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Sammanfattning  

Forskning gällande börshandlande av nyintroducerade aktier är ett mindre studerat område, 

trots att handel med dessa ger möjligheter till god avkastning. Undersökningen ämnar därför 

bidra med kunskap ur en småsparares perspektiv angående nyintroducerade aktiers 

kursutveckling på Stockholmsbörsen under det första noterade året. För att komma fram till så 

aktuella resultat som möjligt är studiens urval avgränsat till åren 2000-2008. Undersökningen 

av aktiekursernas utveckling i jämförelse mot branschindex visar att en marginell 

underprissättning existerar. De visar också att utvecklingen över ett år visar på en initial 

uppgång under de första månaderna för att efter 6 månader utvecklas negativt och att slutligen 

efter ett år återigen utvecklas positivt. Mellan de olika branscherna syns signifikanta 

skillnader, där börsintroduktioner inom IT- och telekombranschen haft den mest positiva 

utvecklingen. Resultatet visar även på ett visst samband mellan aktiernas kursutveckling efter 

en dag och kursutvecklingen efter ett år. 
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1.1 Inledning och problemformulering 
För att ett komplext ekonomiskt samhälle skall kunna fungera är en utvecklad och funktionell 

finansiell marknad ett krav. Den finansiella marknaden fungerar som infrastruktur och 

fördelar kapital mellan olika aktörer. Företag söker investerare och investerare söker 

investeringar, men även information angående värderingar, valutor och skatter är en viktig del 

av finansmarknadens användningsområden. För att denna marknad skall fungera och 

allokeringen av kapital ska fungera effektivt är aktörernas förtroende för den finansiella 

marknaden fundamental. Om exempelvis vissa aktörer har tillgång till annan information än 

vad den resterande marknaden har blir fördelningen av kapital snedvriden, förtroendet sjunker 

och aktörer kan bestämma sig för att lämna marknaden. Det är därför elementärt att arbeta 

med att uppehålla marknadens tillit och förtroende.  

En process som innehåller informationskänsliga faktorer är börsintroduktioner. När ett företag 

ska introduceras på en reglerad marknadsplats råder det en osäkerhet kring vilket pris som 

korrekt avspeglar värdet på de emitterade aktierna. Det faktum att information angående 

företagets tidigare prestation är bristfällig, samt att de potentiella köparna inte kan blicka 

tillbaka på aktiens utveckling för att avgöra hur den presterat i relation till andra företag ökar 

risken för dessa investerare. En vedertagen teori gällande aktiekurser och dess värdering är 

John Blurr Williams teori (Hagstrom, 2005) vilken visar på att aktievärdet skall avspegla alla 

framtida kassaflöden diskonterade till nuvärden. Med rationella investerare och symmetrisk 

fördelning av informationen torde därför en utveckling av aktiekursen under första 

handelsdagen vara näst intill oförändrad om ingen ytterligare information tillkännages. Trots 

detta visar tidigare forskning angående aktiekursens utveckling under första handelsdagen på 

en abnormt positiv utveckling (Lawrence och Spindt 1989) (Ritter och Welch 2002). 

Undersökningar har gjorts i bland annat USA (Ritter och Welch 2002) och kan gå tillbaka så 

långt som till början av 1900-talet (Chambers och Dimsons 2009). Denna forskning har dock 

endast behandlat de nyintroducerade aktiernas utveckling från introduktionskursen fram till 

stängningskursen vid första handelsdagen och sedan aktiens fortsatta utveckling. Det kan 

därför noteras att det råder en forskningslucka gällande undersökningar som behandlar de 

börsintroducerade bolagens aktieutveckling från öppningskursen under första handelsdagen 

och ett år framåt. Denna period är emellertid intressant för det stora antalet småsparare, då 

deras möjligheter att investera i aktier redan från introduktionspriset är begränsat (Carter, 

Dark och Singh 1998). Detta då det främst är större investerare och institutioner som vid den 
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inledande teckningsprocessen bjuds in för att teckna bolagets aktier vilka vanligtvis snabbt 

blir fulltecknade. Teckningsprocessen medför att småsparare ofta får vänta med sina 

investeringar och konkurrera om de kvarvarande aktierna (Carter et al. 1998). 

Handelsavgifter, avsaknad av kunskap samt tidsbrist är ytterligare faktorer som leder till att 

småsparare inte har lika stora möjligheter att handla och omplacera sina investeringar som 

större investerare och institutioner har. För en småsparare är det därför intressant att erhålla 

kunskap huruvida en nyintroducerad akties utveckling under första dagen har ett samband 

med aktiens utveckling under ett längre tidsperspektiv. 

Uppsatsen ämnar applicera tidigare forskning angående nyintroducerade aktiers utveckling, 

på dagens svenska aktiemarknad för att undersöka om underprissättning även existerar här. 

Uppsatsen kommer dock belysa processen ur en småsparares perspektiv genom att undersöka 

de börsintroducerade aktiernas utveckling från första handelskursen istället för från aktiernas 

introduktionskurs. Slutligen ämnar även uppsatsen att undersöka sambandet mellan aktiernas 

utveckling under första dagen med utvecklingen under ett års tid framåt för att således bidra 

med kunskap som småsparare kan gynnas av.  

Uppsatsens syfte är att ur en småsparares perspektiv bidra med ny kunskap gällande 

nyintroducerade aktiers kursutveckling under det första året. Denna kunskap skall vara ett 

verktyg som kan användas i beslutprocessen vid handlandet av nyintroducerade aktier.  

För att belysa de nyintroducerade aktiernas kursutveckling kommer följande forskningsfrågor 

utredas: 

 

– Är de första handelskurserna för nyintroducerade aktier på Stockholmsbörsen under åren 

2000 till 2008 underprissatta? 

– Hur har nyintroducerade aktier utvecklats i relation till Affärsvärldens branschindex från 

öppningskursen första handelsdagen fram till stängningskursen efter tidsperioderna en 

månad, tre månader, sex månader och ett år? 

– Hur skiljer sig utvecklingen av nyintroducerade aktier efter tidsperioderna en dag, en 

månad, tre månader, sex månader och ett år mellan olika branscher? 

– Kan ett samband urskiljas mellan nyintroducerade aktiekursers utveckling under första 

handelsdagen och kursutvecklingen efter ett år? 

http://et.al/
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Uppsatsens urval kommer avgränsas till att undersöka de företag som nyintroducerats på 

Stockholmsbörsens small-, mid- eller large-cap listor under åren 2000-2008 (Avanzas 

hemsida 2011). De bolag som introducerats för handel på en annan marknadsplats än 

Stockholmsbörsens small-, mid- eller large-cap listor innan uppsatsens valda 

undersökningsperiod, för att sedan byta till någon av dessa listor under åren 2000-2008, 

kommer inte ingå i uppsatsens urval. Detta då dessa bolag per definition redan tidigare 

genomfört sin introduktion, och således inte är relevanta för undersökningen. Vidare ämnar 

undersökningen endast studera de nyintroducerade aktiernas utveckling från öppningskursen 

vid första handelsdagen till stängningskursen en dag, en månad, tre månader, sex månader 

samt ett år framåt.  

1.2 Definitioner 

1.2.1 Underprissättning 
Vår operationella definition av underprissättning kommer vara de fall då de nyintroducerade 

aktiekurserna utvecklats bättre än de jämförande branschindex under aktiernas första 

handelsdag. Beräkningarna som kommer utföras för att undersöka detta, baseras på formler 

vilka redovisas i uppsatsens metodavsnitt (se 3.6 Formler).  

1.2.2 Nyintroduktion 
Ett bolag som nyintroduceras är enligt uppsatsens definition ett bolag som inte tidigare varit 

listad på någon annan marknadsplats, som exempelvis Nordic Growth Market (NGM) eller 

Aktietorget. Bolagets aktier har således inte varit tillgängliga för allmänheten att investera i. 

Bolag som exempelvis flyttas mellan listorna small-, mid-, och large-cap ses enligt denna 

definition därför inte som någon nyintroduktion. 

1.2.3 Emittent 
En emittent är det företag som ger ut aktier eller andra värdepapper. När exempelvis Ericsson 

börsnoterade bolagets aktier stod således Ericsson också som emittent för dessa (Avanzas 

hemsida 2011). 

1.2.4 Introduktionskurs 
Introduktionskursen är det pris som emittenten låter investerare teckna aktier i företaget för. 

Tecknandet i aktieintroduktionen sker vanligtvis ett par veckor före börshandeln i aktien 

börjar. I uppsatsens urval är bolagens introduktionskurs oftast lägre än aktiens första 
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handelskurs.  

 

1.2.5 Aktiens öppningskurs första handelsdagen 

Aktiens första handelskurs är per definition aktiens öppningskurs under första handelsdagen. 

Första handelskursen är således det pris som aktierna handlas för vid den första genomförda 

affären under första handelsdagen.  

2. Teori 

2.1 Notering av aktier i Stockholm 
Företaget Nasdaq OMX driver Stockholmsbörsen och är därmed även de som tillhandahåller 

handeln av de noterade aktierna. Nasdaq OMX driver även handeln på andra börser i Norden, 

Baltikum och USA. Deras uppgift är att skapa förutsättningar för en fungerande börshandel, 

säkerställa att bolagen förser aktiemarknaden med information samt att införa direktiv för att 

upprätthålla allmänhetens förtroende för aktiemarknaden, i enlighet med svensk bolagslag. 

