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Sammanfattning 
 

Titel: Prissättningsmetoder vid börsintroduktioner – En studie om volatilitet och avkastning 

Författare: Marta Johansson Rydell & Lisa Rosenblad 

Handledare: Bo Sjö 

 

Bakgrund/Motiv: Historiskt sett tillämpades vanligen fast prissättning vid börsintroduktioner 

vilket innebar att aktierna ofta blev underprissatta och det var lätt för investerare att generera 

hög avkastning första handelsdagen. Numera används i större utsträckning anbudsförfarande 

och intervallprissättning där investerare lämnar anbud om pris och antal vilket har minskat 

underprissättningen. Studien utgår från att en del av marknadens förväntningar inkluderas i 

priset vid intervallprissättning vilket i sin tur skulle minska aktiens volatilitet efter 

introduktion. 

 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om aktiens volatilitet skiljer sig efter att den 

introducerats beroende på vilken av de två metoderna som använts för att prissätta aktien samt 

hur val av prissättningsmetod påverkar en aktiens underprissättning och avkastning efter 

introduktionen.  

 

Genomförande: Studien består av kvantitativa historiska data i form av aktiekurser och övrig 

information från de prospekt som upprättats i samband med bolagens introduktion på börsen. 

Utöver bearbetning av data och analyser i Excel har ett flertal ekonometriska tester 

genomförts med hjälp av ickelinjära regressionsanalyser där prissättningsmetod, betavärde, 

underprissättning och varians testats som beroende variabel mot ett flertal kombinationer av 

förklarande variabler. 

 

Slutsats: Studien visar att bolag som tillämpat fast prissättning uppvisar högre volatilitet efter 

börsintroduktion och att valet av prissättningsmetod därmed har en viss påverkan på 

volatiliteten. Vidare kan det konstateras att dessa bolag generellt varit mer underprissatta och 

genererat högre avkastning det första handelsåret. 

 

Nyckelord: Börsintroduktion, Volatilitet, Standardavvikelse, Beta samt Underprissättning  
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Abstract 
 

Title: Pricing methods at an IPO – A study about volatility and return 

Authors: Marta Johansson Rydell & Lisa Rosenblad 

Supervisor: Bo Sjö 

 

Background: In the past, most companies performing an Initial Public Offering, IPO, applied 

the fixed pricing method, which often lead to an extensive underpricing of the shares. By 

doing so, it was easy for investors to gain high return on the first trading day. Nowadays, 

companies use auction pricing to a greater extent where investors bid for a certain amount of 

shares to a certain price. This procedure has resulted in a decrease of the underpricing. With 

the assumption that some of the market’s expectations are included in the price, whilst using 

an auction pricing method, these stocks would possibly appear less volatile after the IPO.  

 

Purpose: The aim of this study is to investigate whether the volatility of the shares is 

different after the introduction on the market, based on which method that has been applied 

when pricing the shares. The thesis also investigates to what extent the choice of pricing 

method influences the underpricing and returns of a share after its introduction. 

 

Method: The study comprises quantitative historical data, such as share prices as well as 

additional information gathered from the prospectus of each IPO. In addition to arranging the 

data and the analyses, made in Excel, numerous econometric analyses have been made by 

using non-linear regressions, where variables such as pricing method, beta, underpricing on 

the first trading day, and variance have been examined as a dependent variable in relation to 

several different combinations of explanatory variables.  

 

Findings: The study finds that companies that have practiced a fixed pricing method show a 

higher volatility after the introduction on the market. Thus, the choice of either pricing 

method has some influence on the volatility. Furthermore, it was proved that companies using 

a fixed pricing method were more underpriced and gained higher returns during the first year 

of trading compared to companies using an auction pricing method.  

 

Key Words: IPO, Volatility, Standard deviation, Beta and Underpricing 
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Ordlista 
 

Avknoppning: När en del av ett bolag frigörs från bolaget vid en börsintroduktion 

(Avanza, 2011). 

 

Emittent:  Det bolag som står inför en börsnotering och som därmed avser att 

ta upp aktier till handel eller vars ägare som genomför ett 

erbjudande om förvärv av befintliga aktier (D’Agostino, Hellgren 

& Fröderberg, 2007:11).  

 

Prospekt: Formellt legalt dokument som upprättas vid överlåtande av 

värdepapper såsom aktier, obligationer och derivatinstrument till 

allmänheten. Innehåller nödvändig information för att investerare 

ska kunna göra bedömning av emittenten och de värdepapper som 

erbjuds (Finansinspektionen, 2011).  

 

Sekundärnotering: När ett bolag noteras på en ny marknad utöver den primära 

marknaden (Brealey, Myers & Allen, 2006). 

 

Split: En split, eller en uppdelning, innebär att en aktie delas upp i flera. 

Omvänd split innebär en sammanslagning av flera aktier till en 

(Kågerman, Lohmander & De Ridder, 2008). 

 

Värdepappersinstitut: Ett samlingsnamn på de bolag som har rätt att bedriva 

värdepappersrörelse. Exempel på ett värdepappersinstitut är en 

bank eller en fondkommissionär. Värdepappersinstitut regleras av 

lagen om värdepappersrörelse och står under tillsyn av 

Finansinspektionen (D’Agostino, Hellgren & Fröderberg, 

2007:11).  
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1. Inledning  

I inledningskapitlet beskrivs bakgrunden till studien samt hur den problematik leder fram 

till studiens syfte och frågeställning. Vidare beskrivs studiens avgränsningar, till vilka 

studien riktar sig, tidigare forskning samt studiens disposition. 

 

1.1 Bakgrund 

Vid en börsintroduktion erbjuds investerare att köpa aktier i ett bolag för första gången när 

bolaget går från att vara privat till att bli publikt. Detta görs genom en ägarspridning då de 

befintliga ägarna säljer ut sina aktier till allmänheten. Det är vanligt vid börsintroduktioner att 

bolaget önskar få in mer kapital till verksamheten varför det i många fall även sker en 

kombinerad nyemission med ägarspridningen. I samband med introduktionen sätts det pris 

som bolagets aktier kommer att säljas ut till. Oftast sätts ett lägre pris på aktien än 

marknadsvärdet uppskattas till genom en så kallad transaktionsrabatt vid börsintroduktionen 

för att få en så stor uppslutning som möjligt. Det finns två metoder för att sätta ett pris på 

bolagets aktie, ett fast pris eller ett pris inom ett intervall där investerarna aktivt deltar genom 

budgivning för att fastställa priset på aktien (D’Agostino, Hellgren & Fröderberg, 2007:11).  

 

Historiskt sett användes främst fast prissättning vilket innebar att aktierna ofta såldes ut till ett 

rabatterat pris och därmed blev aktierna rejält underprissatta. Under 1990-talet var det 

framförallt riskfyllda, unga och omogna bolag som i normala fall hade sökt finansiering 

utanför börsen, som nyintroducerades. Exempel på introduktioner där aktiepriset steg som 

mest är spelbolaget Daydream där aktiepriset steg 470 procent första handelsdagen eller 

CyberCom som steg med 243 procent. Därutöver steg ytterligare ett antal IT-bolag med över 

50 procent den första handelsdagen (Affärsvärlden, 2003). 

 

Det var med andra ord relativt lätt att generera hög avkastning genom att teckna aktier vid en 

börsintroduktion under 90-talet. Under senare år har prissättningen mer och mer fastställts 

med hjälp av ett intervall vilket har resulterat i mindre underprissättning och inte lika kraftiga 

kursförändringar första handelsdagen. Det är således inte lika enkelt att nuförtiden skapa stora 

vinster genom de nyintroducerade bolagen (Ibid.).  
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1.2 Problemdiskussion 
Vid prissättning inför en börsintroduktion är det svårt att exakt beräkna vad informerade 

investerare är villiga att betala för företaget. Ägarna vill sätta ett högre pris för att maximera 

kapitalanskaffningen och få så mycket betalt som möjligt för sitt företag men 

värdepappersinstitutet vill däremot sätta ett lägre pris för att minimera risken att inte alla 

aktieposter täcks. Slutligen vill investerarna se ett relativt lågt pris för att erhålla en så stor 

värdeökning som möjligt efter introduktionen. Historiskt sett har företagen ofta blivit 

underprissatta vilket har inneburit att företagsägarnas ersättning vid försäljning understigit det 

beräknade marknadsvärdet. Företag accepterar däremot en viss underprissättning eftersom det 

ökar chanserna för fullteckning och publicitet (D’Agostino, Hellgren & Fröderberg, 2007:11). 

Bolagen menar att ett lågt introduktionspris leder till ökat pris på aktien vid senare handel på 

marknaden och att det förbättrar bolagets förutsättningar att anskaffa ytterligare kapital vid ett 

senare skede (Brealey, Myers & Allen, 2006). 

 

Som tidigare nämnt finns det två prissättningsmetoder vid börsintroduktioner, fast pris eller 

pris inom ett intervall. Med fast prissättning finns det stor risk att aktiepriset sätts med hög 

transaktionsrabatt vilket medför en betydande underprissättning den första handelsdagen. 

Under de senaste åren har prissättning med intervall blivit mer förekommande vilket har lett 

till att kraftiga kursökningar den första handelsdagen avtagit (Affärsvärlden, 2003). 

 

Studiens antagande är att en del av marknadens förväntningar inkluderas i priset eftersom 

investerare genom anbudsförfarandet aktivt deltar vid fastställandet av priset. Anser 

potentiella investerare att företaget är köpvärt kommer priset att justeras till det högre, medan 

det justeras till det lägre om de anser att priset är för högt och aktien blir därmed mer korrekt 

prissatt och kommer inte uppvisa lika stor underprissättning vid introduktion. En aktie som är 

mer korrekt prissatt borde därmed även uppvisa lägre volatilitet. Vid intervallprissättning 

antas det därmed att en del av marknadens förväntningar kommer att återspeglas i aktiepriset 

vilket borde medföra att volatiliteten i dessa aktier är lägre än för de aktier som prissatts med 

ett fast pris.  

	  

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka om aktiens volatilitet skiljer sig efter att den 

introducerats beroende på vilken av de två metoderna som använts för att prissätta aktien samt 
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hur val av prissättningsmetod påverkar en akties underprissättning och avkastning efter 

introduktionen.  

 

1.4 Frågeställningar 
För att besvara studiens syfte har följande frågeställningar formulerats: 

 

• Hur skiljer sig aktiens volatilitet mellan de olika prissättningsmetoderna? 

-‐ volatilitet för aktier prissatta med fast pris 

-‐ volatilitet för aktier prissatta inom ett intervall 

 

• Hur har aktiepriset utvecklats under första handelsdagen samt under de nästkommande 

tolv månaderna? 

 

1.5 Studiens målgrupp 

Studien riktar sig främst till företag som står inför en börsintroduktion och vill se effekter av 

prisutvecklingen beroende på vilken metod som har använts vid andra bolags 

börsintroduktioner. Vidare kan även värdepappersinstitut finna studien intressant då den 

kartlägger resultat och metoder vid olika prissättningsstrategier. Studien riktar sig även till 

ekonomstudenter som önskar använda studien som utgångspunkt för vidare forskning. 

 

1.6 Tidigare forskning 
Det har tidigare forskats mycket kring börsintroduktioner på den internationella och den 

svenska marknaden. Ofta berör forskningen informationsfördelning mellan de olika parterna 

samt underprissättning vid en börsintroduktion. Inga studier som behandlar volatilitet till följd 

av prissättningsmetod på den svenska marknaden återfunnits.  

Högholm (1994) undersökte om det förekom underprissättning på den svenska 

aktiemarknaden mellan 1970-1991. Under perioden introducerades 224 företag på börsen, 

vilka i genomsnitt var underprissatta med 36 procent. Vidare studerade Högholm tänkbara 

orsaker till bolagens underprissättning, vilka delvis kan förklaras genom osäkerheten kring 

börsintroduktioner, skillnader mellan olika branscher samt risken att emittera nya aktier i 

samband med introduktionen. 



	   	  
	   	  

9 
	  

1.7 Avgränsningar 
Studien är begränsad till de bolag som nyintroducerats på Nasdaq OMX Stockholm inom 

Small, Mid och Large Cap. Eftersom Stockholmsbörsen före 2006 bestod av A-listan och O-

listan har även dessa inkluderats i studien. Anledningen till denna begränsning är att bolag på 

de mindre listorna, såsom First North, NGM och Aktietorget, handlas mindre frekvent och att 

det därmed inte finns tillräckliga tillgängliga historiska aktiedata för studien. Motivet för att 

endast undersöka svenska företag är dels för att underlätta informationsinsamlingen, dels för 

att det inte finns några andra studier inom ämnet på den svenska marknaden. Undersökningen 

är begränsad till perioden 1997 till 2010, dels med anledning av att det är en representativ 

längd för studiens tidsperiod dels på grund av begränsad tillgänglighet av prospekt från 

Finansinspektionen.  

 

1.8 Disposition 

Studiens första kapitel avser ge en grundläggande förståelse för börsintroduktioner och 

problematiken kring prissättning. Här presenteras även problemdiskussionen och syftet med 

studien för att ge en förståelse för vad som kommer att utredas i de senare kapitlen. I andra 

kapitlet beskrivs studiens referensram där fakta om processen vid börsintroduktion och olika 

teorier förklaras. I det tredje kapitlet förklaras genomförandet av studien, tillvägagångssätt 

samt de använda metoderna. Det fjärde kapitlet presenterar sakligt de empiriska resultaten. I 

kapitel fem förs en diskussion kring resultaten där teori och empiri binds samman och 

analyseras. Studiens sjätte kapitel presenterar den slutsats författarna kommit fram till. I det 

sjunde och åttonde kapitlen återfinns källförteckningen och studiens bilagor. 
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2. Referensram 

I detta kapitel beskrivs de teorier som ligger till grund för studien. För att ge läsaren en 

mer omfattande förståelse för ämnet presenteras först grundläggande information och 

fakta om börsintroduktioner samt olika prissättningsmetoder. Sedan presenteras den 

effektiva marknadshypotesen, underprissättning och volatilitet. De teorier som presenteras 

ämnar ge en förklaring till de empiriska resultaten för att underlätta analys i 

nästkommande kapitel. 

