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Sammanfattning	  
 
Titel:  Nyintroduktioner på svenska handelsplatser – Har 

nyintroduktioner genererat högre avkastning än NASDAQ 

OMXSPI?  

Författare:   Boris Karpov & Johan Klevenstedt 

Handledare:  Øystein Fredriksen 

 
 
Denna studie har genomförts i syfte att undersöka huruvida nyintroduktioner generar en 

överavkastning i förhållande till OMXSPI på svenska handelsplatser under en börsuppgång 

och en börsnedgång för olika tidsintervall och branscher. Studien har undersökt 

nyintroduktioner genomförda under tidsperioden Q1 2004 till Q2 2009. Syftet har för avsikt 

att utmynna i huruvida nyintroduktioner vid svenska handelsplatser är effektiva och om 

investerare kunnat utnyttja eventuella ineffektiviteter som investeringsstrategier.  

Undersökningen är en eventstudie baserad på en kvantitativ metod där korrigerade historiska 

aktiekurser har inhämtats och beräkningar har genomförts med hjälp av två metoder, den 

genomsnittliga abnormala avkastningen och den genomsnittliga abnormala avkastningen för 

en buy-and-hold strategi, för att säkerställa en hög validitet i studien.  

Slutsatsen påvisar att investerare som investerat i nyintroduktioner på AktieTorget under 

börsuppgången hade kunnat utnyttja den något lägre grad av effektivitet utifrån en buy-and-

hold strategi på tre månader och erhållit en genomsnittlig signifikant överavkastning gentemot 

OMXSPI på 32,6 procent. En investerare som valt att investerare i nyintroduktioner utifrån en 

buy-and-hold period på tre månader på Alternativa Aktiemarknaden under börsnedgången 

hade i genomsnitt erhållit en signifikant överavkastning på 11,8 procent. För den investeraren 

som inte tagit hänsyn till när introduktionen genomförts och investerat i nyintroduktioner på 

AktieTorget utifrån en buy-and-hold period på en månad hade i genomsnitt erhållit en 

signifikant överavkastning på 18,2 procent.   

 

Nyckelord: Genomsnittlig abnormal avkastning (AAR), genomsnittlig abnormal avkastning 

för buy-and-hold (BHAR), nyintroduktioner, AktieTorget, First North, Alternativa 

Aktiemarknaden, Nordic MTF, NGM, NASDAQ OMXSPI 



 
 

Abstract	  

Title:  Initial Public Offerings on Swedish marketplaces – Have IPOs 

created higher returns than NASDAQ OMXSPI? 

Authors:   Boris Karpov & Johan Klevenstedt 

Supervisor:  Øystein Fredriksen 

 

The purpose of this study is to investigate whether initial public offerings (IPO) on Swedish 

marketplaces have created higher returns compared to NASDAQ OMXSPI. The time period 

that is investigated is Q1 2004 to Q2 2009 which consists of both a bear and a bull market. 

The variables that are included are different holding periods and industries. The intention of 

this study is to conclude whether the Swedish marketplaces are effective and if investors 

could have taken advantage of any inefficiency.  

The study is an event study based on a quantitative method. The historical adjusted stock 

prices have been used to calculate the returns through two different methods to assure a high 

level of validity. The calculation methods that have been used are frequently used in modern 

event studies which are the average abnormal return and the buy-and-hold abnormal return.  

The study concludes with significance that if an investor invested in IPOs during the bear 

market on AktieTorget with a buy-and-hold period of three months would have outperformed 

NASDAQ OMXSPI on average by 32.6 percent. For an investor that invested in IPOs during 

the bull market with a buy-and-hold period of three months would have significantly 

outperformed NASDAQ OMXSPI on average by 11.8 percent. For an investor that invested 

in IPOs without taking the market movements into consideration would have significantly 

outperformed NASDAQ OMXSPI on average by 18.2 percent with a buy-and-hold period of 

one month.  

   

 

Keywords: Average abnormal return (AAR), buy-and-hold abnormal return (BHAR), initial 

public offering (IPO), AktieTorget, First North, Alternativa Aktiemarknaden, Nordic MTF, 

NGM, NASDAQ OMXSPI 
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1. Kapitel	  1	  
1.1 Bakgrund	  

1992 antogs en lag som innebar att 1980-talets börsmonopol ersattes av fri etableringsrätt 

samt möjlighet för Finansinspektionen att auktorisera börser i Sverige (www.ne.se). Sedan 

avregleringen av börsmonopolet har det bildats både reglerade och oreglerade marknader i 

Sverige. Idag finns det tre reglerade marknader: NASDAQ OMX Stockholm, Burgundy och 

Nordic Growth Market - Equity (NGM), varav den senaste riktar sig mot mindre bolag. 

Därutöver existerar ett antal oreglerade marknader vars syfte är att möjliggöra handel av 

mindre bolag på samma sätt som på börsen fast med ett enklare regelverk (Finansinspektionen 

2009:10). Exempel på oreglerade marknader är: AktieTorget, First North, Nordic MTF1 och 

Alternativa Aktiemarknaden (Alternativa). I praktiken kan bolagen på alla oreglerade 

marknader, exklusive Alternativa, vara hur små som helst där varken krav på operativ 

historik, tillräckliga finansiella resurser samt ett lägsta marknadsvärde existerar eftersom 

kravens omfattning är upp till varje enskild marknad att självständigt reglera (Grundvall et al., 

2008). 

Uppkomsten av oreglerade marknader har skapat möjligheter för fler bolag att enklare rikta 

nyintroduktioner till enskilda investerare. Nyintroduktioner vid oreglerade marknader är av 

intresse för enskilda investerare eftersom det ofta rör sig om mindre bolag med stora 

potentiella tillväxtmöjligheter som har potential att generera en högre avkastning än 

exempelvis Stockholmsbörsen. Ytterligare en anledning till varför nyintroduktioner kan vara 

av intresse för investerare är att underprissättning är förekommande (Ritter, 1998). Dessutom 

är antalet analytiker och institutionella investerare färre på mindre handelsplatser än på 

Stockholmsbörsen vilket skulle kunna indikera på en lägre grad av genomlysning och såldes 

en lägre grad av effektivitet (Locke & Gupta, 2007). Därmed är det intressant att undersöka 

ifall nyintroduktioner genererat överavkastning gentemot Stockholmsbörsen och ifall detta 

kan utnyttjas av den enskilde investeraren.   

Den primära anledningen till varför bolag genomför en nyintroduktion är att de är i behov av 

expansionskapital för att finansiera sin verksamhet (Grundvall et al., 2008; Locke & Gupta, 

2007). Bolag i behov av expansionskapital kan således välja mellan flera marknader. Valet 

mellan reglerad och oreglerad marknad kan påverkas bland annat av skillnaderna i 

                                                
1 Multilateral Trading Facility 
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listningskraven. Trots skillnader i regelverken bland marknaderna kan i princip alla 

nyintroduktioner handlas genom samma nätmäklare oavsett marknad. Detta medför att 

enskilda investerare kan medverka vid nyintroduktioner av mindre bolag i större utsträckning. 

Nyintroduktioner på reglerade marknader är ett välkänt och undersökt fenomen där en mängd 

olika variabler har undersökts för att kunna analysera deras påverkan på kursutvecklingen. 

Tidpunkten är en variabel som anses ha en inverkan på kursutvecklingen där nyintroduktioner 

är vanligast under en börsuppgång, dock tenderar företag som noteras under en börsnedgång 

att ha högre överlevnadsgrad (Boubakri et al., 2005). En vetenskaplig artikel som behandlar 

överlevnadsgraden och kursutvecklingen på nyintroduktioner föreslår att vidare forskning bör 

studera hur listningskraven påverkar avkastningen (Carpentier & Suret, 2009). Eftersom 

listningskraven kan påverka valet mellan en reglerad och oreglerad marknad samt att vidare 

forskning föreslås på ämnet, finns det underlag för att undersöka avkastningen för 

nyintroduktioner på olika marknader och därigenom eventuellt kunna använda studiens 

resultat som underlag för investeringsstrategier. Ämnet är intressant att undersöka på grund av 

skillnaderna i listningskrav, vilka identifieras i kapitel två, men studien eftersträvar inte att 

förklara deras inverkan på kursutvecklingen utan identifiera den marknad där 

nyintroduktioner har presterat den relativt högsta avkastningen och utifrån detta utforma 

eventuella investeringsstrategier.     

1.2 Problemformulering	  
De tidigare nämnda oreglerade marknaderna är en viktig del av den svenska aktiemarknaden 

eftersom det är ett sätt för mindre bolag att tillgå expansionskapital. De oreglerade 

marknaderna spelar således en viktig funktion. Samtidigt medför enklare regleringar en del 

problem, exempelvis tillåts företagen på vissa handelsplatser själva sätta sin värdering utan att 

en utomstående part är delaktig i värderingsprocessen av bolaget. Dessutom behöver endast 

nyintroduktioner av bolag med ett marknadsvärde högre än en miljon, vars emissioner riktar 

sig till fler än 100 investerare, upprätta prospekt. Exempelvis under 2010 genomgick endast 

30 procent av alla nyemissioner på AktieTorget en prospektetgranskning av 

Finansinspektionen (www.e24.se). 

Ytterligare en aspekt av enklare regelverk är att en garant2 inte alltid är ett krav. I de fall en 

garant inte är delaktig i processen kan det inge lägre förtroende för värderingen, eftersom 

                                                
2 En garant (exempel: investmentbank & fondkommissionär) kan agera rådgivare, prospektsammanställare och 
garanterar att köpa upp alla aktier vid en emission till det satta priset ifall emissionen inte tecknas fullt ut 
(www.americanbanker.com) (www.curmiandpartners.com) 



3 
 

ingen garant garanterar en korrekt värdering, vilket kan leda till en högre osäkerhet kring 

priset3 än på en reglerad marknad. (Boubakri et al., 2005) Dock kan ryktesrollen som en 

garant innehar förflyttas till själva handelsplatsen där handelsplatsen med sitt regelverk och 

godkände av att ta upp bolaget till handel indirekt garanterar att en välmotiverad värdering 

genomförts.  

Detta i kombination med att företagen själva kan genomföra sin egen värdering kan skapa ett 

lägre förtroende för de oreglerade marknaderna. Samtidigt sker genomlysningen och 

bevakning av analytiker och större institutioner i mindre utsträckning (Locke & Gupta, 2007). 

Detta kan leda till möjligheter för investerare att finna underprissatta bolag vilket kan medföra 

att andra aspekter i bolagen inte uppmärksammas i samma utsträckning som på reglerade 

marknader.  

Tidigare forskning i andra länder har påvisat att underprissättning är vanligt vid 

nyintroduktioner vilket styrks av bland annat Jia och Chang (2007) som har påvisat att god 

avkastning kan uppnås genom att investera i nyintroduktioner på kort sikt. Motsatta resultat i 

avkastning visas för investerare med en längre tidhorisont där nyintroduktioner presterat 

sämre (Ritter, 1998). En aspekt som enligt teorin påverkar avkastningen är tidpunkten för 

nyintroduktionen där bolag kan genomföra sin nyintroduktion antingen i en börsuppgång eller 

i en börsnedgång. För ett företag är det mer lönsamt att genomföra en nyintroduktion under en 

börsuppgång eftersom att företaget kan ta mer betalt för sitt bolag genom bland annat högre 

pris-till-eget-kapital (P/EK) multiplar. Dock kan detta medföra en problematik eftersom 

möjligheten att få bra betalt i kombination med den ökade riskvilligheten hos investerarna gör 

att mer riskfyllda bolag utnyttjar denna möjlighet. (Jia & Chang, 2007) Effekten av detta kan 

ha en negativ påverkan på lång sikt då företag som nyintroduceras till höga multiplar tenderar 

till att underprestera. Som diskuterades i bakgrunden tenderar företag som noteras i en 

börsnedgång att ha en högre överlevnadsgrad eftersom de är finansiellt starkare vilket de kan 

signalera genom att inte utnyttja de potentiellt högre multiplarna (Boubakri et al., 2005).   

Därmed är det intressant att undersöka nyintroduktioners avkastning och således eventuellt 

utforma investeringsstrategier.  

 

                                                
3 Introduktionskursen 
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1.3 Syfte	  
Syftet är att identifiera huruvida det existerar en handelsplats där nyintroduktioner har 

genererat högre avkastning i förhållande till Stockholmsbörsen, OMXSPI, under en 

börsuppgång och en börsnedgång och utifrån resultaten utforma eventuella 

investeringsstrategier. Nyintroduktionerna kommer att branschindelas för att identifiera om 

det existerat skillnader i avkastning mellan branscherna på handelsplatserna. För att testa den 

långsiktiga prestationen av nyintroduktioner på handelsplatserna studeras avkastningen vid 

olika tidsintervall.  

1.4 Frågeställningar:	  	  
Studien kommer att besvara följande frågor:	  

F1: Existerar det en handelsplats vars nyintroduktioner har genererat högre avkastning 

med hänsyn tagen till tidpunkten för introduktionen i förhållande till OMXSPIs 

utveckling?  

• Frågeställning har för avsikt att undersöka den genomsnittliga abnormala 

avkastningen (AAR) vid tidsintervallen en månad, tre månader, sex månader, tolv 

månader och 24 månader, i börsuppgång och börsnedgång. Vidare studeras 

avkastningen för hela perioden från första handelsdagen.   

• Frågeställningen har dessutom för avsikt att undersöka den genomsnittliga 

abnormala avkastningen för en buy-and-hold (BHAR) strategi. Tidsintervallen 

som undersöks är en månad, tre månader, sex månader, tolv månader, 24 månader, 

36 månader, i börsuppgång, börsnedgång samt utan hänsyn tagen till tidpunkten 

för nyintroduktionen. 

 

F2: Går det att urskilja huruvida nyintroduktioner i specifika branscher har genererat 

en högre kursutveckling i förhållande till OMXSPI vid olika tidsintervall?  

• Frågeställningen har för avsikt att undersöka ifall det existerar vissa branscher som 

har genererat en högre avkastning i förhållande till andra branscher på 

handelsplatserna.  

De två ovanstående frågeställningarna har för avsikt att besvara syftet och eventuellt resultera 

i olika investeringsstrategier vid signifikanta resultat.  
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1.5 Tidigare	  studier	  
Området nyintroduktioner är välutforskat på reglerade marknader, däremot är antalet studier 

som undersökt nyintroduktioner på mindre svenska handelsplatserna relativt få. En av få 

studier som genomförts är en kandidatuppsats skriven av Eklund et al. (2009) som undersökt 

underprissättning och avkastning mellan 2003 och 2007 på NGM, AktieTorget och First 

North. Kandidatuppsatsen har tagit hänsyn till hur aktiekursutvecklingen påverkats av 

handelsplats, bransch, teckningskurs samt involverandet av en garant i form av en 

fondkommissionär. Avkastningsberäkningarna, för den abnormala avkastningen har beräknats 

med hjälp av ett annat angreppssätt än beräkningarna genomförda i denna studie. 

Beräkningarna i kandidatuppsatsen har genomförts genom att subtrahera den aritmetiska 

avkastningen för en aktie med den aritmetiska avkastningen för Affärsvärldens Generalindex. 

Kandidatuppsatsen visar med deras beräkningar att de undersökta variablerna påverkar 

underprissättning och avkastning på lång sikt i olika utsträckning. Eklund et al. (2009) 

föreslår att vidare studier bör göras på konjunkturens inverkan på kursutvecklingen vid 

nyintroduktioner vilket tas hänsyn till i syftet. 

1.6 Avgränsningar	  
I denna studie behandlas endast svenska handelsplatser som har för avsikt att notera mindre 

bolag. Endast svenska handelsplatser har valts eftersom studien kräver omfattande insamling 

av data samt statistiska analyser, vilket är tidskrävande. Tidsintervallet för studien som valts 

beror främst på att en större del av den data som krävs för att genomföra studien inte existerar 

innan 2004. Avkastningsberäkningarna omfattar därför tidsintervallet 2004-01-01 till 2011-

01-31. Tidsintervallet innefattar en börsuppgång och en börsnedgång vilket har möjliggjort 

analyser av nyintroduktioner för en konjunkturcykel.  

1.7 Disposition	  
• Kapitel två består av referensramen som presenterar en grundläggande förståelse i 

form av en beskrivning av de handelsplatser som ingår i uppsatsen samt belyser 

rådande regelverk på varje enskild handelsplats.  

• Kapitel tre består av relevanta teorier inom ämnet nyintroduktioner samt belyser 

vedertagna mönster kring nyintroduktioner på olika marknader.  

• Kapitel fyra beskriver tillvägagångssättet för framtagning av den data som används i 

studien samt ämnar  att förklara på vilka sätt datan har bearbetats. Detta innefattar de 
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genomförda t-tester uppdelade i två delar, del I och del II, samt justeringar och 

avgränsningar som har genomförts. 

• Kapitel fem avser att presentera de resultat som har framkommit i studien. Datan är 

uppdelad i två delar, del I och del II. Datan presenteras i tabeller och i de fall där 

tydliga mönster går att urskilja belyses dessa. 

• Kapitel sex diskuterar den presenterade datan i kapitel fem samt analyserar intressanta 

mönster.  

• Kapitel sju har för avsikt att besvara frågeställningarna och lyfta fram väsentliga delar 

från analysen. Här ges förslag till vidare studier.  
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Reglerade marknader Handelsplattformar Värdepappersbolag
Nasdaq OMX Stockholm First North Thenberg & Kinde

NGM-Equity Nordic MTF Alternativa aktiemarknaden
Burgundy AktieTorget

2. Referensram	  –	  Reglerade	  och	  oreglerade	  marknader	  
I vetenskapliga artiklar används begreppet initial public offering (IPO) vilket syftar till att för 

första gången publikt erbjuda investerare att handla företagets aktier oavsett om företaget 

väljer att göra det genom en börs eller en oreglerad marknad. Genomgående i den här studien 

kommer ordet nyintroduktion att användas som synonym till IPO. Studien är inriktad på att 

studera nyintroduktioners historiska avkastning på de olika handelsplatserna, NGM, First 

North, Nordic MTF, AktieTorget och Alternativa. För att genomföra denna studie har en 

mindre börs samt fyra andra handelsplatser studerats och de stora skillnaderna som råder 

mellan dessa är regelverken. Alla bolag som är noterade på de ovanstående diskuterade 

handelsplatserna kan handlas genom en nätmäklare förutom bolag noterade på Alternativa.  