(Regelverk för emittenter, Nasdaq OMX)  

 

Vid de allra flesta börsintroduktioner tar det aktuella bolaget hjälp av ett värdepappersinstitut, 

som exempelvis en bank eller en fondkommissionär. Värdepappersinstitutets uppgift är att 

sköta administrativa uppgifter som att exempelvis utfärda bolagets ansökan om notering, ta 

emot betalningar och den praktiska hanteringen av aktierna. Efter att ett företag har blivit 

godkänt av Nasdaq OMX för att introduceras på Stockholmsbörsen, startar en viktig och 

komplicerad process, att prissätta de aktuella aktierna. Eftersom emittenten inte är känd av 

marknaden sedan tidigare behövs en utredning av bolagets alla legala och ekonomiska 

förehavanden genomföras, för att därefter analysera värdesättande faktorer med syfte att ge en 

så fulländad information som möjligt till intressenter. Denna granskning görs av ett 

värdepappersinstitut eller en liknande rådgivare och processen kallas för due dilligence. Det 

slutgiltiga beslutet angående prissättning tas alltid av emittenten men ofta i samråd med 

rådgivare. Hur priset fastställs varierar, det kan exempelvis göras en jämförelse med andra 

noterade bolag inom samma bransch, genom en kassaflödes- och substansvärdering. (Nasdaq 

OMX hemsida 2011) 
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2.2 Resultat från tidigare forskning  

Tidigare forskning inom området för börsintroduktioner har visat på att aktiekurser 

inledningsvis tenderar att ha abnormt stigande värdeutveckling under första handelsdagen 

(Lawrence och Spindt 1989) (Ritter och Welch 2002). Tidigare forskning baseras uteslutande 

på utvecklingen mätt från teckningskursen och inte som i denna undersökning från första 

handelskursen den första handelsdagen. Ibbotson (1974) menar att det inte går att fastställa att 

en nyintroducerad aktie uteslutande kommer utvecklas mer positivt än den resterande 

aktiemarknaden. Han påstår vidare att det inte går att fastställa att en slumpmässigt vald 

nyintroducerat aktie har större sannolikhet att stiga än att sjunka. Däremot menar Ibbotson 

(1974) att sannolikheten är större för att den slumpmässigt valda aktien har en abnormt positiv 

utveckling, än att aktien har abnormt negativ utveckling. Medelvärdet av de nyintroducerade 

aktiernas förändring under första handelsdagen är +11,4%, vilket bör ses som klart positivt. 

Medianen av nyintroducerade aktiekursers utveckling fram till och med stängningskurs första 

handelsdagen är däremot näst intill oförändrad. Undersökningar har även gjorts under olika 

tidsperioder, och dessa visar uteslutande på en stigande trend för nyintroducerade aktier. 

Ritter och Welchs (2002) undersökning under 1980-2001 visar på en medelökning av cirka 16 

% under första dagen, kortare perioder i urvalet visar dock på extrema uppgångar omkring 65 

% positiv utveckling från introduktionskursen till sista avslut första handelsdagen. Även 

under 60-talet visar Ibbotson (1974) på cirka 12 % stigande kurser under samma 

handelsperiod. Anmärkningsvärd forskning i ämnet är Chambers och Dimsons (2009) arbete 

angående introduktioner från år 1917 till 2000. Deras resultat visar på endast en medelökning 

av 3,8 % under perioden 1917-1945, medan perioden 1946-1986 visar på en medelökning 

kring 10 %. Sammanfattningsvis visar tidigare forskning på en abnorm positiv utveckling 

under första dagen, samtidigt som de nästkommande dagarna karaktäriseras av en mer normal 

utveckling.  

 

Nyintroducerade aktiers utveckling sett ur ett längre perspektiv har undersökts av bland annat 

Ritter och Welch (2002). De visar att även fast nyintroducerade aktier har en klart mer positiv 

utveckling än index under första dagen, så underpresterar de kraftigt under en tidsperiod på 

sex månader till tre år. Även Kao, Wul och Yangs (2007) studier kring introducerade företag 

på den kinesiska marknaden visar på inledningsvis kraftigt stigande kurser gentemot 

jämförande index, för att sedan i ett längre perspektiv falla klart under hur index presterar. Att 

akademiker mer eller mindre är överens om nyintroducerade aktiers inledande utveckling 
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tycks därmed stämma, förklaringarna till detta faktum skiljer sig dock åt mellan de olika 

forskarna. 

 

De bakomliggande orsakerna till den initiala kursuppgången är diskuterad inom den 

akademiska världen, men inget konsensus råder. Ritter och Welch (2002) menar att en del av 

förklaringen kan vara den asymmetriska fördelningen av information, där investeraren inte 

exakt vet vad den köper och därför kräver ett reducerat pris för att bära denna risk. Även Rock 

(1986) stödjer detta då han menar att en del investerare, ofta institutionella, är bättre 

informerad om marknaden än resterande aktörer och att deras handlande därför tenderar att 

dra upp priset. Detta liknar även Bikhchandani, Hirshleifer och Welch (1992) förklaring till 

problemet som kopplas till kaskadteorin. Teorin bygger på ett flockbeteende och menar att en 

kaskad uppstår när människor observerar andras agerande och sedan agerar efter de val som 

den stora mängden individer gör, oberoende av den egna information och erfarenheten. 

Effekten blir också som kraftigast om det är en pålitlig och känd aktör som agerar. Således 

kan en initial stigande aktiekurs leda till fler intresserade investerare och därmed en ytterligare 

stigande aktiekurs. Allen och Faulhaber (1989) menar att det finns incitament för att sätta en 

lägre teckningskurs än vad marknaden förväntar sig för att därigenom signalera aktiens goda 

kvalité samt ge investeraren en rabatt som kompenserar för risken denne tar med anledning av 

bristen på information. Vidare menar Allen och Faulhaber (1989) att den inledande 

kursutvecklingen därmed kan relateras till kvalitén av företaget och genom god 

marknadsföring öka antalet köpare. Att detta skulle vara den fullständiga förklaringen 

motsätter sig däremot Ritter och Welch (2002), som menar att företagsrisken och 

likviditetsrisken under den första och andra handelsdagen borde vara snarlika. Vilket således 

borde betyda att köparen under andra dagen ska erhålla en liknande rabatt som under första 

dagens handel. Ett faktum som dock inte sker då aktiekurserna vid den andra dagen inte har 

samma utveckling som vid den först dagen.  

 

Det motsatta tillvägagångssättet, det vill säga att medvetet överprissätta en introducerad aktie 

är även det studerat i den akademiska litteraturen. Den primära orsaken till detta är att skapa 

en god relation med emittenten genom att denne ersätts maximalt för sin försäljning av hela 

eller delar av bolaget. Om exempelvis bolaget som ska introduceras är ett stort och 

inflytelserikt företag finns det incitament för rådgivare och banker som tillhandahåller 

emissionen att skapa en god relation för kommande affärsmöjligheter. Det kan även vara så 

att banken som är anlitad för utgivningen av aktierna, ersätts efter hur framgångsrik och 
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lönsam emissionen är. Investmentbankens arvode regleras således efter hur hög kurs aktierna 

haft vid introduktionsprocessen (Fields och Fraser 2003) 

2.3 Asymmetrisk information 

Asymmetrisk information innebär att det är en ojämn fördelning av information, någon eller 

några av aktörerna på en marknad besitter mer information än andra aktörer. Problemet 

presenterades av Akerlof (1970) i “The Market for Lemons”. I det ursprungliga exemplet 

används två olika bilförsäljare med differentierad kvalité på sina produkter. Förutom 

prisskillnaden mellan bilarna har köparen inte någon ytterligare kunskap angående kvalité och 

dylikt mellan de olika bilarna. Bristen på kunskap leder till att de bilar av sämre kvalité kan 

säljas till ett relativt högre pris, eftersom en rationell köpare kan komma att välja den produkt 

med ett lägre pris om kunden saknar ytterligare kunskap angående produkten. Bilarna av god 

kvalité kommer därmed elimineras från marknaden. Bristen på information hos ena parten kan 

leda till felaktiga beslut och en snedvriden marknad. Teorin är även applicerbar på 

aktiemarknaden. Ponera att två företag existerar, det ena med en lägre aktiekurs. Företagen 

tycks lika för en oinformerad investerare på grund av en asymmetrisk fördelning av 

informationen. Oberoende av kvalitén på företagen kommer den lägre aktiekursen att stiga då 

investerare inte har någon ytterligare information angående företagens prestation. Detta kan 

leda till att ett företag som presterar sämre driver ett företag som presterar bättre ut från 

marknaden. Fenomenet är vanligast inom yngre branscher vilka investerare ännu inte är lika 

informerade. Exempelvis kan företag inom IT-branschen med en låg aktiekurs se ut som en 

god investering för småsparare med låg kunskap om bolaget och branschens. Företag i sådana 

branscher kommer därmed att utvecklas bättre till en början, innan marknaden tillges mer 

kunskap om de noterade företag och marknaden därefter korrigerar sin värdering.  

2.4 Kaskadteorin 

Kaskadteorin presenterades av Bikhchandani et al. (1992), och utgår från ett flockbeteende 

där individer observerar andra individers agerande för att därefter agera på liknande vis under 

sin egen beslutsprocess. Detta oberoende av sina egna kunskaper eller tidigare erfarenheter. 

Bikhchandani et al. (1992) menar att kaskadteorin kan leda till att egna kunskaper överses och 

att felaktiga beslut fattas. Fenomenet tenderar att bli starkare om de individer som agerar först 

är igenkända som pålitliga och tidigare har varit framgångsrika inom området. På samma sätt 

kan en pålitlig och igenkänd aktör även bryta en pågående kaskad om denne agerar mot 

flockbeteendet, vilket kan få andra individer att omvärdera sina beslut. Även nyutkommen 
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kompletterande information om exempelvis ett bolags förehavanden, kan komma att förhindra 

eller stoppa en kaskad. (Bikhchandani et al. 1992) 

 

Ett företag kan använda sig av en kaskad för att åstadkomma en stigande aktiekurs. Än mer 

effektivt blir tillvägagångssättet vid en börsintroduktion, då informationen och kunskapen från 

tidigare agerande ofta är knapphändig. Genom att sätta en lägre introduktionskurs än vad som 

rättfärdigas av företagets substansvärde och prestation kommer ett överflöd av köpare till 

aktiekursen att uppkomma. Eftersom kunniga investerare vanligtvis är bland de första att 

upptäcka en obalans i en aktievärdering tenderar de första köparna att vara igenkända som 

framgångsrika inom området, exempelvis investmentbanker fondförvaltare. Det ökande 

antalet köpare driver upp kursen, och utomstående individer agerar liknande sina företrädare 

och förebilder och aktiekursen drivs upp än mer, även fast individens kunskap säger att 

aktiekursen är för hög så agerar individen efter andras beteende - en kaskad har bildats. 