 

2.1 Noteringskrav för Nasdaq OMX Stockholm  

För att noteras på Nasdaq OMX Stockholm finns en rad kriterier utifrån EU-direktiv och 

europeiska standarder som ska uppfyllas för etablerade företag. Börsen är reglerad via 

direktiv från EU och övervakas av Finansinspektionen. De företag som noteras på Nasdaq 

OMX Stockholm får en kvalitetsstämpel såväl som en omfattande exponering mot marknaden 

med alltifrån småsparare till erfarna institutionella investerare. Nedan följer ett antal punkter 

som sammanfattar de inträdeskrav som råder på Nasdaq OMX Stockholm (NASDAQ, 

2011:2):  

 

• Upprättande av prospekt som publiceras och godkänns av berörda myndigheter för 

notering 

• Juridisk granskning 

• Noteringsgodkännande av noteringskommittén 

• Tillräcklig operativ historik, inklusive tre årsrapporter  

• Krav på dokumenterad lönsamhet eller tillräckliga finansiella resurser 

• Minst 25 procent av aktierna i allmän ägo 

• Lägsta marknadsvärde överstiger 1 miljon Euro 

• Krav rörande bolagets administration 

• Iakttagande av kod för bolagsstyrning 

	  
2.2 Marknaden under den studerade perioden 1997-2010 
Den svenska aktiemarknaden är karakteriserad av historisk hög avkastning men även hög risk. 

Den kännetecknas vidare av kraftiga kursförändringar och är en av aktiemarknaderna i 

världen där kurserna förändras som mest (Kågerman, Lohmander & De Ridder, 2008). Under 
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studiens tidsperiod, 1997-2010, har aktiemarknaden fluktuerat kraftigt där två omfattande 

finansiella kriser ägt rum. I början av perioden mellan 1997-1999 genererade börsen mycket 

god avkastning. Det var under dessa år samt i början av år 2000 bröt IT-bubblan färgade 

aktiemarknaden i Sverige. Många mindre, relativt unga, oerfarna och därmed riskfyllda IT-

bolag noterades och i slutet av år 2000 slog IT-kraschen ut. Detta medförde stora 

konsekvenser för den finansiella marknaden lång tid efter (Affärsvärlden, 2001). Den svenska 

börsen genererade således en negativ avkastning från år 2000 till 2002. Med hänsyn till 

aktieutdelning var avkastningen dessa år -12,2 procent, -16,7 procent respektive -37,2 

procent. Först år 2003 genererade börsen en positiv avkastning på 34,2 procent och år 2004 

steg börsen med 20 procent. Även nästkommande år genererades en positiv avkastning då 

Sverige återigen befann sig i en högkonjunktur (Kågerman, Lohmander & De Ridder, 2008). 

Nästa kris inträffade år 2008 då den globala finanskrisen inträffade (Konjunkturinstitutet, 

2008). Den finansiella krisen drabbade Sverige hårt med en åtstramad ekonomi och en djup 

lågkonjunktur. Det var främst under slutet av 2008 och 2009 som Sverige befann sig i en 

recession medan marknaden började återhämta sig under 2010 (Konjunkturinstitutet, 2010). 

 
2.3 OMX Nasdaq branschindex 

Alla bolag noterade på Nasdaq OMX Stockholm kategoriseras och delas in i olika sektorer 

baserat på bolagets verksamhet och marknad. Sektorindelningen är utformad efter den 

internationella referensramen GICS, Global Industry Classification Standard, som utvecklats 

av Morgan Stanley och Standard & Poor’s. Syftet är att underlätta analys och jämförelse 

mellan olika branscher och bolag för investerare och noterade bolag. Standardiseringen 

främjar även bolagens transparens och indikerar utvecklingen inom olika segment. Det finns 

tio olika sektorindelningar; Energi, Material, Industri, Sällanköpsvaror, Dagligvaror, 

Hälsovård, Finans, IT, Telekom samt Kraftförsörjning (Nasdaq, 2011:3). Ursprungligen 

beräknades dessa branschindex av Affärsvärlden men övertogs av Nasdaq OMX Stockholm 

den 1 april 2009 (Affärsvärlden, 2011). Indexen moderniserades efter millennieskiftet för att 

följa utvecklingen och globaliseringen av aktiemarknaden. Dessutom räknades vardera index 

tillbaka i tiden för att finnas tillgängliga som benchmark från och med den första 

handelsdagen runt årsskiftet 1995 (Affärsvärlden, 2000). 

 
2.4 Processen vid börsintroduktioner 

En börsintroduktion innebär att ett bolag ombildas från privat till publikt genom en 

ägarspridning av bolagets befintliga aktier och i de flesta fall även genom försäljning av 
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nyemitterade aktier. Det främsta motivet att gå publikt är anskaffningen av nytt kapital. Andra 

aspekter är riskspridning, effektivare ledning samt att ge marknaden positiva signaler om 

företaget, vilket i sin tur ger dem god publicitet (D’Agostino, Hellgren & Fröderberg, 

2007:11).  

 

Då ett bolag bestämt sig för att introduceras på Nasdaq OMX Stockholm (i fortsättningen 

benämnt ”börsen”), kontaktar de börsen som utser en börsrevisor vars uppgift är att granska 

och bedöma företagets lämplighet och förutsättningar för en börsintroduktion (NASDAQ, 

2011:1). Samtidigt kontaktas även ett värdepappersinstitut som bland annat hanterar 

administrationen kring transaktionerna. Ett värdepappersinstitut kan vara en bank eller en 

fondkommissionär som har rätt att bedriva värdepappersrörelse. Dessa värdepappersinstitut är 

reglerade av lagstiftning och står under Finansinspektionens tillsyn. Det är vanligt 

förekommande att de agerar som rådgivare och samordnare för bolaget och får då som 

ytterligare uppgifter att marknadsföra företaget, skriva prospekt samt uppskatta värdet på 

bolaget samt utifrån det, tillsammans med bolaget, fastställa introduktionspriset. Vid sidan av 

värdepappersinstitutet finns även advokater och revisorer som försäkrar att bolaget uppfyller 

de legala kraven. För att introduktionen ska vara genomförbar måste Finansinspektionen 

granska och godkänna prospektet innan det publiceras för allmänheten. Prospektets syfte är 

att informera investerare och underlätta bedömning gällande avkastning och risk. När 

prospektet godkänts sammanför värdepappersinstitutet emittenten med investerare. Tiden från 

att företaget kontaktat värdepappersinstitut till att börsintroduktionen genomförts är vanligtvis 

ett halvår varav den största delen av tiden går åt till granskningen (D’Agostino, Hellgren & 

Fröderberg, 2007:11). 

 

2.5 Prissättning 
Prissättningen vid en introduktion på börsen är invecklad och beroende av en rad faktorer. 

Eftersom bolaget introduceras på marknaden för första gången krävs att en företagsbesiktning 

genomförs där de finansiella och legala aspekterna för företaget bedöms för att sätta ett 

marknadsmässigt pris på bolaget.  Eftersom bolaget kan vara mer eller mindre känt på 

marknaden finns det flera osäkerhetsfaktorer att ta hänsyn till, vilka kan påverka bolagets 

marknadsvärde efter introduktionen (D’Agostino, Hellgren & Fröderberg, 2007:11).  
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Med anledning av de osäkerhetsfaktorer som föreligger gällande framtida kassaflöden är det 

svårt att sätta ett rättvisande pris på bolaget. Trots osäkerheten kring framtida kassaflöden 

används dessa hellre än historiska kassaflöden vid företagsvärdering. Värdepappersinstitut 

använder sig ofta av en så kallad multipelvärdering vid prissättning, vilket innebär att de 

jämför olika multiplar med liknande bolag för att värdera bolaget. Vanliga multiplar som 

används är P/E-multipeln, EV/Sales-multipeln samt EV/EBITDA-multipeln (Ritter, 2003).  

 

Utöver multipelvärdering är det även möjligt att använda sig av kassaflödes- eller 

substansvärdering för att sätta pris på bolaget. Kassaflödesvärdering innebär en diskontering 

av bolagets framtida kassaflöden till en diskonteringsränta för att på så vis estimera ett värde 

på bolaget. Analysen kan genomföras antingen utifrån endast aktieägarnas perspektiv, eller 

med hänsyn till både aktieägarna och långivarna. Då endast aktieägarnas intresse ingår i 

beräkningarna genomförs en diskontering av framtida kassaflöden till eget kapital, med 

procentsatsen för kostnaden av kapital. Vid andra alternativet ske diskonteringen av framtida 

kassaflöden med en viktad kostnad av kapital där både eget kapital och lån ingår (Damodaran, 

2002). Ytterligare en värdering är substansvärdering, där en värdering av skillnader mellan 

bolagets tillgångar och skulder beräknas genom att dividera tillgångarnas marknadsvärde 

minus skulderna med totalt antal utsående aktier (Bodie, Kane & Marcus, 2009). 

 

I samband med större börsintroduktioner är anbudsförfarande, även kallat book building 

vanligt förekommande vid fastställande av det slutgiltiga introduktionspriset. Book building 

innebär att det i prospektet anges ett prisintervall där investerare kan lämna bud avseende pris 

och volym. Det slutgiltiga priset bestäms sedan av emittenten i samråd med 

värdepappersinstitutet utifrån de bud som inkommit. Det är även emittenten som bestämmer 

vilka investerare som ska delta i introduktionen (D’Agostino, Hellgren & Fröderberg, 

2007:11). 

 

2.6 Effektiva marknadshypotesen 
Den grundläggande principen för den effektiva marknadshypotesen är att all tillgänglig 

information återspeglas direkt i aktiepriset. I det ögonblick då information om att en aktie 

skulle vara fel prissatt offentliggörs kommer investerare att vilja köpa eller sälja den, vilket 

leder till att priset på aktien justeras omedelbart. Givet att all tillgänglig information 

inkluderats i aktiepriset, kan det härledas att det endast är ny information som påverkar priset, 
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vilket vidare påvisar att information måste vara oförutsägbar. Om förändringar i priset var 

förutsägbara skulle detta påvisa att marknaden var ineffektiv. Däremot finns incitament för att 

aktier på tillväxtmarknader och små börser inte är effektivt prissatta eftersom de inte 

analyseras i samma utsträckning som på de stora marknaderna.  Därmed är risken större att all 

information inte reflekteras i priset (Bodie, Kane & Marcus, 2009).  

 

Den effektiva marknadshypotesen delas in i tre former (Ibid.): 

• Svag form: Innebär att aktiepriset reflekterar alla historiska data. Denna form innebär 

att teknisk analys baserad på historiska data är meningslös, för om aktiekursens 

framtida utveckling skulle kunna prognostiseras baserat på tidigare beteenden skulle 

alla investerare redan ha lärt sig hur de skulle gå till väga.  

 

• Semistark form: Innebär att all offentlig tillgänglig information, såsom 

produktinformation, ledning, balans- och resultaträkning, patent, prognos över 

lönsamhet m.m., utöver historiska data, redan är inbakad i priset. Därför är även denna 

form meningslös eftersom alla investerare har tillgång till samma information. 

 

• Stark form: Gäller att all relevant information, även information som bara är 

tillgänglig för företagsledningen och insiders, är reflekterad i det befintliga aktiepriset. 

Den starka formen av den effektiva marknadshypotesen kan dock förefalla 

svårstuderad då ledning och insiders oundvikligen känner till information innan 

marknaden gör det, i kombination med att det finns lagreglering som förbjuder att 

handla på sådan information. Vidare kan skillnaden mellan insiderstatus och 

analytiker vara svårdefinierad då det är svårt att avgöra gränsen för insiderinformation 

och privat information.  

 

2.7 Underprissättning 

Underprissättning förefaller vara ett internationellt fenomen och den initiala 

underprissättningen beräknas som den prisökning aktien genererar under första handelsdagen. 

Vanligen har kursen en tendens att stiga högt under den första handelsdagen, men det är långt 

ifrån alla introduktioner som är lyckade och det förekommer att alla aktier inte blir sålda eller 

att priset sjunker första dagen (Bodie, Kane & Marcus 2009). 
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Inför en börsintroduktion tilldelas potentiella investerare andelar i bolaget baserat på hur stort 

intresse de visat för erbjudandet att teckna aktier. Om en investerare har positiva 

förhoppningar om aktieutvecklingen måste denne visa stort intresse för aktien för att kunna ta 

del av nyintroduktionen. Investerarens erbjudande vid en introduktion bör alltid spegla dennes 

verkliga tro på aktien. De vinner alltså inte på att verka ointresserade för att pressa ned priset. 

Samtidigt måste värdepappersinstitutet erbjuda ett rabatterat pris för att öka intresset hos de 

potentiella investerarna och för att få dem att delta i anbudsförfarandet och dela med sig av 

sina kunskaper om marknaden och förväntningarna på emittentens aktier. Detta medför att 

börsintroduktioner vanligen blir underprissatta i förhållande till bolagets egentliga värde, 

vilket reflekteras i de vanligen förekommande prisförändringar som sker under den första 

handelsdagen (Ibid.). 

  

I en studie av Loughran & Ritter (2004) presenteras att underprissättningen vid 

börsintroduktioner mellan 1980 till 2003 varierat mellan olika perioder på den amerikanska 

börsen. Innan IT-bubblan uppgick underprissättningen mellan till 15 procent, för att under IT-

bubblan stiga till 65 procent och sedan avta till 12 procent efter kraschen då även antalet 

nyintroduktioner minskade.  Studien påvisade även ett samband mellan investmentbankens 

status och en högre underprissättning. I samma studie presenteras även The changing risk 

composition hypothesis som menar att mer riskfyllda börsintroduktioner blir mer 

underprissatta än mindre riskfyllda introduktioner. Detta medför att om en större andel av de 

bolag som ska introduceras är riskfyllda, borde den genomsnittliga underprissättningen bli 

högre. 

 

Vid en jämförelse med börsintroduktioners underprissättning i andra länder mellan 1960-2003 

kan det konstateras att Sverige ligger på delad åttondeplats i världen med en genomsnittlig 

underprissättning på drygt 30 procent. Kina är det land där underprissättningen varit kraftigast 

med en genomsnittlig underprissättning på 257 procent. Brasilien och Korea är ytterligare 

länder med hög underprissättning, där den uppgick till nästan 80 procent. Den genomsnittliga 

underprissättningen uppgick till cirka 19 procent på den amerikanska marknaden under 

samma tidsperiod (Brealey, Myers & Allen, 2006).  
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2.7.1 Asymmetrisk information  

Det finns olika teorier om varför underprissättning uppstår och ofta sammanfattas de genom 

att det råder informationsasymmetrier på marknaden (Welch & Ritter, 2002). Detta innebär att 

vissa aktörer kan dra fördel av ett s.k. informationsövertag i särskilda affärer.  En grundsten 

för att marknaden ska kunna betraktas som effektiv är att de olika aktörerna har tillgång till all 

relevant och korrekt information inför sina investeringsbeslut. Däremot kan inte alla aktörer 

förväntas ha exakt samma information och analysera den likvärdigt vilket ger en naturlig 

asymmetri. Problematiken uppstår när fördelningen av informationen blir alltför ojämn och 

systematiskt utnyttjad vilket då kan klassas som insiderhandel. Effekterna av 

informationsasymmetrier kan vara ökad volatilitet och minskad likviditet på marknaden, 

felprissättningar och minskat förtroende för finansmarknaden (Finansinspektionen, 2004).  