 

 

	  

2.1 Reglerade	  marknader	  
En reglerad marknad bedrivs av ett företag som har tillstånd från Finansinspektionen att 

bedriva handel med värdepapper. De reglerade marknaderna står under ett strängare regelverk 

än de övriga handelsplatserna och dessa regler är framtagna för att skydda investerare, bland 

annat genom att säkerställa att handeln och prissättningen fungerar väl. En reglerad marknad 

är samma sak som en börs. (www.fi.se) 

2.2 Oreglerade	  marknader	  
Andra typer av marknader där aktiehandel sker benämns som oreglerade marknader. Det som 

karaktäriserar dessa marknader är ett enklare regelverk. Handelsplattformar och 

värdepappersbolag är exempel på oreglerade marknader.   

2.2.1 Handelsplattformar	  och	  värdepappersbolag	  

En MTF4, eller en handelsplattform som benämningen är på svenska, är en enklare form av 

handelsplats för värdepapper som följer under ett enklare regelverk än de värdepapper som 

handlas på en reglerad marknad. (www.fi.se) 

                                                
4 Multilateral Trading Facility 
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Ett värdepappersbolag som organiserar handel med aktier är skyldig att ha en 

marknadsövervakningsfunktion men i övrigt finns inga krav på löpande information från 

bolagen eller krav på kursinformation. (www.fi.se) 

2.3 Prospekt	  
Ett prospekt är ett dokument som ska upprättas när överlåtbara värdepapper erbjuds till 

allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad. Prospektet ska lämnas till 

Finansinspektionen för granskning och godkännande. (www.fi.se) Dock behövs inte ett 

prospekt upprättas om företaget vänder sig till färre än 100 investerare (Finansinspektionens 

2009:09 nr. 2) samt om bolaget under en tolv månadersperiod erbjuder aktier för mindre än en 

miljon euro (Finansinspektionen 2009:10).  

2.4 Handelsplatser	  
Nedan följer en kort beskrivning av varje handelsplats vars nyintroduktioner kommer att 

analyseras i rapporten. För specifika regler hänvisas till bilaga 1.  

2.4.1 Nordic	  Growth	  Market-‐Equity	  	  

NGM är en reglerad marknad som uppfyller kraven för att vara en börs (Finansinspektionen 

2009:10) Skillnaden mellan NASDAQ OMX Stockholm och NGM är bland annat enklare 

regelverk för noteringar, exempelvis krävs inte en dokumenterad vinstintjäningsförmåga 

(Grundvall et al., 2008). Skillnaden mellan nedanstående oreglerade marknader och NGM är 

att auktoriseringen av Finansinspektionen möjliggör investeringar för stiftelser och utländska 

investerare med placeringsförbehåll att fritt investera i NGM-noterade bolag (www.ngm.se) 

vilket i sin tur skapar en högre genomlysning av bolagen.  

NGMs	  listningskrav	  
Historik: Ingen dokumenterad vinstintjäning krävs 

Antal ägare före noteringen 300 st 

Kapitalandel i allmän ägo 10 procent 

Marknadsvärde Inget lägsta marknadsvärde 

Prospekt Prospekt krävs 

Övrigt Noteringsavtal, legal granskning och börsrevisor 
Figur 1: NGMs listningskrav 

 

2.4.2 First	  North	  

NASDAQ OMX driver First North som är en oreglerad marknad. Enligt Finansinspektionen 

är den riktiga definitionen för First North en handelsplattform (Finansinspektionen 2009:10). 



9 
 

First North tillhandahåller infrastruktur för handel och distribution av aktieinformation. Vad 

som utmärker First North är kravet på att en Certified Adviser (rådgivare) ska vara delaktig i 

nyintroduktionsprocessen.  Rådgivaren har i sin tur ett kontrakt med First North och ett med 

bolaget i fråga. Detta för att rådgivaren skall säkerställa att bolagen uppfyller de krav som 

ställts samt övervaka och rapportera regelbrott till handelsplattformen. 

(www.nasdaqomxnordic.com) 

First	  Norths	  listningskrav	  
Historik Ingen dokumenterad vinstintjäning krävs 
Antal ägare före 
noteringen Tillräckligt antal aktieägare och minst 10 procent av aktierna  

  i allmän ägo, eller en tilldelad likviditetsgarant 

Marknadsvärde Inget lägsta marknadsvärde 

Prospekt Prospekt krävs endast när värdepapper erbjuds till allmänheten5 

Övrigt Avtal med Certified Adviser krävs 
Figur 2: First Norths listningskrav 

 

2.4.3 Nordic-‐MTF	  	  

Nordic MTF drivs av NGM men är inte en börs utan en handelsplattform enligt 

Finansinspektionens definitioner (Finansinspektionen 2009:10). Detta är en ”plattform för 

små och medelstora entreprenörsdrivna tillväxtbolag som vill låta sin aktie handlas i en 

publik, elektronisk miljö” (www.nordicmtf.se).  

Nordic	  MTFs	  listningskrav	  
Historik Ingen dokumenterad vinstintjäning krävs 

Antal ägare före noteringen Tillräckligt antal aktieägare och minst   

  10 procent av aktierna i allmän ägo 

Marknadsvärde Inget lägsta marknadsvärde 

Prospekt Informationsdokument krävs alltid men prospekt krävs  

	  	   endast när värdepapper erbjuds till allmänheten 

Övrigt Avtal om upptagande till handel 
Figur 3: Nordic MTFs listningskrav 

 

 

2.4.4 AktieTorget	  	  

AktieTorget är inte en reglerad marknad utan är enligt Finansinspektionens definition en 

handelsplattform (Finansinspektionen 2009:10). Fokus ligger på att bistå utvecklingsbara 

                                                
5 Prospekt behöver ej upprättas om företaget vänder sig till färre än 100 investerare 
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entreprenörsledda företag att tillgå expansionskapital. Sedan november 2007 innehar 

AktieTorget Finansinspektionens tillstånd att bedriva värdepappersrörelse 

(www.AktieTorget.se). Vad som bör nämnas är att ingen legal granskning är ett krav på 

AktieTorget (Grundvall et al., 2008 ).  

AktieTorgets	  listningskrav	  
Historik: Ingen dokumenterad vinstintjäning krävs 

Antal ägare före noteringen 200 st 

Kapitalandel i allmän ägo 10 procent 

Marknadsvärde Inget lägsta marknadsvärde krävs,  

  dock krävs 2 Mkr i eget kapital 

Prospekt Anslutningsdokument krävs alltid men prospekt krävs  

  endast när värdepapper erbjuds till allmänheten 

Övrigt Anslutningsavtal 
Figur 4: AktieTorgets listningskrav 

 

2.4.5 Alternativa	  aktiemarknaden	  

Alternativa skiljer sig på olika sätt från de tidigare nämnda marknadsplatserna. Alternativa 

organiserar handel i onoterade bolag sedan 2003 och är enligt Finansinspektionens definition 

ett värdepappersbolag.(www.alternativa.se; Finansinspektionen 2009:10) Vad som är 

gemensamt för alla tidigare nämnda handelsplatser är att de erbjuder handel på samma sätt 

som på de reglerade marknaderna, exempelvis samma öppettider och samma antal 

handelsdagar. Vad som bland annat gör Alternativa speciellt är att bolagen inte kan handlas 

genom exempelvis nätmäklare som Avanza bank, utan att både sälj och köporder läggs direkt 

på Alternativas hemsida, via telefon eller e-post samt att matchande order innebär en 

aktiehandel. Handel sker oftast från onsdag till måndag med ungefär fyra veckors mellanrum, 

samt stängd handel under juli månad. (www.alternativa.se) 

Alternativa	  Aktiemarknadens	  listningskrav	  
Historik: Minst 2 års historik 

Antal ägare före noteringen 100 st alt färre om minst  

	  	   2 ägare agerar likviditetsstöd 

Kapitalandel i allmän ägo 10 procent 

Marknadsvärde 10 Mkr 

Prospekt Inget prospekt krävs 

Övrigt   
Figur 5: Alternativas listningskrav 
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3. Teoretisk	  referensram	  
Beteendemönster för nyintroduktioner på olika marknader studeras av bland annat Jay R 

Ritter (1991), som i sin artikel har analyserat den långsiktiga prestationen av nyintroduktioner 

mellan åren 1975 och 1984. Forskningen kompletteras senare av bland annat Narjess 

Boubakri et al. (2005) som i sin artikel gör en djupare studie på den kanadensiska marknaden 

som har en stor andel små och medelstora bolag med ett koncentrerat ägarskap och enklare 

regelverk (Carpentier & Suret, 2007). De svenska oreglerade marknaderna, som genom det 

enklare regelverket skapar möjlighet för nyintroduktioner av mindre bolag, påminner i viss 

utsträckning om den kanadensiska aktiemarknaden.  

3.1 Gemensamma	  variabler	  
Det som framgår i studier av Ritter (1991) och Boubakri et al. (2005) är att när den 

långsiktiga avkastningen analyseras blir det intressant att ta hänsyn till gemensamma drag hos 

bolagen. De gemensamma dragen kan ha en påverkande effekt på den långsiktiga 

avkastningen, exempelvis om bolagen har en liknande profil.  

3.1.1 Tidpunkt	  för	  introduktion	  

Det framgår i studien av Boubakri et al. (2005) att tidpunkten för nyintroduktioner på den 

kanadensiska marknaden påverkas av marknadsläget eftersom under börsuppgångar är det 

möjligt att erhålla mer betalt för det egna kapitalet till följd av att bolagen kan introduceras till 

högre multiplar än under börsnedgångar. Samtidigt framgår det i studier att mindre bolag, som 

nyintroduceras till höga P/EK-multiplar, tenderar att ha en nominell avkastning nära noll över 

en period på fem år (Jia & Chang, 2007). Detta framgick tydligt under IT-boomen 2001 då 

många företag valde att nyintroduceras. Boubakri et al. (2005) hävdar dock att mer riskfyllda 

bolag väljer att utnyttja möjligheten att införskaffa kapital till en lägre kostnad vilket leder till 

att nyintroduktioner som sker vid börsuppgångar tenderar till att ha en lägre överlevnadsgrad 

på längre sikt (Jia & Chang, 2007). Det framgår dock inte av tidigare studier huruvida 

fenomenet gäller för mindre bolag, därav kommer nyintroduktioner på mindre marknader att 

undersökas i en börsuppgång och en börsnedgång eftersom tidpunkten även kan ha en 

inverkan på kursutvecklingen vid nyintroduktioner.  

3.1.2 Branschtillhörighet	  

Det är inte endast tidpunkten för nyintroduktionen som har en påverkande effekt på 

kursutvecklingen utan även företagsspecifika egenskaper där bland annat branschtillhörighet 

har visat sig vara en påverkande variabel. Med bevis från den kanadensiska aktiemarknaden 
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finns det tydliga exempel på branscher som har presterat en bättre kursutveckling än andra. 

Företag inom olja & gas, finans, försäkrings samt fastighetsbranschen har visat sig ha en 

högre överlevnadsgrad vilket bland annat förklaras av en hög M&A-aktivitet6 under den 

studerande tidpunkten. Boubakri et al. (2005) hänvisar i sin artikel till Hensler et al. som i sin 

forskning på nyintroduktioner konstaterat att företag inom data, grossisthandel, restaurang och 

flygbranschen har en tendens att ha en kortare överlevnadsperiod, dock gäller det motsatta för 

företag inom läkemedelsindustrin. I artikeln av Ritter (1991)  framgår det att nyintroduktioner 

av finansiella institutioner samt att olja & gas och teknologiska bolag underpresterat. Vid 

genomgången av studien skriven av Boubakri et al. (2005) som sträcker sig över en femårig 

period, från första nyintroduktionsdagen, visar det sig exempelvis att 54,55 procent av 

bolagen inom fastighetsbranschen överlevt jämfört med gruvbolag som har en 

överlevnadsgrad på 88,61 procent. Allmänt kan sägas att överlevnadsgraden tenderade att 

vara högre i de industrier där ett stort antal företag genomfört nyintroduktioner, undantaget 

olja- och gasindustrin, som är den största industrin som underpresterat (Boubakri et al., 2005). 

3.1.3 Involverade	  parter	  

Studier visar på att i de fall där riskkapitalbolag finns involverade är överlevnadsgraden vid 

nyintroduktioner högre eftersom dessa ser till att företagen investerar mer i forskning och 

utveckling, skapar ett större intresse hos institutionella investerare samt attraherar kända 

investmentbanker och får fler analytiker att följa bolagen. Detsamma gäller kända 

investmentbankers involvering vid nyintroduktioner som även visat sig ha en positiv inverkan 

där deras ageranden, som garanter, blir ett slags bevis på att det är en bra investering 

(Boubakri et al., 2005). Eftersom de svenska marknaderna som undersöks i denna studie 

skiljer sig på olika sätt från de större reglerade marknaderna är det intressant att ta hänsyn till 

huruvida investmentbankers roll kan substitueras på något annat sätt, till exempel genom att 

rollen förflyttas till handelsplatserna i de fall där varken riskkapitalbolag eller 

investmentbanker är involverade i processen.  

De marknader som kommer att undersökas riktar sig till mindre bolag som oftast är relativt 

unga, där bland annat forskning av Boubakri et al. (2005) visar på att åldern kan ses om en 

förklarande variabel till överlevnadsgraden och således risken. Studier visar på att äldre 

företag presterar bättre efter en nyintroduktion än yngre företag samt processen att misslyckas 

är längre för större bolag.  

                                                
6 Mergers and acquisitions (Uppköp och förvärv)  
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3.2 Företagsvärdering	   	  
Värdering av företag kan ske på flera olika sätt där relativvärdering och DCF7-värdering är de 

vanligaste modellerna. Damodaran (2002) hävdar att företag som nyintroduceras med en 

DCF-värdering blir mer korrekt värderade än de övriga eftersom modellen bygger på 

företagets egna tillväxtsiffror och kassaflöden. Ritter (1998) hävdar att eftersom 

nyintroduktioner ofta görs av mindre bolag används sällan historisk data för att prognostisera 

framtida kassaflöden vilket gör att den initiala värderingen av företaget bygger på 

relativvärdering, det vill säga hur marknaden värderar jämförbara företag. Detta betyder att 

även om DCF-värderingen är den mest korrekta värderingen kan det vara svårt att genomföra 

en sådan typ av värdering på dessa företag. Tidigare i problemformuleringen diskuterades 

problematiken kring att företagen själva tillåts sätta sin egen värdering och kopplas detta ihop 

med att företagsvärdering är subjektiv och komplex finns det stora utrymmen för en eventuell 

mindre korrekt värdering. Dessutom påverkas relativvärderingen i en större utsträckning av 

det rådande marknadsläget vilket medför att introduktionskursen kan bli högre när marknaden 

är i en börsuppgång till skillnad från DCF-värderingen som bygger på mer fundamentala 

variabler (Damodaran, 2002).  

3.3 Underprissättning	  
Det finns ett antal studier som behandlar varför underprissättning är vanligt vid en 

nyintroduktion, och vilken inverkan det får på både på kort- och lång sikt. På kort sikt visar 

studierna att investerarna kan få en god avkastning på grund av att aktierna är underprissatta 

men på lång sikt påvisas motsatta resultat. Ritter (1998) visar i en studie där den årliga 

genomsnittsavkastningen för nyintroduktioner var 5,2 procent lägre än för jämförbara företag 

som inte genomfört en nyintroduktion. Jia och Chang (2007) drar samma slutsats som Ritter 

(1998), det vill säga att nyintroduktioner signifikant underpresterar tre till fem år efter 

introduktionen jämfört med motsvarande företag som inte genomfört en nyintroduktion. 

Nedan följer tre relevanta teorier kring underprissättning som återkommande används i 

tidigare studier.  

3.3.1 Vinnarens	  förbannelse8	  	  

Vinnarens förbannelse grundar sig i att investerare är mer eller mindre välinformerade om 

företaget vid en nyintroduktion och de investerare som är mindre informerade kommer att ta 

                                                
7 Discounted Cash Flow 
8 Winner’s curse 
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sämre beslut. Om en välinformerad investerare köper aktien när den är underprissatt kommer 

ett efterfrågeöverskott skapas vilket leder till att den mindre informerade investeraren står 

inför vinnarens förbannelse. Om de mindre informerade investerare lyckas köpa alla aktier 

innebär det att ingen annan investerare vill ha aktierna till det priset. Trots vinnarens 

förbannelse fortsätter de mindre informerade investerarna att köpa aktier i nyintroduktioner 

eftersom att nyintroduktioner i genomsnitt är underprissatta och därigenom skapar en hög 

initial avkastning. (Ritter, 1998)   

3.3.2 Följa	  John-‐effekten9	  

När investerare inte bara tar hänsyn till sin egen information utan även tar hänsyn till hur 

andra investerare agerar kan en så kallad följa John-effekt utvecklas. Det innebär att även om 

en investerare har fördelaktig information om företaget väljer den att inte handla på 

informationen eftersom att ingen annan har handlat i aktien. (Ritter, 1998)   

3.3.3 Signaleringseffekten10	  

Att medvetet underprissätta nyintroduktioner är en vedertagen metod som diskuteras i flera 

artiklar där stabila företag kan signalera en stabilitet genom att underprissätta (Boubakri et al., 

2005).  Genom att underprissätta nyintroduktionen sänds en signal till investerare att de 

genomfört ett bra köp. Dessutom är underprissättning fördelaktigt för företaget och dess 

insiders eftersom de vid ett senare tillfälle kan sälja sina aktier och erhålla en större vinst än 

vad de annars hade kunnat göra. (Ritter, 1998) Detta gör även att investerare inte kommer att 

ifrågasätta den genomförda due diligencen11 (Li & Masulis, 2004). En annan teori som styrker 

signaleringseffekten är impresario hypothesis som argumenterar för att investmentbankerna 

medvetet underprissätter nyintroduktioner för att skapa en bild av ett efterfrågeöverskott 

(Ritter, 1998).	  