Genom att företaget medvetet väljer en lägre prisbild kan det stora antalet investerare som 

följer andra investerare skapa en kaskad vilken driver upp aktiekursen till ett högre pris än vad 

som rättfärdigas av företagets prestation. (Bikhchandani et al. 1998). 

2.5 Signalteorin 

Signalteorin har sitt ursprung i en ojämn fördelning av information även kallad asymmetrisk 

information. Ofta har säljaren tillgång till mer information än köparen vid en affär, detta 

förekommer väldigt tydligt när ett företag ska börsintroduceras - rimligen har det noterade 

företaget mer information om sin egen verksamhet än eventuella utomstående investerare. För 

att komma runt problemet med asymmetrisk information kan säljaren signalera relevant 

information till köparen. I den ursprungliga signalteorin (Spence 1973), behandlas en 

arbetsmarknad där arbetssökande genom referenser egna signalerar att de besitter god 

kunskap som kan vara användbart för företagen. Därefter har teorin applicerats på andra 

områden, bland annat för att förklara initiala uppgångar vid börsintroduktioner. 

 

Allen och Faulhaber (1989) menar att processen vid en nyintroduktion genomsyras av 

problem kopplade till asymmetrisk information. Investerare har svårt att finna information 

angående det aktuella företagets verksamhet, möjligheter och risker. Därför finns det 

incitament för emittenten att signalera till eventuella investerare den goda kvalitén på det 

underliggande företaget och därmed den utgivna aktien. Detta kan företaget göra genom att 

sätta ett lägre introduktionspris än vad som är berättigat. Ett lägre introduktionspris signalerar 
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en god framtida utveckling och ett stabilt företag, teorin menar att ett sämre företag inte skulle 

ha denna möjlighet till ett rabatterat introduktionspris på grund av kapitalbrist. Att emittenten 

genom en rabatt “lämnar pengar på bordet” signaleras inte bara aktiens goda kvalité, även en 

god relation mellan investerare och emittenten utvecklas, vilket kan senare underlätta för 

ytterligare aktieförsäljningar (Allen och Faulhaber 1989). Av introducerade företag i USA 

mellan åren 1977-1982 hade omkring 35 % gett ut ytterligare aktier innan år 1987 och då sålt 

dessa till ett genomsnittligt pris som var tre gånger högre än det ursprungliga priset (Welch 

1989). Den synliga förlusten som faller på emittenten när den ger ut aktierna för ett lägre pris 

än vad som rättfärdigas av företagets värde kan således tolkas som en styrkesignal som både 

leder till positiv marknadsföring, goda relationer och senare högre aktiekurs (Allen och 

Faulhaber 1989). 

 

3.1 Metod 

Den metod som kommer användas för att genomföra studien kommer bygga på kvantitativt 

informationssökande angående aktiekursernas utveckling. Beslutet att tillämpa en kvantitativ 

forskningsansats baseras på att metoden bäst lämpas för att svara på ställda forskningsfrågor, 

då syftet och de aktuella frågorna är av statistisk karaktär. Även det faktum att en omfattande 

mängd data kommer samlas in, samt att denna information inte förändras över tiden, är 

faktorer som ökar lämpligheten med att använda en kvantitativ forskningsansats. (Backman 

2009) Ytterligare fördelar med valet av att använda denna metod är att studien effektiviseras i 

tidsåtgång, att arbetet baseras på objektiva källor samt att undersökningen ger ett gott stöd för 

replikation (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud 2007). För att ta fram data 

angående de börsnoterade aktiernas utveckling kommer information hämtas från databasen 

Datastream. 

 

Med hjälp av insamlad data kommer de nyintroducerade aktiernas kursutveckling för första 

handelsdagen att analyseras i jämförelse mot ett branschindex, för att avgöra om en 

nyintroducerad aktie har varit underprissatt vid första handelsdagen. Uppsatsens operationella 

definition av underprissättning är om en nyintroducerad aktiekurs utvecklats bättre än det 

jämförande branschindexet under aktiens första handelsdag. Vid undersökningen av 

resterande tidsperioder kommer samma formler användas, med undantag för att 

kursutvecklingens tidsperiod kommer baseras på en-, tre-, sex månader och ett år. Syftet med 

dessa beräkningar är dock inte längre att studera aktiens underprissättning, utan endast 



 
  

10 
 

undersöka aktiernas kursutveckling. För att reflektera över hur de nyintroducerade bolagen 

som ingår i urvalet utvecklats totalt sett, kommer sedan den genomsnittliga aktieutvecklingen 

för urvalet beräknas. Resultaten utifrån beräkningarna kommer därefter analyseras och 

utvärderas, för att genom detta återge aktiernas kursutveckling och grad av underprissättning. 

(se 3.6 Formler) 

Under uppsatsens branschanalys kommer både den absoluta och den relativa utvecklingen att 

undersökas för de aktuella börsintroduktionerna. Därefter ämnar uppsatsen analysera 

utvecklingen för respektive bransch och dra slutsatser kring inom vilken av branscherna som 

de nyintroducerade bolagen i genomsnitt utvecklats bäst. Ur en investerares synvinkel är det 

intressant att även redovisa den absoluta kursutvecklingen, då denna utveckling kan jämföras 

mot utvecklingen i ett annat placeringsalternativ.  

Angående den fjärde och sista forskningsfrågan, som undersöker huruvida ett samband finns 

med kursutvecklingen för en dag och efter ett år kommer endast den absoluta utvecklingen att 

undersökas. Frågan kommer utredas genom att varje enskild akties kursutveckling efter en 

dag respektive ett år ställs i relation mot varandra. Om det faktum är att den absoluta 

kursutvecklingen för en enskild aktie efter en dag är bestämmande för hur aktien har 

utvecklats efter ett år, innebär detta att ett samband råder. Om kursutvecklingen efter en dag 

är positiv ska således utvecklingen efter ett år vara mer positiv för ett samband skall anses 

finnas. På samma sätt gäller det om utvecklingen efter en dag är negativ, att utvecklingen efter 

ett år vara mer negativ för att ett samband skall anses finnas. Råder inget av ovanstående 

anses inget samband finnas.  

För att aktier med abnorm kursutveckling i uppsatsens undersökning inte ska snedvrida senare 

resultat, kommer de aktier med en utveckling som skiljer sig från genomsnittet med mer än 6 

standardavvikelser efter en månad, att försummas från undersökningen. (se 3.6 Formler) 

3.2 Jämförande index 
Motiveringen till att valet att jämföra utvecklingen mot ett index är att undersökningen på 

detta sätt får en referenspunkt över hur marknaden har utvecklats generellt och kan därefter 

analysera den enskilda aktiens utveckling. Att placera efter ett index kan alla göra och kan 

därför tolkas som en placering som inte kräver några kunskaper eller analyser. För att 

utvecklas bättre än index under första handelsdagen behöver därför aktien vara underprissatt, 

eftersom uppsatsen gör antagandet att ingen ny information blir tillgänglig för marknaden 
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under den första dagen. För att tillföra en ökad relevans till studien i allmänhet och 

jämförelsen mellan aktierna och indexen i synnerhet, är det av största betydelse att valda 

index endast inkluderar de företag som är noterade på Nasdaq OMX small-, mid- och large-

cap listor, vilka är de listor som uppsatsen kommer studera. De branschindex som uppfyller 

de ställda kraven och vilka undersökningen kommer använda är Affärsvärldens respektive 

branschindex (Affärsvärldens hemsida 2011 B). Studien kommer använda de olika 

branschindexen istället för ett bredare marknadsindex eftersom dessa ger en mer relevant bild 

av aktiernas utveckling, detta då det är vanligt att olika branscher utvecklas signifikant olika. 

IT-branschens extremt positiva utveckling under IT-bubblans uppgång i början av 2000-talet 

är ett tydligt exempel på detta. Att jämföra börsintroduktioner inom IT-branschen med ett 

marknadsindex för år 2000 skulle ge ett missvisande resultat och minska studiens relevans. 

Detta eftersom risken finns att branschspecifika händelser avgör huruvida en aktie är 

underprissatt eller inte. Beslutet att istället jämföra börsintroduktionerna med respektive 

branschutveckling kan anses komma att tydliggöra aktiens utveckling och underprissättning 

på ett korrekt sätt. Detta eftersom jämförelsen görs mot aktier med liknande verksamhet och 

därmed liknande branschspecifika händelser. (Affärsvärldens hemsida 2011 B) 

Affärsvärldens branschindex är ett index som delar upp noterade bolag listade på 

Stockholmsbörsens small- mid- och large-cap listor. Uppdelningen bestäms av GICS, som är 

en sektorindelande standard, vilken delar upp företagen i olika branschtillhörighet baserat på 

deras huvudsakliga verksamhetsinriktning (Nasdaq OMX hemsida 2011). Affärsvärldens nio 

differentierade branschindex är finans, hälsa, industri, IT, konsument, media, råvaror, telekom 

och tjänster. Basvärdet för respektive branschindex är 100, och startdag bestämt till den 

29/12-1995. De olika branschindexen är vidare viktade med återlagda utdelningar, vilket 

innebär att indexens utveckling inte påverkas eller är beroende av storleken på bolagens 

utdelningar. (Affärsvärldens hemsida 2011 A) 

3.3 Pilotstudie 
För att undersöka om den uppsatsens valda metod fungerade användes de tre bolagen 

LinkMed, Net Entertainment och Vostok Nafta i en inledande pilotstudie. Där undersöktes 

hur nödvändig information kunde inhämtas, samt om informationen gick att applicera på 

undersökningens valda beräkningsmetoder (se 3.6 Formler). Pilotstudien gav positiva resultat 

då den visade att den inhämtade informationen var applicerbar på vald undersökningsmetod. 