 

2.7.2 Winner’s Curse 

Vid erbjudanden med fast prissättning finns det risk att investerare råkar ut för vad som kallas 

för Winner’s Curse. Antal aktier som emitteras är i stor utsträckning förutbestämt vilket gör 

att de vid hög efterfrågan måste fördelas och ransoneras mellan investerarna. I de fall då vissa 

investerare är mindre informerade än andra kan denna situation leda till ofördelaktig 

fördelning av aktier för dessa. Om investerare tenderar att köpa vid underprissättning, 

kommer efterfrågan överstiga utbudet ju mer underprissatt en aktie är. Mindre informerade 

investerare kommer då att tilldelas en mindre andel av dessa underprissatta köpvärda aktier, 

och istället tilldelas en större andel av de mindre attraktiva nyemitterade aktierna. Skulle de 

mindre informerade investerarna få köpa önskat antal aktier skulle detta bero på att de 

välinformerade investerarna inte vill ha dem (Ritter, 2003.) Mindre informerade investerare 

kan inte avgöra huruvida en aktie är köpvärd eller inte och kommer därför att bjuda på 

samtliga aktier men endast bli tilldelade de mindre attraktiva aktierna som de välinformerade 

investerarna inte vill ha. De kommer då ha betalat ett överpris för dessa, i och med att övriga 

investerare inte ansåg att dessa var köpvärda. Företag och banker är väl medvetna om detta 

fenomen och sätter regelbundet en transaktionsrabatt på aktierna för att attrahera mindre 

informerade investerade (Brealey, Myers & Allen, 2006). 
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2.7.3 Informational Cascades 

Teorin om Informational Cascades, eller Bandwagon Effects som den även kallas, tillämpas i 

de fall investerare inte bara tar hänsyn till sin egen information om erbjudandet, utan även ser 

hur andra investerare agerar. Skulle en investerare uppmärksamma att andra investerare inte 

intresserar sig för erbjudandet kan denne avstå fullföljande trots att de sitter på fördelaktig 

information. För att undvika sådant utfall kan emittenten välja att underprissätta och därmed 

locka investerare till köp som i sin tur skapar en positiv kaskad där fler investerare följer 

dennes exempel. Priset höjs om investerare ger ut positiva signaler, vilket medför att andra 

investerare förstår att aktien är underprissatt och önskar köpa. Samtidigt kan en alltför kraftig 

prissänkning indikera att efterfrågan är låg vilket kan skrämma bort eventuella investerare och 

i värsta fall leda till att de ifrågasätter företagets ställning och deras behov av kapital (Ritter, 

2003). 

 

2.7.4 Signalteorin 

Enligt Ritter (2003) sätter bolag ett lägre pris vid nyintroduktion för att behaga investerare 

och få god teckning av aktierna. Bolag och insiders kan sedan sälja aktien dyrare än vad som 

annars skulle ha varit möjligt. Modellen förutsätter att emittenten har egen information 

huruvida aktierna är under- eller övervärderade och att bolaget senare kommer att genomföra 

nyemission. Dock visar studier att signalering genom underprissättning är relativt ineffektivt. 

För att underprissättningen vid introduktionen ska vara lönsam krävs det att marknaden är 

villig att investera igen vid nyemissionen, vilket inte alltid kan garanteras.  

 

2.8 Volatilitet 

För att mäta risk används statistiska mått som standardavvikelse, σ, och varians, σ2. Dessa 

mått anger avvikelsen genom att mäta avståndet på aktiens avkastning från medelvärdet. Ju 

mer avkastningen skiljer sig från den genomsnittliga avkastningen, desto större är variansen 

(Damodaran, 2009). En aktie som rör sig inom ett brett intervall under kort tid är mer volatil 

än en oföränderlig aktie. Investerare förväntar sig högre avkastning från aktier som är mer 

volatila, då dessa aktier medför högre risk (Bodie, Kane & Marcus 2009). Standardavvikelsen 

beräknas som roten ur variansen och antar alltid ett värde mellan 0 och 1, där 0 innebär att 

alla värden är samma (Moore, 2007). Den genomsnittliga standardavvikelsen för svenska 

aktier sedan 1919 har legat runt 22 procent (SEB, 2011). Variansen för en population 

beräknas enligt formeln nedan (Damodaran, 2009):  
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σ! =
(x  −   µμ)!

!  

Där;  

x : den enskilda observationen 

µ : medelvärdet på populationen 

N : antal observationer 

 

2.9 Beta 
För att mäta en akties eller annat värdepappers känslighet gentemot marknaden används beta. 

Det visar hur mycket aktiens avkastning rör sig för varje procent det jämförande 

marknadsindex stiger eller sjunker. Marknadens betavärde är alltid 1 och en aktie med 

betavärde som är större än 1 eller mindre än -1 klassas som mer riskfylld och volatil än 

marknaden. Ett positivt beta betyder att aktien rör sig i samma riktning som marknaden och 

ett negativt beta antyder att aktien rör sig i motsatt riktning. Aktiers betavärde har en tendens 

att röra sig mot 1 med tiden ju mer etablerade och stabila företagen blir. För att beräkna beta 

divideras aktiens kovarians gentemot marknaden med marknadens varians enligt formeln 

nedan (Damodaran, 2009):    

 

! =
Kovarians  för  aktie  !  mot  marknadsportföljen  

Marknadsportföljens  varians =
Cov!!
σ!!

 

 

Där;  

i : den studerade aktien 

m : marknaden  

 

2.10 Teoridiskussion 

Teorikapitlets syfte är att ge en förståelse för hur de empiriska resultaten kommer att 

behandlas. Viss information, såsom noteringskrav och branschindex, presenterades för att 

förstå valet av bolag och hur de kategoriserats. Presentationen av hur marknaden presterat 

under studieperioden kommer att användas för att binda samman och förklara de resultat 

empirikapitlet presenterar. Då studien utreder skillnader och effekter vid olika 

prissättningsmetoder presenteras även processen vid en nyintroduktion samt hur aktier 

prissätts inför introduktionen. Avsnittet om prissättningsmetoder ämnar ge exempel och 
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bakgrund till hur företaget värderas samt hur priset på aktien slutligen fastställs. Detta 

analyseras i senare kapitel och sätts i relation till den effektiva marknadshypotesen, vilken bör 

ha relevans för utvecklingen av aktiepriset efter introduktionen. Underprissättning är en effekt 

av felprissatta aktier och olika teorier presenteras varför och hur detta uppkommer för att i 

senare kapitel underlätta förklaring av resultaten. Vidare presenteras teorier om volatilitet och 

betavärde för att ge en praktisk förförståelse inför analysering av de empiriska resultaten.  
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3. Metod 

I detta kapitel redogörs vilka metoder och tillvägagångssätt som använts i studien. Kapitlet 

inleds vilka synsätt som tillämpats i studien. Därefter redogörs genomförandet av studien 

med datainsamling, kodning av data, vilka statistiska instrument som tillämpas och hur 

resultaten tolkas.  Slutligen presenteras avgränsningar, bortfall samt källkritik.  

 

3.1 Metodansats 
För att tydligt klargöra hur studien kommer att bearbetas är avsikten med metodkapitlet att 

redogöra för vilka metoder som applicerats. Studiens vetenskapliga utgångspunkt ska tydligt 

redogöras för att klargöra hur data ska analyseras och tolkas. Syftet är att läsaren på egen 

hand ska tolka studiens rimlighet och resultat (Patel och Davidsson, 1994). 

 

Det finns enligt Patel och Davidson (1994) en mängd olika undersökningsmetoder som är 

möjliga att applicera på en studie. De flesta undersökningar baseras på hur mycket forskaren 

vet om ämnet inför studien. Den explorativa undersökningen utgår från att forskaren har 

luckor inom problemområdet denne vill undersöka. Metoden syftar till att samla in så mycket 

kunskap som möjligt inom ett specifikt problemområde för att möjliggöra vidare forskning. 

Den deskriptiva metoden används då det redan finns en mängd kunskap inom området och 

forskaren vill undersöka en viss del inom ämnet genom att systematisera kunskapen i form av 

modeller. Den hypotesprövande metoden förutsätter att det redan finns omfattande kunskap 

inom ett ämne då forskare testar antaganden för att komma fram till nya resultat. 

 

Denna studie kommer att genomföras utifrån en deskriptiv undersökningsmetod då den avser 

att undersöka de olika prissättningsmetodernas effekt på aktiens volatilitet efter 

introduktionen, med stöd av finansiella teorier och antaganden. 

 

3.1.1 Deduktiv ansats 

Det finns två metodansatser att applicera vid utförandet av en studie, den induktiva och den 

deduktiva. I den induktiva metodansatsen går forskaren in i studien utan förväntningar om 

resultatet. När empirisk data är insamlad formulerar forskaren sedan en teori kring den.  Den 

deduktiva ansatsen är av motsatt karaktär, där forskaren på förhand formulerar en teori om 

hur resultatet kan komma att se ut. Efter skapandet av en teoretisk referensram samlar 
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forskaren in empirisk data för att bekräfta eller förkasta teorin. Denna studie applicerar den 

deduktiva ansatsen då existerande teorier används som verktyg för att förklara resultatet 

(Jacobsen, 2002). 

  

3.1.2 Kvantitativ ansats 

Vid genomförandet av en undersökning finns det två tillvägagångssätt, kvalitativ eller 

kvantitativ metod. Den kvalitativa metoden används då forskaren har liten kunskap om det 

studerande fenomenet. Metodens syfte är att skapa en djupare förståelse genom att samla in 

kvalitativ data, i form av intervjuer och litteratur. I metoden ser man till helheten av ett visst 

problemområde för att utifrån det formulera och bygga en teori (Christensen et al., 2010). 

 

Till skillnad från den kvalitativa metoden användes vid en kvantitativ undersökning 

omfattande numeriska data bestående av statistik och matematik vilket ger ett objektivt 

synsätt. Skillnaden mellan de olika metoderna är att en kvantitativ undersökning är mer 

begränsad och förutbestämd än den kvalitativa där forskaren subjektivt kan tolka resultaten. 

En kvantitativ undersökning utförs ofta då forskaren på förhand är insatt i ämnet och vill testa 

eller förbättra en eller flera teorier (Jacobsen, 2002). 

 

Då insamlad data huvudsakligen består av priser och kursutvecklingar är denna studie av 

kvantitativ karaktär. Resultatet blir mer trovärdigt då kvantitativ data inte lämnar lika mycket 

utrymme för egna tolkningar som kvalitativa data gör. För att garantera trovärdigheten studien 

genomförs studien av olika metoder, modeller samt statistiska tester. De empiriska resultaten 

kopplas i analyskapitlet samman med de presenterade teorierna för att slutligen besvara 

frågeställningarna. 

 

Enligt Bryman och Bell (2005) finns det fyra huvudsakliga kriterier att hålla fokus på vid en 

kvantitativ studie. Den första är studiens mätbarhet, vilket studien uppfyller då de resultat 

studien frambringat är kvantitativa och därmed mätbara. Vidare bör kriteriet kausalitet 

uppfyllas vilket förklarar hur olika variabler förhåller sig till varandra. Detta förklaras genom 

att dela in variabler som beroende och oberoende. Kausaliteten för studien uppfylls då studien 

genomförts med hjälp av ett flertal regressionsanalyser för att förklara hur olika variabler 

påverkar aktiens volatilitet, underprissättning samt val av prissättningsmetod. 
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Det tredje kriteriet är hur generella studiens resultat är. Det talar om ifall studien kan tillämpas 

med andra urvalsgrupper och situationer. Med andra ord, kan de erhållna resultaten för 

studien antas gälla även för andra förhållanden och situationer än de specifika för just denna 

studie (Ibid.). Denna studie består enbart av bolag som genomgått en ren börsintroduktion på 

Nasdaq OMX Stockholm. Studien begränsas därmed till ett antal bolag och har således 

sorterat ut samtliga bolag som inte uppfyller kraven. Liknande studier är möjliga att 

genomföra med de exkluderade bolagen. Resultatet för studien är inte applicerbart på alla 

nyintroducerade bolag på olika marknader, men kan tänkas gälla för fler bolag som 

introducerats på Nasdaq OMX Stockholm. 

 

Det sista kriteriet behandlar möjlighet till replikering av studien, det vill säga att det ska vara 

möjligt att reproducera studien och uppnå likvärdiga resultat. Data i studien är insamlad från 

publicerade prospekt och aktiekurser som finns tillgängliga för allmänheten. Det är således 

möjligt att utföra en replika på studien utifrån de källor, metoder och teorier som studien 

behandlat (Ibid.). 

 

3.2 Primär- och sekundärdata  
Det finns två sätt att samla in information, via primära och sekundära källor. Primärdata 

samlas in av forskaren själv via intervjuer, undersökningar och experiment till skillnad från 

sekundärdata som inhämtas från tidigare utförda studier, dokument eller litteratur från annat 

sammanhang. Sekundärdata kan vidare delas in i intern och extern sekundärdata. Intern 

sekundärdata kan exempelvis vara försäljningsvolym eller marknadsföringskostnader medan 

extern sekundärdata är den information som finns tillgänglig utanför organisationen i form av 

publicerad och kommersiell information (Christensen et al., 2010).  

 

Delar av de data som ligger till grund för studien är hämtade från prospekt som publicerats 

och granskats via Finansinspektionen och klassas därmed som extern sekundärdata. Övriga 

data, i form av aktiekurser, som ska användas vid jämförelse och experiment, bör klassas som 

primärdata då den inte bearbetats av tredje part. Dessa data beräknas vara tillräckliga för att 

besvara frågeställningen trots att ytterligare information i form av publicerade artiklar och 

teorier kommer att användas för att förklara och styrka resultatet.  

 



	   	  
	   	  

23 
	  

3.3 Studiens genomförande 
Efter insamling och sammanställning av data beräknas aktiernas standardavvikelse och 

betavärde. Bolagens avkastning justeras mot OMX Nasdaq branschindex och 

underprissättningen den första handelsdagen har beräknats. Dessutom uppskattades storleken 

på emissionen samt dess förhållande till samtliga emissioner som genomförts under 

studieperioden. Många beräkningar har utförts i Excel och mer avancerade undersökningar 

har utförts med hjälp av det statistiska programmet Gretl. Inför testerna med kategoriska 

variabler har samtliga variabler kodats och tilldelats numeriska värden. Det ingår totalt 81 

bolag i studien, varav 33 har tillämpat fast prissättning och 48 intervallprissättning.  

