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Sammanfattning 
Denna studie syftar till att utifrån tidigare forskning identifiera riskfaktorer som kan förklara 

underprissättningen första dagen då aktien handlas på börsen. En avgränsning har gjorts till att 

studera företag som börsintroducerades på Stockholmsbörsen mellan år 2000-2008. Utifrån 

tidigare forskning har fyra stycken riskfaktorer valts ut. Dessa är ålder, bransch, försäljning 

och betavärde och utgör grunden för den teoretiska referensramen. Två olika tillvägagångssätt 

har valts för insamlandet av material. Studien har främst genomförts med en kvalitativ metod 

när det gäller insamlingen av data då en korrelationsanalys genomförts för att studera om det 

finns något samband mellan underprissättning och ålder samt underprissättning och 

betavärde. De övriga sambanden har illustrerats med hjälp av diagram. Som ett förklarande 

komplement till den kvantitativa datan har även kvalitativ data samlats in genom intervjuer 

med personer som arbetar med börsintroduktioner på den svenska marknaden.  

 

Studien har visat på att det är svårt att mäta vad som egentligen påverkar en 

underprissättningen. Tack vare de intervjuer som har gjorts har denna studie visat på samband 

som inte hade framkommit enbart med den kvantitativa datan. Blandat resultat har 

uppkommit som både talar för och emot den tidigare forskningen. Enligt den statistiska datan 

finner studien inget signifikant samband mellan ålder och underprissättning men enligt våra 

respondenter kan ålder ej uteslutas som en riskfaktor då innebörden är så mycket mer än bara 

en siffra. Ett relativt svagt samband mellan försäljning och underprissättning återfinns som 

dock till viss del stödjer teorin om att företag med lägre omsättning har en större 

underprissättning. Starkast korrelation återfinns i sambandet mellan betavärdet och 

underprissättning vilket kan anses rimligt då detta är en beräkning gjord på historisk kursdata. 

Det är svårt att dra generella slutsatser om bransch påverkar underprissättningen, dock har 

studien visat att underprissättningen är större hos företag som anses mer riskfyllda så som IT-

företag, än övriga branscher. 

 

Nyckelord: underprissättning, risk, börsintroduktioner, riskfaktorer 
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Begreppsförklaringar!

Nedan följer en kort förklaring till ett antal begrepp som kommer att användas upprepade 

gånger i denna studie. Dessa begrepp används även genomgående inom forskningsområdet.  

 

Börsintroduktion 

En börsintroduktion innebär att ett aktiebolag noterar sin aktie på en aktiebörs och för första 

gången gör sina aktier tillgängliga för allmänheten att handla med. 

 

Initial kursförändring 

Med termen initial kursförändring menas aktiens kursförändring mellan teckningskurs och 

stängningskurs. Om kursen är positiv vid dagens stängningskurs använder vi oss av termen 

initial underprissättning. Kursförändringen räknas ut som en procentuell förändring genom att 

ta stängningskursen minus teckningskursen, dividerat med teckningskursen multiplicerat med 

100.  

 

Prospekt 

Ett prospekt är ett dokument som innehåller all nödvändig information om ett företag i 

samband med att finansiella instrument erbjuds till allmänheten att börja handla med.  

 

Teckningskurs 

Teckningskursen är det pris på aktien som allmänheten måste betala för en aktie vid 

börsintroduktionen.  

 

Het marknad 

Detta är en marknad som under vissa perioder präglas av en enorm efterfrågan och mindre 

utbud vilket höjer den genomsnittliga avkastningen på den specifika marknadens aktier till 

priser högt över det normala. 

 

Företagsspecifik risk 

Detta är riskfaktorer som är direkt kopplade till ett enskilt företag eller en bransch. 
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Due Diligence 

En legal, finansiell och affärsmässig företagsbesiktning som görs med bland annat syftet att 

ge prospektet en så korrekt beskrivning som möjligt av det företaget som ska noteras samt att 

förstå den finansiella utvecklingen i verksamhetens olika delar. 

 

Emittent 

Emittenten är det företag som ska börsintroduceras. 

 

Garant 

Garanten är den som ingår avtal med och börsintroducerar emittenten. I nedanstående text är 

garanten en investment bank. 
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1. Inledning 
”LinkedIn investors strapped in for a rocket ride Thursday, as its newly minted shares more 

than doubled during its public debut” (Kawamoto, 2011). 

 

Ovanstående citat syftar till LinkedIns börsintroduktion den 19 maj 2011 då kursen steg med 

109 % under första handeldagen (Levy & Spears, 2011). Denna kursuppgång kan ses som ett 

typexempel då en underprissättning har skett och gett investerare möjligheten till en hög 

avkastning på kort tid när ett nytt företag introduceras på börsen.  

Vid en börsintroduktion övergår företaget från att vara privat till att bli publikt och 

allmänheten kan då köpa aktier i det nyintroducerade företaget. Företagets främsta syfte med 

en börsintroduktion är att rikta sig till allmänheten för kapitalanskaffning (Ljungqvist, 2006, 

s.1), men också att expandera verksamheten, ägarspridning, samt höja verksamhetens 

anseende och därmed öka intresset för företaget (Schrewelius, 2010) 

Ett problem som uppstår i samband med att ett företag ska börsintroduceras är att besluta till 

vilken teckningskurs som aktien ska bjudas ut. När ett företag beslutar att genomföra en 

börsintroduktion är ett rimligt beteende från företagets sida att bestämma ett teckningspris 

som är så högt som möjligt för att maximera kapitalanskaffningen och undvika en för stor 

ägarspridning. Detta skapar dock en svårighet för garanten som vid ett för högt pris riskerar 

att aktierna inte fulltecknas då investerarna tycker att aktien är för dyr (Loughran & Ritter, 

2000, s.4). Trots detta prisdilemma har tidigare forskning visat att börsintroduktioner 

historiskt gett investerare en möjlighet att teckna aktier i ett företag med rabatt, vilket har 

resulterat i en hög avkastning redan under första handelsdagen. Detta fenomen kallas för 

underprissättning. (Geddes, 2003, s.5).  