	   	  

                                                
9 The bandwagen effect 
10 The signaling effect 
11 Due diligence: en företagsbesiktning, görs vid företagstransaktioner där den kan vara av både rättslig – och 
finansiell karaktär. (Sevenius, 2000) 



15 
 

4. Metod	  
För att uppnå uppsatsen syfte, att identifiera huruvida det existerar en handelsplats där 

nyintroduktioner har genererat högre avkastning i förhållande till Stockholmsbörsen, 

OMXSPI, är denna studie en fortsättning på vad som tidigare har skrivits inom ämnet 

nyintroduktioner. Studien utgår från ett deduktivt arbetssätt där empirin har analyserats och 

slutsatser har dragits från den befintliga teorin på området nyintroduktioner. Studien är i sin 

utformning en eventstudie där utgångspunkten är att studera nyintroduktioners kursutveckling 

mellan Q1 2004 och Q2 2009 på handelsplatserna NGM, AktieTorget, First North, Nordic 

MTF och Alternativa. I studien används en kvantitativ metod och med hjälp av programmen 

Excel och E-views har data kunnat bearbetas och analyseras.  

Studien är uppdelad i två tidsperioder där Q1 2004 till Q3 2007 representerar börsuppgången 

och Q3 2007 till Q2 2009 representerar börsnedgången. Motivet till dessa tidsperioder är att 

tidigare studier på nyintroduktioner föreslår att konjunkturens inverkan bör tas hänsyn till.    

Sedermera är studien uppdelad i två delar där genomförandet av beräkningarna skiljer sig åt. 

Del I behandlar den genomsnittliga abnormala avkastningen (AAR) beräknad på 

kursförändringen varje månad. Del II behandlar den genomsnittliga abnormala avkastningen 

beräknad utifrån en buy-and-hold strategi (BHAR). Anledningen till denna uppdelning är att 

del I inte uppnådde en godtycklig statistisk signifikans vilket innebar att genomförandet av 

studien behövde revideras för att undersöka om statistisk signifikans kunde uppnås genom ett 

annorlunda beräkningssätt av avkastningarna. Eftersom del II är en revidernig av första delens 

icke signifikanta resultat har det medfört att branschindelningen med BHAR-beräkningar 

behövts exkluderas på grund av tidsbrist.   

4.1 Insamling	  och	  urval	  av	  data	  
Dataunderlaget för studien består av sekundärdata inhämtad från flera källor. Nedan redogörs 

i detalj varifrån datan härstammar för varje enskild handelsplats samt studiens 

tillvägagångssätt. Eftersom en stor del av studien genomförs på oreglerade marknader är 

tillgången till datan i vissa fall begränsad eller svåråtkomlig. I första hand har Thomson 

Reuters 3000Xtra (Reuters) använts för inhämtning av data, i de fall där data inte varit 

tillgänglig har den justerade dagsdatan inhämtats från respektive hemsida för varje 

handelsplats, samt i de fall där företag har gått i konkurs eller avnoterats har data inhämtats 

från Thomson Reuters Datastream (Datastream).  
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4.1.1 Nordic	  Growth	  Market	  

De historiska aktiekurserna finns tillgängliga via NGMs hemsida, det framgår dock inte 

huruvida dessa kurser är korrigerade eller inte. Dessutom är kurserna inte exporterbara till 

Excel vilket gör att de inte är användbara. Därför har all data för NGM inhämtats från Reuters 

och Datastream. 

I urvalet av de företag som är listade på NGM valdes enbart aktier ut och således har 

konvertibler som funnits tillgängliga för handel uteslutits. Initialt inhämtades enbart kurser för 

bolag som är listade på NGM idag, vilka hämtades från Reuters. De kurser som inhämtats är 

dagliga justerade stängningskurser sedan introduktionsdagen. I ett senare skede kontaktades 

NGM som tillhandahöll information om listförändringar via deras hemsida (www.ngm.se) 

Genom detta erhölls bolag som blivit avlistade under studiens tidsperiod och därmed blev 

antalet bolag för analys fler. Tillsammans med Skatteverkets information om aktiehistorik 

kunde avlistningsdatumen för bolagen fastställas (www.skatteverket.se). Flera av dessa bolag 

som avnoterats från NGM finns idag noterade på någon annan lista och för dessa användes 

Reuters för att finna de historiska aktiekurserna. För de bolag som idag är avlistade från 

NGM, och inte är möjliga att handla via någon annan handelsplats har Datastream använts för 

att finna de historiska kurserna vilket gäller för bolag som antingen gått i konkurs alternativt 

inte längre är publika. Ett antal bolag gick dock ej att härleda varken via Skatteverket eller via 

Datastream och har därmed exkluderats ur studien. Antalet nyintroduktioner på NGM i 

studien är totalt elva stycken. En fördelning av totala antalet nyintroduktioner och antal 

nyintroduktioner i studien mellan handelsplatserna finns presenterad under avsnittet 4.6.   

4.1.2 Nordic	  MTF	  

Eftersom Nordic MTF ägs av NGM (www.aktiespararna.se) har de historiska kurserna 

inhämtats på exakt samma sätt som för NGM. Initialt inhämtades enbart historisk data för 

bolag som är noterade idag med hjälp av Reuters. Med hjälp av den lista som NGM 

tillhandahöll om listförändringar kunde fler bolag inkluderas genom att använda Datastream 

för att finna de historiska kurserna. Skatteverkets information kring aktiehistorik har 

kompletterat den ovanstående informationen för att finna exakta datum för nyintroduktioner 

samt avlistningar. Antalet nyintroduktioner i studien är 19 stycken.  

4.1.3 AktieTorget	  

För AktieTorget inhämtades de korrigerade aktiekurserna via AktieTorgets hemsida. Fördelen 

med att använda AktieTorgets hemsida var att de tillhandahöll historiska kurser för företag 
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som tidigare varit listade. Ronny Westman12 tillhandahöll en Excelfil innehållande 

information om alla nyintroduktioners introduktionsdatum och introduktionskurser för 

AktieTorget. På så sätt kunde historiska kurser för alla bolag som varit noterade sedan 2004 

inhämtas i kronologisk ordning och sammanställas i en Excelfil. När all data var insamlad 

togs ytterligare en kontakt med Ronny Westman för att säkerställa vilka företag som var 

nyintroduktioner alternativt listbyten.  Antalet nyintroduktioner i studien är 83 stycken.   

4.1.4 First	  North	  

Initialt togs kontakt med ansvariga för marknadsplatsen, som hänvisade till data som fanns på 

hemsidan. First North har på deras hemsida under fliken ”Corporate actions” information om 

listningar, namnbyten samt avlistningar från år 2004 (www.nasdaqomxnordic.com). Därmed 

blev det möjligt att härleda varje enskilt bolag och dess aktiekurser. Korrigerade historiska 

dagskurser för varje enskilt bolag som fortfarande finns på handelsplatsen inhämtades via 

hemsidan och sammanställdes i ett Excel-dokument. Därefter skedde kompletteringar från 

Reuters för de bolag som har bytt handelsplats samt för de bolag som i dagsläget inte existerar 

eller inte är publika har data inhämtats från Datastream. Antalet nyintroduktioner i studien är 

50 stycken.   

4.1.5 Alternativa	  Aktiemarknaden	  

En kontakt togs med Alternativa som genom Viktor Helbrink13 tillhandahöll en Excelfil 

innehållande månadsdata för listade och avlistade bolag från och med år 2004. Denna Excelfil 

innehöll stängningskurser för varje enskilt bolag. Efter ytterligare en kontakt med Alternativa 

bekräftades hypotesen att bolagen i Excelfilen kan klassas som nyintroduktioner. Ett antal 

bolag i den tillhandahållna Excelfilen har exkluderats ur studien eftersom dessa 

nyintroducerats efter tidsperiodens slut. Antalet nyintroduktioner i studien är 40 stycken.   

4.2 Val	  av	  jämförelseindex	  
Eftersom datan analyseras mot ett jämförelseindex har det varit essentiellt att finna ett 

lämpligt jämförelseindex som speglar marknaden och konjunkturen, det vill säga 

börsuppgångar och börsnedgångar. Handelsplatserna tillhandahåller egna index, AktieTorget 

Index, Nordic Growth Market Index, Index för Alternativa Aktiemarknaden och First North 

All-Share EUR. Dessa index valdes dock att exkluderas eftersom en jämförelse mellan 

handelsplatserna blir skev ifall jämförelsen mellan handelsplatserna görs mot 

                                                
12 Arbetar med listning och marknadsövervakning 
13 Manager Aktiehandel 
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handelsplatsernas egna index. Anledningen till detta är att dessa index innehåller endast bolag 

noterade på respektive handelsplats och en jämförelse blir därmed felaktig. Dessa index består 

dessutom av mindre bolag som tenderar att ha lägre likviditet (www.e24.se) samt högre 

volatilitet (www.va.se), vilket gör att jämförelsen blir inkorrekt. För att besvara syftet, 

huruvida det existerar en handelsplats där nyintroduktioner har genererat högre avkastning i 

förhållande till Stockholmsbörsen valdes NASDAQ OMXSPI eftersom detta index 

återspeglar den svenska börsens upp- och nedgångar, eftersom indexet består av alla bolag på 

Stockholmsbörsen.  

4.3 Justering	  av	  data	  
Gemensamt för alla handelsplatser är att datan som inhämtats är justerad dagsdata från första 

introduktionsdagen på nyintroduktioner på respektive handelsplats mellan 2004-01-01 och 

2011-01-31. En företeckning över företagshändelser för varje handelsplats har noga 

undersökts och alla nyintroduktioner har identifierats för varje enskild handelsplats. Däremot 

har det funnits bolag vars tidigare aktiekurser inte har gått att härleda och dessa har 

exkluderats från materialet. För att kunna besvara frågeställningarna har listbyten och bolag 

som tidigare varit tillgängliga för allmänheten exkluderats, detta efter kontroll mot 

Skatteverkets hemsida (www.skatteverket.se). Bolag som introducerats under andra perioder 

än vad avgränsningarna tillåter har exkluderats från urvalet.  

Den inhämtade dagsdatan har konverterats till månadsdata där sista dagen i månaden använts 

för att representera månaden. Stängningskursen för första handelsdagen har använts istället 

för introduktionskursen som det första värdet i serien. Därefter består dataserien för varje 

bolag av stängningskursen sista handelsdagen varje månad fram till och med 2011-01-31 

alternativt tills bolaget avlistats. Det finns två anledningar till att insamlingen först bestod av 

dagsdata som sedan konverterades till månadsdata. Delvis finns inte månadsdata tillgänglig 

från vissa handelsplatser men den främsta anledningen är att datan härstammar från 

handelsplatser med periodvis låg likviditet och delvis ingen handel. Därför har dagar utan 

handel fyllts i med förgående dags stängningskurser för att senare kunna konverteras och 

användas som månadsdata. Intervallet på månadsdata är korrigerat efter de datum som 

Reuters visar.  

Noteras bör att avkastningarna på alla nyintroduktioner är beräknade från första 

handelsdagens stängningskurser. Detta av flera anledningar, dels finns det inte tillgänglig data 

för alla bolag och dess introduktionskurser vilket beror på att nyintroduktioner kan 
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genomföras genom exempelvis avknoppningar där ingen introduktionskurs presenteras. För 

att åstadkomma konsekvens i studien har första handelsdagens stängningskurser valts, 

eftersom dessa är tillgängliga oavsett formen på nyintroduktionen. Dessutom framgår det att 

samma metod används i tidigare publicerade studier av bland annat Ritter (1991) som 

beräknar avkastningen på detta sätt. Vidare är det större sannolikhet att stängningskursen efter 

första handelsdagen återger ett pris som är korrigerat av marknaden vilket bör vara ett mer 

korrekt värde med avseende på den eventuella underprissättningen som kan förekomma i 

samband med nyintroduktioner.  

4.4 Branschindelning	  
Som tidigare diskuterats har uppsatsen för avsikt att undersöka huruvida branschtillhörigheten 

har haft en inverkan på kursutvecklingen. Den branschindelning som använts är ursprungligen 

från Dagens Industri men har kompletterats med branschen kraftförsörjning från AktieTorgets 

branschindelning (www.di.se; www.AktieTorget.se). För handelsplatserna AktieTorget och 

First North tillhandahålls fullständiga branschindelningar enligt tabellen. För NGM och 

Nordic MTF var ett antal bolag branschindelade varpå de resterande delades in manuellt 

enligt nedanstående beskrivningar. Samtliga bolag på Alternativa branschindelades manuellt.  

 

Figur 6: Branschbeskrivning 

4.5 Avgränsningar	  

4.5.1 Handelsplatser	  

I urvalsprocessen av handelsplatser var ett av grundkriterierna att handelsplatserna skulle vara 

snarlika i den aspekten att de riktar sig mot mindre bolag. Webbplatser som tillhandahåller 

mötesplatser exkluderades eftersom ingen handel sker utan de endast hänvisar till andra 

aktörer, exempelvis Mangold Fondkommission (www.bequoted.se).  
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4.5.2 Tidsperiod	  

Studien beaktar två tidsperioder, en börsuppgång och börsnedgång i enlighet med 

nedanstående graf som visar utvecklingen för OMXSPI. Perioden Q1 2004 till Q3 2007 

representerar börsuppgången och perioden Q3 2007 till Q2 2009 representerar 

börsnedgången. Anledningen till att studiens utgår utifrån året 2004 beror på att data innan 

denna period är svåråtkomlig eller obefintlig. Ytterligare en anledning är att ett antal 

handelsplatser ej existerade innan tidsperioden samt att vissa handelsplatser inte kan 

tillhandahålla information om företagen som listats innan 2003.  

Figur 7:Tidsperioden som används i studien 
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4.6 Bortfall	  
I de fall där det varit tvetydligt huruvida nyintroduktionen verkligen varit en nyintroduktion 

har detta kontrollerats mot skattverkets hemsida. De nyintroduktioner som inte kunnat 

bekräftas av skatteverket har exkluderats ur studien och klassats som bortfall. 

Nedan presenteras det totala antalet nyintroduktioner på respektive handelsplats samt det 

totala antalet nyintroduktioner i studien på respektive handelsplats.  

 

Figur 8: Antalet nyintroduktioner i studien 

 

4.7 Kritik	  mot	  datainsamling	  	  
Kritik mot studien kan riktas mot vart de historiska kurserna har inhämtats. För NGM, Nordic 

MTF och First North har data inhämtats från Reuters för de bolag som finns kvar idag och för 

avlistade bolag som inte existerar idag har Datastream använts. Detta innebär att 

datainsamlingen härstammar från både Reuters och Datastream. Datastream presenterar 

aktiekurser för alla sju dagar i veckan till skillnad från Retuers som endast inkluderar 

handelsdagar. Konsekvensen av detta blir att dataserierna behöver justeras för att 

överensstämma med varandra. Genom att utgå utifrån de datum som Retuers använder och 

sammanlänka dessa med Datastream har identiska tidsserier uppnåtts för all data. Eftersom 

den största andelen data härstammar från Reuters har det varit logiskt att anpassa de övriga 

tidserierna efter de datum Reuters använder sig av. För AktieTorget och Alternativa har 

handelsplatsernas egna hemsidor använts. Aktiekurserna bör vara identiska oavsett varifrån de 

härstammar, den kritiska aspekten är att kurserna är korrigerade. I studien använts konsekvent 

korrigerade aktiekurser för att jämförelser skall kunna vara möjliga. Anledningen till att 

AktieTorgets kurser inhämtats via deras hemsida är att information är begränsad för vissa 

bolag i Reuters. Därför beslutades för att uppnå konsekvens i studien att all data skulle 

inhämtas från AktieTorgets hemsida.  

Handeln i ett antal aktier i studien är illikvid vilket gör att tomrum i datan uppstår då ingen 

kursförändring under dagen har skett. Detta har lösts genom att tomrummen har fyllts i med 
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den föregående dagens stäningskurs. Detta har gjorts för att sedermera kunna genomföra 

statistiska undersökningar på den insamlade datan. Då detta är gjort manuellt finns det alltid 

en risk för att fel kurs kan ha valts. Det finns dessutom alltid risk för att fel har begåtts när 

datan har flyttats mellan olika dokument, samt vid inrhämtning från diverse sidor då detta har 

genomförts manuellt.  

Specifikt för First North, under fliken ”Corporate actions” på hemsidan, läggs information in 

av First North, vilket innebär att det inte går att kontrollera, dessutom kan misstag göras när 

informationen läggs in. Detta skulle kunna innebära att något eller några företag har felaktiga 

noteringar. Dock är detta inget unikt för First North utan dessa misstag kan återfinnas på alla 

handelsplatser.  

4.8 Test	  av	  medelvärdet	  del	  I	  

4.8.1 Avkastningsberäkning	  

I bearbetandet av data i denna studie finns många likheter med en publicerad artikel av Locke 

och Gupta (2007), som har undersökt avkastningen på nyintroduktioner i Nya Zeeland med 

hjälp av t-test.   

Eftersom studien studerar en längre tidsperiod är det av intresse att studera den geometriska 

avkastningen och därför har avkastningen logaritmerats (Damodaran, 2002). Den procentuella 

avkastningen för varje enskild aktie har logaritmerats genom att priset vid tidpunkten t 

divideras med priset vid tidpunkten t-1. För aktie i blir den procentuella avkastningen som 

följer:  

!! = ln
!!
!!!!

 

Den procentuella avkastningen för OMXSPI har beräknats på samma sätt som för varje 

enskild aktie. För index m blir den procentuella avkastningen som följer: 

!! = ln
!!
!!!!

 

4.8.2 Genomsnittlig	  abnormal	  avkastning	  (AAR)	  	  

Nästa steg i bearbetandet av data var att beräkna den abnormala avkastningen som kan 

förklaras som skillnaden i avkastning i procent mellan den enskilda aktien och det valda 

jämförelseindex. På så sätt går det att visa vid en vald tidpunkt, i detta fall på månadsbasis, 

om aktien har under eller överavkastat sitt jämförelseindex.  
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!"! =   !! −   !! 

Den genomsnittliga abnormala avkastningen beräknas som summan av alla abnormala 

avkastningar dividerat med antal observationer. (Locke & Gupta, 2007) 

AAR! =   
1
!    !"!

