortoma  2/13/2014 -- 

3/31/2014  

4.00  12.0 Mkr  

Alteco Medical  1/28/2014 -- 

2/12/2014  

3.70  9.0 Mkr  

  

Totalt:  73 bolag (23 har avnoterats under 2010-2016)  

 

https://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=69957&Language=1
https://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=69690&Language=1
https://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=69616&Language=1
https://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=70290&Language=1
https://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=69131&Language=1
https://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=69160&Language=1
https://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=69063&Language=1
https://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=69127&Language=1
https://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=68814&Language=1
https://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=68837&Language=1
https://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=68987&Language=1
https://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=68781&Language=1
https://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=68598&Language=1
https://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=68348&Language=1
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