Internationellt mellan 1980 och 1998 dubblades underprissättningen från att vara i genomsnitt 

7 % under åren 1980-1989 till att vara i genomsnitt 15 % under åren 1990-1998, innan 

marknaden fullkomligen exploderade i och med IT-boomen under åren 1999-2000 då den 

genomsnittliga första dagens avkastning på nyintroducerade företag var 65 %. Det senare var 

en underprissättning aktiemarknaden aldrig tidigare upplevt (Loughran & Ritter, 2002, s.2). 

Detta fenomen återfinns i stort sett överallt där det finns en aktiemarknad, och vi kan se 

tydliga exempel på detta även i Sverige. Det mest uppmärksammade exemplet kom under 

våren 2006 då Gant introducerades på Stockholmsbörsen och aktien steg med hela 37 % 



! ! !
!

! :!

under första handelsdagen. I detta fall kunde de som tecknat aktien innan introduktionsdagen 

göra en snabb och mycket bra vinst på enbart en dags handel.  

Tidigare studier har undersökt första dagens avkastning på nyintroducerade företag och har 

konstaterat att i 70 % av fallen ger det investeraren en god möjlighet till en snabb vinst då 

kursen stiger. (Ljungqvist, 2006), (Ritter & Welch, 2002). Här finns ett intressant problem då 

teorin inte förklarar skillnaden mellan priset som sätts och det pris som aktiemarknaden 

bestämmer. Denna studie kommer därför att studera underprissättning och identifiera 

bakomliggande orsaker till att detta fenomen existerar. 

1.1 Problemformulering 

Underprissättning är ett vanligt fenomen som ger investeraren möjligheten få en hög 

avkastning på kort tid när ett nytt företag introduceras på börsen. Trots att forskningen kring 

underprissättning är relativt omfattande finns det ingen studie som med säkerhet kan visa vad 

detta fenomen beror på (Durukan, 2002, s.18). Däremot har tidigare forskning argumenterat 

för att underprissättningen drivs av risken i att investera i ett företag samt att 

underprissättningen skiljer sig åt mellan riskfyllda företag i jämförelse med mindre riskfyllda 

företag (Rock, 1986), (Ritter, 1984), (Fama & French, 2006), (Brau & Fawsett, 2006). En 

fundamental tanke bakom en investering är att investeraren kräver en avkastning som står i 

relation till risken de tar. En högre avkastning krävs då investeringen är mer riskfylld och 

tvärtom (Brau & Fawsett, 2006, s.400).  

 

Underprissättningen uppstår som en kompensation för den risk investeraren tar genom att 

investera i en mer riskfylld aktie och underprissättningen är därför ofta större när det gäller 

riskfyllda börsintroduktioner jämfört med mindre riskfyllda (Arnold, 2002). När en stor andel 

riskfyllda företag med ett osäkert värde börsintroduceras kan ett samband mellan risk och 

underprissättning studeras (Ritter, 1984, s.220).  

Ett attraktivt börsklimat som präglas av hög initial kursförändring och ett ökat antal 

börsintroduktioner, leder ofta till att fler onoterade företag väljer att följa samma spår 

(Lowery & Schwert, 2002, s.1173). När detta börsklimat råder tenderar de företag som 

börsintroduceras att vara mer riskfyllda (Ritter, 1984, s). Med en ökad kapitalomsättning på 

marknaden blir investerarna mindre rationella i sina beslut vilket pressar upp aktiekursen. 

Ett företag som är nyintroducerat på börsen anses ha en högre riskprofil än redan noterade 

företag då överlevnadsgraden hos de nyintroducerade företagen är lägre. Sannolikheten att ett 



! ! !
!

! ;!

nytt företag på börsen överlever de tio första åren sjönk från 61 %, 1973 till 37 %, 1991 

(Fama & French, 2003, s.2).  

Diskussionen ovan visar att det kan vara lönsamt att teckna aktier i riskfyllda företag då 

underprissättningen ofta är större vilket ger en högre avkastning. Studier likt ovan är gjorda 

på den amerikanska marknaden och uppsatsens författare anser det därför intressant att 

studera sambandet mellan risk och underprissättning på den svenska marknaden.  

1.2 Frågeställning 

Påverkar risken i företaget underprissättningen? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att utifrån tidigare forskning identifiera riskfaktorer som kan 

förklara underprissättningen första dagen då aktien handlas på börsen.  

1.4 Avgränsningar 

Denna studie har avgränsats till att undersöka de företag som börsintroducerats på 

Stockholmsbörsen under år 2000-2008. Anledningen till varför just dessa år har valts är för att 

undersöka en period som inte är en så kallad ”het marknad” och därför undvika extrema data 

som kan uppkomma i samband med en sådan marknad. Vidare har studien valt att inte 

undersöka åren efter 2008 på grund av användandet av ett genomsnittligt betavärde från de 

första tre åren efter börsintroduktionen. En avgränsning till den svenska marknaden har också 

gjorts vilket innebär att i studien ingår börsintroduktioner på Stockholmsbörsens Large-, Mid- 

och Small Cap lista, tidigare Stockholmsbörsens A- och O-lista. Listbyten, avknoppningar, 

emissioner med mera kommer inte att tas i beaktning. 
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2. Teori 
2.1 Processen vid en börsnotering 

När ett företag önskar bli börsnoterat är det upp till dess ägare att först hitta en garant de anser 

lämplig. Selektionen av garant kan grunda sig på investment bankens generella rykte och 

kunskap men också på ifall de är nischade mot företag i den aktuella branschen företaget 

verkar inom. Likaså är det ett val från garantens sida att välja emittent då en investment bank 

inte väljer att notera alla de företag de blir efterfrågade att göra. Det är alltså mer en form utav 

överenskommelse mellan två parter som väljer att arbeta tillsammans (Ellis et al 1999, s.1).  