!

!!!

 

4.8.3 Hypotesprövning	  

Eftersom studien har för avsikt att identifiera den handelsplats där nyintroduktioner har 

genererat högre avkastning i förhållande till OMXSPI krävs två hypoteser (Newbold et al., 

2003). 

Grundhypotesen, H0, visar på att ingen skillnad i avkastning mellan aktien och 

jämförelseindex existerar.  

Alternativhypotesen, H1, visar på att skillnader i avkastning existerar mellan aktien och 

jämförelseindex, antingen i form av under – eller överavkastning (Newbold et al., 2003). 

!!:  ! = 0 

!!:  ! ≠ 0 

4.8.4 Signifikanstest	  

För att testa huruvida hypoteserna kan förkastas eller accepteras genomförs signifikanstest på 

datan. Signifikanstest genomförs för att undersöka om ett observerat värde avviker från ett 

hypotetiskt värde till den grad att det inte beror på den statistiska osäkerheten. Vid 

beräkningarna har tre signifikansnivåer använts, fem procent, tio procent och 15 procent, men 

i analysen presenteras enbart den fem procentiga signifikansen eftersom de övriga inte anses 

öka trovärdigheten i studien. (Newbold et al., 2003)  

! =
!

!!
!

 

4.8.5 Genomförande	  

Det statistiska t-testet genomfördes i statistikprogrammet E-views där varje enskilt bolag för 

varje handelsplats testades på huruvida nyintroduktioner över alternativt underavkastar 

OMXSPI från och med stängningskursen första handelsdagen. T-testet har genomförts på 
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flera olika tidperioder för att på sätt undersöka ifall underprissättning existerar i linje med 

Ritters (1998) teorier på ämnet. De undersökta tidperioderna är: 

• Nyintroduktioner oavsett introduktionstidpunkt mellan Q1 2004 och Q2 2009 

• Börsuppgång (Q1 2004 till Q3 2007) 

• Börsnedgång (Q3 2007 till Q2 2009) 

• Börsuppgång & börsnedgång med tidsperioden 24 månader efter första 

introduktionsdagen 

• Börsuppgång & börsnedgång med tidsperioden tolv månader efter första 

introduktionsdagen 

• Börsuppgång & börsnedgång med tidsperioden sex månader efter första 

introduktionsdagen 

• Börsuppgång & börsnedgång med tidsperioden tre månader efter första 

introduktionsdagen 

• Börsuppgång & börsnedgång med tidsperioden en månad efter första 

introduktionsdagen 

Vidare för analys har sannolikheten för att bolaget under- alternativt överavkastar OMXSPI, 

den genomsnittliga abnormala avkastningen för alla tidsperioder och branscher, samt antal 

observationer plockats ut och redovisas i kapitel fem del I. 

Innan ovanstående data analyserats har bolagen på varje handelsplats delats in efter 

branschtillhörlighet för att på så sätt kunna analysera huruvida det finns en specifik bransch 

som presterat bättre som grupp än andra branscher på respektive handelsplats.  

4.9 Test	  av	  medelvärdet	  del	  II	  

4.9.1 Avkastningsberäkning	  

Avkastningen för aktien har beräknats genom att priset vid tidpunkten t och divideras med 

priset vid tidpunkten 0. För aktie i blir den procentuella avkastningen som följer:  

!! =
!!
!!
−   1 

Den procentuella avkastningen för OMXSPI har beräknats på samma sätt som för varje 

enskild aktie. (Locke & Gupta, 2007) Anledningen till varför avkastningen har beräknats 

aritmetiskt framför logaritmiskt beror på att tidigare forskningsartiklar som genomfört 
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liknande eventstudier har använt den aritmetiska avkastningen i beräkningarna (Buchheim et 

al., 2001). För index m är den procentuella avkastningsberäkningen som följer:  

!! =
!!
!!
−   1 

4.9.2 Buy-‐and-‐hold	  abnormal	  avkastning	  (BHAR)	  	  

Den abnormala avkastningen för en buy-and-hold strategi beräknas som summan av den 

enskilda aktiens procentuella utveckling subtraherat med den procentuella utvecklingen för 

OMXSPI. Beräkningen blir därmed som följer: (Locke & Gupta, 2007) 

!"#$! =    1+   !! −    [1+ !!]
!

!!!

!

!!!

 

Att använda sig av buy-and-hold-beräkningar för eventstudier är en metod som används 

frekvent. Dock finns det argument för att BHAR-modellen kan uppvisa felaktiga signifikanta 

resultat på längre sikt. Därför rekommenderas att båda BHAR och AAR genomförs för att öka 

validiteten i studien vilket har visat sig nödvändigt då icke signifikanta resultat kan uppvisas i 

AAR studien. (Buchheim et al., 2001)  

4.9.3 Hypotesprövning	  

Eftersom del II i studien har samma avsikt som del I, det vill säga att identifiera huruvida det 

existerar en handelsplats där nyintroduktioner har genererat högre avkastning i förhållande till 

OMXSPI används samma hypoteser som i del I. 

4.9.4 Signifikanstest	  

För att testa huruvida hypoteserna kan förkastas eller accepteras genomförs signifikanstest på 

datan. Vid beräkningarna har två signifikansnivåer använts, fem procent och tio procent. 

Formeln för signifikanstestet återfinns under rubrik 4.8.4.   

4.9.5 Genomförande	  

Det statistiska t-testet genomfördes i statistikprogrammet E-views. De enskilda abnormala 

avkastningarna beräknandes med hjälp av BHAR-formeln och exporterades därefter till E-

views där den genomsnittliga abnormala avkastningen för buy-and-hold strategin beräknades. 

Testet har genomförts för att undersöka huruvida nyintroduktioner över alternativt 

underavkastar OMXSPI från och med stängningskursen första handelsdagen.  

De undersökta tidperioderna är: 
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• Börsuppgång, börsnedgång samt oavsett om nyintroduktionen, genomfördes i en 

börsuppgång eller börsnedgång, för buy-and-hold strategin på 36 månader 

• Börsuppgång, börsnedgång samt oavsett om nyintroduktionen, genomfördes i en 

börsuppgång eller börsnedgång, för buy-and-hold strategin på 24 månader 

• Börsuppgång, börsnedgång samt oavsett om nyintroduktionen, genomfördes i en 

börsuppgång eller börsnedgång, för buy-and-hold strategin på tolv månader 

• Börsuppgång, börsnedgång samt oavsett om nyintroduktionen, genomfördes i en 

börsuppgång eller börsnedgång, för buy-and-hold strategin på sex månader 

• Börsuppgång, börsnedgång samt oavsett om nyintroduktionen, genomfördes i en 

börsuppgång eller börsnedgång, för buy-and-hold strategin på tre månader 

• Börsuppgång, börsnedgång samt oavsett om nyintroduktionen, genomfördes i en 

börsuppgång eller börsnedgång, för buy-and-hold strategin på en månad 

4.10 Trovärdighet	  och	  tillförlitlighet	  
Nedan diskuteras studiens reliabilitet och validitet vilka är viktiga aspekter att belysa för 

studiens trovärdighet och tillförlitlighet i vetenskapliga sammanhang. Validitet behandlar 

huruvida det mått som används mäter det som är avsett att mätas. Reliabilitet behandlar 

huruvida studien skulle kunna återupprepas och resultera i samma resultat, det vill säga hur 

tillförlitlig studien är.  (Björklund & Paulson, 2008) 

4.10.1 Validitet	  

För att säkerställa att de mått som används för att mäta det studien avser att mäta har tidigare 

studiers metodik och tillvägagångssätt studerats. Som tidigare nämnts har inspiration 

inhämtats från bland annat en publicerad artikel författad av Locke och Gupta (2007) som 

studerar nyintroduktioner på den Nya Zeeländska marknaden. En del studier som studerar 

avkastningen på redan publicerade bolag använder sig av Capital Asset Pricing Model 

(CAPM) för att mäta det verkliga utfallet i jämförelse med CAPMs förväntade avkastning. 

Däremot studier som studerar avkastningen på nyintroduktioner kan inte använda sig av 

CAPM eftersom ett betavärde krävs. Detta framgår tydligt eftersom ett flertal studier som 

studerat den abnormala avkastningen på nyintroduktioner har använt sig av t-test. Dock skiljer 

sig tidigare vetenskapliga artiklar vid avkastningsberäkningar. En frekvent använd metodik i 

moderna eventstudier vid avkastningsberäkningar är BHAR trots att BHAR-modellen kan 

uppvisa felkatig signifikans vid längre tidperioder. Därför rekommenderar Buchheim et al. 
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(2001) att AAR beräknas och signifikanstestats för att kontrollera resultaten från BHAR. För 

att säkerställa validiteten i resultaten har därmed både BHAR och AAR genomförts.  

Varför jämförelsen görs mot jämförelseindexet, OMXSPI, beror på att studien kräver ett 

jämförelseindex som fångar upp marknadsförändringar i form av marknadsuppgångar och 

nedgångar samt kortsiktiga störningar. Dessutom är det endast svenska bolag som är listade 

på valda handelsplatser vilket motiverar valet av ett brett svenskt index. 

4.10.2 Reliabilitet	  

Datainsamlingen i denna studie har genomförts från flera olika källor vilket gör det till ett 

kritiskt moment. För de handelsplatser där nynoteringar och avlistningar har inhämtats från 

respektive hemsida innebär det en viss osäkerhet kring huruvida dessa källor är till hundra 

procent pålitliga. Dock finns det ingen annan säkrare källa att tillgå än handelsplatserna vilket 

innebär att detta är det säkraste sättet att tillgå informationen såvida datan inte är 

manipulerade eller felaktigt bearbetade vid justeringar för exempelvis aktiesplittar kan datan 

anses ha en hög reliabilitet. Ett kritiskt moment gällande handelsplatserna för de avlistade och 

uppköpta bolagen är att varken handelsplatserna eller Reuters tillhandahåller historisk data, 

denna datan har därför inhämtats från Datastream.   

Ett känsligt moment är när data konverteras och justeras där fel kan uppstå på grund av den 

mänskliga faktorn. Dock har justeringar genomförts med högsta försiktighet och noggrannhet 

vilket ska medföra att reliabiliteten är säkrad. Dessutom har kontroller genomförts med hjälp 

av självskrivna formler i Excel för att säkerställa att konverteringen genomförts korrekt.  

4.10.3 Källkritik	  	  

Uppsatsen har hämtat inspiration från tidigare publicerade vetenskapliga artiklar inom ämnet 

nyintroduktioner som har genomförts på andra marknader i andra länder. Inspiration och 

vägledning har inhämtats ifrån dessa vetenskapliga artiklar där det har funnits en eftersträvan 

att efterlikna genomförandet för att på så sätt öka reliabiliteten. 

Gemensamt för de publicerade vetenskapliga artiklarna som använts är att alla har inhämtats 

från olika akademiska tidsskrifter och tillförlitligheten bedöms därför som hög. Exempelvis 

har artiklar inhämtats från The Journal of Economic Perspectives och The American 

Economic Review.  
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I form av tidigare studier har kandidat – och magisteruppsatser använts. Dessa har använts 

mer som stöd än som källor för att skapa en förståelse över vad som tidigare gjorts inom 

ämnet samt vad som är rimligt att genomföra under den givna tidsramen.   

Den data som inhämtats i form av aktiekurser härstammar i huvudsak från Reuters och 

Datastream. Dessa ägs av Thomson Reuters som är en världsledande källa för finansiell 

information för investerare och företag (www.thomsonreuters.com). För vissa handelsplatser, 

där Reuters ej tillhandahåller aktiekurser, har som tidigare diskuterat dessa inhämtats från 

handelsplatsens specifika hemsida.  

Internetkällor har använts i uppsatsen, dock har det eftersträvts att endast använda pålitliga 

källor. Därför har enbart information kring handelsplatserna och vilka bolag som har varit 

listade inhämtats från handelsplatsernas egna hemsidor. Kompletterande information har 

inhämtats ifrån Skatteverket och Finansinspektionens hemsidor.  

För den grundläggande finansiella teorin har en tryckt källa använts i form av boken 

Valuation skriven av Aswath Damodaran.  
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5. Resultat	  	  
Resultatkapitlet är uppdelat i två delar, del I och del II. Resultaten från del I är genomförda i 

enlighet med metodavsnittet 4.8. Resultaten presenterade i del II är genomförda i enlighet 

med metodavsnitt 4.9. 

5.1 Del	  I	  
Nedan presenteras resultaten av de genomförda t-testerna på de identifierade 

nyintroduktionerna för de genomförda AAR-beräkningarna. För att genomföra t-tester samt 

besvara frågeställningarna är datan indelad efter handelsplats samt efter tidigare definierade 

tidsperioder. 

Presentationen av resultatet del I ser ut enligt följande: först presenteras den andel som 

introducerats i börsuppgången respektive börsnedgången. Vidare presenteras signifikansnivån 

för alla nyintroduktioner oavsett introduktionsperiod på alla handelsplatser. Därefter 

presenteras AAR-beräkningarna för nyintroduktionerna under de definierade tidsperioderna 

där även andelen bolag med en signifikansnivå på fem procent anges. Vidare presenteras 

fördelningen mellan överavkastande alternativt underavkastande bolag för varje handelsplats 

och tidsperiod. Resultatkapitlet del I avslutas med en redovisning av resultaten från 

branschindelningen. För att kunna dra slutsatser kring hur aktiekursen utvecklas för 

nyintroduktioner direkt efter den första handelsdagen har perioderna en månad, tre månader, 

sex månader, tolv månader och 24 månader efter nyintroduktionen för både börsuppgång och 

börsnedgång undersökts med t-test. Som tidigare diskuterats är nollhypotesen att ingen 

skillnad i avkastning mellan aktien och jämförelseindex existerar, alternativhypotesen är att 

skillnader i avkastning existerar.  

Antalet introducerade bolag uppdelat på handelplatser samt introduktionstidpunkten:  

 

Figur 9: Antal bolag i studien 

Det framgår tydligt av figur 9 att fler bolag introduceras under börsuppgången än under 

börsnedgången på samtliga handelsplatser.  

Innan resultaten presenteras är det viktigt att poängtera att all data i resultatdelen del I har låg 

andel signifikanta bolag på fem procents nivå. Detta innebär att all senare analys för del I inte 
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kommer att vara statistiskt signifikant. I resultatredovisningen del I är alla signifikanser 

redovisade som andelen signifikanta bolag på fem procents nivå.  

Nedan presenteras andelen bolag som uppnår signifikans på fem, tio, 15 procents nivå för 

varje enskild handelsplats:  

 

Figur 10: Andelen signifikanta bolag för hela perioden 

Eftersom andelen signifikanta bolag är låg medför det att analyserna av resultatet från del I 

inte kommer att vara statistiskt säkerställda. Dock framgår det av figur 10 att andelen 

signifikanta bolag ökar när högre signifikansnivå väljs. För att vara konsekvent i studien 

presenteras även andelen signifikanta bolag på fem procents nivå för AAR-beräkningarna.  
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5.1.1 Genomsnittlig	  abnormal	  avkastning	  	  

Sammanställning av AAR-beräkningarna i förhållande till OMXSPI för varje enskild 

handelsplats under en börsuppgång samt för oavsett tidpunkt när introduktionen skett: 

 

 

 

Den data som presenteras är uppdelad i den genomsnittliga abnormala överavkastningen, den 

genomsnittliga abnormala underavkastningen och vad den genomsnittliga abnormala 

avkastningen är för den undersökta perioden.  Det går tydligt att utläsa i figuren att 

AktieTorget och Alternativa har visat på initialt höga abnormala avkastningar, dessa sjunker 

dock ju längre tid som går efter introduktionen och sett till hela perioden har AktieTorget 

Figur 11: Genomsnittlig abnormal avkastning vid börsuppgången 
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underavkastat OMXSPI till skillnad från Alternativa som överavkastat OMXSPI ytterst lite. 

Initialt har Nordic MTF en hög spridning mellan hur mycket bolagen över – och 

underavkastat eftersom fler antal bolag har underavkastat än överavkastat är den initiala 

genomsnittliga abnormala avkastningen negativ. Nordic MTFs underavkastning minskar med 

tidens gång men vid tidsperiodens slut har Nordic MTF fortfarande underavkastat OMXSPI. 

Signifikansen har generellt sett varit låg med NGM som uppnått den högsta andel signifikanta 

bolag på fem procents nivå med 18,18 procent. AktieTorgets högsta andel är tolv procent, 

Nordic MTFs högsta är 16,67 procent, First Norths är 10,53 procent och Alternativas är nio 

procent.  
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Sammanställning av AAR-beräkningarna i förhållande till OMXSPI för varje enskild 
handelsplats under en börsnedgång: 

 

Figur 12: Genomsnittlig abnormal avkastning vid börsnedgången 

Resultaten för den genomsnittliga abnormala avkastningen för bolag som introducerats i en 

börsnedgång presenteras på samma sätt som för de bolag som introducerats i en börsuppgång. 

På en månads sikt går det att utläsa att Alternativa är den enda handelsplats som haft en 

positiv abnormal genomsnittsavkastning. Om tidsperioden förlängs syns det tydligt att de 

andra handelsplatsernas abnormala underavkastning minskat samtidigt som Alternativas 

överavkastning har övergåt till underavkastning. Inga bolag på NGM har genomfört en 

nyintroduktion under börsnedgången. Signifikansen för den abnormala 

genomsnittsavkastningen är generellt låg, den högsta andelen signifikanta bolag på fem 

procents nivå är Nordic MTF vid tidsperioden tolv månader med en andel på 14,29 procent.   
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Nedan redovisas de bolag som har presterat den högsta respektive lägsta abnormala under – 

och överavkastning under börsuppgången samt oavsett introduktionstidpunkten.  

 

Figur 13: De högsta respektive lägsta abnormala avkastningarna i börsuppgång 

Resultatet ovan visar på att vid en minskning av tidsintervallet ökar skillnaden i abnormal 
avkastning mellan de bolag som över – och underavkastar mest.   
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De högsta respektive lägsta abnormala avkastningarna för bolag som introducerats i en 
börsnedgång 

 

Figur 14: De högsta respektive lägsta abnormala avkastningarna i börsnedgång 

Som det går att utläsa ur figurerna 13 och 14 har de högsta abnormala avkastningarna 

uppnåtts på kort sikt efter introduktionsdagen oavsett om introduktionen genomförts i 

börsnedgången eller börsuppgången. De högsta abnormala avkastningarna kunde dock 

urskiljas i resultaten från börsuppgången.   