Dock synliggjorde pilotstudien också vissa svårigheter för undersökningen i form av 

tillämpningen av data på valt urval. Detta då de branschindex undersökningen ämnade 
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använda som en jämförande parameter endast fanns beräknade fram till slutet av mars år 

2009, vilket medförde att uppsatsens undersökningsperiod fick revideras och således innebar 

en uteslutning av de bolag som introducerats under år 2009. Även de två bolag som 

introducerades under 2008 påverkades av indexens begränsade tidsperiod, då två perioderna 

för sex månader samt ett år inte gick att undersöka för dessa bolag (Affärsvärldens hemsida 

2011 B). Undersökningen valde emellertid att ändå låta dessa bolag ingå i urvalet, då 

resultaten inte påverkades väsentligt av detta. 

 

Ytterligare ett problem som upptäcktes under pilotstudien var huruvida det skett utdelningar 

eller inte av företagen i studiens urval. Eftersom kursutvecklingen för bolagens aktier jämförs 

mot relaterade branschindex som beräknats med återlagda bolagsutdelningar, är denna 

information nödvändig för att säkerställa att inga utdelningar genomförts. Med anledning av 

att vissa företag i undersökningens urval har gått i konkurs, blivit uppköpta eller på annat sätt 

inte längre är aktiva bolag, har sådan information varit svår att hitta. För att undvika 

subjektiva bedömningar angående vilka utdelningar samt hur stor del av dessa som ska viktas 

tillbaka till bolagens aktiekurser, för att återskapa företagens börsvärde inklusive utdelningar, 

har uppsatsen antagit att företagen inte genomfört några utdelningar under det första noterade 

året. Antagandets påverkan på senare resultatet borde rimligen vara minimalt, eftersom sex 

stycken genomförda stickprover av introducerade aktier inte funnit någon utdelning under 

första året. Risken finns dock att utdelningar förbises vilket leder till lägre aktiekurser i 

jämförelsen med index och därmed en lägre grad av underprissättning. 

 

3.4 Metodkritik 

Att bestämma aktiers grad av underprissättning sett utifrån den utformade definitionen av 

underprissättning (se 1.2.1. Underprissättning), kan kritiseras då risken finns för att den 

felaktigt bestämmer huruvida undersökta aktier är underprissatta. Vilket således kan leda till 

att undersökningen slutligen visar snedvridna resultat. Att definiera när en aktie kan anses 

vara underprisad eller inte, är emellertid en komplicerad och i huvudsak subjektiv process. 

Detta medför därför att vi anser att vår definition på ett tillfredsställande sätt ändå kan 

tillämpas för att påvisa en eventuell underprissättning av undersökningens urval.  

 

Resultatet kommer redovisa urvalets genomsnittliga kursutveckling för respektive tidsperiod, 

vilka baseras på de enskilda aktiernas kursutveckling. Risken finns dock att resultaten 
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kommer uppvisa snedvridna resultat, eftersom extremvärden som att en specifik aktie haft en 

abnorm utveckling således kan komma att påverka urvalets genomsnittliga utveckling positivt 

eller negativt. För att ge resultaten en ökad värderelevans ämnar uppsatsen följa upp aktiernas 

genomsnittliga kursutveckling med att redovisa andelen bolag som enligt uppsatsen definieras 

som underprisade. (se 1.2.1 Underprissättning). 

 

Ett annat faktum som kan påverka resultatet är att en stor del av de genomförda 

börsintroduktionerna skett under högkonjunktur, vilket ofta inneburit en positiv utveckling för 

marknaden i stort. Dessa har sedan följts upp av lågkonjunktur med en negativ finansiell 

marknadsutveckling, samtidigt som ett lägre antal börsintroduktioner genomförts. Skillnaden 

mellan de olika perioderna innebär att undersökningens jämförelse således påverkas (Graham 

och Zweig 2006). Hur resultatet eventuellt påverkas är inte närmare undersökt, och därför ett 

ämne som rekommenderas till vidare forskning. Även i denna studie är detta faktum tydligt då 

flertalet introduktioner har skett under högkonjunkturer under åren 2000-2001 och 2006-2007. 

Samt att endast ett mindre antal introduktioner genomförts i lågkonjunktur under åren 2003 

och 2008. Att börsintroduktioner sker i högkonjunktur är dock något som är vanligt 

förekommande, vilket innebär att resultaten från denna undersökning baseras på ett liknande 

urval som tidigare undersökningar gjort. (Chambers och Dimson 2009) (Ritter och Welch 

2002). 

 

Det bör slutligen noteras att branschernas genomsnittliga utveckling inte beräknats enligt 

samma förutsättningar då de bestått av olika antal företag. Skillnaderna har således medfört 

att de branscherna med färre börsintroduktioner i större utsträckning påverkats av de enskilda 

bolagens utveckling. Vilket innebär att de branscher där fler introduktioner inkluderas 

generellt bör bestå av en högre reliabilitet än branscher där färre introduktioner har skett. 

3.5 Reliabilitet, källgranskning och objektivitet 
Data i form av indexvärden inhämtas från Affärsvärlden (Affärsvärldens hemsida 2011 B) 

och data gällande värden för aktuella aktiekurser kommer hämtas från programmet 

Datastreams databaser. Källor som med stor sannolikhet inte bör ha incitament eller eget 

intresse att varken manipulera eller dölja information. Med anledning av detta kan risken för 

att hämtad data skulle ha förändrats över tiden bedömas som minimal. Stickprover har även 

verifierats mot data vid Avanzas hemsida, utan att några skillnader har upptäckts, vilket 

därmed styrker den insamlade informationens tillförlitlighet (Avanzas hemsida 2011). För att 
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öka stabiliteten i data har även test-retest metoden använts. Detta innebär att den insamlade 

informationen har verifierats en gång var av varje uppsatsförfattare oberoende av varandra 

och samma data resulterade i identiska bevis (Bryman och Bell 2003). För att öka 

legitimiteten till undersökningen har uppsatsen även undersökt vad tidigare forskning inom 

området har dragit för slutsatser, och att därigenom skaffat oss ytterligare kunskap angående 

källkritik och reliabilitet. 

3.6 Formler 

Underpris 

           
                                  

                 
 

 

Första dagens kursutveckling justerat mot branschindex 

 

                             

    
                                          

                       
    

                 –                        

                       
      

 

 

Aktiens kursutveckling 

                   
                                                  

                               
 

 

Aktiens kursutveckling justerat mot branschindex 
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Standardavvikelse 

 

 

X = Dagen för ett specifikt datum (1dag, 1 mån, 3 mån, 6 mån eller 1 år framåt från introduktionsdagen) 

 

 

Senare erhållna resultat från beräkningarna av första dagens kursutveckling justerat mot 

branschindex och aktiens utveckling justerat mot branschindex, kan behöva förklaras för att 

öka förståelsen av vad dessa resultat betyder. Om exempelvis en nyintroducerad aktie 

utvecklats med +60 % under ett år från första handelsdagen, samtidigt som det jämförande 

branschindexet utvecklats med endast 20 % under samma period, innebär detta att aktien 

utvecklats:  

                        – mer positivt än jämförande branschindex. På liknande 

vis kan sägas att om aktien haft en positiv utveckling på 10 %, samtidigt som branschindex 

haft en negativ utveckling med 30 %, medför detta att aktien utvecklats: 

                       – mer positivt än jämförande branschindex. 

4.1 Empiri och analys 

I den genomförda undersökningen beräknades utvecklingen av 53 stycken bolag som 

börsintroducerades under tidsperioden år 2000 till och med år 2008. Utvecklingen av dessa 

bolag undersöktes från öppningskursen på första handelsdagen fram till sista handelskursen 

ett antal tidsperioder framåt. Dessa tidsperioder var en dag, en månad, tre månader, sex 

månader samt ett år. Nedan följer en beskrivning av resultaten för urvalet i sin helhet. Till en 

början redogörs aktiernas utveckling i kronologisk ordning, vilket vidare följs upp med en 

jämförelse mellan de olika branscherna. Avslutningsvis redovisas huruvida ett samband råder 

mellan aktiernas kursutveckling under första dagen och utvecklingen efter ett år. På grund av 

en allt för abnorm utveckling kommer företaget Pyrosequencing bortses från undersökningen. 

(se 3.1 Metod) 
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4.2 Urvalets utveckling 
– Är de första handelskurserna för nyintroducerade aktier på Stockholmsbörsen under åren 

2000 till 2008 underprissatta? 

4.2.1 En dag 

När resultaten över hela urvalets genomsnittliga kursutveckling studeras kan det urskiljas att 

de introducerade aktierna från första handelskurs till och med stängningskurs från första 

handelsdagen hade en positiv utveckling med 0,31 %. När detta värde därefter viktas mot hur 

de jämförande branschindexen tillsammans utvecklats i relation till de undersökta aktierna 

visar resultaten att aktierna under den första handelsdagen i genomsnitt utvecklas +0,33 % i 

jämförelse mot indexens utveckling. I diagram 1 visas utvecklingen för varje enskild aktie. 

Andelen bolag som har utvecklats mer positivt än jämförande branschindex under första 

dagen är vidare 51 %, sammanfattningsvis visar dessa bevis på en svag eller ingen 

underprissättning (se Bilaga 2). 