Efter en överenskommelse upprättar garanten en tidsplan för när företaget ska noteras, kortast 

möjligt är cirka 5 månader, och som längst upp till två år. För garanten innebär en notering 

inte enbart en försäljningsprocess, utan emittenten måste även organisera det administrativa 

arbetet internt då det finns regler från börsens sida hur ett företag ska vara konstruerat. Bland 

annat måste de skaffa sig en ”investor relations” avdelning (IR). Först när emittenten 

uppfyller alla regler påbörjas den egentliga processen (Schrewelius, 2011).  

Börsen tillsätter en granskningsrevisor från en av de stora revisionsbyråerna, exempelvis 

KPMG som kommer att granska all information om företaget och undersöka att all efterfrågad 

information finns tillgänglig. Ett annat krav är att en juristfirma genomför en legal due 

diligence på företaget (Ellis et al, 1999, s.5). Granskningsrevisorn lämnar sedan vidare det 

utförda arbetet till en av börsen tillsatt bolagskommitté som fattar det slutgiltiga beslutet om 

företaget är redo att noteras eller inte. Utöver att juristerna gör en due diligence skriver de 

även ett prospekt, vilket kan sammanfattas som hälften formalia hälften säljdokument. I slutet 

av processen kommer de finansiella delarna in, cirka en månad innan notering går garanten ut 

till en så kallad inofficiell marknad och presenterar företaget, dock inte att associera med en 

pressrelease. Presentationen hålls för en eller flera bankers analytiker, som ska täcka 

noteringen när den väl blir publik. De står nu under tystnadsplikt då de tagit del av 

information som de egentligen inte bör ha men i och med att företaget i det skedet ännu ej 

noterats kan informationen inte utnyttjas, givet att analytikerna håller sin tystnadsplikt 

(Schrewelius, 2011). 

 

Nästa steg i processen är en så kallad pre-marketing då alla analytiker marknadsför företaget 

gentemot investerarna. Det innebär att samma analytiker som tidigare har fått en 

presentationen om företaget, ska försöka sälja det till investerarna. Pre-marketing är en 

återkoppling där garanten får investerarnas syn på företaget, alltifrån ifall de tycker att det 
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verkar intressant till att det finns frågor som banken inte kan svara på i det läget men som kan 

presenteras i nästa skede. 

 

Steget efter pre-marketing är något som kallas roadshow, då det istället för analytikerna är 

ledningen i företaget tillsammans med banken som träffar investerarna.  Under roadshowen 

har försäljningen av företaget påbörjats och det är då investerarna förhoppningsvis kommer 

att teckna sig till noteringen (Ellis et al, 1999, s.6). Efter roadshowen sätts ett prisintervall och 

dagen innan notering sätts det introduktionspris som aktien faktiskt kommer att få samt exakta 

antalet aktier som kommer att ges ut, vilket i slutändan är ett beslut för företagets ägare (Ellis 

et al, 1999, s.7). Banken lägger en prisrekommendation vilken oftast följs, dock inte alltid. 

Denna rekommendation är en avvägning av vad garanten tror att marknaden är villig att 

betala. Ofta har de rätt men ibland fel för marknaden är trots allt omöjlig att bedöma i förväg. 

(Schrewelius 2011). 

 

2.2 Underprissättning 

Emittenten är den som slutgiltigt bestämmer teckningskursen, garanten agerar endast som 

rådgivare i frågan. Vid större transaktioner kan ett prisintervall sättas där investerare får ange 

önskad volym. För att få fram ett så rättvist pris som möjligt kan priset fastställas genom 

exempelvis jämförelser med liknande börsnoterade företag inom samma bransch, eller genom 

kassaflödes- eller substansvärdering (Schrewelius, 2011). En akties korrekta värde ska spegla 

utbud och efterfrågan, de ska alltså inte vara under eller övervärderade, men då ett företag vid 

en börsintroduktion bjuder ut sina aktier för första gången är det svårt att veta hur utbud och 

efterfrågan ser ut (de Ridder, 2000, s.118).  

 

Det förefaller alltså vara en risk för investeraren att köpa aktier i ett just noterat företag och 

investeraren vill då ha en kompensation för denna risk. Det handlar därmed om hur stor rabatt 

de första investerarna ska få för att de satsar kapital i det nyintroducerade företaget, det 

marknadsmässiga priset står dock som grund innan rabatten appliceras. Underprissättning kan 

ses som en kompensation för den tid det tar för en investerare att bli insatt i företaget genom 

att de bland annat gör en värdepappersanalys. Då en större osäkerhet uppstår kring en 

börsintroduktion och emittenten, krävs det mer tid från investerarens sida att göra en 

bedömning av företaget ifråga och investerare kommer därför att efterfråga en större 

kompensation för detta (Ritter, 1984, s.220). Att bestämma introduktionspriset är en mycket 

svår uppgift då det finns negativa konsekvenser både med att sätta ett för högt pris och ett för 
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lågt pris. Om ett för högt pris sätts finns risken att erbjudandet inte kommer att tecknas fullt ut 

vilket resulterar i utebliven vinstmaximering. Sätts priset för lågt kommer heller ingen 

vinstmaximering att ske då det förmodas att det fanns investerare beredda att köpa aktier till 

ett högre pris än angett (Ingemarsson, 2011). Tidigare forskning har dock visat att när ett 

företag börsintroduceras tenderar aktien att stiga kraftigt under första handelsdagen, vilket 

innebär att aktiens teckningsspris var för lågt och att en underprissättning har skett. Här finns 

det alltså en god möjlighet för de som tecknat aktien under första handelsdagen att få en snabb 

avkastning på sitt kapital (Ritter & Welch, 2002), (Ibbotson, 1975).  