 

3.3.1 Datainsamling 

På Nasdaq OMXs hemsida finns information om noteringar och avnoteringar för bolag listade 

på Nasdaq OMX Stockholm, Small, Mid och Large Cap samt före detta A- och O-listan för 

den studerade tidsperioden, 1997 till 2010. Dessa bolag har sammanställts och kontrollerats 

med hjälp av respektive bolags prospekt samt övriga publiceringar för att garantera att de 

noterats på Nasdaq OMX Stockholm och att de genomgått en så kallad ren börsintroduktion 

och därmed inte har avknoppats eller sekundärnoterats. I samband med granskningen av 

prospekten insamlades även information huruvida priset var fast eller inom intervall, aktiens 

första handelsdatum, utfärdande institut samt värdet på emissionen. Prospekten har erhållits 

via Finansinspektionen och informationen har bekräftats genom Skatteverkets 

bolagsinformation.  

 

För att studera om det förelåg några signifikanta skillnader i volatiliteten och 

underprissättning mellan de olika prissättningsmetoderna har prisutvecklingen den första 

handelsdagen samt utvecklingen de kommande tolv månaderna efter introduktionen 

undersökts. Aktiekurserna har hämtats från databaserna Thomson Reuters DataStream samt 

Thomson Reuters 3000 Xtra. Då många bolag har genomfört emissioner och split har vissa 

öppnings- och stängningskurser även hämtats från databasen Retriever där det finns 

publicerade artiklar och dagstidningar för aktuella datum.  

 

Under den tidsperiod som studien innefattar flera händelser som påverkat aktiekursen 

inträffat. Därmed justeras respektive företag mot OMX Nasdaq branschindex under den första 
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handelsdagen samt ett år motsvarande 252 handelsdagar, för att undvika att 

marknadssvängningar ger utslag på aktiens volatilitet.  

 

3.3.2. Indexjusterad avkastning 

Brown och Warner (1980) definierar i en artikel tre olika metoder för att mäta en akties 

prestation, Mean Adjusted Return, Market Adjusted Return och Market and Risk Adjusted 

Return. De menar att först måste en modell för den normala avkastningen specificeras för att 

sedan kunna urskilja den enskilde aktiens överavkastning, så kallad abnorm avkastning. Den 

metod som används i studien kallas Market Adjusted Returns och beräknas enligt formeln 

nedan: 

!!" = !!" −   !!"  

 Där; 

i : aktien    

m : jämförelseindex (marknaden) 

t : tidsperioden 

R : avkastning 

 

Denna metod är lämplig för studien då den justerar för ett passande index men ignorerar 

aktiens systematiska risk, det vill säga den risk som går att eliminera genom diversifiering 

Anledningen till att aktiekurserna justeras för index är för att se den verkliga utvecklingen av 

aktien. En aktie som ger negativ avkastning kan fortfarande överprestera marknaden om 

marknaden totalt sett presterar ännu sämre (Bodie, Kane & Marcus, 2009). Ingen hänsyn har 

tagits till utdelningar vid beräkning av avkastning då samtliga bolag är nyintroducerade och 

sällan ger ut utdelning inom första handelsåret.  

 

3.3.3 Volatilitet 

Bolagens standardavvikelse har beräknats på dagsavkastningen under ett år efter 

introduktionen eller motsvarande 252 handelsdagar. Standardavvikelsen har därefter räknats 

om till årsbasis. För varje enskild aktie har även ett betavärde beräknats baserat på ett års 

avkastning efter introduktionen. Betavärdet är beräknat på dagsbasis då studien undersöker 

förändringar det första handelsåret. Eftersom bolagen uppvisar stora avvikelser från dag till 

dag är risken att exkludera stora svängningar under första handelsåret mindre vid beräkningar 
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av betavärde på dagsbasis. Dagsdata är därför mer rättvisande än månads- och veckodata vid 

beräkning av betavärdet. Bolagen har sedan grupperats efter vilken prissättningsmetod de 

tillämpat och ett genomsnitt av betavärdet och standardavvikelsen har tagits fram för att 

kunna urskilja om det föreligger några skillnader mellan grupperna. 

 

3.4 Ickelinjära Regressionsmetoder  

Tre olika ickelinjära regressionsmetoder har genomförts, Logit, Ordered Logit samt Tobit. 

Prissättningsmetod, underprissättning, betavärde och varians har testats som beroende 

variabler mot olika kombinationer av oberoende förklarande variabler. De variabler som kan 

antas påverka de beroende variablerna är bransch, introduktionsår, prissättningsmetod, 

emissionsvärde, avkastning första handelsdag (branschjusterad), värdepappersinstitut samt 

betavärde och varians för underprissättning. En justerad version har dessutom utförts av 

samtliga tester där bolag med avvikande resultat har avlägsnats enligt tabellen i Figur 1. Efter 

justeringen var fördelningen mellan prissättningsmetoderna 32 bolag med fast prissättning 

och 44 med intervallprissättning.  

Tobit är en metod som använts för att testa huruvida olika variabler har någon inverkan på 

aktiens varians efter introduktionen. Det är en ickelinjär regressionsmetod som tillämpar 

minsta kvadratmetoden (OLS) som vanligen används vid linjära samband. Detta innebär att 

parametrarna utläses omedelbart och inte behöver tas fram med hjälp av så kallad trial and 

error. Däremot kan dessa OLS-regressioner användas vid ickelinjära regressioner då 

uppskattningen av de linjära regressionskoefficienter ofta blir identisk som den som erhålls 

vid maximum likelihoodmetoden där trial and error tillämpas (Menard, 2002). Tobit tillåter 

den beroende variabeln, Y, att anta fler än två värden förutsatt att de samtliga är positiva, 

vilket är lämpligt för att undersöka vilka faktorer som har inverkan på variansen. Resultaten 

från regressionen anger vilka variabler som påverkar variansen och till hur stor del. Det anger 

även om testet är signifikant och hur stor sannolikheten är för ett visst utfall givet olika 

variabler. 

Figur 1. Tabell över de bolag som avlägsnats inför de justerade regressionsanalyserna och till vilken anledning.  
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Till skillnad från Tobitmodellen kan den ickelinjära regressionsmodellen Logit endast anta två 

värden, 0 eller 1, därför omöjliggörs användningen av minsta kvadratmetoden, och istället 

tillämpas maximum likelihood eller log-likelihood. Modellen använder sig upprepande utav 

trial and error och förbättrar hela tiden resultatet till den finner den lämpligaste 

kombinationen av parametrarna för att maximera funktionen. Resultatet från regressionen 

anger till hur stor del de oberoende variablerna förklarar Y-värdet samt hur stor sannolikheten 

är för att erhålla det angivna Y-värdet. Logitregressionen anger alltid sannolikheten för 

utfallet 1 och i studien genomförs tester där betavärde och prissättningsmetod förklaras av 

olika kombinationer av de övriga oberoende variablerna (Ibid.).  

 

Vidare är The Ordered Logit Model tillämpbar vid de studier då den beroende variabeln kan 

anta värden inom så kallade skalordningar såsom låg, medium eller hög. Här studeras en 

ordningstalsvariabel, Y, där regressionen anger hur oberoende variabler förhåller sig till en 

variabel inom den högre eller lägre delen av skalan.  Resultatet utläses från de så kallade cut-

värdenas z-värde som anger vilken av de olika skalorna som förklaras av de oberoende 

variablerna. Ordered Logit lämpar sig väl vid undersökningar där underprissättning första 

handelsdagen har delats in i olika storleksgrupper för att testas som beroende variabel mot 

olika kombinationer av de förklarande variablerna (Ibid.).  

 

3.4.1 Emissionsvärde 

För att möjliggöra undersökningen huruvida storleken på emissionen har någon inverkan på 

volatiliteten efter introduktion har en formel för totala emissionsvärdet tagits fram. I samtliga 

prospekt framgår hur många aktier som bjuds ut vid introduktionen, nyemitterade samt 

befintliga aktier. Detta multipliceras sedan med den teckningskurs som fastställts vilket ger ett 

nominellt värde på emissionen. Vidare går det att utläsa i prospekten hur stor andel 

erbjudandet utgör av företagets totala kapital, vilket möjliggör beräkning av värdet efter och 

innan emissionen. Det nominella emissionsvärdet sätts sedan i relation till det ursprungliga 

kapitalvärdet vilket ger det värde studien benämner som emissionsvärdet.  

 

3.4.2 Kodning  

För att de undersökta variablerna ska vara kompatibla med det statistiska programmet Gretl 

har de kategoriska variablerna kodats numeriskt och sedan har samtliga variabler har delats in 
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i grupper. Samtliga bolag tilldelades koder mellan 0 och 11 baserat på introduktionsår samt en 

kod mellan 0 och 8 utefter vilken bransch respektive bolag tillhör. Vidare har vardera 

värdepappersinstitut kodats mellan 0 och 17. De bolag som använt sig av flera 

värdepappersinstitut har samtliga grupperats under en gemensam kod. Slutligen kodades 

vilken prissättningsmetod bolagen använt. De 33 bolag som tillämpade fast prissättning 

tilldelades kod 0 och de resterande 48 bolag som tillämpade intervallprissättning kodades till 

1. Dessa kodningar gäller för samtliga statistiska tester i Gretl.  Detaljerade listor på hur de 

olika bolagen grupperats efter de olika kodningarna finns i Bilaga 1 – 9. De undantag och 

specialfall som gäller för olika regressioner går att utläsa nedan.  

 

3.4.3 Kodning Logit 

Inför regressionen med betavärde som beroende variabel delades bolagen in i två grupper. De 

bolag med betavärde mindre än 0,5 samt större än 1,5 klassificeras som de mest volatila 

bolagen då de rör sig minst likt marknaden och kodades därmed till 0. De bolag där 

betavärdet beräknats ligga mellan 0,5 och 1,5 förväntas röra sig mer likt marknaden och 

tolkades därmed som mindre volatila och kodades till 1. I de övriga regressionsanalyserna 

behölls de ursprungliga betavärdena för respektive bolag.   

 

3.4.4 Kodning Ordered Logit 

För att se hur stor inverkan olika faktorer hade på underprissättningen den första 

handelsdagen, sorterades bolagen upp i fyra olika grupper baserade på hur aktien presterade 

från öppning till stängning dess första dag enligt tabellen i Figur 2.  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Regressioner utfördes även där prissättningsmetod testades som beroende variabel. Bolagen 

delades då in i tre grupper, en grupp för fast prissättning (kod 0), en där 

Figur 2. Tabell över kodning och fördelning baserat på underprissättningens 
storlek. 
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prissättningsintervallet understeg 15 procent av introduktionspriset (kod 1) och slutligen en 

där intervallet översteg 15 procent (kod 2). Fördelningen mellan grupperna är 33, 25 och 23 

bolag för respektive grupp. Nedan återfinns en formel för hur storleken på 

prissättningsintervallet beräknats: 

 

(Högsta  intervallnivå− Lägsta  intervallnivå)
Lägsta  intervallnivå ×100 = Storlek  på  intervall  i  %  

 

3.4.5 Tolkning av resultaten 

De mest relevanta resultaten Logitregressionen genererar är z-värde samt en koefficient. Z-

värdet talar om hur pass signifikant en viss variabel är. Ju längre bort från noll resultatet 

ligger, desto mer signifikant är det. Ett positivt z-värde påverkar den beroende variabeln 

positivt. Antag till exempel en undersökning för att studera vilka variabler som påverkar en 

individs val att röka eller inte. Ett högt positivt z-värde för den oberoende variabeln inkomst 

kommer att påverka utfallet i den mån att ju högre inkomst en individ har desto större är 

sannolikheten att personen är rökare. På liknande sätt fungerar det med ett negativt z-värde. 

Om, i samma exempel, den oberoende variabeln ålder har ett högt negativt z-värde kommer 

den att påverka en individs benägenhet att röka negativt, ju äldre individen blir ju mindre är 

sannolikheten att den är rökare. Koefficienten förklarar hur mycket den beroende variabeln 

förändras vid en förändring i den oberoende variabeln (Gujarati, 2011). Testernas p-värde 

förklarar signifikansen eller risken för att resultaten skulle bero på slumpen. Ett test med 

signifikansnivå på 95 procent, eller ett p-värde på 5 procent (ofta angett som decimaltal) säger 

att resultatet till 95 procent är signifikant och till 5 procent chans beror på slumpen (Moore, 

2007).   

 

3.5 Urval 
Studien begränsas till nyintroducerade bolag som noterats på Nasdaq OMX Stockholm under 

perioden 1997 till 2010. Alla bolag som bytt lista, slagits samman alternativt avknoppats från 

annat bolag eller sekundärnoterats har exkluderats från urvalet. Hänsyn har även tagits till att 

bolagen måste ha varit noterade på Nasdaq OMX Stockholm under minst tolv månader för att 

kunna studera utvecklingen av kursen och dess volatilitet. I de fall information då prospekt, 

aktiekurser, vilken lista de noterats på, har varit osäkra har de bolagen exkluderats från 
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studien för att inte få defekta resultat. Det finns således en viss risk att ett fåtal bolag som 

borde ingått i studien har uteslutits. Vidare har bolag vars exakta introduktionskurs inte varit 

tillgänglig exkluderats från studien. Listor på de exkluderade bolagen finns i Bilaga 10.a och 

10.b. 

 

3.6 Källkritik 

Reliabiliteten innebär att de metoder som används för att beräkna resultat till studien ska ge 

tillförlitliga resultat. Skulle samma studie utföras vid en senare tidpunkt med samma verktyg 

ska samma resultat erhållas (Eriksson et al., 2006).  Reliabilitetens syfte är att undvika att 

tillfälliga och slumpmässiga störningar och andra tillfälligheter medför fel till studien 

(Andersen, 1998). Studiens reliabilitet styrks då insamlad data är historisk, vilket innebär att 

vid en replikering av studien kommer resultatet bli detsamma då historisk data inte förändras. 

Vidare är studiens metod tydligt beskriven och således även de metoder och verktyg som 

använts, skulle studien utföras vid en senare tidpunkt med hjälp av samma instrument skulle 

samma resultat erhållas.  

  

Stark reliabilitet är en förutsättning för att en kvantitativ studie ska klassas som valid. 