 

DIAGRAM 1 

 

 

Studiens resultat visar att de nyintroducerade bolagens kursutveckling under första 

handelsdagen är svagt positiva i relation till jämförande branschindex. Den positiva 

utvecklingen är helt i linje med tidigare genomförd forskning, dock avviker resultatet tydligt 

gällande hur kraftig aktiernas kursutveckling är (Chambers och Dimson 2009) (Ritter och 

Welch 2002). Sett utifrån uppsatsens definition av underprissättning, visar resultatet på en 
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väldigt liten grad av underprissättning av de nyintroducerade aktierna med i genomsnitt 0,33 

%. Trots den marginellt positiva utvecklingen, kan det hävdas att en underprissättning råder, 

då urvalet är omfattande och motsvarar alla introduktioner under åren 2000-2008. Liknande 

studier har gjorts vid amerikanska börser för aktier i nyintroducerade bolag under tidperioden 

1981-2001. Dessa studier har dock undersökt aktiernas utveckling från teckningskursen och 

inte som i denna undersökning, från den första handelskursen. Dessa studier redovisade en 

genomsnittlig uppgång på 12-16% (Ibbotson 1974) (Ritter och Welch 2002). Ytterligare en 

studie som undersökt börsintroduktioner i England, visade att det från teckningskursens 

utveckling rådde en uppgång kring 3-8% (Chambers och Dimson 2009). Den stora skillnaden 

mellan resultaten i denna uppsats och tidigare forskning kan således tolkas som att en kraftigt 

positiv utveckling av aktiekursen redan sker från teckningstillfället fram till första 

handelsdagen. Vilket kan leda till att utvecklingen från första handelskursen under första 

dagen därmed inte är lika omfattande. En annan förklaring till skillnaderna i resultaten kan 

vara att omsättningen och antalet investerare vid exempelvis New York-börsen är fler än vid 

Stockholmsbörsen, vilket leder till att fler investerare följer andra investerares agerande och 

att därmed kraftigare investeringskaskader kan utvecklas. Vidare kan resultaten anses bero på 

att tillvägagångssättet av emittenten, att lämna en substansrabatt för att därmed signalera en 

stark aktie, inte är lika utbrett bland emittenter vid den svenska börsen som vid andra 

finansiella marknadsplatser. Istället vill emittenten snarare ha så bra betalt som möjligt vid en 

eventuell börsintroduktion. 

 

– Hur har nyintroducerade aktier utvecklats i relation till Affärsvärldens branschindex från 

öppningskursen första handelsdagen fram till stängningskursen efter tidsperioderna en 

månad, tre månader, sex månader och ett år? 

4.2.2 En månad 

Utvecklingen för hur aktierna i genomsnitt utvecklats under tidsperioden från öppningskursen 

under första handelsdagen fram till slutkursen en månad framåt är även den positiv. De 

introducerade aktierna har således fortsatt den inledande positiva trenden som ägde rum under 

den första handelsdagen, och det genomsnittliga kursvärdet för de introducerade aktierna är 

således +10,5% högre sett till den första handelskursen. Om detta kursvärde ställs mot hur de 

jämförande branschindexen har förändrats, visar resultaten på att aktierna i genomsnitt 

förändrats +13,9% i jämförelse mot indexens utveckling. Dock visar resultatet att endast 

knappt 50 % av företagen har utvecklats positivt. 
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Att den positiva utvecklingen av aktiekursen fortsätter under den första månaden är i likhet 

med tidigare forskning. Dock avviker resultaten från tidigare studier gällande hur kraftig 

utvecklingen är. Våra resultat visar på en stadig positiv utveckling under hela den första 

månaden, medan tidigare forskning visar på en kraftig uppgång under första dagen för att 

sedan avta men fortfarande inneha en positiv utveckling. Resultaten att endast 50 % av 

företagen har utvecklas positivt men att medelutvecklingen är 13,9%, bör ses som 

motsägelsefulla. Detta kan tolkas som att om en nyintroducerad aktie utvecklas positivt efter 

en månad är utvecklingen kraftigt positiv. Resultatet kan vidare tolkas som att det finns goda 

möjligheter för en investerare att, även om denne har missat att teckna aktien för 

introduktionskursen, ändå kan investera i aktien under perioden direkt efter första 

handelsdagen och fortfarande ha en god möjlighet till att uppnå en tillfredsställande 

avkastning. Eftersom resultaten säger att risken för att aktierna utvecklas kraftigt negativt bör 

ses som liten, kan också investeringsrisken anses vara låg. Enligt Ritter och Welch (2002) kan 

denna utveckling förklaras som att företagsrisken och likviditetsrisken är snarlik under de 

första dagarna och att aktiekursen därmed borde ha en linjär utveckling istället för att stiga 

kraftigt första dagen och sedan tydligt avta, allt annat lika. Vidare tyder resultatet på att 

individer agerar efter andra individers agerande, och att det därmed genereras ytterligare 

köpare efter en initial uppgång vilket således skulle pressa upp kursen– en kaskad byggs upp 

(Bikhchandani et al. 1998). Dock är den trögare vid den svenska börsmarknaden än vid de 

marknader som tidigare har studerats, vilka karaktäriseras av fler investerare och större 

omsättning vilket således kan leda till en kraftigare uppgång (Chambers och Dimson 2009) 

(Ritter och Welch 2002). En annan förklaring till att den genomsnittliga kursförändringen 

utvecklats +13,9% under den första månaden kan ha en koppling till att emittenten eventuellt 

lämnat en rabatt till de investerare som tecknat aktien, vilket skapat en god känsla för aktien 

med en initialt kraftig uppgång och en fortsatt positiv utveckling.  

4.2.3 Tre månader  

För tidsperioden från öppningskursen under första handelsdagen fram till sista handelskursen 

tre månader framåt, kan utläsas att aktierna fortfarande har en genomsnittligt positiv 

utveckling som ligger 13,1% över det pris som betalades vid öppningskursen. I relation till 

branschindex har emellertid aktierna utvecklats positivt med 17,6%. Utvecklingen är fortsatt 

god med knappt tre procentenheter från föregående period. Utvecklingen avtar däremot till en 

mindre brant positivt stigande kurva. I likhet med föregående period är det omkring 50 % av 
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företagen som har en positiv utveckling, vilket förstärker beviset att om aktien utvecklas 

positivt kommer denna utveckling att vara kraftig. 

 

Att utvecklingen efter tre månader är liknande den efter en månad, dock med en stagnerad 

positiv utveckling är enligt tidigare forskningsresultat. Vilket understryker att även om en 

aktör inte tecknar introduktionskursen eller investerar i aktien under den inledande handeln 

finns det fortfarande goda möjligheter för denne att uppnå en god avkastning. Den positiva 

men inte lika starka utvecklingen över de tre första månaderna kan tolkas som att kaskaden 

har utvecklats och lockar ytterligare köpare till aktien. Ny information gällande de aktuella 

bolagen kan dock ha nått investerarna vilket således medfört en mer korrekt 

marknadsvärdering av aktien och att uppsidan i densamma bör ses som mer begränsad vid 

detta tillfälle. 

4.2.4 Sex månader 

Resultaten över aktiernas fortsatta utveckling från öppningskursen under första handelsdagen 

fram till stängningskursen sex månader framåt, visar att aktierna minskat sina nominella 

kursvärden och i genomsnitt handlas på en nivå som endast ligger +1,9 % över 

öppningskursen. På liknande vis som vid jämförelsen mellan aktiernas och branschindexens 

utveckling under perioderna för en månad respektive tre månader, visar resultaten här att 

aktierna trots allt utvecklats klart mer positivt än vad motsvarande index gjort. I relation till 

branschindex har de nyintroducerade aktierna utvecklats +12,8% i jämförelse med 

branschindex. Dessa resultat visar på en intressant aspekt, då utvecklingen vänt från att under 

perioden en månad till tre månader vara positiv i relation till index, till att istället utvecklas 

negativt vid den undersökta perioden tre till sex månader. De nyintroducerade aktierna har i 

genomsnitt minskat i värde med 4,9 procentenheter i jämförelse med branschindex, men 

utvecklingen är dock fortfarande klart positiv sett över hela tidsintervallet. Fortsättningsvis är 

antalet aktier med en positiv utveckling omkring 50 %. 

 

Resultaten att de nyintroducerade aktierna under perioden tre månader till sex månader 

utvecklats negativt i jämförelse med branschindex, sammanfaller även det med tidigare 

forskning. Tidigare forskning visar att nyintroducerade aktiers utveckling tenderar att bli 

alltmer negativ efter cirka sex månader (Kao et al. 2007). Resultaten kan tolkas som att den 

tidigare utvecklade kaskaden avtar, och att ytterligare information tillgodogjorts för 

marknaden som därför bättre kan värdera företaget och jämföra med övriga noterade bolag. 
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Den rabatterade kursen är fullvärderad och investerare anser inte längre att en premie i form 

av lägre pris finns att tillgå. 

4.2.5 Ett år 

När slutligen aktiernas kursutveckling från öppningskursen under första handelsdagen fram 

till stängningskursen ett år framåt studeras, visar resultaten att aktierna handlas för ett 

nominellt pris som i genomsnitt ligger -11,6% under öppningskursen från första 

handelsdagen. När utvecklingen ställs i relation till respektive branschindex utveckling visar 

resultaten att de introducerade aktierna har ett värde som ligger 17,4 % över branschindexens. 

Det är anmärkningsvärt att den relativa utvecklingen har vänt från en avtagande utveckling 

under föregående period till återigen en stigande sådan. Skillnaden mellan de nyintroducerade 

aktiernas utveckling och branschindexens har således ökat under det senaste halvåret med 4,6 

procentenheter, från 12,8% till 17,4%. Diagram 2 visar den relativa utvecklingen för 

nyintroduktioner inom respektive bransch under de olika undersökningsperioderna. 