 

2.3 Internationellt perspektiv 
Forskning rörande underprissättning är relativt omfattande och flera studier har gjorts för att 

försöka förklara varför detta fenomen uppstår. Redan under 1960-talet påvisades 

underprissättning då kursen vid nyintroduktioner på den amerikanska börsen i genomsnitt steg 

med 11 procent (Ibbotson 1975). Mellan åren 1977 till 1982 undersöktes 1028 

nyintroduktioner i USA. Den initiala kursförändringen under första handelsdagen för dessa 

företag var i genomsnitt 14,8 % (Ritter 1987). USA är dock inte det enda landet där 

underprissättning existerar. Detta fenomen existerar i varje land där det finns en 

aktiemarknad, men storleken på underprissättningen varierar mellan länder. Tabellen nedan 

visar en sammanställning av olika studier som visar den genomsnittliga avkastningen under 

första handelsdagen vid börsintroduktioner i 38 länder. 
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Land 

Antal 

nyintroduktioner Period 

Genomsnittlig 

initial 

avkastning i 

% Land 

Antal 

nyintroduktioner Period 

Genomsnittlig 

initial 

avkastning i 

% 

Australia 381 1976-1995 12,1 Malaysia 401 1980-1998 104,1 

Austria 76 1984-1999 6,5 Mexico 37 1987-1990 33,0 

Belgium 86 1984-1999 14,6 Netherlands 143 1982-1999 10,2 

Brazil 62 1979-1999 78,5 New Zealand 201 1979-1999 23,0 

Canada 500 1971-1999 6,3 Nigeria 63 1989-1993 19,1 

Chile 55 1982-1997 8,8 Norway 68 1984-1996 12,5 

China 432 1990-2000 256,9 Philippines 104 1987-1997 22,7 

Denmark 117 1984-1998 5,4 Poland 149 1991-1998 35,6 

Finland 99 1984-1997 10,1 Portugal 21 1992-1998 10,6 

France 571 1983-2000 11,6 Singapore 128 1973-1992 31,4 

Germany 407 1978-1999 27,7 South Africa 118 1980-1991 32,7 

Greece 129 1987-1994 51,7 Spain 99 1986-1998 10,7 

Hong Kong 334 1980-1996 15,9 Sweden 251 1980-1994 34,1 

India 98 1992-1993 35,3 Switzerland 120 1983-2000 34,9 

Indonesia 106 1989-1994 15,1 Taiwan 293 1986-1998 31,1 

Israel 285 1990-1994 12,1 Thailand 292 1987-1997 46,7 

Italy 164 1985-2000 23,9 Turkey 138 1990-1996 13,6 

Japan 1 689 1970-2001 28,4 

United 

Kingdom 3 122 1959-2001 17,4 

Korea 477 1980-1996 74,3 United States 14 840 1960-2001 18,4 

Tabell 1 Sammanställning initial kursförändring internationellt. Källa: Ross et al., 2005 

2.4 Riskfaktorer som kan förklara underprissättning 

Trots att underprissättningen under en mycket lång tid har varit väldigt omfattande över hela 

världen finns det ingen exakt förklaring till vad detta beror på, men enligt tidigare diskussion 

kan underprissättningen bero på risken i företaget. När en stor andel riskfyllda företag med ett 

osäkert värde börsintroduceras kan ett samband mellan risk och underprissättning studeras 

(Ritter 1984, s.220), vilket kan bero på flera orsaker. 

 

2.4.1 Ålder 

På grund av det informationsutbud som råder på marknaden, den ekonomiska historiken och 

stabiliteten i mer väletablerade företag anses dessa lättare att värdera. Värderingen ligger till 

grund för hur riskfyllt företaget anses vara och väletablerade företag kan därmed ses som 

mindre riskfyllda än mindre etablerade företag. Ålder kan därmed ha betydelse för hur 

riskfyllt ett företag anses vara (Ritter, 1984 s.223). Ju äldre ett företag är desto mindre blir 

avkastningen då risken i företaget minskar (Schultz, 1992 s.216) vilket stämmer överens med 
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antagandet om att underprissättningen ofta är större i företag som har en större osäkerhet, 

vilket ofta är yngre företag där historiken inte är lika omfattande (Beatty & Ritter, 1986 

s.214). Ålder kan även påverka sannolikheten för att ett företag ska gå i konkurs. 

Sannolikheten att äldre företag överlever de 2-3 första åren efter en börsintroduktion är större 

än hos yngre företag. Företag som har varit verksamma i 6 år eller mer vid börsintroduktionen 

anses som äldre företag (Cressy 2006, s.17).  

 

2.4.2 Bransch 

Beroende av vilken bransch företaget är verksam inom har de olika ekonomiska 

förutsättningar som skiljer dem åt. IT-företag kan anses mer riskfyllda än icke IT-företag. IT-

företag kan ses som mindre stabila då större delen av dessa företag är finansierade med eget 

kapital samtidigt som resultatet innehåller höga kostnader när det gäller forskning och 

utveckling. Till skillnad från IT-företag tenderar äldre industriföretag att ha en större andel 

realiserbara tillgångar samt att skulder ofta spelar en viktig roll i deras finansiella struktur. 

Därmed kan investerare anse att olika branscher är olika mycket riskfyllda (Demers & Joos, 

2006 s.335). 

 

2.4.3 Försäljning 

Skillnader kan förekomma i den initiala kursförändringen under första handelsdagen beroende 

av storleken på företagets nettoomsättning året innan börsintroduktionen genomförs . 