Validitet mäter att studien faktiskt mäter det den var ämnad att mäta. Vid en experimentell 

undersökning finns en rad olika faktorer som kan påverka den interna validiteten såsom 

omedveten påverkan av undersökningsobjektet, historiska skillnader dem emellan, bortfall 

bland annat (Christensen et al., 2010). Då studien uteslutande behandlar kvantitativa variabler 

kommer risken för omedveten påverkan att minimeras. Studiens form är av sådan karaktär att 

den förväntas kunna generaliseras och vara giltigt utanför experimentets ramar och under 

andra förhållanden såsom längre tidsperioder och vid olika marknadssituationer.   
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4. Empiri 
I detta kapitel presenteras resultaten från de utförda empiriska testerna. Här redovisas 

skillnader i volatilitet och underprissättning mellan olika prissättningsmetoder, 

introduktionsår och branscher. Empirikapitlet syftar till att ge läsaren en förståelse för 

nästkommande kapitel, analysdelen.  

 
4.1 Nyintroduktioner 
De bolag som ingår i urvalet har samtliga genomfört en så kallad ren börsintroduktion på 

Nasdaq OMX Stockholm från år 1997 till år 2010. Studien omfattar totalt 81 bolag, varav 33 

bolag var prissatta med fast pris och 48 bolag med prisintervall. Detaljerad lista på samtliga 

bolag som ingår i studien finns i Bilaga 1.  

 

Diagrammet i Figur 3 visar hur de studerade börsintroduktionerna är fördelade under 

studieperioden mellan 1997 till 2010 och det framgår att det genomfördes betydligt fler 

nyintroduktioner i slutet på 90-talet än under senare delen av tidsperioden. I genomsnitt 

introducerades 5,8 företag per år under tidsperioden 1997 till 2010. De år då det genomfördes 

fler introduktioner än genomsnittet var 1997, 1998, 1999, 2000, 2006 och 2007. Flest 

börsintroduktioner ägde rum år 1999 då 19 bolag introducerades på Nasdaq OMX Stockholms 

dåvarande A-lista och O-lista. Inga börsintroduktioner ägde rum varken år 2003 eller år 2009.  

 

Figur 3. Diagram över antal introducerade bolag samt vilken prissättningsmetod de tillämpat. 



	   	  
	   	  

31 
	  

Figur 3 indikerar även vilken prissättningsmetod de studerade bolagen tillämpat. Mellan åren 

1997 och 1999 var det totalt 20 bolag, eller drygt en tredjedel av samtliga bolag som ingår i 

studien, som tillämpade fast prissättning jämfört med 9 bolag som använde anbudsförfarande. 

Från och med år 2004 nyintroducerades 25 bolag, varav 19 stycken eller 76 procent 

tillämpade intervallprissättning.  

	  
	  
4.2 Branschindelning  

Bolagen i studien har delats in enligt Nasdaq OMX Stockholms branschindex baserat på 

vilken bransch de tillhör.   

 

 
I Figur 4 redovisar diagrammet hur de nyintroducerade bolagen är fördelade efter respektive 

bransch. IT-sektorn är den bransch där flest nyintroduktioner genomfördes och där återfinns 

24 av de studerade bolagen vilket motsvarar 30 procent. Andra branscher som är strakt 

representerade i studien är Sällanköpsvaror och Industri, vilka motsvarar 22 procent 

respektive 19 procent av de studerade bolagen. De branscher som representerar minst antal 

bolag är Material, Dagligvaror samt Telekom. Inga bolag från energisektorn har gjort någon 

börsintroduktion för den studerade tidsperioden. För bolaget Arise Windpowers bransch 

Figur 4. Diagram över fördelning av bransch för de nyintroducerade bolagen under studieperioden 
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Kraftförsörjning saknas tillgängliga data för relevant tidsperiod, vilket då har ersatts med 

Nasdaq OMX Stockholms generalindex. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrammet i Figur 5 visar hur många bolag inom respektive bransch som tillämpat vilken 

prissättningsmetod. Totalt har 48 bolag tillämpat intervallprissättning och 33 bolag fast 

prissättning. Inom IT-branschen tillämpade 15 bolag fast prissättning och 9 stycken 

intervallprissättning. De IT-bolag med fast prissättning motsvarar således 62,5 procent av 

samtliga bolag inom IT-sektorn. Sett till samtliga bolag i studien var det 40,7 procent av 

bolagen som tillämpade fast prissättning. I sektorn Sällanköpsvaror introducerades 18 bolag 

varav 10 använde intervallprissättning och 8 fast prissättning. Även i Industri-sektorn använde 

10 bolag intervallprissättning av totalt 15 introducerade bolag. I Hälsovårdssektorn 

introducerades 7 bolag med anbudsförfarande och 2 bolag med fast pris följt av Finanssektorn 

med 4 respektive 2 bolag. Endast ett bolag introducerades från Materialsektorn som 

tillämpade fast prissättning och inom Kraftförsörjning återfinns endast ett introducerat bolag 

med intervallprissättning. Inga bolag i branscherna Dagligvaror, Telekom och 

Kraftförsörjning använde fast prissättning under den studerade perioden.  

	  

4.3 Underprissättning 
I tabellen i Figur 6 presenteras underprissättningen första handelsdagen för de undersökta 

bolagen. Till följd av det inte genomfördes några nyintroduktioner på Nasdaq OMX 

Figur 5. Diagram över fördelningen mellan prissättningsmetod och bransch. 
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Stockholm under åren 2003 och 2009 finns dessa inte representerade i avsnittet om 

underprissättning.  

 

Som framgår av tabellen i Figur 6 uppgår den genomsnittliga underprissättningen för samtliga 

bolag uppgick till 12,16 procent under perioden 1997 till 2010. Efter justering för respektive 

bransch uppvisas en genomsnittlig branschjusterad avkastning på 12,32 procent. Medianen för 

underprissättningen uppgår till 3,57 procent för perioden samt till 4,45 procent vid 

branschjustering. 

 

 

 

 

 

	  
	  

4.3.1 Underprissättning för respektive introduktionsår 

Vid en uppdelning av underprissättningen per år kan det konstateras att underprissättning varit 

mer omfattande vissa år enligt tabellen i Figur 7. Den totala genomsnittliga 

underprissättningen uppgick till 12,32 procent.  Högst underprissättning förekom under 1998 

då bolagen i genomsnitt var underprissatta med 31,72 procent, följt av 1999 då 

underprissättningen uppgick till 29,23 procent. År 2001 förekom det inte någon 

underprissättning alls och bolagen i genomsnitt var överprissatta med 16,85 procent, liksom år 

2010 då det enda bolag som nyintroducerades var överprissatt med 1,97 procent. År 2001 var 

tre utav de fem nyintroducerade bolagen överprissatta varav ett bolag tappade 78,87 procent 

första handelsdagen. Endast ett bolag introducerades under åren 2008 och 2010. 	  	  

 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Figur 6. Tabell över initial och branschjusterad avkastning första 
handelsdagen för samtliga bolag. 
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4.3.2 Underprissättning för respektive bransch 

Diagrammet i Figur 8 visar underprissättningen i förhållande till respektive bransch. Den 

bransch som uppvisar störst underprissättning är IT-sektorn där underprissättningen uppgår 

till 28,95 procent vilket ligger 16,63 procent över den genomsnittliga underprissättningen på 

12,32 procent. Resterande branscher är mindre underprissatta än det genomsnittliga bolaget. 

Minst underprissatta var bolag inom den finansiella sektorn där aktiepriset i genomsnitt ökade 

med 0,04 procent den första handelsdagen. Eftersom kursinformation saknas om indexet 

kraftförsörjning för Arise Windpower har en jämförelse gjorts med ett generalindex som inte 

uppvisas i Figur 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  

Figur 7. Tabell över underprissättning första handelsdagen för respektive introduktionsår 

Figur 8. Diagram över underprissättningen första handelsdagen per bransch 
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4.3.3 Underprissättning justerat för IT-sektorn 

Då IT-sektorn utgjorde en så pass stor del av undersökningen har det även undersökts 

huruvida den genomsnittliga underprissättningen påverkades vid ett uteslutande av IT-

bolagen. Tabellen i Figur 9 talar om hur den generella underprissättningen sett ut justerat för 

IT-sektorn under den studerade tidsperioden. Som framgår i tabellen var bolagen 

underprissatta med 5,32 procent justerat för branschen, och 5,09 ojusterad.  Medianen för 

branschjustering blev 3,98 procent.  

 

 

 

 

 

	  

 

4.3.4 Underprissättning för respektive prissättningsmetod 

Underprissättning fördelat på respektive prissättningsmetod redovisas i tabellen i Figur 10. 

Bolag med fast prissättning var i genomsnitt underprissatta med 16,34 procent utan 

branschjustering och med 15,87 procent vid en branschjustering. De bolag som prissatts inom 

ett intervall var i genomsnitt underprissatta med 8,97 procent utan justering och med 9,50 

procent med justering för branschen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som framgår i diagrammet i Figur 11 var den genomsnittliga underprissättningen högst år 

1998 och 1999 och lägst år 2001 då bolagen i genomsnitt var överprissatta med 16,85 procent. 

Det var även dessa år som intervallprissättningsmetoden uppvisar högst under- respektive 

överprissättning. Bolagen med fast prissättning var mest underprissatta år 1997, 1998 och 

1999 medan de år 2000 var överprissatta med i genomsnitt 6,47 procent. 

Figur 10. Tabell över underprissättning första handelsdag per 
prissättningsmetod. 

Figur 9. Tabell över underprissättningen första handelsdagen där samtliga bolag 
från IT-sektorn exkluderats, initial och branschjusterad. 
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Underprissättning för respektive bransch redovisas i Figur 12. Den bransch med högst 

underprissättning är IT-sektorn där den genomsnittliga underprissättningen är högst för både 

fast och intervall prissättning. Hälsovård är den bransch där det skiljer mest mellan de olika 

prissättningsmetoderna. Denna bransch är den, bortsett från IT-sektorn, mest underprissatta 

branschen för bolag med fast prissättning till skillnad från intervall prissättning där det är den 

bransch med lägst genomsnittlig underprissättning.  

 

 

 

 

Figur 11. Diagram över underprissättning första handeldagen per prissättningsmetod jämfört med den 
genomsnittliga underprissättningen.  

Figur 12. Diagram över underprissättning första handelsdagen per bransch och prissättningsmetod jämfört med 
den genomsnittliga underprissättningen.  
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4.4 Utveckling efter introduktionen 
I Figur 13 och 14 presenteras den avkastning de studerade bolagen genererade 10 respektive 

252 handelsdagar efter att introduktionen genomfördes. Diagrammet över utvecklingen de 10 

första handelsdagarna ger en bild över hur aktien bettet sig strax efter introduktion och 

diagrammet över 252 handelsdagar beskriver hur aktierna utvecklats under en längre 

tidsperiod. Den blå linjen motsvarar ett genomsnitt för de bolagen som blivit prissatta med 

fast pris och den röda linjen motsvarar de bolag som prissatts inom ett intervall. Avkastningen 

i samtliga diagram är justerade mot respektive branschindex.	  	  

	  

De tio första handelsdagarna genererade de studerade bolagen prissatta med fast pris i 

genomsnitt en avkastning på 15,22 procent medan de bolag som blev prissatta inom ett 

intervall generade en genomsnittlig avkastning på 9,88 procent. Efter 10 handelsdagar visade 

bolagen för fast prissättning en genomsnittlig avkastning på 16,74 procent respektive 11,09 

procent för de bolag som tillämpade intervall prissättning. 

 

 

Figur 13. Diagram över utvecklingen de 10 först handelsdagarna för respektive prissättningsmetod. 
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I Figur 14 redovisas den genomsnittliga utvecklingen under de studerade bolagens 252 första 

handelsdagar, motsvarande ett år, på Nasdaq OMX Stockholm. I genomsnitt har bolagen med 

fast prissättning genererat en avkastning på 26,60 procent och bolagen med 

intervallprissättning uppvisar en avkastning på 8,93 procent. Efter 252 handelsdagar hade de 

bolag med fast prissättning uppnått en avkastning på 24,80 procent medan de bolagen med 

intervallprissättning uppnått en avkastning på 4,38 procent. Figur 14 förklaras lättast genom 

att hypotetiskt skapa två portföljer där den ena består enbart av bolag som tillämpar fast 

prissättning vid introduktion medan den andra består enbart av bolag med 

intervallprissättning. Investeraren tecknar sedan aktier i samtliga bolag som genomför en ren 

börsintroduktion under perioden 1997 till 2010 och behåller dem i ett års tid. Efter periodens 

slut branschjusteras respektive bolags avkastning mot ett lämpligt index och avkastningen för 

de två portföljerna jämförs. 

 

Högst genomsnittlig avkastning för bolag med fast prissättning uppvisades dag 194 då den 

uppgick till 37,01 procent. Lägst genomsnittlig avkastning noterades dag 5 då avkastningen 

var 13,75 procent. De bolag med intervall prissättning uppvisade högst avkastning dag 55 då 

den uppgick till 14,95 procent och lägst avkastning dag 246 med en avkastning på 3,23 

procent. 

  

Figur 14. Diagram över utvecklingen det första handelsåret per respektive prissättningsmetod. 
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4.5 Volatilitet 
I tabellen i Figur 15 redovisas den genomsnittliga standardavvikelsen och betavärde för de 

olika prissättningsmetoderna. Resultaten från undersökningen visar att de aktier prissatta med 

fast pris hade en genomsnittlig standardavvikelse på 68,70 procent och 62,20 för bolag som 

tillämpat anbudsförfarande. Medianen uppgick till 68,35 procent för fast prissatta aktier och 

till 48,80 procent för aktier med intervallprissättning. Den genomsnittliga standardavvikelsen 

uppgick till 64,85 procent för samtliga bolag i studien. De fast prissatta aktierna uppgav ett 

betavärde på 0,44 medan aktier prissatta inom ett intervall hade ett genomsnittligt betavärde 

på 0,49. Genomsnittligt betavärde för samtliga bolag i studien uppgår till 0,47. 

 

För att undvika att underprissättningen första handelsdagen ger för stort utslag på den 

genomsnittliga volatiliteten ett år framöver beräknades även standardavvikelsen för respektive 

prissättningsmetod justerat för första handelsdagen. I tabellen i Figur 16 framgår att 

standardavvikelsen uppgick till 64,90 procent för fast prissättning och 56,68 procent för 

intervallprissättning. Medianen för de olika prissättningsmetoderna uppgick till 60,40 

respektive 46,47 procent.  

 

 

 

	    

Figur 15. Tabell över betavärde och standardavvikelse för de olika prissättningsmetoderna. 