 

DIAGRAM 2 

 

De nyintroducerade aktiernas indexjusterade kursutveckling viktat mot respektive bransch 

 

Den relativa utvecklingen under ett år för nyintroducerade aktier på Stockholmsbörsen skiljer 

sig både från studier genomförda vid andra marknader samt från tidigare nämnda teorier 

(Chambers och Dimson 2009) (Ibbotson 1974) (Allen Faulhaber 1989). Trots den negativa 

absoluta utvecklingen av de nyintroducerade aktierna är den relativa utvecklingen klart bättre 
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än jämförande branschindex utveckling. Att kurserna efter en stagnation och en fallande 

utveckling återigen börjat stiga gentemot index är en oväntad utveckling. Kaskadteorin menar 

att en rationell investerare i allt större grad litar till sina egna kunskaper när dessa blir större 

och inte följer andra individer i samma utsträckning. Detta betyder att ett irrationellt beteende 

i kaskaden uppstått eller att tillitsfulla aktörer såsom insiders eller liknande köpt på sig stora 

andelar aktier, vilket medfört att den avtagande kaskaden vänt och istället byggts upp till en 

ny kaskad (Bikhchandani et al. 1998).  

 

En annan trolig förklaring till den onormala utvecklingen av nyintroducerade aktier vid 

Stockholmsbörsen är att makroekonomiska faktorer har påverkat de olika branschindexen. 

Undersökningsperioden inkluderar två finansiella kriser, vilka är IT-krashen under början av 

2000-talet samt den globala finanskrisen under åren 2008-2009. Vilka har lett till att 

aktiemarknaden generellt har backat kraftigt. Ett stort antal av börsintroduktionerna har 

däremot skett i högkonjunkturer som under åren 2000-2001 och 2006-2007, vilket är perioder 

som föregått dessa kriser. Att marknaden backat kraftigt leder till att även de jämförande 

branschindexen backat vilket påverkar undersökningens jämförelse. Anledningen till varför 

en nyintroducerad aktie skulle påverkas mindre av en finansiell kris än vad aktiemarknaden i 

stort gör, är däremot inte studerat, utan bör ses som ett område för vidare forskning. 

Förklaringen till detta faktum kan dock ha rent psykologiska orsaker, som att exempelvis en 

investerare har mer tålamod med en investering den nyligen har gjort. Vilket således gör att 

denne säljer äldre aktier före en nyintroducerade aktier. Det faktum att det inte existerar 

fullständig informationen angående en nyintroducerad aktie kan även det vara en del av 

förklaringen till denna utveckling. Detta gör det svårare för investerare att jämföra den 

nyintroducerade aktien mot den resterande marknaden vilket innebär en ökad risk för att 

aktien överskattas. 

4.3 Branschutveckling 
Hur skiljer sig utvecklingen av nyintroducerade aktier efter tidsperioderna en dag, en månad, 

tre månader, sex månader och ett år mellan olika branscher? 

De 53 undersökta bolagen beräknades i relation till vilken bransch de undersökta bolagen 

tillhörde, baserat på GICS branschfördelning. Bolagen fördelades efter antal bolag i 

respektive bransch enligt följande: 13 IT-, 12 konsument-, 9 hälso-, 8 industri-, 5 finans-, 4 

telekom- och 2 tjänstebolag. (Nasdaq OMX hemsida 2011) 
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Vid en jämförelse visar resultaten att den bransch som karaktäriseras av störst grad av 

underprissättning är börsintroduktioner inom IT-branschen. De introducerade bolagen är där 

underprissatta med i genomsnitt 1,8 %. Bolagen i konsumentbranschen visar däremot på ett 

omvänt resultat, där dessa bolag haft en negativ relativ utveckling med -1,9 %. Det är också 

anmärkningsvärt att telekom- och hälsobranschen är underprissatta med drygt 1 % (se 

Diagram 4). Ytterligare jämförelser visar att knappt någon av branscherna haft en positiv 

absolut utveckling under ett längre tidsperspektiv, och att endast konsumentbranschens 

absoluta utveckling efter ett år är positiv. Trots denna svaga absoluta utveckling har flertalet 

av branscherna en god relativ utveckling. IT- och telekombranschen har exempelvis en 

kraftigt positiv relativ utveckling se diagram 3 och 4. 

Den tidigare nämnda sammanlagda relativa utvecklingen med en initial uppgång som 

stagnerade, utvecklades negativt och avslutningsvis steg igen under de sista sex månaderna, 

återspeglas genom att studera de enskilda branschernas utveckling. I synnerhet är den 

avslutande positiva utvecklingen tydlig även inom de enskilda branscherna. 

Med anledning av företaget Pyrosequencing AB:s abnorma utveckling över flera hundra 

procent var hälsobranschen den bransch som utan tvivel hade den mest positiva utvecklingen, 

absolut och relativt sett, efter perioderna 1 månad, 3 månader, 6 månader och 1 år. För att ett 

företag inte ska påverka de totala resultaten alltför kraftig räknas inte Pyrosequencing AB 

med i de genomsnittliga kursutvecklingarna (se Metod 3.1). Diagram 3 och 4 visar den 

absoluta respektive den relativa utvecklingen för nyintroduktioner inom varje bransch. 

DIAGRAM 3 
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De nyintroducerade aktiernas absoluta kursutveckling viktat efter respektive bransch 
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Nyintroduktioners indexjusterade utveckling 

 

Resultatet kan tolkas som att det existerar störst grad av underprissättning inom IT-branschen 

eftersom tillvägagångssättet att lämna en substansrabatt på aktien är vanligast inom denna 

bransch. IT-branschen är den yngsta branschen av de studerade, och ett enskilt IT-bolag kan 

därför vara svårt att urskilja från mängden, då investerares kunskap inom området är lägre än 

inom övriga branscher. Vilket skapar incitament för emittenten att i större omfattning 

signalera om aktiens kvalité och således positionera sig mot resterande IT-bolag. Mer 

traditionella branscher som finans- och industribranschen, där utvecklingen första dagen 

däremot är näst intill oförändrad, har inte samma behov av detta då investerare har mer 

kunskap om branschen och därmed kan urskilja fördelar och nackdelar att investera i bolagen.  

Utvecklingen inom varje enskild bransch liknar den sammanlagda utvecklingen för hela 

urvalet med en N-formad utveckling - upp, ner och upp. Detta kan tolkas som ytterligare ett 

bevis för att den normala utvecklingen för en nyintroducerad aktie på Stockholmsbörsen år 

2000-2008 har en N-form. Varför utvecklingen på Stockholmsbörsen skiljer sig från andra 

börser är något som behöver utredas ytterligare. Detta kan bero på det faktum att två olika 

lågkonjunkturer har följt en stor andel av urvalets börsintroduktioner, vilket påverkat deras 

relativa utveckling positivt. Eftersom resultatet tyder på att nyintroducerade aktier tenderar att 

prestera bättre än resterande marknaden under lågkonjunkturer, vilket leder till den slutliga 

uppgången och att resultatet skiljer sig från tidigare studier. Varför nyintroducerade aktier 
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utvecklas bättre än den resterande marknaden under lågkonjunkturer är något som vi 

rekommenderar för vidare forskning. 

– Kan ett samband urskiljas mellan nyintroducerade aktiekursers utveckling under första 

handelsdagen och kursutvecklingen efter ett år? 

Resultatet i undersökningen tyder på att vissa samband finns mellan utvecklingen efter en dag 

och utvecklingen efter ett år existerar. Resultaten visar att sannolikheten är låg för att en 

nyintroducerad aktie, efter en negativ utveckling första dagen, vid ett år har lyckats vända 

utvecklingen till att ha en högre kurs än efter första handelsdagen. Av de 26 bolag som efter 

första handelsdagen hade en negativ utveckling, hade 23 bolag en ännu kraftigare negativ 

utveckling efter ett år.  Av de övriga tre hade endast ett bolag lyckats vända den negativa 

utvecklingen till att ha en högre kurs än första handelskursen, de två övriga bolagen hade en 

oförändrad utveckling. 

Av de 27 företag som har utvecklats positivt efter första dagen är det 12 bolag som har en 

ännu högre kurs efter ett år. Detta trots att den totala aktiemarknaden sjunkit kraftigt, vilket 

tidigare har varit synligt när aktiernas utveckling har viktats mot index. Med en positiv 

utveckling för aktiemarknaden som helhet hade sannolikt ett större antal än dessa 12 aktier 

haft en fortsättningsvis positiv utveckling under det studerade året. Diagram 5 visar den 

absoluta utvecklingen för nyintroducerade bolag efter första dagen. Diagram 6 visar hur 

många av aktierna som har ett samband med utvecklingen efter ett år. 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGRAM 5 
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DIAGRAM 6  

 

De röda och blå plottarna är de aktier som visar på ett samband mellan kursutvecklingen efter en dag och ett år. 

De röda visar på aktier med en positiv utveckling efter första dagen samt en ytterligare positiv utveckling efter 

en dag. De blå visar på en negativ utveckling efter första dagen samt en ytterligare negativ utveckling efter ett år. 

De gröna och gråa plottarna visar inget samband med utvecklingen efter en dag och ett år 
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Som vi kan se i diagram 6, så tenderar den långsiktiga utvecklingen att vara negativ. Av de 

femton aktierna som hade en positiv absolut utveckling efter ett år, var det hela tolv stycken 

av dessa som hade en positiv absolut utveckling efter en dag. Två av de tre som har en initial 

negativ utveckling har en mer eller mindre oförändrad utveckling, medans den tredje av dessa 

har en tydlig positiv utveckling. 

Dessa resultat tyder på att investerare relaterar den initiala uppgången till aktiens kvalité. Att 

den första perioden är fundamental för det kommande årets utveckling är därmed tydligt. 

Därmed finns det incitament för en emittent att underprissätta en introduktion för att därmed 

skapa ett gott renommé angående aktien. Resultatet visar på att en investerare relaterar den 

initiala uppgången till aktiens långsiktiga prestation, i synnerhet en negativ utveckling (Allen 

och Faulhaber 1989).  