Underprissättning kan orsakas av att företaget har en liten eller ingen försäljning under 

föregående år. Försäljningen korrelerar ofta med ålder på företaget då företag med låg 

försäljning tenderar att vara unga små företag med en osäker framtid (Loughran & Ritter, 

2002), (Ritter, 1984). Försäljningen anses vara en förklarande variabel till underprissättning 

och kan därmed även vara ett relevant riskmått. 

 

2.4.4 Betavärde 

Ett mått som används för att bestämma en akties marknadsrisk är det så kallade betavärdet 

(!). En akties betavärde räknas fram genom som en jämförelse mellan aktiens avkastning och 

avkastningen på ett marknadsindex (de Ridder, 2000, s.99). Detta värde är ett användbart mått 

för att mäta huruvida en aktie har en hög respektive låg risk. Beta kan förklaras som den 

förväntade procentuella förändringen i avkastningen för en aktie i jämförelse med den 

genomsnittliga förändringen på börsen. Om en aktie har ett betavärde som överstiger 1 

betyder det att aktiens avkastning förändras mer än sitt jämförelseindex. Med detta menas att 
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om en aktie till exempel har betavärdet 1,5 betyder det att om jämförelseindex stiger med 1 % 

så kommer aktien i genomsnitt att stiga med 1,5 %. Om en aktie däremot har ett betavärde 

som understiger 1 så kommer aktien att i genomsnitt förändras mindre än index. Har en aktie 

1 som betavärde kommer aktien att följa index. Om index går upp med 1 % kommer även 

aktien att stiga 1 %. Med hjälp av betavärdet kan vi alltså dra slutsatsen om en aktie har hög 

eller låg risk. En aktie vars betavärde är lägre än 1 anses ha en låg risk samtidigt som en aktie 

med ett betavärde över 1 anses ha en högre risk (Berk & DeMarzo, 2007). Forskningen 

stödjer ovanstående då ett högt beta är en indikation för högre risk i ett företag och leder 

därmed till en högre underprissättning. Det betavärde som beräknas i denna studie kan även 

benämnas marknadsbeta, då det även finns ett så kallat redovisningsbeta. Redovisningsbeta är 

ett betavärde som ej beräknats på aktiekursens utveckling utan på det aktuella företagets 

bokföring, finansiella rapporter och prospekt, det vill säga enbart den information som finns 

tillgänglig innan företaget börsintroduceras (Almisher & Kish, 2000, s.24ff). Dessa två 

betavärden beräknat på två skilda tillvägagångssätt har en signifikant korrelation trots att de 

har olika underlag vid uträkningen (Ismail & Kim 1989, s.130). Denna korrelation leder till 

att marknadsbeta är ett användbart mått av risk vid en börsintroduktion trots att det blir en 

uträkning utförd i efterhand, vilket gör det relevant att använda betavärdet i denna 

teorimodell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!



! ! !
!

! &A!

2.5 Sammanfattande teorimodell 

Utifrån ovan beskrivna teorier har en ny teorimodell skapats av uppsatsen författare som 

syftar till att studera sambandet mellan underprissättning och de ovan nämnda riskfaktorerna 

ålder, bransch, försäljningsvolym och betavärdet. Modellen visar de tre företagsspecifika 

faktorerna försäljningsvolym, bransch och ålder samt den marknadsspecifika faktorn beta som 

förklarande variabler till att en underprissättning sker. Denna modell kommer att användas 

som grund för den kommande analysen. 

 

 
 

2.6 Teoretisk relevans 

Uppsatsens författare har valt att bygga teorin på den tidigare forskning som de tagit del av i 

ämnet. Anledningen till att riskfaktorerna ålder, bransch och omsättning kommer att studeras i 

studien är att dem förekommer frekvent i den studerade litteraturen samt att författarna till 

litteraturen endast sett till den amerikanska marknaden. Uppsatsens författare finner det därför 

intressant att studera samma teorier fast på den svenska marknaden. Betavärdet som riskfaktor 

skiljer sig något från de övriga riskfaktorerna då detta är ett historisk mått som inte går att 

mäta på ett företag som ännu ej har börsintroducerats eftersom kurshistorik inte finns 

tillgänglig. Dock kan det betavärde som studeras i denna studie enligt tidigare forskning 

jämställas med ett annat betavärde som kallas redovisningsbeta, vilket är uträknat enbart med 

den information som finns tillgänglig vid en börsintroduktion, vilket rättfärdigar och gör valet 

av beta intressant att studera som påverkande faktor. Redovisningsbetat beräknas på ett 

mycket komplext vis till skillnad från marknadsbetat som enkelt fanns att tillgå med hjälp av 

Datastream, vilket ledde till att marknadsbetat kom att användas i denna studie. Då risk är ett 

begrepp som kan har flera olika förklaringar bedömer vi risk i denna studie som faktorerna 

ålder, bransch, försäljning och betavärde.  
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2.7 Teorins begränsningar och kritik 

En viktig sak att ta i beaktning när det gäller betavärdet är att värdet hela tiden ändras och att 

ett historiskt betavärde för en aktie inte kan ses som en garanti för aktiens framtida betavärde 

eller dess framtida risk. Att betavärdet inte tar hänsyn till ny och framtida information utan 

enbart beräknas på historiska data anser många aktiebedömare vara svagheten med att 

använda betavärdet som nyckeltal. Fördelen är dock att det är ett väldigt enkelt och brett 

använt mått på risk som omfattar alla aktier på marknaden (Vinell & De Ridder, 1990). Trots 

att vissa forskare menar att betavärdet har sina brister (Fama & French, 1992) finns det även 

forskare som menar att betavärdet faktiskt är användbart och att det finns bevis för att 

historiska betavärden faktiskt säger väldigt mycket om framtida betavärden (Black, 1993, 

s.75). Då det ej har funnit något för- eller motargument som vi anser väga över samt att 

studiens respondenter anser att beta är ett bra och relevant mått på risk har vi valt att använda 

beta i denna studie som ett riskmått, då det är ett brett använt mått för aktieanalys världen 

över. 