Figur 16. Tabell över standardavvikelse för de olika prissättningsmetoderna justerat för första handelsdagen. 
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4.5.1 Volatilitet per introduktionsår  

I diagrammen i Figur 17 presenteras genomsnittliga betavärden och standardavvikelsen för 

bolagen under respektive introduktionsår. År 2003 och 2009 skedde inga nyintroduktioner 

varav inga värden redovisas dessa år. 

Diagrammet i Figur 17 till vänster visar standardavvikelsen för bolagen under studieperioden. 

Högst var standardavvikelsen år 1999 på 95 procent, följt av 82 procent år 2000 och 2001. De 

år då de nyintroducerade bolagen uppvisar lägst standardavvikelse är år 2010 på 29 procent 

följt av år 2006 och 2005 med 35 och 36 procent. De resterande åren redovisas en 

standardavvikelse mellan 40 till 68 procent.  

 

I diagrammet i Figur 17 till höger framgår att högst genomsnittligt betavärde har de aktier 

som nyintroducerades år 2005 då betavärdet uppgick till 0,69 följt av år 1999 med ett värde 

på 0,60. Bortsett från år 2008 och 2010, då endast ett bolag per år introducerades, är 

betavärdena lägst år 2001 och 2007 då de uppgick till 0,26 respektive 0,24. Värdena var även 

låga år 2001 och 2004 då det uppgick till 0,27 båda åren. 

 

4.5.2 Volatilitet per bransch 

För att undersöka skillnader i volatilitet mellan de studerade branscherna beräknades ett 

genomsnittligt betavärde och standardavvikelse för varje bransch. Anledningen till att endast 

åtta branscher representeras är att data för indexet för kraftförsörjning där ett av bolagen 

(Arise Windpower) ingår inte går att finna för relevant tidsperiod. Bolaget har då jämförts 

med Nasdaq OMX Stockholm Generalindex, men exkluderats i denna jämförelse då det inte 

är representativt för undersökningen av volatilitet mellan branscher.   

Figur 17. Diagram över genomsnittliga standardavvikelsen och betavärdet för respektive introduktionsår. 
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Den bransch som uppvisar högst standardavvikelse är IT-branschen med 92,31 procent som 

diagrammet i Figur 18 ovan till vänster visar. Därefter följer Telekombranschen och 

Hälsovårdsbranschen med 67,35 respektive 61,66 procent. De sektorer som uppvisar lägst 

volatilitet enligt standardavvikelse är Dagligvaror på 33,02 procent samt Material på 44,11 

procent. Bolagen i Industrisektorn ger en standardavvikelse på 47,09 procent, i 

Sällanköpsvaror ligger de på 56,45 procent och inom Finanssektorn uppgår de till 53,03 

procent.  

 

Enligt diagrammet i Figur 18 till höger framgår att den bransch där bolagen följer marknaden 

mest är Telekomsektorn där betavärdet uppgår till 0,78. Industrisektorn, med ett betavärde på 

0,48, är den bransch vars värde ligger närmast samtliga bolags genomsnittliga betavärde på 

0,47. Den bransch med lägst betavärde är Hälsovård där det uppgår till 0,34. 

 

4.6 Påverkande variabler  
De variabler som är av intresse för studien har analyserats med hjälp av de ickelinjära 

regressionsanalyserna Logit och Tobit i statistikprogrammet Gretl. De beroende variablerna i 

Logitmodellen kan endast anta två värden, vilket i studien anges som koderna 0 eller 1. De 

oberoende variablerna i Logit testar alltid för utfallet 1 för den beroende variabeln. Samtliga 

tester har utförts både med och utan justering för bolag med avvikande resultat. Då testerna 

med justeringar för avvikande bolag (enligt Figur 1) inte uppvisade några större skillnader 

från de ojusterade versionerna redovisas enbart de ojusterade resultaten från samtliga 

regressioner.  

 

Figur 18. Diagram över bolagens genomsnittliga standardavvikelse och betavärden för respektive bransch. 
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En del värden som erhålls från regressionsanalyserna kommer inte att beskrivas eller 

analyseras då de inte förändrar resultatet. Däremot finns värdena kvar i tabellerna för den 

insatte kritiska läsaren som finner dem intressanta.  

 

4.6.1 Prissättningsmetod som beroende variabel 

För att undersöka vilka variabler som påverkar val av prissättningsmetod har data analyserats 

med hjälp av en ickelinjär Logitregression där prissättningsmetod undersökts som beroende 

variabel. Modellen testar för utfallet 1 vilket är kodningen för de 48 bolag som tillämpat 

intervallprissättning. Värdena för de oberoende variablerna anger därmed sannolikheten för 

utfallet intervall prissättningsmetod givet de förklarande variablerna.  

 

Vidare testades prissättningsmetod som beroende variabel med hjälp av en Ordered 

Logitmodell där prissättningsmetod delats in i tre skalor, fast pris, lägre intervall- och högre 

intervallprissättning. Då resultaten från Ordered Logitregressionen var likvärdiga resultaten 

från den första Logitregressionen redovisas dessa resultat endast i Bilaga 12 då det är av 

större intresse att studera skillnader de två metoderna emellan. 

  

Figur 19. Tabell över olika variablers inverkan på valet av prissättningsmetod framtagen genom binär 
regressionsanalys. 



	   	  
	   	  

43 
	  

Tabellen i Figur 19 förklarar hur stor påverkan de olika variablerna har vid val av 

prissättningsmetod vid en börsintroduktion. P-värdet på 0,0032 från Chi-tvåtestet nedanför 

tabellen visar att resultatet från modellen är signifikant då det understiger 5 procent. Vidare 

går det att utläsa att fler bolag tillämpat intervallprissättning då medelvärdet på den beroende 

variabeln (Mean dependent var i tabell) överstiger 0,5. Den variabel som är mest signifikant 

för val av prissättningsmetod är datum för introduktionen med ett z-värde på 3,28. Detta 

indikerar att för varje steg datum ökar, det vill säga ett år, ökar sannolikheten för att bolagen 

tillämpar intervallprissättning. Den positiva korrelationen mellan emissionsvärde och 

prissättningsmetod indikerar att ju högre värde på emissionen i förhållande till befintligt 

kapital desto större är sannolikheten för intervallprissättning. Det framgår även att val av 

värdepappersinstitut har signifikant inverkan för val av prissättningsmetod, dock omöjliggör 

modellen tolkning av vilka institut som förespråkar vilken prissättningsmetod på grund av 

kodning. Branschen för respektive bolag har låg signifikans för val av prissättningsmetod då 

z-värdet uppgår till -0,23. 

 

För att eliminera risken att olika variabler slår ut effekten av varandra testades olika 

kombinationer av oberoende variabler, antingen själva mot prissättningsmetod eller i 

samverkan med övriga oberoende variabler. Vid samtliga tester där variabeln datum 

exkluderats har dock samtliga tester visat sig vara icke signifikanta.  

 

Vidare undersöktes det om förväntningar om kommande betavärden, varians och 

underprissättning skulle kunna påverka beslut om prissättningsmetod. Bolagens beräknade 

betavärde, varians och underprissättning användes i dessa tester som en hypotetiskt framtida 

uppskattning som skulle kunna tolkas som de olika parternas förväntan om kommande 

volatilitet. I dessa tester var inga variabler kodade och betavärde, varians och 

underprissättning behöll sina ursprungliga värden. Bolagens hypotetiska förväntade betavärde 

visade ett z-värde på 1,1 till en signifikansnivå på 95 procent vilket framgår i tabellen i Figur 

20. En positiv korrelation mellan förväntade framtida betavärde och prissättningsmetod 

innebär att sannolikheten för utfallet intervallprissättning är högre ju närmre de förväntade 

betavärdena närmar sig 1. Vidare undersöktes om den förväntade variansen skulle kunna ha 

någon inverkan på val av prissättningsmetod. Variansens z-värde uppgår till 0,56 och det 

positiva sambandet mellan varians och prissättningsmetod betyder att en högre förväntad 

framtida varians ökar sannolikheten för att intervallprissättning tillämpas.  
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Resultaten från de olika kombinationerna där förväntad underprissättning inkluderades visade 

samtliga tester att förväntad underprissättning inte har någon inverkar vid val av 

prissättningsmetod, vilket går att läsa i Bilaga 13.  

 

4.6.2 Beta som beroende variabel 

Vidare har det undersökts vilka variabler som kan tänkas påverka ett bolags betavärde efter att 

introduktionen har genomförts. Även denna undersökning är utförd med hjälp av en ickelinjär 

Logitmodell. Återigen testas för utfallet 1, vilket i detta fall är de mindre volatila bolagen med 

ett betavärde mellan 0,5 och 1,5. Olika kombinationer av tester och kodningar har genomförts 

dock har samtliga tester visat sig vara icke signifikanta då p-värdet för chi-två-testerna alla 

har överstigit 5 procent. Ett av testerna där betavärdet ämnades förklaras återfinns i Bilaga 14.  

 

4.6.3 Underprissättning som beroende variabel 

I studien har det även undersökts vilka variabler som påverkar bolagens underprissättning. 

Här har insamlad data delats upp i fyra grupper och kodats för att sedan analyseras med hjälp 

av en ickelinjär Ordered Logitmodell som passar bra när den beroende variabeln är indelad i 

Figur 20. Tabell över olika variablers inverkan på val av prissättningsmetod inklusive förväntningar om framtida 
betavärde. 
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olika skalor. De fyra grupperna är indelade efter: bolag med negativ avkastning, bolag med 

underprissättning mellan 0 och 7 procent, bolag med underprissättning mellan 7 och 20 

procent och sista gruppen är bolag vars underprissättning överstiger 20 procent (se Figur 2). 

Då testets p-värde understiger 5 procent anses det vara signifikant.  

Tabellen i Figur 21 beskriver hur respektive variabel påverkat aktiens avkastning första 

handelsdag samt hur stor dess påverkan är. De variabler som uppvisar högst z-värden är val 

av värdepappersinstitut och introduktionens emissionsvärde med z-värden på 2,01 respektive 

-2,27. De mest avvikande variablerna finns i det lägre intervallet av underprissättningen vilket 

förklaras av cut 1. Tabellen visar att värdepappersinstitut och emissionsvärdet till stor 

sannolikhet påverkar den extrema gruppen negativ avkastning första dagen som ingår i 

gruppen under cut 1. Det negativa sambandet mellan emissionsvärde och underprissättning 

innebär att ju större andel kapital företagen anskaffat i förhållande till befintligt kapital desto 

lägre är sannolikheten för underprissättning. Sambandet mellan värdepappersinstitut och 

underprissättning indikerar att val av värdepappersinstitut påverkat underprissättningen. På 

grund av kodning går det dessvärre inte att avläsa hur.  

 

Figur 21. Tabell över sanningsintervall för olika variablers inverkan på underprissättning första handelsdagen 
enligt Ordered Logitregression. 
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4.6.4 Varians som beroende variabel 

Slutligen har det undersökts vilka variabler som påverkar bolagens varians efter att 

introduktionen har genomförts. Insamlad data har undersökts med hjälp av en ickelinjär 

regressionsmodell, Tobit, som är lämplig då den beroende variabeln enbart antar positiva 

värden såsom variansen gör. Regressionens p-värde understiger 5 procent vilket innebär att 

den är signifikant och medelvärdet för samtliga varianser (Mean dependent var i tabell) är 

0,43.   

I tabellen i Figur 22 kan det utläsas att bransch och datum är de variabler som har störst 

inverkan för hur hög variansen är på aktiernas avkastning det första handelsåret efter 

börsintroduktion. Bransch har störst signifikans med ett z-värde på 2,32 följt av datum med ett 

z-värde på -2,23. Sambandet mellan bransch och varians indikerar att olika branscher är mer 

volatila än andra branscher. Det negativa sambandet mellan datum och varians innebär att ju 

tidigare tidsperiod introduktionen genomfördes desto högre är sannolikheten att variansen är 

högre. De p-värden som understiger 0,05 klassificeras som statistiskt säkerställda på en 

signifikansnivå på 95 procent. I tabellen i Figur 22 klassas bransch och datum som 

signifikanta. De variabler vars p-värde överstiger 0,05 kan inte klassas som signifikanta och 

bör inte tillämpas som förklaring till hur variansen utfaller under kommande handelsår. De 

bör dock inte uteslutas ha inverkan på variansen då modellen endast kan bevisa att de inte har 

inverkan i just detta test.  

Figur 22. Tabell över olika variablers inverkan på en akties varians utfört med ickelinjära regressionsmodell. 
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5. Analys 
I detta kapitel presenteras studiens analys där de olika teorierna från referensramen 

tillämpas för att tolka och förklara de empiriska resultaten från föregående kapitel.    

 

5.1 Nyintroduktioner 1997-2010 

Utifrån studiens ramar kan det konstateras att flest bolag introducerades i början av 

studieperioden mellan åren 1997-2000. Detta kan förklaras av högkonjunkturen och IT-

bubblan som präglade den svenska marknaden under samma period. Under åren 1999 och 

2000 skedde flest börsintroduktioner på Nasdaq OMX med sammanlagt 32 av totalt 81 bolag, 

som uppfyller kraven för föreliggande studie, vilket motsvarar nästan 40 procent av samtliga 

bolag i studien. Antal introduktioner avtog därefter vilket delvis borde kunna förklaras av 

rädsla att misslyckas med introduktionen. Detta är även i enlighet med Loughran & Ritter’s 

(2004) studie om börsintroduktioner och underprissättning före och efter IT-bubblan. 

Eftersom börsintroduktioner är en kostsam process är det av stor vikt att introduktionen blir 

lyckad och att bolaget lyckas anskaffa tillräckligt med kapital.  

 

De sektorer som är starkast representerade i studien är IT-sektorn och Sällanköpsvaror med 

30 respektive 22 procent. Att så pass många IT-bolag introducerats kan förklaras av 

blomstringen av IT-bolag i början av millenniumskiftet men som sedan avtog. Vidare var IT-

sektorn, bortsett från Materialsektorn där endast ett bolag introducerades, den enda bransch 

som tillämpat fast prissättning i större utsträckning än intervallprissättning. Inom resterande 

sektorerna var intervallprissättningen mer vanligt förekommande än den fasta 

prissättningsmetoden. Det faktum att så pass många av IT-bolagens introduktioner 

genomfördes med fast prissättning förklarar och styrker sambandet mellan fast prissättning, 

högre standardavvikelse och mer omfattande underprissättning. 