AktieTorget	  

AAR för de bolag som introducerades under börsuppgången var 11,32 procent. Det bolaget 

som överavkastade index mest överavkastade med 186,55 procent och det bolaget som 

underavkastade index mest underavkastade med 107,13 procent. När detta jämförs med vad 
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bolagen som introducerades på AktieTorget under börsnedgången presterade i tidsintervallet 

en månads går det att urskilja att den genomsnittliga abnormala avkastningen var -10,31 

procent. Det bolaget som överavkastade OMXSPI mest, överavkastade med 46,64 procent, 

och det som underavkastade OMXSPI mest underavkastade med 119,80 procent. Här går det 

tydligt att urskilja en skillnad i avkastningarna där den stora skillnaden är att under 

börsuppgången är den abnormala genomsnittliga avkastningen positiv och under 

börsnedgången är den negativ.  

När tidsperioden utökas, till 24 månader, minskar skillnaderna betydligt och den 

genomsnittliga abnormala avkastningen för bolag som introducerats i börsuppgången är -2,35 

procent med ett bolag som överkastat index med 7,95 procent och ett bolag som underavkastat 

index med 14,60 procent. För börsnedgång är den genomsnittliga abnormala avkastningen -

4,34 procent och det bolag som överavkastat OMXSPI mest har överavkastat med 5,43 

procent samtidigt som det bolag som underavkastat index mest har underavkastat med 17,00 

procent.  

För AktieTorget går det därför att urskilja att de genomsnittliga abnormala avkastningarna 

närmar sig varandra, oberoende introduktionstidpunk, ju längre tidsperiod som används.  

Alternativa	  Aktiemarknaden	  

Alternativa är den handelsplats som har som grupp presterat bättre än de andra 

handelsplatserna vid studerande av ett antal tidsperioder. Under tidsintervallet en månad var 

den genomsnittliga abnormala avkastningen 9,54 procent med bolag som överkastat med 

73,99 procent och underavkastat med 40,12 procent. För bolagen som introducerats i 

börsnedgången går det att urskilja att den genomsnittliga abnormala avkastningen på en 

månad var 2,71 procent. Detta är den enda handelsplats som har uppvisat en positiv 

genomsnittlig abnormal avkastning. Det bolaget som har överavkastat mest överavkastade 

med 19,71 procent och det som underavkastat mest underavkastade med 13,35 procent.   

Om tidsperioden utökas till 24 månader är den genomsnittliga abnormala avkastningen -0,54 

procent för bolagen som introducerats i börsuppgången och -2,22 procent för bolagen som 

introducerats i börsnedgången. Här kan samma slutsats dras som för AktieTorget, det vill säga 

att skillnaderna i abnormal avkastning mellan bolagen som introducerats i en börsuppgång 

och börsnedgång minskar ju längre tidsperiod som används.  
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NGM	  

I börsuppgången för NGM är den genomsnittliga abnormala avkastningen 0,36 procent efter 

första månaden, det bolaget som överavkastat OMXSPI mest har överavkastat med 63,21 

procent. Det bolaget som underavkastat OMXSPI mest har underavkastat med 27,14 procent. 

Efter 24 månader var den genomsnittliga avkastningen -0,60 procent med den högsta 

överavkastningen på 4,18 procent och högsta underavkastningen på 9,01 procent. Som 

tidigare nämnts har inga bolag på NGM introducerats under i börsnedgången. 

Nordic	  MTF	  

Nordic MTF är den handelsplats som har haft den lägsta genomsnittliga abnormala 

avkastningen i börsuppgången på i tidsintervallet en månads med en underavkastning på 

22,10 procent. Av tolv bolag som introducerats i börsuppgången är det endast ett bolag som 

överavkastat OMXSPI och det bolaget överkastat med 43,18 procent. Det bolaget som 

underavkastat index mest underavkastat med 159,82 procent. Den abnormala 

genomsnittsavkastningen för bolagen som introducerats i börsnedgången efter en månad är -

5,95 procent där det bolaget som överavkastat mest överavkastade med 47,26 procent och det 

bolaget som underavkastat mest underavkastade med 50,03 procent.  

Precis som för de andra handelsplatserna närmar sig de genomsnittliga abnormala 

avkastningarna när tidsperioden förlängs till 24 månader. Här går det att urskilja att den 

genomsnittliga abnormala avkastningen är -3,22 procent för bolagen som introducerats i 

börsuppgången och för bolagen som introducerats i en börsnedgången är den -3,90 procent.  

First	  North	  

För First North var den genomsnittliga abnormala avkastningen på en månads sikt -0,58 

procent med ett bolag som överavkastat OMXSPI med 77,61 procent och med ett bolag som 

underavkastat OMXSPI med 28,83 procent. För bolag som introducerats i börsnedgången var 

den genomsnittliga abnormala avkastningen -6,39 procent. Bolaget som överavkastat mest 

överavkastade index med 28,72 procent och det bolaget som underavkastat mest 

underavkastade med 49,84 procent.  

När tidsperioden utökas till 24 månader underavkastade First North bolagen, som 

introducerats i börsuppgången, index med 1,47 procent. Bolaget som överavkastat index mest 

överavkastade med 8,45 procent och det bolaget som underavkastat mest, underavkastade 

med 14,44 procent. Även bolagen som introducerats i börsnedgången har underavkastat index 

med i genomsnitt på 3,70 procent.  Det bolag som överavkastat OMXSPI mest, som 



38 
 

introducerats i en börsnedgång, överavkastade med 3,86 procent och det som underavkastat 

index mest underavkastade med 12,75 procent.  

5.1.2 Andel	  överavkastande	  bolag	  i	  börsuppgång	  

Sammanställning av andelen över- alternativt underavkastande företag i förhållande till 

OMXSPI för varje enskild handelsplats fördelat på olika tidsperioder och börsuppgång 

 

Figur 15: Andelen överavkastande bolag i börsuppgång 

Den första delen i figur 17 visar fördelningen mellan nyintroduktioner som över- alternativt 

underavkastat sitt jämförelseindex, OMXSPI, för hela perioden, Q1 2004 till Q2 2009, oavsett 

om introduktionen är genomförd under börsuppgången eller börsnedgången. Det framgår av 

de sammanställda resultaten för nyintroduktioner på respektive handelsplats att antalet 
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genomförda introduktioner skiljer sig åt mellan handelsplatserna. Under hela den undersökta 

perioden genomfördes flest antal introduktioner på AktieTorget och minst antal på NGM.  

AktieTorget	  

Oavsett introduktionstidpunkt för hela tidsperioden är andelen överavkastande bolag 20 

procent på AktieTorget. Andelen ökar stadigt när den undersökta tidsperioden minskar och 

når den högsta andelen överavkastande bolag vid tidsperioden tre månader. Andelen 

signifikanta bolag, på fem procents nivå, på AktieTorget varierar mellan två och tolv procent 

med den högsta signifikansen uppnås för hela perioden börsuppgång och minskar successivt 

när tidsintervallet sjunker. Den högsta andelen överavkastande bolag för alla tidsperioder och 

intervall uppnås i börsuppgången och i tidsperioden tre månader efter nyintroduktionen.  

NGM	  

NGM har minst antal genomförda nyintroduktioner bland alla handelsplatser. Mönstret med 

ökande andel överavkastande bolag vid kortare tidsperioder kan även urskiljas för NGM. Sex 

månader efter introduktionsdagen visar sig vara det tidsintervallet som visar på flest andel 

överavkastande bolag. Andelen signifikanta bolag, på fem procents nivå, på NGM varierar 

mellan noll och 18 procent medan den högsta signifikansen uppnås under tidsintervallet tolv 

månader.  

Nordic	  MTF	  

Nordic MTF är den handelsplatsen som visar på lägst andel överavkastande bolag under hela 

tidsperioden. Trots att andelen överavkastande bolag ökar successivt när tidsintervallet 

förkortas och är som högst i tidsintervallet 24 månader forsätter andelen överavkastande 

nyintroduktioner underprestera konkurrerande handelsplatser. Andelen signifikanta bolag, på 

fem procents nivå, på Nordic MTF varierar mellan noll och 16,67 procent med den högsta 

signifikansen uppnådd i tidsintervallet tre månader och tidsperioden börsuppgång.  

First	  North	  

Andelen överavkastande bolag oavsett introduktionstidpunkt för hela tidsperioden är 40 

procent på First North. Vad som framgår på First North när figur 15 studeras är att variationen 

mellan andelen överavkastande bolag inte fluktuerar lika mycket mellan tidsperioderna som 

på andra handelsplatser. First North är den handelsplatsen som har högst andel 

överavkastande nyintroduktioner, vid längre tidsintervall, bortsett från Alternativa. Andelen 

signifikanta bolag, på fem procents nivå, på First North varierar mellan två och tio procent 

med den högsta signifikansen uppnådd under tidsintervallet tre månader. 
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Alternativa	  Aktiemarknaden	  

Alternativa är den handelsplats som har högst andel överavkastande nyintroduktioner i 

perioderna: oavsett introduktions tidpunkt samt för tidsperioden börsuppgång. När 

tidsintervallet förkortas har nyintroduktioner på Alternativa presterat i nivå med 

konkurrerande handelsplatser i studien undantaget tidsintervallet en månad, där Alternativa 

har uppnått den högsta andelen överavkastande bolag för hela perioden. Dock har tre månader 

efter nyintroduktionen i börsnedgången varit det mest gynnsamma tidsintervallet för 

Alternativa där handelsplatsen har haft den högsta andelen överavkastande bolag. Andelen 

signifikanta bolag på AktieTorget varierar mellan noll och tolv procent med den högsta 

signifikansen uppnådd när hänsyn tas till hela börsuppgången.   
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5.1.3 Andel	  överavkastande	  bolag	  i	  börsnedgång	  

Sammanställning av andelen över- alternativt underavkastande företag i förhållande till 

OMXSPI för varje enskild handelsplats fördelat på olika tidsperioder i en börsnedgång 

 

Figur 16: Andelen överavkastade bolag i börsnedgång 

Som tidigare konstaterat är det färre antal bolag som nyintroducerats under börsnedgången 

samt en större andel nyintroduktioner som underavkastat under börsnedgången än i 

börsuppgången. Dessutom utmärker sig handelsplatsen NGM där det inte finns några 

genomförda nyintroduktioner under börsnedgången vilket betecknas med ”-” i figur 16. 

AktieTorget	  

Andelen överavkastande nyintroduktioner i börsnedgången för AktieTorget består av 18 

procent vilket är något lägre än för börsuppgången samt hela perioden oavsett 

introduktionstidpunkt. Andelen överavkastande bolag har ökat när tidsintervallet reducerats 
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och var som högst en månad efter nyintroduktionen. Även AktieTorget har visat på en ökande 

andel överavkastande bolag när tidsintervallet reducerats. Antalet signifikanta bolag är något 

lägre för börsnedgången i förhållande till börsuppgången och varierar mellan noll och sex 

procent. 

 

NGM	  

På NGM genomfördes inga nynoteringar under nyintroduktionen och således existerar ingen 

data att presentera eller kommentera. 

 

Nordic	  MTF	  

Nordic NTF är den enda handelsplatsen som inte har haft någon nyintroduktion som 

överavkastat OMXSPI för hela börsnedgången.  I tidsintervallet 24 månader är andelen 

överavkastande nyintroduktioner 17 procent vilket dock är den lägsta siffran bland 

jämförande handelsplatser. När det undersökta tidsintervallet halveras till tolv månader, 

framgår det att de flesta handelsplatser har visat på att överavkastningen ökar, undantaget 

Nordic MTF där andelen överavkastande bolag sjunker istället. Andel överavkastande 

nyintroduktioner ökar när tidintervallet reduceras till en månad. Den enda signifikanta 

tidsperioden i börsnedgången är tolv månader efter nyintroduktionen.  

 

First	  North	  

Även i börsnedgången visar figur 16 på att First North är den handelsplats som har haft flest 

andel överavkastande nyintroduktioner efter Alternativa i alla tidsperioder i börsnedgången. 

First North har en högre andel överavkastande bolag i jämförelse med AkieTorget för alla 

tidsperioder fram till tre månader efter nyintroduktionen, därefter visar AktieTorget på en 

högre andel avkastande bolag. Andelen signifikanta bolag varierar mellan åtta och nio procent 

i alla tidsintervall.  

	  

Alternativa	  Aktiemarknaden	  

Alternativa är den handelsplats som har störst andel överavkastande nyintroduktioner vilka 

varierar mellan 36 procent och 73 procent med den högst uppnådda överavkastningen i 

tidsintervallet sex månader. Alternativa urskiljer sig dock bland alla handelsplatser i 

börsnedgången genom att andelen signifikanta bolag oavsett tidsintervall är noll procent.  
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5.1.4 Branschindelning	  

Vidare presenteras AAR för varje bransch, uppdelat i börsuppgång och börsnedgång för alla 

handelsplatser. De branscher som exkluderats är: hälsovård, dagligvaror, material, 

teleoperatör, energi och kraftförsörjning. Dessa branscher har exkluderats eftersom antalet 

bolag som nyintroducerats har varit för få för att kunna dra relevanta slutsatser och identifiera 

mönster. I bilaga 3 finns resultaten presenterade för de exkluderade branscherna. För varje 

tidsperiod är andelen signifikanta bolag på fem procents nivå presenterade. 

Första figuren i varje branschindelning visar på hela perioden för att förenkla jämförelsen. 
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5.1.4.1 Informationsteknik	  (IT)	  
Sammanställning av AAR-beräkningarna för IT-bolag som introducerats i en börsuppgång 
samt introduktion oavsett tidpunkt: 

 

Figur 17: Genomsnittlig abnormal avkastning för IT-branschen vid börsuppgång 
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Sammanställning av AAR-beräkningarna för IT-bolag som introducerats i en börsnedgång:  

 

Figur 18: Genomsnittlig abnormal avkastning för IT-branschen vid börsuppnedgång 

 

För bolagen som introducerats i en börsuppgång går det att urskilja i tidsintervallet en månad 

att den genomsnittliga abnormala avkastningen har varit negativ för alla handelsplatser 

förutom Alternativa. Om tidsintervallet förlängs till 24 månader är Alternativa och First North 

de handelsplatser där IT bolag i genomsnitt har överavkastar index. Studeras hela perioden, 

det vill säga hänsyn tas inte till när introduktionen genomförts, går det att urskilja att i 

genomsnitt har alla bolag underavkastat jämförelseindexet.  

För de bolag som introducerats i börsnedgången har den genomsnittliga abnormala 

avkastningen på en månad varit negativ för alla handelsplatser förutom på Nordic MTF där 
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endast ett bolag har nyintroducerats och detta bolag har överavkastat index med 47,26 

procent. Som tidigare nämnts har inga introduktioner skett på NGM under börsnedgången. 

Om tidsintervallet förlängs till 24 månader har alla nyintroduktioner underavkastat OMXSPI.  

Genomgående är andelen signifikanta bolag för IT-branschen låg. 
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5.1.4.2 Sällanköpsvaror	  och	  tjänster	  
Sammanställning av AAR-beräkningarna för bolag inom sällanköpsvaror och tjänster som 
introducerats i en börsuppgång samt introduktion oavsett tidpunkt: 

 

Figur 19: Genomsnittlig abnormal avkastning för sällanköpsbranschen vid börsuppgång 
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Sammanställning AAR-beräkningarna för bolag inom sällanköpsvaror och tjänster som 
introducerats i en börsnedgång: 

 

Figur 20: Genomsnittlig abnormal avkastning för sällanköpsbranschen vid börsnedgång 

 

I tidsintervallet en månad efter nyintroduktion i börsuppgången har AktieTorget och 

Alternativa i genomsnitt överavkastat index. Utökas tidsintervallet till 24 månader är det 

enbart bolag noterade på Alternativa som i genomsnitt har överavkastar index. Även om hela 

perioden studeras, det vill säga att ingen hänsyns tas till om nyintroduktionen genomförts i 

börsuppgången eller börsnedgången är det enbart bolagen noterade på Alternativa som 

överavkastat index.  
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För börsnedgången utmärker sig även här bolagen noterade på Alternativa genom att vara de 

enda bolagen som överavkastat index, när tidsperioden är en månad efter introduktionen.  

För branschen sällanköpsvaror är signifikansen genomgående låg förutom vid tidsperioderna 

sex och tre månader efter introduktion i börsuppgång där 100 procent av bolagen på NGM 

uppnår en signifikans på fem procent vilket beror på att det endast är ett bolag som 

nyintroducerats.  
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5.1.4.3 Industrivaror	  och	  tjänster	  
Sammanställning av AAR-beräkningarna för industribolag som introducerats i en 
börsuppgång samt introduktion oavsett tidpunkt: 

 

Figur 21: Genomsnittlig abnormal avkastning för industribranschen vid börsuppgång 
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Sammanställning av AAR-beräkningarna för industribolag som introducerats i en 
börsnedgång: 

 

Figur 22: Genomsnittlig abnormal avkastning för industribranschen vid börsnedgång 

En månad efter nyintroduktion i börsuppgången har alla nyintroduktioner överavkastat 

förutom nyintroduktioner genomförda på Nordic MTF. Alternativa är den handelsplats som 

har haft den högsta abnormala genomsnittsavkastningen. 24 månader efter introduktionen är 

Alternativa den enda handelsplats som har presenterat en överavkastning gentemot index. Sett 

till hela perioden, oberoende av introduktionstidpunkt är First North den handelsplats där 

bolagen i genomsnitt har överavkastat index.  

En månad efter introduktionen i börsnedgången har nyintroduktioner på AktieTorget och 

Alternativa i genomsnitt överavkastar OMXSPI. När tidsperioden utökas till 24 månader har 

alla nyintroduktioner underavkastat i genomsnitt OMXSPI oavsett handelsplats.   