4.4 Sammanfattande analys 
Sammanfattningsvis kan nämnas att resultaten tyder på att emittenten vanligtvis lämnar en 

substansrabatt vid en aktieintroduktion, dock tenderar en betydande del av denna att vara 

förbrukad när första handeln på börsmarknaden börjar. Den kvarvarande delen leder ändå till 

att en viss underprissättning kan tydas. Att nyintroducerade aktier fortfarande efter första 

handelsstart upp till tre månader presterar bättre än index tolkar vi som att det dels finns 

utrymme kvar från substansrabatten samt att en investerarkaskad utvecklats. Den 

efterkommande svaga perioden upp till sex månader tolkar vi som att en mer korrekt 

värdering av aktien kan göras när mer information tillkännages och investerare kan jämföra 

nyintroducerade aktier mot den resterande marknaden. Ofta har den initiala uppgången varit 

alltför kraftig vilket gör att när detta uppdagas går aktien tillbaka. Den efterkommande 

uppgången under perioden sex månader till ett år tyder på att nyintroducerade aktier presterar 

bättre än den resterande marknaden under lågkonjunkturer. Alternativt att en ny 

investerarkaskad byggs upp med anledning av att exempelvis en insider köper ett större antal 

aktier. Om man analyserar antalet företag med positiv relativ utvecklingen tillsammans med 

den medelväga relativa utvecklingen tyder det på att sannolikheten att en nyintroducerad aktie 

utvecklas positivt är cirka 50 % under samtliga månader. Om dock aktien utvecklas positivt 

visar resultatet att sannolikheten att den, på grund av investerarkaskader, utvecklas kraftigt 

positiv är stor. 
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Skillnaden på utvecklingen inom de olika branscherna tyder på att de potentiella investerarna 

inte är lika kunniga inom marknadsbranscher som IT- och telekombranschen, där dessa därför 

har ett större behov av att signalera aktiens goda kvalité genom en substansrabatt. 

Sambandet mellan första handelsdagen och utvecklingen efter ett år tolkar vi som att 

investerare relaterar den initiala utvecklingen till aktiens långsiktiga kvalité (Allen och 

Faulhaber 1989). Framför allt en negativ utveckling tycks vara osannolik att förändra till en 

positiv utveckling.   

5.1 Slutsatser 
Eftersom handelskursen under första handelsdagen i genomsnitt har förändrats positivt med 

0,33 % fram till stängningskursen för samma dag, menar uppsatsens operationella definition 

att underprissättningen av nyintroducerade aktier mellan åren 2000-2008 på 

Stockholmsbörsen är 0,33 %. Detta visar på en ytterst liten grad av underprissättning, där 

endast 51 % av företagen har utvecklats positivt, vilket således stödjer denna slutsats. Den 

genomsnittliga kursutvecklingen för de introducerade aktierna under året efter första 

handelsdagen är klart mer positiv än jämförande branschindex motsvarande utveckling. 

Vidare stiger aktiernas relativa kursutveckling under de tre inledande månaderna kraftigt. 

Därefter stagnerar de genomsnittliga relativa aktiekurserna och sjunker tillbaka till en 

kursutveckling som är sämre än branschindex utveckling vid tidsperioden tre månader till sex 

månader. Slutligen under de sista sex månaderna så utvecklas de nyintroducerade aktiernas 

återigen bättre än respektive branschindex. Den enda tidsperioden där en majoritet av de 

nyintroducerade bolagen har en positiv kursutveckling från den första handelskursen är under 

första handelsdagen. Sett utifrån detta bör nyintroducerade bolag ses som en god placering i 

jämförelse med den övriga aktiemarknaden. Dock bör en investerare avvakta att handla i en 

aktie tre till sex månader efter den har introducerats. I jämförelse med en riskfri placering som 

exempelvis ett bankkonto visar resultaten från uppsatsens undersökning att investeringar i 

nyintroducerade aktier är en dålig investering. Vi anser dock att resultatet har påverkats av att 

urvalsperioden inkluderar två världsomspännande ekonomiska kriser. 

Om en investerare är intresserad av att placera i nyintroducerade bör denne välja att investera 

inom främst IT eller telekombranschen, även finansbranschen kan vara en bra investering. En 

investerare bör dock i så fall avvakta den inledande perioden med låg kursutveckling, för att 

istället köpa aktierna efter tre månader. Resultaten från de tidigare nyintroduktionerna visar 
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även att de branscher som investerare skulle avhållit sig från gällande nyintroducerade aktier 

är hälso- och tjänstebranschen. 

Med ett investeringsperspektiv på ett år kan en investerare dra nytta av att undersöka första 

dagens utveckling för att därmed få signaler angående utvecklingen efter tolv månader. Om 

aktien har utvecklats negativt bör investerare inte handla denna aktie eftersom den sannolikt 

inte kommer utvecklas positivt under det kommande året. Om aktien däremot utvecklats 

positivt under första handelsdagen finns anledning att handla aktien och behålla denna under 

ett år. Trots att aktiemarknaden i helhet har utvecklats negativt under flera år av 

undersökningsperiodens tidsintervall har aktier som har utvecklats positivt en tendens att 

ytterligare stiga under det kommande året. 

Avslutningsvis bör uppsatsens avgränsning att endast undersöka de nyintroducerade aktiernas 

kursutveckling under ett år från första handelsdagen kritiseras. Detta på grund av att denna 

avgränsning medförde att makroekonomiska faktorer som de tidigare nämnda 

lågkonjunkturerna fått en större inverkan på resultatet än vid en mindre avgränsad 

undersökning. 

5.2 Sammanfattande slutsatser 
– Nyintroducerade aktier tenderar att vara svagt underprissatta till korrekt prissatta under 

första handelsdagen, vilket gör möjligheterna små att uppnå en tillfredställande avkastning 

under aktiens första handelsdag. 

– Nyintroducerade aktiers kursutveckling prestera i genomsnitt bättre än utvecklingen för 

jämförande bransch, under perioden en dag till tre månader respektive sex månader till ett år. 

– Om en nyintroducerad aktie utvecklas positivt är sannolikheten stor för att utvecklingen är 

kraftigt positiv. 

– I jämförelse med den övriga aktiemarknaden utvecklas nyintroducerade bolag inom IT- och 

telekombranschen bäst, och nyintroduktioner inom tjänste och hälsobranschen sämst. Den 

enda branschen med en positiv absolut utveckling är dock konsumentbranschen. 

– Resultaten visar att det finns ett svagt samband mellan de nyintroducerade aktiernas 

absoluta kursutveckling efter en dag och utvecklingen efter ett år, vilket investerare kan dra 

nytta av. Att handla en aktie som har utvecklats negativt under första handelsdagen är därför 

inte att rekommendera då det enligt resultaten finns en ökad risk för att aktien fortsätter sin 
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negativa utveckling under ett år framåt. Rekommendationen utifrån uppsatsens resultat är att 

istället handla en nyintroducerad aktie som har utvecklats positivt efter en dag och sälja denna 

efter tre månader eller alternativt ett år från första handelsdagen. 

6.1 Förslag till vidare forskning 
Resultaten från den genomförda undersökningen visade att de introducerade aktierna haft en 

genomsnittligt positiv utveckling för samtliga undersökta tidsperioder. Kursutvecklingen 

stagnerade vid den undersökta sex månadersperioden, för att åter vända upp till en positiv 

trend vid den undersökta perioden ett år efter första handelskursen. Denna kursvändning 

avviker från tidigare forskning (Ibbotson 1974) (Ritter och Welch 2002). Att därför undersöka 

denna avvikande utveckling mot utvecklingen vid andra börsmarknader skulle ge ytterligare 

kunskap angående aktiemarknaden ett år framåt från dagen för börsintroduktionen. 

En fråga som berörs i uppsatsens undersökning men vilken inte diskuteras närmare är 

introducerade aktiers utveckling i lågkonjunkturer, i jämförelse med hur den övriga 

marknaden reagerar. En sådan forskning skulle exempelvis kunna hjälpa ett bolag som 

planerar att nyintroduceras med att genomföra introduktionen vid ett mer lämpligt tillfälle. 

Slutligen skulle forskning inom området kunna undersöka om det går att anpassa 

aktiekursernas utveckling till en teknisk analysmodell. Där skulle exempelvis ett samband 

mellan de introducerade bolagens kursutveckling och dess handelsomsättning kunna utredas. 
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Bilaga 1 – Nyintroducerade bolag med jämförande branschindex 

Bolag & jämfört branschindex Introduktionsdatum 
Första 
handelskurs 

Stängningskurs 1 
dag 

Stängn. 1 
månad 

Stängn. 3 
månad 

Stängn. 6 
månad 

Stängn. 1 
år Bransch 

Micronic laser systems 2000-03-09 116,74 132,93 86,35 107,65 169,86 143,16 IT  

AFV IT 
 

718,83 745,21 583,26 467,66 417,76 201,72 
 

         Tele 1 Europe Holding  2000-03-16 14742,27 14991,54 8688,68 8118,93 7976,49 2172,17 Teleoperatörer 

AFV Telekom 
 

1311,84 1256,36 1101,47 1190,73 1102,04 458,94 
 

         JC Aktiebolag AB 2000-04-19 13,25 13,63 11,17 11 10,42 12,88 Sällanköpsvaror 

AFV Konsument 
 

417,94 535,65 429,36 390,71 336,9 342,62 
 

         Mekonomen 2000-05-29 28,25 29,25 26,88 22,5 24,5 33,75 Sällanköpsvaror 

AFV Konsument 
 

405,41 408,61 347,08 331,3 349,42 361,56 
 

         Viking Telecom AB 2000-05-30 680 750 680 704 510 706 Teleoperatörer 

AFV Telekom 
 

1104,59 1172 1121,75 1123,53 751,88 525,18 
 

         Scandinavia Online 2000-06-07 123,5 137 147 160 45 11,4 IT 

AFV IT 
 

482,6 465,19 389,68 433,71 240,9 162,82 
 

         Mind 2000-06-13 34,81 33,6 22,68 19,6 3,71 2,71 IT 

AFV IT 
 

467,66 447,16 386,94 406,11 254 146,64 
 

         Telia AB 2000-06-13 86,24 84,29 82,34 65,29 59,93 51,16 Teleoperatörer 

AFV Telekom 
 

1269,41 1231,04 1253,92 1107,09 818,08 442,86 
 

         AU-System  2000-06-21 55 53,5 58 74,5 38,6 11 IT 

AFV IT 
 

412,45 403,29 416,27 380,44 202,12 128,56 
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         Axis AB 2000-06-27 38,5 38,5 49,5 44,4 16,1 10,4 IT 