	  

5.2 Underprissättning  
Här förklaras och analyseras resultaten från undersökningarna där underprissättning 

studerades. Den genomsnittliga underprissättningen för samtliga bolag inkluderade i studien 

uppgick till 12,32 procent medan medianen uppgick till 4,45 procent. Det innebär att ett fåtal 

bolag med extrem underprissättning höjde medelvärdet. Vid en justering där IT-bolagen 

exkluderats uppgår medelvärdet till 5,32 procent vilket ligger närmare gruppens median på 

3,98 procent. Det kan alltså konstaterats att IT-bolagen driver upp den genomsnittliga 
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underprissättningen. Med hänsyn till att IT-bolagen är mer riskfyllda än de övriga bolagen sett 

till standardavvikelse kan även konstateras att mer riskfyllda bolag genererat högre 

avkastning. Nedan presenteras underprissättningen per prissättningsmetod följt av vilken 

påverkan introduktionsår och bransch har på underprissättningen.  

 

5.2.1 Underprissättning per prissättningsmetod 

Studien visar att bolag med fast prissättning totalt sett har varit mer underprissatta och 

genererat högre avkastning än de bolag som tillämpat intervallprissättning. Under den 

studerade perioden var bolagen med fast prissättning underprissatta med 15,87 procent 

gentemot intervallprissättning som i genomsnitt gav 9,50 procent branschjusterad avkastning 

första handelsdagen. Detta skulle kunna förklaras av att de bolag som tillämpat fast 

prissättning historiskt sett präglats av kraftigare underprissättning än aktier prissatta inom 

intervall vilket fortfarande ger utslag vid jämförande. Det faktum att fler introduktioner 

genomförs med anbudsförfarande innebär således att marknadens förväntningar inkluderas 

vid prissättningen och därmed minskar aktiens underprissättning första handelsdagen.  

 

Bolag accepterar en viss del av underprissättning för att attrahera investerare, vilket 

reflekteras i en genomsnittlig total underprissättning på 12,32 procent. Detta kan sättas i 

relation till Högholms studie från 1994 där nyintroducerade bolag mellan 1970-1991 var 

underprissatta med i genomsnitt 36 procent. En anledning till att underprissättningen har 

minskat kan vara att de inblandade parterna, däribland investerare, i större utsträckning har 

tillgång till samma information vilket minskar risken att någon part drar fördel av 

informationsövertag, eller så kallad asymmetriskt information. Detta leder i sin tur till ett 

något mer rättvisande introduktionspris. Vidare kan detta knytas an till teorin om The 

Informational Cascades som menar att investerare tar efter varandra. Om investerare i större 

utsträckning har tillgång till samma information minskar farhågorna för att andra investerare 

besitter ytterligare kunskap och därmed baseras investeringsbesluten på egen information 

snarare än på andra investerares agerande.  

 

Ytterligare skäl till underprissättning skulle kunna vara den så kallade signalteorin där 

bolagen och investerare har en förutbestämd överenskommelse om att teckna aktierna billigt 

för att sedan sälja dyrt och vid senare tillfälle öka kapitalet genom nyemission. Detta har dock 

påvisats vara en ineffektiv metod då marknaden inte alltid är villig att återigen investera vid 
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nyemission. Studien har inte undersökt huruvida bolagen genomfört eller planerat genomföra 

nyemission varför denna teori inte kan analyseras djupare.  

 

Inför introduktion är risken för Winner’s Curse (där den vinnande investeraren betalar ett 

överpris som andra investerare inte är villiga att betala, och att mindre informerade 

investerare riskerar att endast bli tilldelade de aktier välinformerade investerare inte vill ha) 

mer påtaglig vid fast prissättning än vid intervallprissättning. Detta fenomen borde därmed 

varit mer omfattande förr då fast prissättning ofta tillämpades och stor underprissättningen var 

vanligt förekommande. Winner’s Curse borde därmed anses avta i takt med att fler bolag 

väljer att sälja ut sina aktier genom anbudsförfarande där respektive investerare får avgöra 

storleken på posterna och vilket pris de vill betala. Därmed kan det härledas att när bolaget 

sedan fastställer priset har samtliga investerares förväntningar beaktats, välinformerade som 

mindre informerade, och aktien blir mer korrekt prissatt vid introduktion och uppvisar lägre 

underprissättning.  

 

5.2.2 Underprissättning per introduktionsår 

Bolagen var mest underprissatta i början av studien omkring år 1998 och 1999. I 

Affärsvärldens artikel (2003) beskrevs att det var lättare att generera en hög avkastning den 

första handelsdagen förr då bolagen såldes rabatterade genom fast prissättning. 

Underprissättningen har under studieperiodens senare år avtagit vilket kan förklaras av att fler 

bolag använt sig av anbudsförfarande vilket även överensstämmer med Affärsvärldens artikel 

(2003). Marknadens förväntningar har då inkluderats i priset och aktiens underprissättning 

den första handelsdagen har visat sig minska ju senare introduktionen genomförts när fler 

bolag övergår till anbudsförfarande. Det har med andra ord blivit svårare och inte lika 

uppenbart att skapa stora vinster vid nyintroduktioner. Detta skulle kunna leda till att 

värdepappersinstitut, investerare och emittenter i framtiden vill återgå till fast prissättning för 

att skapa högre avkastningar och få mer publicitet. Det skulle även kunna leda till motsatsen 

att ytterligare fler bolag väljer intervallprissättning då ägarna vill få maximalt betalt för 

aktierna.  

 

År 2001 var, bortsett från 2010 då endast ett bolag introducerades, det enda år där bolagen i 

genomsnitt var överprissatta första handelsdagen med en negativ avkastning på 16,85 procent. 

Det kan förklaras av att bolagen blivit försiktigare efter IT-boomen och fastställt priset utan 
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rabatt vilket snarar ledde till att aktien sjönk i värde.  Bolagen som introducerades år 2001 kan 

anses missbedömda vid prissättning då tre av fem bolag genererade negativ avkastningen den 

första handelsdagen. Nästkommande period framgår att inget år präglades av genomsnittlig 

överprissättning (bortsett från år 2010) och dessutom har underprissättningen minskat, vilket 

kan tolkas som att det pris som fastställs för aktien har blivit mer balanserat mellan 

underprissättning och överprissättning.  

 

5.2.3 Underprissättning per bransch 

Den bransch som utskiljer sig mest i studien är IT-sektorn vars bolags underprissättning den 

första handelsdagen tydligt överstiger övriga branschers med en total avkastning om 28,9 

procent jämfört med de andra bolagen som genererat mellan cirka 0 och 11 procent i 

avkastning. Dessutom representerar IT-bolagen nästan 30 procent av alla bolag som 

introducerats under studieperioden varav majoriteten av introduktionerna genomfördes runt 

millenniumskiftet under IT-bubblan. Den särskiljande underprissättningen för IT-sektorn kan 

anses vara i enlighet med The changing risk composition hypothesis (Ritter, 1984) att mer 

riskfyllda bolag blir mer underprissatta än mindre riskfyllda bolag, med tanke på att de bolag 

som uppvisar högst standardavvikelse är just IT-bolagen. Detta överensstämmer även med 

generella förhållandet att högre risk bör medföra högre avkastning.  

 

Den bransch som har varit näst mest underprissatt är Telekombranschen, där bolag i 

genomsnitt genererat 11 procent avkastning första handelsdagen. De branscher som var minst 

underprissatta var Finansbranschen med 0,04 procent och Hälsovård med 0,8 procent. De 

resterande sektorerna Material, Industri, Sällanköpsvaror och Dagligvaror genererade mellan 

cirka 4 och 7 procent första handelsdagen. Detta kan framstå relativt lågt i förhållande till de 

historiska underprissättningarna i Sverige på 36 procent mellan 1970-1991 (Högholm, 1994). 

Den mest logiska förklaringen till att underprissättningen minskar är återigen övergången till 

tillämpning av intervallprissättning då historiska bolag som tillämpat fast prissättning varit 

kraftigt underprissatta och sålts till stor rabatt.  Detta innebär vidare att aktierna blir mer 

korrekt prissatta med intervallprissättning då en del av marknadens förväntningar återspeglas i 

aktiepriset. 
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5.3 Utveckling efter introduktionen 
Efter tio handelsdagar på börsen framgår att bolag med fast prissättning i genomsnitt 

genererat 15,22 procent branschjusterad avkastning gentemot 9,88 procent för 

intervallprissatta aktier. Den största skillnaden uppstår under den första handelsdagen och 

inga större skillnader i utvecklingen kan urskiljas efter tio dagar. Vid jämförande av aktiernas 

utveckling första handelsåret kan det konstateras att de bolag som tillämpat fast prissättning 

har genererat högre avkastning än bolagen med intervallprissättning. Efter ett år uppvisades 

en genomsnittlig branschjusterad avkastning på 26,60 procent respektive 8,93 procent. 

Utvecklingen efter 252 dagar uppvisade en total avkastning på 24,80 procent för fast prissatta 

aktier gentemot 4,38 procent för aktierna prissatta inom intervall. Detta skulle kunna förklaras 

med hjälp av historiska exempel då fast prissättning präglades av hög underprissättning vid 

börsintroduktioner och investerare kunde generera höga avkastningar. Förväntar sig 

marknaden att en aktie ska vara underprissatt lockas investerare att köpa vilket i sin tur driver 

upp aktiepriset. Det kan vara svårt att tro att intervallprissatta bolag konsekvent presterar 

sämre affärsmässigt och på så vis uppvisar lägre avkastning än bolag som tillämpat fast 

prissättning. Detta indikerar att de höga förväntningarna på de fast prissatta aktierna 

systematiskt skulle driva upp priset i större utsträckning än för aktierna som tillämpat 

anbudsförfarande. Vidare kan detta knytas an till den effektiva marknadshypotesen att all 

information skulle vara inkluderad i priset. Ytterligare en förklaring kan vara att de fast 

prissatta aktierna uppvisar högre standardavvikelse och högre risk vilket enligt risk- och 

avkastningssambandet bör leda till högre avkastning.  

 

5.4 Volatilitet 
Här analyseras hur volatila de studerade bolagen varit tolv månader efter genomförandet av 

börsintroduktion. Volatiliteten analyseras dels utifrån de studerade aktiernas 

standardavvikelse dels utifrån betavärdet. Studien lägger störst vikt vid de beräknade 

standardavvikelserna då det är det främsta måttet för att beräkna volatilitet. Betavärdena är 

främst ett kompletterande riskmått i studien då det kan vara av intresse att studera hur bolagen 

presterat i relation till marknaden.  

 

5.4.1  Standardavvikelse 

Den genomsnittliga standardavvikelsen uppgick till 68,70 procent för bolag med fast 

prissättning jämfört med 62,20 procent för bolag med anbudsförfarande. Medianen för de 
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bolag med intervallprissättning uppgick till 48,80 vilket implicerar att det är ett fåtal bolag 

som höjer den genomsnittliga standardavvikelsen. För fast prissättning uppgick medianen till 

68,35. Justerat för underprissättning första handelsdagen uppgick medelvärdet till 64,90 

procent för fast prissatta aktier och 56,58 procent för intervallprissatta aktier. Medianen 

uppgick till 60,40 procent respektive 46,47 procent vilket innebär att ett fåtal bolag, som 

tillämpat anbudsförfarande, drar upp medelvärdet för standaravvikelsen. Det kan således 

konstateras att de fast prissätta aktierna uppvisar en högre volatilitet under kommande 

handelsår även då underprissättningen första handelsdagen exkluderas. En anledning till att 

bolagen med anbudsförfarande uppvisar lägre volatilitet kan återigen vara att marknadens 

förväntningar har inkluderats i priset vilket ger utslag även under de kommande 12 

månaderna. Investerare har aktivt deltagit vid prissättning vilket leder till att de förmodar att 

aktien är mer korrekt prissatt, och därmed kan antas att de efter introduktion spekulerar 

mindre huruvida aktien är korrekt prissatt eller inte. Därmed uppvisas lägre volatilitet för 

intervallprissatta aktier än för fast prissatta aktier.  

 

Den period som präglas av högst standardavvikelse är år 1998 till 2001. Högst 

standardavvikelse uppmättes år 1999 på till 95,58 procent. Detta kan till stor sannolikhet bero 

på att en stor del av de bolag som introducerades under denna period var IT-bolag som är de 

bolag i studien som uppvisar högst standardavvikelse på 92,31 procent. Under den senare 

perioden i studien, från och med år 2004, uppvisar de nyintroducerade bolagen hälften så hög 

volatilitet, med standardavvikelse mellan 30-50 procent. Detta kan antyda att IT-kraschen 

medfört vissa försiktighetsåtgärder vid börsintroduktioner samt att då fler bolag väljer att 

använda anbudsförfarande vid prissättning uppvisas minskad volatilitet efter introduktion.  

 

5.4.2 Beta 

Enligt de analyser som genomförts kan det konstateras att det finns små skillnader i volatilitet, 

sett till aktiens betavärde, mellan de olika prissättningsmetoderna. Det framgick att bolag med 

fast prissättning uppvisade ett lägre genomsnittligt betavärde med 0,05 än bolagen med 

intervallprissättning då betavärdet uppgick till 0,44 respektive 0,49. De bolag med fast 

prissättning kan därmed anses vara något mer volatila än bolag med intervallprissättning då 

de rör sig aningen mindre likt marknaden. Val av prissättningsmetod kan därför anses ha en 

liten betydelse för aktiens volatilitet det kommande handelsåret sett till aktiernas betavärde. 
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Justerat för år 2008 och 2010 då endast ett bolag introducerades per år var bolagens 

betavärden lägst för år 2001, och 2007, vilket innebär att bolagen som introducerades de åren 

var mest volatila då deras betavärden skilde sig mest från marknaden dessa år. Att de bolag 

som introducerades år 2001 var så pass volatila kan bero på att det var det år IT-bubblan 

sprack och då marknaden präglades av stora svängningar.  

 

Inget genomsnittligt betavärde, efter att bolagen delats in i respektive bransch, överstiger eller 

ligger särskilt nära 1, varför samtliga bolag som introducerats kan tolkas vara relativt volatila. 

Anledningen till detta förklaras lättast genom att nyintroducerade bolag oftast är volatila på 

grund av oprövad ledning, bolagets storlek samt att de är nya på marknaden. Det tar oftast ett 

par år innan företaget anses etablerat på marknaden och deras betavärden närmar sig då 1.  

 

5.5 Påverkande variabler 
Nedan analyseras vilken påverkan de oberoende variablerna haft på val av prissättningsmetod, 

underprissättning samt varians efter de regressionsanalyser som genomförts.  