52 
 

Den andel bolag som är signifikanta på fem procents nivå är låg för industribranschen. NGM 

uppnår den högsta andelen signifikanta bolag 24 och tre månader efter introduktion i 

börsuppgång med en andel på 33 procent. I börsnedgången är ingen nyintroduktion på någon 

handelsplats signifikant på fem procents nivå.   
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5.2 Resultat	  del	  II	  
 
I denna del presenteras resultaten för BHAR-beräkningarna för de undersökta tidsperioderna 

börsuppgång, börsnedgång samt utan hänsyn tagen till tidpunkten för nyintroduktionen. Detta 

genomförs för tidsintervallen en, tre, sex, tolv, 24 och 36 månader efter nyintroduktionen. 

Icke signifikanta resultat betecknas som n.s. vilket innebär de nyintroduktioner som uppvisar 

en signifikans på högre än tio procent. I resultatredovisningen del II redovisas inte 

signifikansen i andelar utan presenteras i form av populationens signifikansnivå.  

Anledningen till att ytterligare en metod används finner sitt ursprung i de icke signifikanta 

resultaten presenterade i resultatkapitel 5.1 samt att BHAR är en frekvent använd metod för 

att studera nyintroduktioners kursutveckling (Locke & Gupta, 2007; Buchheim et al., 2001).  

 

Nedan presenteras antal bolag i studien. 

 

Figur 23: Antal bolag i studien 
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5.2.1 Buy-‐and-‐hold	  i	  börsuppgång	  

Sammanställning för BHAR i börsuppgång: 

 
Figur 24: BAHR i börsuppgång 

 

Ovan har resultaten för genomsnittsavkastning för en buy-and-hold strategi presenterats där 

vissa resultat har uppvisat signifikans. 36 månader efter introduktion har nyintroduktioner 

genomförda på AktieTorget underavkastat, med statistisk säkerhet, OMXSPI med 39,6 

procent.  

Vid tidsintervallet tolv och 24 månader efter introduktion i börsuppgång uppvisar inga 

nyintroduktioner på någon handelsplats signifikans.  

Sex månader efter introduktion i börsuppgången har nyintroduktioner genomförda på 

AktieTorget överavkastat, med statistisk säkerhet, OMXSPI med 35,6 procent. Nordic MTFs 

nyintroduktioner har med statistisk säkerhet underavkastat OMXSPI med 38,8 procent.  

Tre månader efter introduktion är det endast nyintroduktioner på AktieTorget och First North 

som uppvisar en statistisk signifikans. AktieTorgets nyintroduktioner har i genomsnitt 

överavkastat med 32,6 procent och nyintroduktioner genomförda på Nordic MTF har i 

genomsnitt underavkastat med 24,7 procent.  

En månad efter introduktion uppvisar nyintroduktioner genomförda på AktieTorget och 

Alternativa statistisk signifikans. Nyintroduktioner genomförda på AktieTorget har i 
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genomsnitt överavkastat OMXSPI med 30,8 procent och nyintroduktioner på Alternativa har i 

genomsnitt överavkastat med tolv procent.  

5.2.2 Buy-‐and-‐hold	  i	  börsnedgång 

Sammanställning för BHAR i börsnedgång: 

 
Figur 25: BAHR i börsnedgång 

 

Resultaten för den genomsnittliga avkastningen vid en börsnedgång visar på skilda resultat. 

För buy-and-hold strategin på 36 månader har First North uppvisat en signifikant negativ 

genomsnittlig avkastning med 39 procent. Resterande handelsplatser för samma tidsperiod har 

uppvisat icke signifikans med negativa genomsnitsavkastningar.  

För tidsperioden 24 månader, har Alternativa uppvisat en signifikant underavkastning på 35,4 

procent. Signifikanta resultat har även påvisats på nyintroduktioner på Nordic MTF med 

negativ genomsnitsavkastning på 63,2 procent.  

När tidsperioden halveras till tolv månader, för buy-and-hold strategin, i börsnedgången har 

både AktieTorget och Nordic MTF uppvisat signifikant underavkastning med 28 respektive 

24 procent. Resterande handelsplatser har uppvisat icke signifikanta negativa abnormala 

avkastningar. 

När tidsperioden för buy-and-hold strategin ännu en gång halveras till sex månader har 

AktieTorget och Nordic MTF uppvisat signifikanta negativa abnormala avkastningar.  
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För tidsperioden tre månader har Alternativa uppvisat en positiv signifikant överavkastning på 

cirka tolv procent. Nordic MTF har uppvisat en signifikant negativ genomsnitsavkastning på 

54,3 procent.  

För tidsperioden en månad efter introduktionsdagen har ingen handelsplats uppvisat någon 

signifikans.  

5.2.3 Buy-‐and-‐hold	  oavsett	  introduktionstidpunkt	  	  

 
Figur 26: BAHR oavsett introtidpunkt 

 

Nyintroduktioner genomförda på AktieTorget och Nordic MTF har underavkastat OMXSPI 

med statistisk signifikans 36 månader efter introduktion. AktieTorget har underavkastat index 

med 36,7 procent och Nordic MTF  har underavkastat med 40,4 procent.  

För tidsintervallet 24 månader har nyintroduktioner på AktieTorget och Nordic MTF 

underavkastat OMXSPI med statistisk signifikans. I genomsnitt har nyintroduktioner 

underavkastat på AktieTorget med cirka 20 procent och nyintroduktioner på Nordic MTF har 

i genomsnitt underavkastat med cirka 39 procent.   

Sex och tolv månader efter introduktion är det endast Nordic MTF som uppvisar statistisk 

signifikans där nyintroduktioner har underavkastat OMXSPI.  

Tre månader efter introduktion visar nyintroduktioner på AktieTorget, Nordic MTF och 

Alternativa statistisk signifikans. Nyintroduktioner på AktieTorget och Alternativa har 

överavkastat OMXSPI medens nyintroduktioner på Nordic MTF har underavkastat 
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En månad efter introduktion visar samma handelsplatser upp signifikans som för tidsperioden 

tre månader, nämligen AktieTorget, Nordic MTF och Alternativa. AktieTorget och 

Alternativas nyintroduktioner har i genomsitt överavkastat OMXSPI med 18,2 procent 

respektive cirka tio procent. Nordic MTFs nyintroduktioner har i genomsnitt underavkastat 

OMXSPI med 20,8 procent.   
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6. Analys	  
För att besvara syftet och frågeställningarna på bästa möjliga sätt har nyintroduktionerna 

delats in efter specifika perioder, branscher och handelsplatser, vilka har presenterats i kapitel 

fem. Innan några analyser och slutsatser dras bör det ännu en gång poängteras att den 

presenterade datan av AAR i del I inte uppnår en godtycklig statistisk signifikans vilket gäller 

för alla tidsperioder oavsett handelsplats (figur 10). Resultaten för del II uppvisar från fall till 

fall godtycklig signifikans som analyseras under 6.2.   

Analyskapitlet presenteras på följande sätt; först diskuteras och analyseras AAR i följande 

ordning:  

• Andelen över – och underavkastande bolag 

• Antal nyintroduktioner i förhållande till överavkastning 

• Branschanalys 

Därefter diskuteras och analyseras BHAR i följande ordning 

• Börsuppgång 

• Börsnedgång 

• Oavsett introduktionstidpunkt 

Avslutningsvis förs generella diskussioner kring: 

• Tidpunkt 

• Regelverkens inverkan på val av handelsplats 

• Genomlysning och marknadseffektivitet  

Antalet genomförda nyintroduktioner på varje handelsplats skiljer sig åt med flest genomförda 

nyintroduktioner på AktieTorget och minst antal genomförda på NGM (figur 9). Eftersom 

antalet nyintroducerade bolag på varje handelsplats skiljer sig åt i studien medför det att desto 

färre bolag som nyintroducerats på varje handelsplats desto större är risken för att analyserna 

som är signifikanta inte är applicerbara i framtiden. 

6.1 AAR	  
Som diskuterats tidigare i resultatkapitlet del I har de högsta abnormala avkastningarna 

uppnåtts i tidsintervallet en till tre månader efter introduktionsdagen oavsett om 

introduktionen skett i en börsnedgång eller börsuppgång (figur 11 & 12). De högsta 
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abnormala avkastningarna kunde dock urskiljas i resultaten från börsuppgången. Om 

resultaten hade varit signifikanta hade detta resulterat i att det hade varit gynnsammare för 

den enskilde investeraren att investera i en nyintroduktion under en börsuppgång. Samtidigt 

hade det varit gynnsammare för bolagen att genomföra nyintroduktioner under börsuppgångar 

i förhållande till börsnedgångar.  

De icke signifikanta resultaten från den abnormala avkastningen skulle kunna kopplas till de 

teorier som diskuterats i referensramen kring underprissättning. Ritter (1998) påvisar att på 

kort sikt kan investeraren erhålla en hög avkastning på grund av underprissättning men på 

längre sikt kan investeraren inte ta del av denna höga avkastning i samma utsträckning. Detta 

skulle kunna påvisas av de bolag som genererat en hög abnormal avkastningen på 

tidsperioden en månad. Det är dock svårt att uttrycka om det förekommer en medveten 

underprissättning vid genomförandet av värderingarna på nyintroduktionerna på dessa 

handelsplatser samt vilken typ av värderingsmodell som använts. För de bolag som 

introducerats i börsuppgången skulle förklaringen kunna vara att marknaden tenderar att 

värdera dessa bolag högre än den genomförda värderingen i samband med nyintroduktionen. 

Detta skulle kunna kopplas till signaleringseffekten som påvisar att en initial kursuppgång 

sänder en bra signal till investerarna om att ett bra köp genomförts och investerarna kommer 

inte att ifrågasätta hur värderingen är genomförd. Även vinnarens förbannelse, som diskuteras 

i avsnitt 3.3.1, skulle kunna kopplas till detta då investerare fortsätter att investera i 

nyintroduktioner, trots att investerarna kan vara olika informerade, eftersom att teorin påvisar 

att nyintroduktioner i genomsnitt är underprissatta. 

6.1.1 Andelen	  över-‐	  och	  underavkastade	  bolag	  

I figur 9 som visar på hur andelen introducerade bolag är fördelat mellan börsnedgången och 

börsuppgången framgår det att flest introduktioner har skett under börsuppgången. Andelen 

genomförda nyintroduktioner i börsuppgången ligger i spannet mellan 60 till 75 procent för 

alla handelsplatser förutom NGM som endast har nyintroduktioner genomförda i 

börsuppgång. De icke signifikanta resultaten (figur 15 & 16) visar på att en större andel 

nyintroduktioner oavsett handelsplats har överavkastat vid en nyintroduktion i börsuppgången 

i jämförelse med börsnedgången. Detta skulle kunna bekräfta tidigare teorier och 

marknadsmönster från exempelvis den kanadensiska marknaden, som pekar på att bolag 

strävar efter att genomföra nyintroduktioner under en börsuppgång, eftersom aktiemarknaden 

är attraktivare och det finns således möjlighet att få mer betalt för det egna kapitalet 
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Om hänsyn tas till hela perioden så visar de icke signifikanta resultaten att den sämst 

presterande handelsplatsen är Nordic MTF med 95 procent av nyintroduktionerna som 

underavkastat jämförelseindexet. I jämförelse med Alternativa som är den bäst presterande 

handelsplatsen för nyintroduktioner med 53 procent överavkastande bolag för hela perioden. 

Dock finns det stora skillnader mellan Alternativa och de övriga handelsplatserna. 

Exempelvis har Alternativa, som tidigare nämnts, specifika handelsdagar som skiljer sig från 

handelsplatserna och börsen. Dessutom går det inte att genomföra transaktioner via 

nätmäklare på Alternativa vilket således kan ha en påverkande effekt på kursutvecklingen. 

Vid en jämförelse med handelplatser som kan handlas via en nätmäklare, det vill säga, 

AktieTorget, NGM, Nordic MTF samt First North, visar de icke signifikanta resultaten på att 

nyintroduktioner på First North har överavkastat i 40 procent av genomförda nyintroduktioner 

genom hela perioden. First North skiljer sig åt bland handelsplatserna eftersom handelsplatsen 

bland annat kräver att det finns en rådgivare som är delaktig i processen. Detta skulle kunna 

medföra en trygghetskänsla hos investerarna eftersom det finns en tredje part som är delaktig i 

processen till skillnad från exempelvis AktieTorget som inte kräver att en rådgivare är 

delaktig.  

De icke signifikanta resultaten i figur 15 och 16 visar på att Alternativa presterat bäst bland de 

undersökta handelsplatserna. Anledningen till varför flest bolag i resultaten i del I har 

överavkastat på Alternativa är svårt att förklara. Som tidigare diskuterats skulle Alternativas 

handelsmodell kunna leda till påverkande effekter på kursutvecklingen. Det skulle kunna bero 

på den begränsade tillåtna handeln, vilket kan innebära att externa händelser som påverkar 

aktieindexet, och gör att Stockholmsbörsens kortsiktiga överreagerande inte påverkar bolag 

noterade på Alternativa i samma utsträckning. Detta skulle kunna bero på att antalet 

handelsdagar skiljer sig åt samt att det inte går att handla bolag noterade på Alternativa genom 

nätmäklare vilket medför att det blir svårare att sälja av bolagsinnehavet lika snabbt. Detta 

kan medföra att volatiliteten blir lägre i bolagen på Alternativa och på så sätt skulle de kunna 

överavkasta index. Denna potentiella förklaring är dock inte applicerbar på First North, som 

också har en hög andel icke signifikanta överavkastande bolag. 

6.1.2 Antalet	  nyintroduktioner	  i	  förhållande	  till	  överavkastning	  

En aspekt som är intressant att belysa är antalet genomförda nyintroduktioner som observerats 

i studien i förhållande till hur stor andel av dessa som icke signifikant överavkastat OMXSPI 

(figur 9). Antalet genomförda nyintroduktioner är flest på AktieTorget, med 80 stycken, 

däremot är andelen icke signifikanta överavkastande bolag endast 20 procent. Tillskillnad från 
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exempelvis Alternativa där antalet nyintroduktioner är 40 stycken samt andelen icke 

signifikanta överavkastande bolag är 53 procent. På First North är antalet nyintroducerade 

bolag 50 stycken samt andelen icke signifikanta överavkastande bolag är 40 procent. Detta 

skulle kunna vissa på att det är fler riskfyllda bolag som söker sig till AktieTorget i jämförelse 

med First North och Alternativa. Detta skulle delvis kunna bero på de specifika reglerna som 

har satts upp av varje enskild handelsplats, där kraven för en nyintroduktion skiljer sig åt. Till 

exempel är kravet för en nyintroduktion på Alternativa att nyintroducerade bolag ska som 

lägst värderas till tio miljoner kronor i börsvärde och First North kräver att en rådgivare är 

delaktig i processen. Genom att inträdeskraven skiljer sig åt bland handelsplatserna skulle 

detta kunna leda till att olika typer av bolag söker sig till olika handelsplatser, vilket eventuellt 

skulle kunna förklara skillnaden i andelen mellan över och underavkastande bolag på 

respektive handelsplats.  

6.1.3 Branschanalys	  

I denna del benämns genomsnittsavkastning genomgående med avkastning.  

6.1.3.1 Informationsteknik	  
IT-branschen består av bolag med verksamhet inom datorer, mjukvara och kontorsutrustning. 

Totala antalet nyintroducerade bolag i börsuppgången i IT-branschen består av 35 stycken i 

jämförelse med börsnedgången där antalet bolag är 15 stycken. Enligt tidigare teorier och 

publicerade artiklar av bland annat Ritter (1991) framgår det att den teknologiska sektorn är 

den sektorn vars nyintroduktioner underpresterat. Resultatet i kapitel fem del I skulle kunna 

visa på att så även är fallet vid de svenska mindre handelsplatserna. När de icke signifikanta 

perioderna har studerats har genomsnittsavkastningen varit lägre vid alla handelsplatser för 

IT-branschen i förhållande till branscherna sällanköpsvaror och industri. Varför detta 

förekommer skulle kunna förklaras med hjälp av Boubakri et al. (2005) som hävdat att M&A-

verksamhet har lett till högre överlevnadsgrad eftersom det budgivande bolaget oftast behöver 

erlägga en premie vid uppköp av andra bolag från börsen vilket leder till att bolag involverade 

i M&A-transaktioner generar en högre avkastning gentemot jämförelseindex. En annan 

anledning till att IT-branschen icke signifikant underpresterat andra branscher skulle kunna ha 

sin grund i 2000-talets IT-bubbla där många investerare förlorade pengar och därmed valt att 

fokusera på andra branscher.  

6.1.3.2 Sällanköpsvaror	  och	  tjänster	  
Branschen sällanköpsvaror och tjänster innehåller bolag som riktar sig mot konsumenter med 

produkter som bilar, vitvaror, kläder och media. De icke signifikanta resultaten i kapitel fem 
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del I för börsuppgång och börsnedgång i branschen visar på motsatta mönster. För 

börsuppgången, som innehåller 22 nyintroduktioner, visar på att nyintroduktioner vid 

tidsintervallet en månad har genererat en statistisk icke signifikant hög abnormal avkastning, 

mellan 32 och 52 procent, på handelsplatserna Alternativa och AktieTorget. Dock sjunker den 

icke signifikanta abnormala avkastningen när tidsperioden förlängs och är i nivån med 

resterande branscher i tidsperioden 24 månader. Däremot visar nyintroduktioner i 

börsnedgången på en icke signifikant negativ abnormal avkastning på AktieTorget och First 

North. Detta skulle kunna förklaras av klassiska efterfråge- och utbudsmodellen där 

konsumenter i en börsnedgång väljer att inte inhandla nya bilar och vitvaror i samma 

utsträckning som under börsuppgång. Eftersom dessa varor är dyra kan efterfrågan vara högre 

i börsuppgångar när ekonomin går bra och konsumenter har mer pengar att tillgå. Därmed 

drivs värdet av bolag inom denna sektor av försäljningen och efterfrågan hos konsumenten 

vilket skulle kunna förklaras av den högre icke signifikanta abnormala avkastningen i 

börsuppgången än börsnedgången.   