 

3. Metod 
3.1 Val av metod 

Denna uppsats har som syfte att utifrån tidigare forskning identifiera riskfaktorer som kan 

förklara underprissättningen första dagen då aktien handlas på börsen. Med detta som 

utgångspunkt har två olika tillvägagångssätt valts för insamlandet av material. Studien har 

främst genomförts med en kvantitativ metod när det gäller insamlingen av data, då vi har 

utgått från siffror i form av betavärden, försäljningsvolymer, aktiekurser och andra mätbara 

termer. Vidare har kvantitativ dataanalys med en korrelationsanalys genomförts för att studera 

om det finns något samband mellan riskfaktorer och storleken på underprissättningen. Som ett 

förklarande komplement till den kvantitativa metoden har kvalitativ data i form av intervjuer 

med personer som arbetar med börsintroduktioner på den svenska marknaden samlats in.  

 

3.2 Datainsamling  

Undersökningsperioden sträcker sig över en 8-årsperiod, mellan 2000-2008. Anledningen till 

att dessa årtal valts är för att undvika att enskilda händelser eller extrema perioder kan 

påverka resultatet (Ritter & Welch, 2002, s.1799). Studien kommer inte att sträcka sig längre 

än till 2008 då mätningen av betavärdet för respektive företag kommer att göras månadsvis 

under en 3-årsperiod för att få ett rättvisande resultat. Utifrån den valda avgränsningen fick vi 
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genom kontakt med Stockholmsbörsens IR-avdelning information om vilka företag som hade 

noterats på Stockholmsbörsens large-, mid-, och small cap lista, tidigare A- och O-listan, 

under åren 2000-2008. Företag som varit inblandade i sammanslagningar, listbyten med mera 

sorterades bort och vi fann att 50 företag börsintroducerades under denna tidsperiod, vilket är 

det antal företag som kommer att undersökas i denna studie.   

 

Information om riskfaktorerna ålder, bransch och försäljning har hämtats från respektive 

företags noteringsprospekt samt hemsida. Finansinspektionen har tillgång till alla 

noteringsprospekt då varje företag som ska börsintroduceras på Stockholmsbörsen måste 

skicka in ett prospekt till finansinspektionen för godkännande i enlighet med bestämmelserna 

i 2 kap 25 § lagen om handel med finansiella instrument (Notisum) och har därmed 

tillhandahållit oss med dessa. Om den eftersökta informationen inte har funnits på varken 

hemsidan eller i noteringsprospektet har kontaktat med företagets IR-avdelning skett som då 

hjälpt till med att ta fram den efterfrågade informationen. Betavärdet har hämtats från den 

finansiella statistiska databasen Thomas Reuters Datastream.  

 

3.3 Kvantitativ data 
3.3.1 Ålder 

Information om företagets ålder har hämtats från noteringsprospektet eller företagets hemsida. 

Åldern beräknas från året då företaget grundades fram till noteringstillfället. Om det noterade 

företaget är en sammanslagning mellan olika företag är året vid sammanslagningen det år som 

företaget grundades.  

 

3.3.2 Bransch 

Företaget har indelats i olika branscher efter dess verksamhet. Branschindelningen har gjorts 

via Veckans Affärers hemsida, som i sin tur får denna information från SIX Telekurs som är 

en av Europas största aktörer inom finansiell information. De branscher som återfinns i denna 

studie är; dagligvaror, finans, hälsovård, industri, IT, sällanköpsvaror samt teleoperatör. 

 

3.3.3 Försäljning 

Försäljningssiffrorna har inhämtats från respektive företags noteringsprospekt samt IR-

avdelning i de fall då denna information inte funnits i prospektet. Försäljningen ses som 

företagets nettoomsättning året innan börsintroduktionen. Har en notering skett under 2002 
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har nettoomsättningen för räkenskapsåret 2000-2001 använts. Samtliga försäljningssiffror har 

sedan räknats om till 2007 års prisnivå genom justering mot KPI.  

 

3.3.4 Betavärde 

Betavärdet har hämtats från Thomas Reuters Datastream och har räknats fram som 

medianvärde månadsvis under en 3 års period. Beräkning av betavärdet borde rimligen ske 

månadsvis under en fem års period för att få ett rättvisande resultat som möjligt (De Ridder, 

2000, s.99). Vi har dock valt att använda oss av en 3 års period för att få ett så brett intervall 

med noteringar som möjligt då betavärdet är ett historiskt mått. Hade en 5 års period valts 

skulle intervallet av noterade företag endast kunna sträcka sig till 2005 och det då 

förminskade urvalet hade kunnat ifrågasätta studiens relevans. Betavärdet valdes dock att inte 

beräknas på kortare tid än tre år för att öka intervallet ytterligare, då det finns risk att 

betavärdet blir missvisande. 

 

3.4 Kvalitativ data 

Syftet med de intervjuer som vi har genomfört är att erhålla information från personer som 

har lång erfarenhet och stor kunskap inom området börsintroduktioner och underprissättning. 

Därför kom intervjuer att ske med personer som arbetar eller har arbetat inom detta område 

och som är verksamma i Sverige då dessa genomför en stor del av börsintroduktionerna på 

Stockholmsbörsen. Intervjuerna syftar också till att kunna förklara samt eventuellt styrka 

resultatet från den statistiska undersökningen, som bygger på den kvantitativa datan.  
Med hjälp från Stockholmsbörsens hemsida fick vi information om vilken/vilka aktör(er) som 

varit ansvariga för börsintroduktioner mellan åren 2000-2008. Mycket tid ägnades sedan åt att 

få tag på rätt personer inom respektive företag som har lång erfarenhet av börsintroduktioner 

för att öka informationsvärdet på de svar som intervjuerna har gett oss. De personer som 

sedan intervjuades har genom sin bakgrund och arbetslivserfarenhet god inblick och förståelse 

för börsintroduktioner samt underprissättning, vilket har ökat tillförlitligheten i denna studie. 