	  

5.5.1 Prissättningsmetod 

Den faktor som har störst påverkan för prissättningsmetod vid börsintroduktioner är 

tidpunkten för introduktionen. Regressionen med datum gav ett positivt z-värde på 3,28 vilket 

innebär att vid en ökning av datum, alltså vid senare år, ökar sannolikheten att 

prissättningsmetoden är intervall. Detta stämmer överens med det faktum att många av de 

introduktioner som genomfördes i början av studiens tidsperiod var prissatta med fast pris 

medan de introduktioner som genomfördes senare år var prissatta med intervall. En anledning 

till varför bolag har valt att övergå till anbudsförfarande ju senare introduktionen genomförs 

kan vara för att undvika kraftiga underprissättningar och därmed gå miste om kapital. Vidare 

framgår att introduktionens emissionsvärde samt val av värdepappersinstitut har viss påverkan 

vid val av prissättningsmetod, med z-värden på 1,17 respektive -1,04. Emissionsvärdet 

påverkar därmed prissättningsmetoden positivt vilket antyder att ju högre emissionsvärdet är, 

desto större är sannolikhet för intervallprissättning. Detta skulle kunna innebära att företag 

som genomför större emissioner tillämpar intervallprissättning. En anledning till varför de 

väljer anbudsförfarande kan vara för att de vid stora emissioner vill se ett så rättvisande 

marknadspris som möjligt och inte se stora vinster gå förlorade i form av transaktionsrabatter. 

Då val av värdepappersinstitut är kodat från kategoriska variabler går det inte att utläsa hur en 
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ökning eller minskning påverkar val av prissättningsmetod, mer än att val 

värdepappersinstitut har en viss inverkan på vilken prissättningsmetod som tillämpats. 

Slutligen framgick från regressionen med prissättning som beroende variabel att 

sannolikheten för intervallprissättning var högre vid ett förväntat högt betavärde. Då 

medelvärdet för samtliga betavärden uppgår till 0,47 indikerar detta att ett högre förväntat 

betavärde medför lägre volatilitet då det endast närmar sig 1. 

 

5.5.2 Beta 

Då regressionen där bolagens betavärde testades som beroende variabel inte var signifikant i 

någon av undersökningarna kan ingen säker analys utföras. Trots att testerna inte är 

signifikanta utesluter det inte att någon av de oberoende variablerna som ingick i studien i 

själva verket har inverkan på ett bolags betavärde.  

 

5.5.3 Underprissättning 

Vid underprissättning är det främst introduktionens emissionsvärde och val av 

värdepappersinstitut som avgör hur mycket bolagets aktiepris ökat den första handelsdagen 

med z-värden på -2,27 respektive 2,02. Även datum samt prissättningsmetod har en viss 

påverkan med z-värden på -1,27 och -1,14. Enligt regressionen har emissionsvärdet och val av 

värdepappersinstitut störst påverkan på utfallet inom cut 1, som omfattar negativ 

underprissättning, vilket innebär att aktiekursen sjönk första handelsdagen. Att sambandet 

mellan emissionsvärde och underprissättning är negativt indikerar att ju högre emissionsvärde 

desto mindre är sannolikheten för underprissättning. Eftersom nyintroducerade bolag ofta är 

underprissatta förefaller detta logiskt då ett högre emissionsvärde direkt indikerar att priset på 

aktien inte var lika kraftigt rabatterat och låg närmre dess sanna marknadsvärde. Även 

introduktionens datum har en viss betydelse för hur omfattande underprissättningen blir. Det 

negativa sambandet indikerar att sannolikheten för underprissättning är högre ju lägre 

variabeln år är, det vill säga ju tidigare introduktionen skedde. Signifikansen för tidpunkten 

för introduktionen förklaras av att fler introduktioner genomfördes i tidigt skede av studien då 

fast prissättning var mer förekommande och underprissättningen mer omfattande. Senare i 

studien, då intervallprissättning tillämpats oftare, framgår även minskad underprissättning 

vilket styrks av det negativa sambandet. Detta kan, som tidigare nämnt, bero på att 

marknadens förväntningar inkluderats i priset vid anbudsförfarande vilket ger mer rättvisande 
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pris och lägre underprissättning. Slutligen går det att utläsa att val av värdepappersinstitut har 

viss påverkan för sannolikheten för underprissättning. Sambandet mellan värdepappersinstitut 

och underprissättning stämmer överens med Loughran & Ritter’s (2004) studie att 

värdepappersinstitutets status påverkar underprissättningen. Detta innebär att olika 

värdepappersinstitut möjligtvis sätter olika lågt respektive högt introduktionspris eller att de 

är olika lyckosamma efter introduktion. Detta är dessvärre inte möjligt att analysera vidare då 

kodningen av respektive värdepappersinstitut omöjliggör detta.  

 

5.5.4 Varians 

Variansen hos en aktie förklaras till största delen av vilken bransch bolaget verkar inom samt 

av tidpunkten för introduktionen då dessa z-värden uppgår till 2,32 och -2,23. Branschens 

signifikans förklaras av att vissa branscher är mer volatila än andra. Sett till standardavvikelse 

var det IT, Telekom och Hälsosektorn som uppvisade högst volatilitet. Det negativa 

sambandet mellan datum och varians antyder att ju senare introduktionen genomfördes ju 

lägre är sannolikheten för hög varians. Detta kan förklaras av att många av de bolag som 

introducerades i början av perioden var volatila IT-bolag samt att fler introduktioner 

genomfördes med fast prissättning och underprissättningen, som ingår vid beräkning av 

varians, var mer omfattande. Det kan med andra ord konstateras att aktier i den senare 

tidsperioden uppvisar lägre volatilitet än aktier från tidigare år, vilket förklaras av avtagande 

introduktioner för IT-bolag samt övergången mot intervallprissättning där marknadens 

förväntningar återspeglas i ett mindre volatilt aktiepris. 

 

5.6 Sammanfattande analys  
Studien visar att de bolag som tillämpat fast prissättning är mer underprissatta än de bolag 

som använt sig av anbudsförfarande med en avkastning på 15,87 procent respektive 9,50 

procent första handelsdagen. Även utvecklingen under det första handelsåret varierar mellan 

de två metoderna. De fast prissatta aktierna har i genomsnitt genererat 24,80 procent i 

branschjusterad avkastning jämfört med 4,38 procent för aktierna med intervallprissättning. 

En förklaring till att fast prissatta aktier presterar bättre, både på kort och på längre sikt, skulle 

kunna vara marknadens förväntningar. Historiskt sett var fast prissatta aktier kraftigt 

underprissatta vilket skulle kunna medföra att marknaden förväntar sig en större 

underprissättning vid de fast prissatta aktierna än de aktier som blivit prissatta inom intervall, 

vilket attraherar investerare och i sin tur driver upp aktiepriset även under en längre tid. 
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Ytterligare en anledning är att de fast prissatta aktierna uppvisar högre risk vilket enligt 

generella principer bör leda till högre avkastning.  

 

En anledning till att underprissättningen minskat med tiden kan vara det ökade kravet på 

tillgänglig relevant information. Enligt den effektiva marknadshypotesen är all information 

redan inkluderad i aktiepriset vilket skulle kunna tolkas som att värdet på aktien regleras till 

det rätta under första handelsdagen. Med hänsyn till den avtagande underprissättningen 

indikerar detta att intervallprissättning medför en mer korrekt prissatt aktie.  

 

Den bransch som uppvisar störst underprissättning första handelsdagen är IT-branschen med 

en avkastning på 28,9 procent följt av Telekombranschen med 11 procent jämfört med övriga 

bolag som genererat mellan cirka 0 och 7 procent. Flertalet av IT-bolagen introducerades 

under slutet av 90-talet eller början av 2000-talet då underprissättning var mer vanligt 

förekommande. Dessutom tillämpade en större andel av IT-bolagen fast prissättning vilket 

ytterligare kan förklara deras utmärkande underprissättning.  

 

Bolag som står inför börsintroduktioner väljer fortfarande att fastställa priset under det 

förväntade marknadsvärdet, dock i mindre utsträckning än förr. Det finns flera teorier för 

detta fenomen men en av de mest avgörande anledningarna bör kanske vara önskan att 

aktierna fulltecknas. Då kraven på att alla investerare har tillgång till relevant information vid 

samma tidpunkt minskar riskerna för informationsövertag för en viss part eller en särskild 

investerare. Då underprissättningen bevisligen avtar kan anses, både som orsak och verkan, 

bero på att marknaden blir mer och mer effektiv till följd av ökat informationsflöde vilket i sin 

tur bidrar till en mer korrekt prissättning.  

 

Efter jämförelse mellan betavärde och standardavvikelse mellan de olika 

prissättningsmetoderna framgår att en viss skillnad föreligger metoderna emellan. De bolag 

som tillämpat fast prissättningsmetod uppvisar ett betavärde på 0,44 jämfört med de bolag 

som tillämpat intervallprissättning med ett värde på 0,49. Därmed finns en antydan att de 

intervallprissatta aktierna rör sig aningen mer likt marknaden än de fast prissatta aktierna 

under första handelsåret. Däremot kan konstateras att ingen av de två grupperna med de 

nyintroducerade bolagen har ett betavärde särskilt nära 1 vilket stämmer väl överens med de 
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generella principerna då det ofta tar ett par år för bolagen att mogna och etablerades på 

marknaden.  

 

Vid jämförelse av standardavvikelse mellan prissättningsmetoderna uppvisar de fast prissatta 

aktierna en högre volatilitet med ett genomsnitt på 68,70 procent jämfört med 62,20 procent 

för de intervallprissatta aktierna. Dessutom indikerar medianen för de intervallprissatta 

aktierna på 48,80 procent att ett fåtal bolag höjer deras genomsnittliga volatilitet. Även 

bortsett från underprissättningen första handelsdagen framgår att volatiliteten för 

nästkommande 12 månader är lägre för bolagen som tillämpat anbudsförfarande med en 

standardavvikelse på 64,90 respektive 56,58 procent. Det kan därmed fastställas att bolag med 

fast prissättning uppvisar en högre volatilitet efter introduktionen. Detta kan förklaras av att 

investerares deltagande vid prissättningen medför minskad osäkerhet för felprissättning efter 

introduktion vilket senare återspeglas i volatiliteten.  

 

Den variabel som visat sig ha störst påverkan vid samtliga regressioner är datum. Högst 

signifikans hade datum vid val av prissättningsmetod, där det framkom att sannolikheten för 

anbudsförfarande ökade ju senare introduktionen genomfördes vilket förklaras av att fler 

bolag tillämpat anbudsförfarande ju senare introduktionen har genomförts. Andra faktorer 

som påverkar vilken prissättningsmetod som tillämpats är val av värdepappersinstitut och 

emissionsvärdet, där ett högre emissionsvärde ökar sannolikheten för intervallprissättning. 

Detta indikerar att val av värdepappersinstitut påverkar för vilken prissättningsmetod som 

tillämpas och att ju större emission bolaget genomför desto mer vill bolagen undvika för 

kraftig underprissättning. 

 

Från regressionerna där graden av underprissättning första handelsdagen genomfördes 

framkom att emissionsvärde och värdepappersinstitut var de mest signifikanta variablerna. Då 

sambandet mellan emissionsvärde och underprissättning första handelsdag var negativt kan 

det utläsas att ju högre emissionsvärde desto lägre är sannolikheten för underprissättning. 

Med andra ord, ju större andel kapital bolaget ämnar anskaffa i förhållande till befintligt 

kapital, desto lägre sannolikhet för underprissättningen, och ju mer korrekt prissatt förväntas 

aktien bli vid emissionen. Vidare bevisas att bransch har stor påverkan för variansen vilket 

betyder att olika branscher är mer volatila än andra. Ytterligare en signifikant faktor för 

variansen är datum vilket innebär att olika tidsperioder präglas av högre volatilitet än andra.   
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6. Slutsats 
I detta kapitel presenteras studiens slutsats och de resultat studien kommit fram till. 

Dessutom presenteras förslag till vidare forskning.  

 
6.1 Slutsatser  

Efter jämförelser av standardavvikelse och betavärde mellan de olika metoderna framgår att 

introduktioner som genomförts med fast prissättning uppvisar en högre volatilitet än de bolag 

som tillämpat anbudsförfarande. Standardavvikelsen uppvisade större skillnad än betavärdet. 

Marknadens förväntningar kan tänkas ha medfört att aktierna blivit mer korrekt prissatta vid 

intervallprissättning.  Investerarna har aktivt deltagit vid prissättning vilket leder till minskad 

oro för felprissättning vilket resulterar i lägre volatilitet.  

 

Vid undersökning av skillnader i avkastning under den första handelsdagen samt under de 

kommande tolv månaderna har det påvisats skillnader mellan de olika prissättningsmetoderna.  

Bolag som använt fast prissättning har i genomsnitt genererat 15,87 procent avkastning första 

handelsdagen jämfört med bolag som använt intervallprissättning där avkastningen uppgick 

till 9,50 procent. Sett till aktiens utveckling första handelsåret fastställs att bolag med fast 

prissättning genererat en avkastning på 24,80 procent jämfört med betydligt lägre 4,30 

procent för bolag med anbudsförfarande. Bolag med fast prissättning genererade även en 

högre genomsnittlig avkastning på 26,60 procent det första handelsåret jämfört med 

intervallprissättningens genomsnitt på 8,93 procent.  

 

De introduktioner som skett med fast prissättning har således visat sig vara mer volatila, mer 

underprissatta första handelsdag och dessutom genererat högre avkastning det första 

handelsåret. Detta antyder att anbudsförfarande lett till en mer rättvisande prissättning första 

handelsdagen, sannolikt till följd av att marknadens förväntningar har inkluderats i priset 

vilket även lett till att dessa aktier uppvisar lägre volatilitet och genererar lägre avkastning. 

 

6.2 Förslag till fortsatta studier 

Det kan vara av intresse att studera volatiliteten efter introduktionen på mindre handelsplatser 

såsom Aktietorget, NGM, First North med flera. Dels genom att studera marknadsplatserna 

separat dels i en jämförande studie med Nasdaq OMX Stockholm. Studien har även 

avgränsats till nyintroducerade bolag på den svenska marknaden, det kan därför vara 
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intressant att studera skillnader i volatiliteten mellan prissättningsmetoder vid 

nyintroduktioner i andra länder. 

	  
Vidare kan det vara intressant att studera volatiliteten under en längre tidsperiod efter 

introduktion då marknadens förväntningar och tankar kring aktien kan återspeglas på längre 

sikt. Det vore även möjligt att undersöka de olika variablernas inverkan på aktiernas volatilitet 

mer ingående, exempelvis vilka värdepappersinstitut som medför ökad volatilitet, 

underprissättning och högst avkastning under en längre tid.  
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