AFV IT 
 

391,47 380,84 386,73 377,87 224,09 121,77 
 

         Pyrosequencing AB 2000-06-30 13,25 13,63 112,11 139,18 93,75 54,12 Hälsovård 

AFV Hälsa 
 

193,8 193,62 193,45 229,97 222,84 233,68 
 

         Tripep AB 2000-07-14 1718,99 1892,62 1736,35 1909,99 1302,26 920,27 Hälsovård 

AFV Hälsa 
 

199,96 196,37 197,87 232,89 209,24 230,22 
 

         Jobline International AB 2000-09-15 63 60 30,1 15 14,5 29,9 Tjänster 

AFV Tjänster 
 

956,17 928,24 936,3 813,61 799,98 714,61 
 

         AudioDev  2000-09-21 66 66,5 66 44 34 28,3 IT 

AFV IT 
 

391,11 380,44 291,08 202,12 163,68 67,05 
 

         Eniro AB 2000-10-10 1345,91 1281,82 1522,16 1418,02 1842,62 1217,73 Sällanköpsvaror 

AFV Konsument 
 

343,63 343,02 367,09 318,17 325,59 360,1 
 

         Orc Software AB 2000-10-19 145 150 165 166 178 112 IT 

AFV IT 
 

296,26 304,09 268,2 220,81 176,8 81 
 

         Neonet AB 2000-10-23 16,06 15,59 13,23 17,01 21,16 13,04 Finans 

AFV Finans 
 

345,72 348,43 334,38 351,49 282,4 244,43 
 

         Dimension 2001-02-20 66,5 64 58,5 59,5 16,5 17,2 IT 

AFV IT 
 

215,01 215,29 170,26 178,84 96,23 100,5 
 

         D. Carnegie & Co AB 2001-06-01 133 133 124,5 98 125 91 Finans 

AFV Finans 
 

299,78 298,14 302,28 267,59 260,43 247,66 
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         BTS Group AB 2001-06-06 19,67 20 17,33 12,83 10,83 9,33 Industri 

AFV Industri 
 

188,47 187,84 172,64 160,56 171,67 171,63 
 

         Bioinvent International AB 2001-06-12 48,53 50,39 43,86 38,26 37,8 25,2 Hälsovård 

AFV Hälsa 
 

245,88 243,66 233,53 213,75 216,81 196,07 
 

         Vitrolife AB 2001-06-26 36,1 36 31 27 30,5 28 Hälsovård 

AFV Hälsa 
 

236,17 233,71 228,03 205,24 220,19 184,37 
 

         Retail and Brands AB 2001-06-26 4,93 4,63 4,54 2,78 2,29 2,62 Sällanköpsvaror 

AFV Konsument 
 

362,97 358,56 383,1 329,73 418,28 395,83 
 

         Alfa Laval 2002-05-17 24,5 24,38 22,75 19 15,38 19,5 Industri 

AFV Industri 
 

182,92 182,48 165,99 147,48 139,67 130,76 
 

         Intrum Justitia AB 2002-06-07 47,41 47,41 49,51 47,6 39,99 38,94 Industri 

AFV Industri 
 

171,63 170,57 166,92 139,05 144,03 138,88 
 

         Ballingslöv International 2002-06-19 21,17 21,17 20,83 18,33 18,17 18,33 Sällanköpsvaror  

AFV Konsument 
 

412,4 413,84 386,57 385,11 371,37 384,77 
 

         Nobia 2002-06-19 23,67 23 21,83 20 20,33 20 Sällanköpsvaror 

AFV Konsument 
 

412,4 413,84 386,57 385,11 371,37 384,77 
 

         Oriflame 2004-03-24 201,68 211,84 225,38 253,43 159,6 145,09 Dagligvaror 

AFV Konsument 
 

429,76 430,17 440,57 431,44 428,56 517,09 
 

         Note 2004-06-23 33,05 33,53 30,89 32,57 33,29 23,04 IT 

AFV IT 
 

66,11 67,15 62,17 63,32 69,85 87,76 
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         Indutrade 2005-10-05 73,25 73,5 75,25 87 98 107,5 Industri 

AFV Industri 
 

272,9 270,96 276,42 303,68 354,3 352,73 
 

         Hemtex 2005-10-06 43,63 43,79 44,61 52,48 79,38 62,98 Sällanköpsvaror 

AFV Konsument 
 

579,05 576,81 556,63 603,49 640,9 701,92 
 

         Tradedoubler 2005-11-08 89,42 88,2 97,95 130,87 138,19 134,12 IT 

AFV IT 
 

100,33 100,36 106,61 111,46 116,18 98,25 
 

         Orexo 2005-11-09 90 90 90 118,5 153 120,25 Hälsovård 

AFV Hälsa 
 

239,92 239,94 246,26 243,28 277,11 302,08 
 

         Hakon Invest 2005-12-08 81,5 84,5 90,5 96 97 148 Dagligvaror 

AFV Konsument 
 

563,71 573,58 603,49 640,84 589,43 741,34 
 

         Kappahl  2006-02-23 49,21 50,47 52,14 45,23 39,7 67,01 Sällanköpsvaror 

AFV Konsument 
 

635,32 636,09 653,09 596,08 634,84 834,95 
 

         Gant Company 2006-03-28 193,5 190 196 187 197 247,5 Sällanköpsvaror 

AFV Konsument 
 

652,8 652,6 640,34 619,92 689,18 851,74 
 

         Diös Fastigheter 2006-05-22 27,92 27,53 26,26 27,82 31,73 37,09 Finans 

AFV Finans 
 

397,97 377,86 380,15 414,05 459,17 520,62 
 

         Swedish Oprhan Biovitrum 2006-09-15 55,83 56,83 56,58 55,95 55,33 45,06 Hälsovård 

AFV Hälsa 
 

312,63 310,29 318,38 301,86 297,14 269,05 
 

         BE Group 2006-11-24 65 62,75 69 89,75 94 55,25 Industri 

AFV Industri 
 

376,11 370,46 396,63 450,53 514,5 412,76 
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         Rezidor Hotel 2006-11-28 52 52,5 58 54 59,5 39,1 Tjänster 

AFV Tjänster 
 

733,68 728,43 798,88 762,95 789,51 665,05 
 

         Lindab 2006-12-01 112,75 113,25 130,25 147 193,5 160 Industri 

AFV Industri 
 

362,98 361,34 403,09 418,01 527,89 425,74 
 

         Linkmed 2006-12-12 53,7 51,39 47,14 44,05 35,78 28,75 Hälsovård 

AFV Hälsa 
 

300,69 304,6 310,13 304,98 315,66 247,97 
 

         Tilgin 2006-12-15 19,03 18,77 22,93 15,75 15,23 6,49 IT 

AFV IT 
 

104,29 105,51 111,97 102,56 113,98 78,75 
 

         Net Entertainment 2007-04-05 12,61 12,61 12,98 17,77 15,28 19,33 IT 

AFV IT 
 

107,04 107,42 110,51 110,39 93,93 76,28 
 

         Vostok Nafta 2007-07-04 56,59 56,59 52,74 65,93 78,75 91,02 Finans 

AFV Finans 
 

508,71 511,71 485,2 499,02 427,57 330,62 
 

         Nederman Holding Aktiebolag 
(Nederman) 2007-05-16 95,5 95,5 91,25 84,75 82 91,75 Industri 

AFV Industri 
 

501,58 501,67 523,1 446,75 415,36 396,99 
 

         Aerocrine 2007-06-15 26,55 25,51 23,61 19,91 14,41 13,75 Hälsovård 

AFV Hälsa 
 

315,54 316,09 311,43 269,05 241,14 219,36 
 

         Systemair 2007-10-12 78 76,75 70 61 61,75 40 Mid 

AFV Industri 
 

499,81 494,71 442,75 374,72 380,1 234,71 
 

         HMS Networks 2007-10-19 73 71 61,75 64 52,5 66 IT 
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AFV IT 
 

93,64 92,25 82,15 70,09 75,01 39,75 
 

         East Capital Explorer 2007-11-09 101,5 100,5 99,5 95,75 93,75 47,2 Finans 

AFV Finans 
 

448,94 442,16 462,95 374,89 412,87 271,94 
 

         Duni AB 2007-11-14 50 49,1 50,25 42 47 30 Sällanköpsvaror 

AFV Konsument 
 

822,74 823,3 805,54 707,93 710,67 507,49 
 

         DGC One  2008-06-16 37 35,1 30,1 29,1 25,3 33 Teleoperatörer 

AFV Telecom 
 

288,54 289,11 242,21 238,94 207,93 
  

         Global Health Partner  2008-10-03 14,3 14 12,75 10,4 9,6 11,5 Hälsovård 

AFV Hälsa 
 

230,52 232,88 220,48 193,17 
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Bilaga 2 – Tabeller 
 

Tabell 1 - Andel bolag som haft en negativ/positiv absolut kursutveckling 

Tidsperiod Positiv utveckling Negativ utveckling 

1 dag 29 st bolag 24 st bolag 

1 mån 25 st bolag 28 st bolag 

3 mån 22 st bolag 31 st bolag 

6 mån 18 st bolag 35 st bolag 

1 år 15 st bolag 38 st bolag 
 

Tabell 2 - Andel bolag som haft en negativ/positiv indexjusterad kursutveckling 

Tidsperiod Positiv utveckling Negativ utveckling 

1 dag 27 st bolag 26 st bolag 

1 mån 26 st bolag 27 st bolag 

3 mån 28 st bolag 25 st bolag 

6 mån 27 st bolag 25 st bolag 

1 år 24 st bolag 27 st bolag 
 

 