Vid en jämförelse av branscherna i resultatkapitlet del I framgår det att branschen 

sällanköpsvaror och tjänster har visat på en icke signifikant hög överavkastning på 

AktieTorget och First North. När tidsperioden utökas till 24 månader försvinner den icke 

signifikanta överavkastningen och normaliseras. Detta skulle kunna förklaras av de tidigare 

presenterade teorierna av Jia & Chang (2007) och Ritter (1998) som visar på att 

nyintroduktioner är underprissatta vid introduktionen för att sedan underavkasta 

jämförelseindex, vilket framgår i figurerna 19 och 20 för sällanköpsvaror och tjänster.  

NGM är den enda handelsplats vars nyintroduktion, i branschen sällanköpsvaror och tjänster, 

uppvisar statistiskt signifikanta resultat i tidsperioderna sex och tolv månader efter 

introduktion i börsuppgången. Det är dock viktigt att poängtera att detta beror på att det är 

endast är ett bolag på NGM i denna bransch, vilket gör att resultatet inte är användbart (figur 

19). 

6.1.3.3 Industrivaror	  och	  tjänster	  
Som diskuterades i resultatkapitlet del I visar industribranschen på icke signifikant 

överavkastning på alla handelsplatser förutom Nordic MTF, som har uppvisat en icke 

signifikant underavkastning, i tidsintervallet en månad efter introduktion i börsuppgång. 

Detsamma gäller för nyintroduktioner i börsnedgången där Nordic MTF är den handelsplats 

där nyintroduktionerna har en icke signifikant underavkastning. Detta skulle kunna innebära 
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att på en månads sikt är industribolag som nyintroduceras underprissatta. Detta skulle kunna 

bekräfta underprissättningsteorin av Jia & Chang (2007) samt Ritter (1998) som hävdar att 

investerare kan få en god initial avkastning eftersom nyintroduktioner på kort sikt är 

underprissatta.  

Investerarna är medvetna om att underprissättning kan förekomma vid nyintroduktioner vilket 

gör att investerare väljer att investerar i nyintroduktioner. Följa John-effekten visar på att 

investerarna följer varandra vilket skulle kunna vara fallet för industribranschen. Om en följa 

John-effekt existerar ansluter fler och fler investerare vilket leder att priset trissas upp ännu 

mer. Effekten av detta blir att priset ökar vilket senare resulterar i att aktien blir överprissatt 

för att sedermera korrigeras. Det finns icke signifikanta tendenser till att så är fallet i figur 21. 

24 månader efter introduktion börsuppgången har alla handelsplatsers nyintroduktioner 

förutom Alternativas uppvisat en icke signifikant negativ abnormal avkastning. Även detta 

skulle kunna styrkas av underprissättningsteorin som påvisar att på lång sikt underpresterar 

nyintroduktioner.  

Industribranschen är konjunkturkänslig vilket kan speglas i antalet genomförda 

nyintroduktioner i börsuppgången respektive börsnedgången. I börsuppgången introducerades 

26 bolag och i börsnedgången introducerades tio bolag. Vad som är intressant att framhäva är 

att alla nyintroduktioner som genomförts i börsnedgången, förutom genomförda 

nyintroduktioner på Nordic MTF, icke signifikant överavkastat OMXSPI. Detta skulle kunna 

sända en signal till investerarna om att de industribolag som nyintroducerats i börsnedgång är 

stabila bolag för att de är underprissatta vilket skulle kunna bekräftas av signaleringseffekten.    

6.2 BHAR	  
Nedan presenteras de resultat som framkommit i del II för nyintroduktioner som genomförts 

med en buy-and-hold strategi.  

6.2.1 Börsuppgång	  

(Figur 24) 

6.2.1.1 Signifikant	  analys	  
Vad som bör framhävas är att AktieTorget vid tidsintervallen en, tre och sex månader efter 

introduktion statistiskt överavkastat OMXSPI med cirka 30 procent oavsett vilken av dessa 

tidsintervall som studeras. När tidsperioden utökas till 36 månader har istället 

nyintroduktioner genomförda på AktieTorget med statistisk säkerhet underavkastat OMXSPI 

med cirka 40 procent. Anledningen till detta kan vara att underprissättning frekvent använts 
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för nyintroduktioner som genomförts på AktieTorget. Ritter (1998) framhäver i sin studie att 

nyintroduktioner överpresterat på kort sikt medens i tidsintervallet tre till fem år 

underavkastar nyintroduktioner med statistisk säkerhet. I referensramen diskuterades det att 

en granskning av den genomföra värderingen ibland uteblir på AktieTorget vilket skulle 

kunna kopplas ihop med signaleringseffekten. Signaleringseffekten som 

underprissättningsteori framhäver dels att underprissättning sänder en signal till investerarna 

om att ett bra köp har genomförts men framförallt är detta mest gynnsamt för insiders som 

kan vid försäljning av sina innehav erhålla en högre vinst. Ytterligare en aspekt kan vara att 

AktieTorget är den handelsplats där flest antal bolag är noterade vilket skulle kunna innebära 

att det finns ett större intresse för AktieTorget än för de övriga handelsplatserna. Därigenom 

finns ett större intresse för nyintroduktioner på AktieTorget.  

Nordic MTF har uppvisat en statistisk säkerställd underavkastning mellan 25 till 39 procent 

vid tidsintervallen tre och sex månader efter introduktion vilket dessutom är den högsta 

underavkastningen i förhållande till de övriga handelsplatserna. Nordic MTF har precis som 

NGM ett relativt antal få nyintroduktioner vilket delvis kan ha en inverkan på resultatet.  

Nyintroduktionerna på Alternativa har signifikant överavkastat OMXSPI med tolv procent en 

månad efter introduktion. En anledning till att denna handelsplats uppvisar ett signifikant 

resultat kan bero på att den skiljer från de övriga handelsplatser i flera avseenden. Ett 

avseende är att det är ett värdepappersbolag där regelverken skiljer sig något åt från de övriga 

handelsplatserna men framförallt skiljer sig antalet handelsdagar åt vilket innebär att 

möjligheten till att handla aktier är något mer begränsad. Den begränsade handelsperioden 

kan därför ha en positiv effekt på avkastningen på kort sikt.   

6.2.1.2 Icke	  signifikant	  analys	  
Av de resultat som framkommit i figur 24 uppvisas ingen statistisk signifikans vid något av 

tidsintervallen för NGM och First North vilket skulle kunna indikera på att dessa två 

handelsplatser är effektiva. Anledningen till detta kan vara att NGM är en reglerad marknad 

med ett strängare regelverk än de övriga. Dock bör det återigen belysas att antalet bolag som 

genomfört en nyintroduktion på NGM är få i förhållande till antalet nyintroduktioner 

genomförda på de övriga handelsplatserna. För First Norths del kan kravet på att en rådgivare 

är delaktig i processen tillföra en kvalitetsstämpel på nyintroduktionen genom att rådgivaren 

garanterar med sitt namn att processen i samband med nyintroduktionen genomförts korrekt. 

En förklaring skulle kunna vara att när en rådgivare är delaktig i processen underprissätts inte 
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nyintroduktioner i samma utsträckning som på exempelvis AktieTorget och därigenom 

uppnås ingen statistisk signifikans för nyintroduktioner på First North.  

6.2.2 Börsnedgång	  

(Figur 25) 

6.2.2.1 Signifikant	  analys	  
Alternativa uppvisade två signifikanta resultat i börsnedgången, 24 månader efter 

introduktionen underavkastade nyintroduktionerna samt tre månader efter nyintroduktionen 

överavkastade nyintroduktionerna OMXSPI. Detta bekräftar teorin som Ritter (1998) påvisar, 

att investerare på kort sikt kan ta del av en underprissättning. Ritter (1998) poängterar i sin 

artikel att en motsatt effekt existerar vid längre tidsperioder, vilket tydligt framgår på 

Alternativa.  

Den enda tidsperioden som uppvisar en signifikans på First North är tidsperioden 36 månader. 

Det kan finnas flera förklaringar till varför få tidsperioder är signifikanta på First North, delvis 

kan det förklaras av att handelsplatsen är effektivare i den aspekten att genomlysningen är 

högre för bolag noterade på First North relativt andra handelsplatser. En annan förklaring kan 

vara att antalet över- och underavkastande nyintroduktioner skiljer sig i en stor utsträckning 

vilket gör att ingen signifikans har åstadkommits. Som tidigare diskuterades i metoden, 

avsnitt 4.9.2, kan det förekomma att BHAR uppvisar felaktiga signifikanta resultat på längre 

sikt vilket skulle kunna förklara varför signifikans uppvisas för detta tidsintervall. Dock 

bekräftas underprissättningsteorin av Ritter (1998) ännu en gång, att nyintroduktioner 

underavkastar vid längre tidsperioder.   

Nordic MTF uppvisade tre signifikanta resultat i börsnedgången. När tabellen studeras 

närmare framgår det att nyintroduktioner på Nordic MTF signifikant underavkastat för 

tidsperioderna 24 månader, sex månader och tre månader. Dessutom ökar underavkastningen, 

i förhållande till OMXSPI, för längre buy-and-hold perioder. Trots att underavkastningen ökar 

när buy-and-hold perioden förlängs kan teorin av Ritter (1998) appliceras för tidsperioden 24 

månader där Ritter påvisar att nyintroduktioner på längre sikt underavkastar 

jämförelseindexet. Dock motsägs teorin för kortare perioder på Nordic MTF eftersom 

handelsplatsen uppvisar signifikant underavkastningen och inte överavkastning vilket Ritter 

(1998) hävdar. Dessutom hävdar Jia & Chang (2007) att nyintroduktioner signifikant 

underpresterar motsvarande företag som ej genomfört nyintroduktioner. Trots att OMXSPI 
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inte speglar just jämförbara bolag, visar nyintroduktioner på Nordic MTF på liknande resultat 

med signifikant underavkastning. 

En förklaring till att nyintroduktioner inte följer teorin av Ritter (1998) skulle kunna vara att 

antalet nyintroduktioner vid Nordic MTF är relativt få (19 stycken) vilket kan såldes betyda 

att även antalet investerare som följer bolagen på handelsplatsen är relativet få. Konsekvensen 

skulle kunna förklaras med följa John-effekten, där investerare tar hänsyn till hur andra 

investerare agerar. Därmed kan investerare bli avskräckta från att investera i 

nyintroduktionerna eftersom ingen annan gör det trots att de har fördelaktig information kring 

nyintroduktionen.  

NGM har som tidigare konstaterats inga genomförda nyintroduktioner i börsnedgången. En 

förklaring kan vara att NGM är den enda reglerade handelsplatsen i studien. Således bör de 

kostnader som ett bolag behöver åta sig vid nyintroduktioner vara högre för reglerade 

handelsplatser. Därmed kan förklaringen grunda sig i att det är dels enklare men även 

kostnadsmässigt fördelaktigare att genomföra nyintroduktioner på oreglerade handelsplatser.  

AktieTorget uppvisar två signifikanta resultat från buy-and-hold perioderna tolv månader och 

sex månader. Likt Nordic MTF har AktieTorget uppvisat signifikant underavkastning i 

förhållande till OMXSPI vilket påminner om resultaten från Nordic MTF, dock är 

underavkastningen något lägre på AktieTorget. Förklaringen skulle kunna vara att antalet 

nyintroduktioner är många vilket enligt tidigare tankegångar skulle leda till att investerare 

följer bolag på AktieTorget i större utsträckning och därmed är följa John-effekten mer 

påtaglig på vilket skulle kunna förklara den bättre avkastningen. 

6.2.2.2 Icke	  signifikant	  analys	  
Eftersom signifikans framträder i resultat för vissa tidsperioder för olika handelsplatser tyder 

det på att handelsplatserna från och till inte är effektiva, vilket kan bero på att antalet 

analytiker som följer bolagen inte är lika många som för större företag i förhållande till 

Stockholmsbörsen. Antalet icke signifikanta tidsperioder är flest på First North, vilket tyder 

på att handelsplatsen First North är den mest effektiva handelsplatsen i börsnedgången.  

6.2.3 Oavsett	  introduktionstidpunkt	  

6.2.3.1 Signifikant	  analys	  
Nyintroduktioner på AktieTorget har överavkastat OMXSPI med statistisk signifikans i 

tidsperioderna en och tre månader efter introduktion. I tidsperioderna 24 och 36 månader har 
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nyintroduktioner signifikant underavkastat OMXSPI. Som diskuterades i avsnitt 6.2.1.1  går 

det därför att lyfta fram Ritters (1998) studie om underprissättning som visar på att 

nyintroduktioner överavkastat på kort sikt och underavkastat på lång sikt. Signifikanta resultat 

uppnås för AktieTorget både för nyintroduktioner genomförda i en börsuppgång samt i den 

perioden där ingen hänsyn tas till om nyintroduktionerna genomförts i en börsuppgång eller 

börsnedgång vilket skulle kunna indikera på att denna handelsplats är mindre effektiv. Detta 

innebär att det har funnits möjligheter att skapa överavkastning gentemot OMXSPI.   

De genomförda nyintroduktionerna på Alternativa har uppvisat signifikant överavkastning 

både en och tre månader efter introduktionsdag vilket innebär att investerare som investerade i 

nyintroduktioner i det undersökta tidsintervallet har i genomsnitt erhållit en signifikant 

överavkastning. Anledningen till varför nyintroduktioner på Alternativa har uppvisat 

signifikant överkastning skulle kunna bero på att deras handelsmodell skiljer sig något åt samt 

att Alternativa är ett värdepappersbolag.  

Nordic MTF är den enda handelsplats som har uppvisat signifikant underavkastning vid alla 

tidsperioder vilket innebär att i genomsnitt har investerare som investerat i nyintroduktioner 

på Nordic MTF erhållit en lägre avkastning än vad de hade erhållit om de hade investerat i en 

indexfond baserad på OMXSPI. Det bör dock återigen poängteras att antalet genomförda 

nyintroduktioner på handelsplatsen endast är 19 stycken vilket är relativt få. Anledningen till 

varför nyintroduktioner på Nordic MTF har presterat sämre är svår att förklara. En anledning 

skulle kunna vara på grund av de få antalet genomförda nyintroduktioner vilket skulle kunna 

innebära att intresset är lägre Nordic MTF som handelsplats, både från investerare och bolag.  

6.2.3.2 Icke	  signifikant	  analys	  
Liknande icke signifikanta resultat som för börsuppgången uppnås även för nyintroduktioner 

genomförda på NGM och First North. Detta skulle kunna indikera på att dessa två marknader 

är effektiva. Precis som diskussionen under 6.2.1.2 skulle detta kunna bero på flera 

anledningar, bland annat First Norths krav på att en rådgivare är delaktig i processen samt att 

NGM är en reglerad marknad med ett stängare regelverk.   

6.3 Tidpunkt	  
Precis som i Boubakri et al. (2005) finns det tendenser till att kursutvecklingen på 

nyintroduktioner påverkas av variabeln tidpunkt. Det går att urskilja att tidpunkten för 

nyintroduktionen har en betydelse för avkastningen på kort sikt där nyintroduktioner under en 
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börsuppgång presterar en högre avkastning i jämförelse med nyintroduktioner i 

börsnedgången vilket framgår i figurerna 24 och 25.  

Vidare skulle teorin om underprissättning kunna utvecklas och appliceras eftersom 

nyintroduktioner som introduceras under en börsuppgång har ett större spelrum och kan i 

större utsträckning underprissätta nyintroduktionen i jämförelse med om den hade genomförts 

i en börsnedgång. Detta med anledning av att introduktioner i börsuppgångar kan genomföras 

till högre multiplar än under börsnedgångar. Därmed kan den signifikanta överavkastningen 

på kort sikt vid börsuppgångar och den signifikanta underavkastningen i börsnedgång 

förklaras (figur 24 & 25).   

6.4 Regelverkens	  inverkan	  på	  val	  av	  handelsplats	  
Det faktum att antalet nyintroduktioner varierar mellan handelsplatserna tyder på bolagen vid 

en nyintroduktion väljer den handelsplats vars regelverk och profil passar företagets behov.  

En intressant aspekt som framgår av resultatet är att antalet nyintroducerade bolag är färre på 

den reglerade marknaden än vad det är på de oreglerade marknaderna. Dessutom är det fler 

genomförda nyintroduktioner på Nordic MTF än vad det är på NGM, som är en reglerad 

handelsplats, trots att Nordic MTF drivs av NGM. Detta tyder på att bolag som genomför 

nyintroduktioner på dessa handelsplatser efterfrågar en handelsplats vars regelverk är enklare. 

Både NGM och Nordic MTF kräver bland annat att en legal granskning genomförs av en 

extern advokat som genomför en granskning av bland annat bolagets avtalsförhållanden och 

bolagsformalia (www.aktiespararna.se). Att kraven för att nyintroduceras är högre hos NGM 

borde i praktiken betyda att bolag som noteras på handelsplatsen uppfyller ett strängare 

regelverk och därmed gått igenom en strängare kontroll. Detta skulle kunna återspeglas i de 

icke signifikanta resultaten (figur 13) där NGM är den handelsplats där nyintroduktionerna 

har genererat den lägsta underavkastningen i de flesta tidsintervall för alla handelsplatser i en 

börsuppgång.  

Ett mönster som eventuellt skulle kunna utläsas är att desto högre krav som ställs på 

nyintroduktionerna på handelsplatserna desto färre är antalet genomförda nyintroduktioner. 

Eftersom handelsplatserna bestämmer sina egna regelverk för nyintroduktioner kan de 

potentiellt sätt styra vilka bolag som tillåts att nyintroduceras på handelsplatsen. Som tidigare 

diskuterats i referensramen 3.1.3 kan detta få den effekten att garantens roll förflyttas till 

handelsplatsen. Handelsplatsen agerar därmed garant i den form att de garanterar att de bolag 

som är listade på dess handelsplats har uppfyllt de ställda kraven. Detta kan leda till att 
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investerarna uppfattar vissa handelsplatser och dess bolag på olika sätt i form av kvaliteten på 

de noterade bolagen.  