E-mail skickades ut till dessa företag där vi inledningsvis beskrev syftet med uppsatsen och 

frågade om det fanns intresse från deras sida att ställa upp på en intervju rörande 

börsintroduktioner och risk som en förklaring till underprissättning. Svårigheten med detta var 

att många avstod från att svara på det mail som skickades ut, samt att många tackade nej på 

grund av tidsbrist. Detta medförde i att vi kom att genomföra intervjuer med personer från 

SEB Enskilda, IK Investment Partners och ABG Sundal Collier.  

  



! ! !
!

! "C!

3.5 Intervjupersoner 

Enligt ovanstående urvalskriterium har intervjuer skett med tre personer från tre olika företag. 

Samtliga respondenter har erfarenhet av börsintroduktioner, men med olika bakgrund. Två av 

respondenterna är anställda hos en investmentbank med inriktning på börsintroduktioner och 

den tredje respondenten är anställd hos ett private- equity företag och gav oss en inblick från 

ägarsidan. Därmed fann vi alla tre som lämpliga att besvara frågor kring underprissättning och 

risk.  

 

Respondent Befattning Företag 

Michael Schrewelius Associate SEB Enskilda Corporate Finance 

Erik Ingemarsson Associate Director IK Investment Partners 

Annika Sigfrid ECM Sverige ABG Sundal Collier  

 

3.6 Intervjuerna 

Samtliga intervjuer som har genomförts har varit av semistrukturerad karaktär, då vi vill ge 

intervjuobjektet möjligheten att prata mer allmänt och öppet, detta gav även oss möjlighet att 

kunna ställa relevanta följdfrågor som dök upp under intervjutillfället om det var något som vi 

inte förstod eller var av intresse att diskutera vidare (Bryman 2007). Datum, tid och plats för 

intervjuerna bestämdes genom mailkontakt med respondenterna. Vi blev i och med detta, 

inbjudna till respektive respondents kontor i Stockholm där intervjuerna ägde rum. 

Intervjuerna spelades även in för att inte gå miste om information som kunde vara av 

betydelse för studien. Detta ger en mer noggrann analys av det material som samlats in under 

intervjuerna, men det kan även hämma intervjuobjektets svar, vilket bör tas i beaktning 

(Bryman, 2007). Varje respondent fick innan intervjutillfället ta del av de frågor vi tänkt 

diskutera. Detta gjordes främst för att respondenten ska kunna förberedda sig innan intervjun 

för att kunna svara på frågorna på bästa sätt. Samtliga respondenter har även givit sitt 

godkännande till att deras namn används i uppsatsen samt att de har fått ta del av den 

sammanställning som gjorts på intervjusvaren för att undvika missförstånd. 
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3.7 Korrelationsanalys 

Korrelationsanalysen är ett verktyg för att mäta styrkan i sambandet mellan två variabler. 

Metoden skapar en bra bild av hur olika variabler påverkar varandra. Om sambandet är 

positivt betyder det att variablerna påverkar varandra. Detta framgår av 

korrelationskoefficienten (r) som beräknar styrkan och som kan anta alla värden mellan -1 till 

1. -1 utgör ett perfekt negativt samband och 1 utgör ett perfekt positivt samband. Om 

korrelationskoefficienten visar talet 0 indikerar det att det inte föreligger något samband 

mellan de undersökta variablerna. Korrelationsanalysen kommer att genomföras för att 

undersöka sambandet mellan ålder och underprissättning samt betavärde och 

underprissättning. Riskmått så som bransch antar inga värden och vi kunde därför i detta fall 

inte utföra en korrelationsanalys utan har illustrerat detta med ett diagram.  

Olika intervall visar på styrkan i ett samband och kan approximeras på följande sätt 

(Brännback, 2010). 

• Korrelationskoefficienten: 0,00 – 0,09: Inget samband 

• Korrelationskoefficienten: 0,10 – 0,29: Svagt samband 

• Korrelationskoefficienten: 0,30 – 0,49: Halvstarkt samband 

• Korrelationskoefficienten: 0,50 – 1,00: Starkt samband 

 

 

3.8 Mätning i praktiken 

Som verktyg för denna studie har vi använt oss av både en kvantitativ och kvalitativ metod i 

syfte att öka uppsatsens validitet. Tanken bakom detta är att resultatet blir mer tillförlitligt om 

flera metoder leder till samma resultat. Något som kan ifrågasätta validiteten är att studiens 

utvalda riskfaktorer inte är tillräckligt representativa som förklarande faktorer till att 

underprissättning existerar. De utvalda riskmåtten är dock grundade på tidigare forskning av 

hög akademisk kvalité för att validiteten ska bli så hög som möjligt.  
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Ytterliggare en aspekt som kan ifrågasätta validiteten är att intervjuer enbart skett med två 

företag som representerar börsintroduktioner på den svenska marknaden. Då SEB Enskilda 

och ABG Sundal Collier tillhör de banker som genomför flest börsintroduktioner på den 

svenska marknaden och enligt båda företagen arbetar relativt likt varandra samt de andra 

aktörerna på marknaden anser vi att deras svar kan spegla den svenska marknaden som helhet. 