6.5 Genomlysning	  och	  marknadseffektivitet	  
Generellt är genomlysningen av bolag på de undersökta handelsplatserna väsentligt lägre än 

vad den är för exempelvis bolag på Stockholmsbörsen. Vad som framkommit i resultatkapitlet 

är att bolag har överavkastat i större utsträckning när den undersökta perioden är närmare 

introduktionsdatumet. Detta kan delvis bero på att nyhetsflödet kring bolaget är större vid 

nyintroduktionen än vad den är under resten av tiden. Detta kan kopplas ihop med följa John-

effekten där investerarens beslut grundar sig i hur andra investerare har valt att agera. I och 

med att genomlysningen på de studerade handelsplatserna är lägre än på Stockholmsbörsen 

skulle detta kunna indikera på att all information inte speglas i priset och därigenom uppstår 

ineffektivitet vid dessa handelsplatser. Därmed skulle investerare kunna ta del av resultaten 

från denna studie och utforma investeringsstrategier för att identifiera den handelsplats där 

underprissättning är vanligt förekommande vid nyintroduktioner för att kunna skapa 

överavkastning gentemot OMXSPI.  

Resultaten från del I uppvisar ingen signifikans vilket innebär att investeringsstrategier inte 

kan utformas från dessa resultat vilket indikerar på att handelsplatserna är effektiva vid 

beräkningar genomförda med hjälp av AAR.  

Resultaten från del II uppvisar delvis statistisk signifikans vilket innebär att 

investeringsstrategier kan utformas vilket indikerar på att handelsplatserna är mindre effektiva 

vid beräkningar genomförda med hjälp av BHAR.  
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7. Slutsats	  och	  rekommendation	  	  
I slutsatsen presenteras svaren på frågeställningarna från avsnitt 1.4.  

För att kunna besvara frågeställning F1 krävs det att resultaten uppnår en godtycklig 

signifikans. Således har detta medfört att inga slutsatser kan dras från resultaten genomförda 

med hjälp av AAR-beräkningarna eftersom dessa inte uppvisar en tillräckligt hög andel 

signifikanta bolag. Därför kan inga investeringsstrategier urskiljas utifrån dessa resultat.  

Resultaten som framkommit ur BHAR-beräkningarna har från fall till fall uppvisat statistiskt 

godtyckliga signifikanta resultat. Således är det möjligt att dra slutsatser utifrån dessa resultat 

och därigenom urskilja ifall detta hade kunnat utnyttjas i from av investeringsstrategier. Dock 

är det viktigt att återigen poängtera att BHAR-modellen kan uppvisa felaktiga signifikanta 

resultat på längre sikt. Detta tas hänsyn till genom att endast kortsiktiga investeringsstrategier 

hade kunnat utnyttjas eftersom det råder osäkerhet kring huruvida de uppvisade signifikanta 

resultaten på lång sikt verkligen är signifikanta. Ifall AAR hade uppvisat signifikanta resultat 

på lång sikt hade det inte funnits tvivelaktigheter kring huruvida BHAR verkligen är 

signifikant på lång sikt (Buchheim et al., 2001).  

Nedan presenteras signifikanta investeringsstrategier som en investerare hade kunnat ta del 

av. Huruvida dessa strategier kan utnyttjas i framtiden är upp till var och en att bedöma 

eftersom fler aspekter finns att ta hänsyn till än enbart signifikansen.  

F1: Existerar det en handelsplats vars nyintroduktioner har genererat högre avkastning med 

hänsyn tagen till tidpunkten för introduktionen i förhållande till OMXSPIs utveckling?  

7.1 Börsuppgång	  
För att besvara frågeställningen är AktieTorget den handelsplats vars nyintroduktioner har 

genererat den högsta avkastningen i börsuppgången i förhållande till OMXSPI.  

Utifrån frågeställningen hade en investerare kunnat utnyttja de signifikanta resultaten från 

BHAR-beräkningarna och erhållit den högsta avkastningen om en buy-and-hold strategi hade 

använts. Genom att ha investerat i stängningskursen första handelsdagen och avyttrat 

innehavet sista dagen i den tredje månaden efter introduktionen hade nyintroduktion i 

genomsnitt genererat en överavkastning på 32,6 procent.  

Ytterligare en slutsats som konstateras är att en investerare på Nordic MTF som hade gått kort 

vid stäningskursen första handelsdagen och sedan köpt till aktien sex månader efter 
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nyintroduktionen hade kunnat erhålla en överavkastning på 38,8 procent. Detta på grund av 

att nyintroduktioner på Nordic MTF har signifikant underavkastat OMXSPI.  

7.2 Börsnedgång	  
För att besvara frågeställningen är Alternativa den handelsplats vars nyintroduktioner har 

genererat den högsta avkastningen i börsnedgången i förhållande till OMXSPI.  

Utifrån frågeställningen hade en investerare kunnat utnyttja de signifikanta resultaten från 

BHAR-beräkningarna och erhållit den högsta avkastningen om en buy-and-hold strategi hade 

använts. Genom att ha investerat i stängningskursen första handelsdagen och avyttrat 

innehavet sista dagen i den tredje månaden efter introduktionen hade nyintroduktion i 

genomsnitt genererat en överavkastning på 11,8 procent med en relativt godtycklig 

signifikansnivå på tio procent.  

Även här kan ytterligare en slutsats konstateras där en investerare kunnat, genom korta 

positioner i genomförda nyintroduktioner på Nordic MTF, i genomsnitt överavkasta OMXSPI 

med 55,7 procent genom att använda sig av en tre månaders buy-and-hold strategi. 

7.3 Oavsett	  introduktionstidpunkt	  
För att besvara frågeställningen är AktieTorget den handelsplats vars nyintroduktioner har 

genererat den högsta avkastningen oavsett introduktionstidpunkt i förhållande till OMXSPI.  

Utifrån frågeställningen hade en investerare kunnat utnyttja de signifikanta resultaten från 

BHAR-beräkningarna och erhållit den högsta avkastningen om en buy-and-hold strategi hade 

använts. Genom att ha investerat i stängningskursen första handelsdagen och avyttrat 

innehavet sista dagen i den första månaden efter introduktionen hade nyintroduktion i 

genomsnitt genererat en överavkastning på 18,2 procent.  

Ytterligare slutsatser som kan konstateras är att en investerare hade kunnat erhålla en 

genomsnittlig överavkastning på 15,6 procent genom att investera i nyintroduktioner på 

Alternativa med en buy-and-hold strategi på tre månader.  

Dessutom hade en investerare som valt att ta korta positioner på nyintroduktioner på Nordic 

MTF i genomsnitt erhållit en överavkastning på 45,0 procent genom en buy-and-hold strategi 

på sex månader.  
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F2: Går det att urskilja huruvida nyintroduktioner i specifika branscher har genererat en 

högre kursutveckling i förhållande till OMXSPI vid olika tidsintervall? 

Eftersom resultaten av AAR-beräkningarna inte uppvisat en statistisk signifikans, vilket tyder 

på att branscherna är effektiva utifrån AAR-beräkningarna, och på grund av tidsbrist har 

BHAR-beräkningar inte kunnat genomföras på branschindelningen. Således har att inga 

specifika branscher, med statistisk säkerhet, kunnat urskiljas ur studien. Därmed lämnas 

denna frågeställning för vidare studier.  

7.4 Förslag	  till	  vidare	  studier	  	  
Denna studie är en introduktion till ämnet nyintroduktioner på svenska handelsplatser där 

hänsyns tas till introduktionstidpunkt och branschtillhörighet för att studera kursutvecklingen. 

Nedan presenteras ett antal förslag på vidare studier inom ämnet nyintroduktioner på svenska 

handelsplatser: 

• En undersökning kring huruvida det existerar specifika branscher som har genererat en 

överavkastning gentemot ett jämförelseindex med hjälp av BHAR-beräkningar.  

• En undersökning kring huruvida deltagande av en garant påverkar 

aktiekursutvecklingen 

• Har multipeln P/EK någon inverkan på kursutvecklingen från nyintroduktionen?  

o Det vill säga hur påverkas kursutveckling av priset på det egna kapitalet i 

samband med nyintroduktionen? 

• En undersökning kring huruvida det finns möjlighet till att skatta β- värden för dessa 

bolag? 
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Krav
Nasdaq OMX

First North
NGM

Noric MTF
AktieTorget

Alternativa Aktiemarknaden

Historik
3 år

Om så begärs ska en 
Minst 2 års historik varvid senaste 

Dokumenterad vinst-
Ja alt visa att tillräckliga 

plan för hur likviditeten ska bokslutet avser befintlig verksamhet.

intjäningsförmåga
fiansiella resurser finns

säkerställas de närmsta 12 
Redovisa rörelseintäkter, så långt 

mån presenteras
det inte avser forskning 

Spridning:

Antal Ägare
500 st

Tillräckligt antal
300

Tillräckligt antal
200

100

Kapitalandel i allmän ägo
25%

10 % alt. garant
10%

10%
10%

10%

Storlek

Börsvärde/Marknadsvärde
1 miljon euro

10 Mkr

Eget kapital
2 Mkr

Aktier

Fritt överlåtbara
Ja

Ja
Ja

Ja
Ja

Hela serien
Ja

Ja
Ja

Ja
Ja

Pris per aktie
>50 eurocent

Prospekt
Noteringsprospekt

Företagsbeskrivning/prospekt
Noteringsprospekt

Informationsdokument
Anslutningsdokument

Ledning, styrelse, 
"Börsmässig". Dokumenterad kunskap 

Organisation och ledning
Börsmässiga krav på 

Ekonomi och 
Minst en obereonde  

En verksamhet och organisation

ekonomistyrning och
om aktiemarknadens regelverk. Krav 

 som gör det möjligt att 
sundhet. Adekvata system

rapporteringssystem som
ledamot. AktieTorget kan

som gör företaget lämpligt

aktiemarknadsinfo
på styrelsesammansättning. Infört  

uppfylla informationskrav.
för ekonomistyrning.

gör det möjligt att uppfylla 
 kräva särskild utbildning 

för anslutning.

och upprätthållit erforderliga rutiner 
Förmåga att uppfylla kraven

krav på information.
utav ledning.

och system för informationsgivning.
 på informationsgivning

Koden för bolagsstyrning
Gäller

Gäller

Övrigt
Förbindelse att följa Regelverk för

Avtal med Certified Adviser
Noteringsavatal

Avtal om upptagande till handel.
Anslutningsavtal

Emittenter. Legal granskning.
Legal granskning

Legal granskning.

Börsrevisior
Börsrevisor

9. Bilagor	  
9.1 Bilaga	   1	   –	   Översiktsbild	   över	   introduktionskraven	   på	   respektive	  

handelsplats	  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



79 
 

9.2 Bilaga	  2	  –	  Listningskrav	  för	  respektive	  handelsplats	  
Nedan listas från finansinspektionen de regler som gäller för företag som är noterad på en 

reglerad marknad: (www.fi.se) 

• Noterade företag är skyldiga at ta fram ett prospekt när de erbjuder allmänheten att 

köpa värdepapper 

• Krav på redovisning enligt IFRS (International Financial Reporting Standard) 

• Regler vid uppköp med bestämmelser om bland annat budplikt 

• Särskilt offentliggörande av kurspåverkande information och regelbunden finansiell 

information 

• Offentliggörande av större ägarförändringar 

• Anmälan av insynspersoner (tidigare kallade ”insiders”), som är skyldiga att anmäla 

förändringar av sitt ägande i bolaget 

Nedan listas de listningsregler som gäller för de olika handelsplattformarna 

First Norths listningskrav är: (www.nasdaqomx.com) 

• Förutsättningar för tillräckligt utbud och efterfrågan: 

o Tillräckligt antal aktieägare, och minst 10 procent av aktiekapitalet i allmän 

ägo, eller köpa en likviditetsgarants tjänster 

• Publicering av företagsbeskrivning/prospekt 

• Bolaget måste alltid ha ett avtal med en Certified Adviser 

• Bolaget måste acceptera och underteckna de allmänna villkoren och bestämmelserna 

för att godkännas för handel på First North 

• Bolaget ska ha erforderlig organisation och personal för att kunna uppfylla kraven på 

informationsgivning till marknaden 

Nordic MTFs listningskrav är: (www.nordicmtf.com) 

• Vara publikt 

• Vara anslutet till en central värdepappersförvarare 

• Ha tillräckligt många aktieägare för att det ska finnas förutsättningar för 

ändamålsenlig handel 

• Ha minst 10procent av bolagets aktier i allmän ägo 

• Ha minst tre styrelseledamöter 
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• Ha upprättat ett informationsdokument med grundläggande information om bolaget 

• Ha en egen hemsida med bolagsinformation 

AktieTorgets listningskrav är: (www.AktieTorget.se) 

• Bolaget är registrerat som publikt bolag  

• Bolagets finansiella instrument registreras hos Euroclear Sweden eller hos annan 

central värdepappersförvarare som samarbetar med Euroclear Sweden 

• De av bolagets fondpapper som upptas till handel är fritt överlåtbara 

• Bolaget inte har inställt sina betalningar, försatts i konkurs eller trätt i likvidation, 

• Bolaget har ett eget kapital som, i förekommande fall efter nyemission i samband med 

anslutningen, uppgår till minst två miljoner kronor 

• Bolagets aktier är spridda eller i samband med anslutningen utbjuds till spridning 

bland allmänheten i omfattning som, i förekommande fall efter nyemission, minst 

motsvarar en tiondel av det egna kapitalet och en tiondel av röstetalet för bolagets 

aktier, 

• Bolaget har, eller i förekommande fall efter aktiespridning eller nyemission som vidtas 

i samband med anslutningen beräknas få, minst 200 aktieägare med ett innehav om 

minst 0,1 prisbasbelopp vardera, 

• Bolaget, om AktieTorget så begär, medverkar till att minst en oberoende ledamot väljs 

in i bolagets styrelse, 

• Bolaget tillser att nyemissioner som görs utan företrädesrätt för befintliga ägare 

genomförs på marknadsmässiga villkor samt att skälen för sådana emissioner anges, 

• Bolaget informerar AktieTorget om VD eller styrelseledamot: 

o är dömd för någon brottslighet, 

o har varit åtalad eller delgiven misstanke för någon brottslighet, 

o är eller har varit föremål för konkurs, skuldsanering, ackord eller annat 

obeståndsförfarande, 

o ingår eller har ingått i ledning eller styrelse för juridisk person som är eller har 

o varit föremål för konkurs, ackord eller annat obeståndsförfarande samt 

• Bolaget lämnar AktieTorget de ytterligare upplysningar om bolaget som AktieTorget 

anser behövas för en sund fondhandel och att bolagets revisor på förfrågan från 

AktieTorget besvarar frågor om bolaget. 

Nedan listas de listningsregler som gäller för de olika värdepappersbolagen 
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Alternativa Aktiemarknadens listningskrav är: (www.alternativa.se) 

• Minst 2 års historik varvid senaste bokslut ska avse befintlig verksamhet  

• Redovisa rörelseintäkter, så långt det inte avser forskning  

• Marknadsvärde från cirka 10 miljoner kronor (kan vara lägre om antalet ägare kraftigt 

överstiger minimikravet) 

• Från c:a 100 aktieägare (kan vara lägre vid prissättning via Marknadsrådet eller om 

minst två ägare agerar Likviditetsstöd*) 

• Minst 10 procent av aktier och röster innehas av andra än huvudägarna och dess 

närstående (kan vara lägre om antalet ägare kraftigt överstiger minimikravet)  

• Offentliggjord finansiell information i enlighet med Årsredovisningslagen 

(1995:1554)  

• Inga hembud i bolagsordningen för de aktieslag som avses bli föremål för handel 

(gäller ej så kallad Hembudshandel)  

• Publikt (publ) och avstämningsbolag via Euroclear (fd VPC) 

• Verksamhet och organisation som gör företaget lämpligt för anslutning  
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9.3 Bilaga	  3	  –	  genomsnittlig	  abnormal	  avkastning	  för	  övriga	  branscher	  
 

 
 



83 
 

 
 
 
 
 
 



84 
 

 
 



85 
 

 
 



86 
 

 
 



87 
 

 
 



88 
 

 
 



89 
 

 
 



90 
 

 
 



91 
 

 
 



92 
 

 
 



93 
 

  



94 
 

 

9.4 Bilaga	  4	  –	  andelen	  överavkastade	  bolag	  för	  respektive	  bransch	  
Resultaten för nyintroduktioner inom IT-branschen för hela perioden samt börsuppgången 

visar på följande resultat: 
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Resultaten för nyintroduktioner inom nyintroduktioner inom IT-branschen under en 

börsnedgången visar på följande resultat: 
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Resultaten för nyintroduktioner inom finansbranschen för hela perioden samt börsuppgången 

visar på följande resultat: 
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Resultaten för nyintroduktioner inom finansbranschen under en börsnedgången visar på 

följande resultat: 
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Resultaten för nyintroduktioner inom industribranschen för hela perioden samt 

börsuppgången visar på följande resultat: 
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Resultaten för nyintroduktioner inom branschen inom industrivaror och tjänster under en 

börsnedgången visar på följande resultat:
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Resultaten för nyintroduktioner inom sällanköpbranschen för hela perioden samt 

börsuppgången visar på följande resultat: 
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Resultaten för nyintroduktioner inom branschen inom sällanköpsvaror och tjänster under en 

börsnedgången visar på följande resultat: 
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Resultaten för nyintroduktioner inom hälsovårdsbranschen för hela perioden samt 

börsuppgången visar på följande resultat: 
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Resultaten för nyintroduktioner inom hälsovårdsbranschen i en börsnedgången visar på 

följande resultat: 
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Resultaten för nyintroduktioner inom dagligvarubranschen för hela perioden samt 

börsuppgången visar på följande resultat: 
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Resultaten för nyintroduktioner inom dagligvarubranschen under en börsnedgången visar på 

följande resultat: 
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Resultaten för nyintroduktioner inom materialbranschen för hela perioden samt 

börsuppgången visar på följande resultat: 
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Resultaten för nyintroduktioner inom branschen för material under en börsnedgången visar 

på följande resultat: 
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Resultaten för nyintroduktioner inom teleoperatörsbranschen för hela perioden samt 

börsuppgången visar på följande resultat: 
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Resultaten för nyintroduktioner inom telekomoperatörsbranschen under en börsnedgången 

visar på följande resultat: 
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Resultaten för nyintroduktioner inom energibranschen för hela perioden samt börsuppgången 

visar på följande resultat: 
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Resultaten för nyintroduktioner inom branschen för kraftförsörjning under en börsnedgången 

visar på följande resultat: 

 

 

 

 