 

För att öka reliabiliteten i denna studie är insamlingen av datan genomförd med stor 

noggrannhet så att rätt data samlats in samt eliminera att eventuella misstag görs som kan leda 

till att resultatet blir missvisande . Datainsamlingen har enbart gjorts från tillförlitliga källor så 

som Thomson Reuters Datastream, Finansinspektionen, Nordic OMX Stockholm, 

noteringsprospekt, företagens hemsidor, årsredovisningar och bör därför bedömas som 

korrekta. I en del fall har viss information inte gått att tillgå på grund av avnoteringar eller att 

information om den efterfrågade variabeln inte funnits tillgänglig vilket har lett till ett bortfall 

i vissa undersökningar. Detta kan ifrågasätta reliabiliteten då urvalet i undersökningen inte 

kan ses som tillräckligt representativt. Dock har detta bara skett vid ett tillfälle då två företag 

exkluderades från undersökningen, vilket motsvarar 4 % av urvalet.  

 

3.9 Metodkritik 

Nedan följer viss kritik som kan vara bra att ha i beaktning vid genomförandet av intervjuer 

samt det statistiska materialet.  

 

3.9.1 Intervjuer 

När det gäller intervjuer är det viktigt att vara medveten om att denna typ av 

datasamlingsmetod ofta tar lång tid och att det kan vara svårt att få intervjua de personer som 

tänkts. Det finns även en risk för så kallade ”bias” där intervjuobjektets förutfattade meningar 

kan påverka utfallet (Bell, 1993). Eftersom underprissättningar är ett mycket komplext 

område är det svårt att avgöra vilka faktorer som är viktiga. Därför anser vi att intervjuer 

passade oss då vi kunde vara mer flexibla och även ställa relevanta följdfrågor, vilket inte 

skulle kunna ha gjorts om andra metoder så som en enkätundersökning istället hade 

genomförts.   
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Kritik kan riktas mot att det endast är en person från varje företag som har blivit intervjuad, då 

det blir svårare att dra allmänna slutsatser om resultatet. Det finns ingen absolut säkerhet för 

att den intervjuade personens svar speglar vad företaget som helhet står för, utan kan mer 

spegla personens individuella synsätt. Dock arbetar alla anställda i team där arbetsprocessen i 

stort sett är densamma för alla inblandade, vilket ökar tillförlitligheten. 

 

3.9.2 Statistiska data 

Tolkandet av resultat från statistisk dataanalys bör ske med försiktighet och på ett tillförlitligt 

sätt. Korrelationsanalysen kan inte bevisa att ett samband mellan två variabler finns, då 

modellen enbart tar hänsyn till givna observationer. Resultaten speglar därmed enbart de 

givna observationernas intervall och alltså inga observationer utanför detta intervall. 

Extremvärden är en annan faktor som också kan påverka resultatet. Korrelationsanalysen kan 

alltså endast stödja hypotesen om det föreligger ett samband eller ej. Dock är 

korrelationsmodellen en brett vedertagen metod som används av så väl forskare som studenter 

världen över vilket borde öka tillförlitligheten i resultatet (Newbold et al, 2007).  

!

4. Resultat av kvantitativ data 
Den totala genomsnittliga initiala kursförändringen under första handelsdagen sett till alla 

företag som noterats under tidsperioden 2000-2008 är 8 %. Vid eliminiering av två 

extremvärden, nämligen Micronic Mydata på 95,6% och IAR-systems på 96,4 % är den 

intiala kursförändringen 4,4 %. 

4.1 Antal börsintroduktioner per år 

18 stycken företag i studiens urval introducerades på Stockholmsbörsen under år 2000, vilket 

är det högsta antalet börsintroduktioner under det undersökta intervallet. Av dessa företag har 

8 stycken avnoterats och finns inte kvar på börsen idag. Under detta år noterades även de mest 

extrema uppgångarna under första handelsdagen, 96,4 % och 95,7 %. 

År 2001 och 2002 minskade antalet börsintroduktioner till 6 respektive 4 stycken för att sedan 

minska ytterligare till att inga företag börsintroducerade under 2003. Under dessa år upplevde 

marknaden inga extrema uppgångar, däremot var det tre företag som hade en relativt kraftig 

negativ avkastning under första handelsdagen, -10, -16 respektive -23 %. Av totalt 10 företag 

som börsintroducerades 2001-2003 är det endast ett företag som har avnoterats.  
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År 2004 tog börsintroduktionerna fart igen och 3 stycken företag noterades. En relativt extrem 

kursuppgång noteras på 28 %. 2005 ökade antalet ytterligare till 5 stycken företag där det för 

första gången kan observeras en uppgång på 0 % under första handelsdagen för 2 företag. 

Under 2006 noterades 8 företag, varav Gant med en anmärkningsvärd initial kursförändring 

på 37 %. 2007 minskade antalet börsintroduktioner marginellt till 6 stycken. Totalt under 

2004-2007 avnoterades endast ett företag. 

 

 

4.2 Bransch 

Utifrån den teoretiska modell som valts har företag som introducerats på börsen mellan 2000-

2008 delats in i branscher efter deras verksamhet. Som diagrammet visar nedan är den största 

andelen nyintroducerade företag verksamma inom IT och sällanköpsvaror. En stor spridning 

av företag från olika branscher åskådliggörs under åren, dock är majoriteten av de IT företag 

som finns representerade nyintroducerade under år 2000 (10st). Branschindelningen för 

respektive företag finns i bilaga 1. 
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I diagrammet nedan som visar den genomsnittliga initiala kursförändringen under första 

handelsdagen för respektive bransch, visar att kursutvecklingen har ökat som mest hos IT-

företag och teleoperatörer, 19 respektive 16,4 %.  Hälsovård har haft en relativt ojämn 

kursförändring mellan företagen inom denna bransch, med både kraftiga uppgångar och 

nedgångar inom intervallet -16 – 12 %, vilket i sin tur har lett till en genomsnittlig 

kursförändring på 0 %, likaså gäller för finanssektorn där intervallet varit -10 – 16 %.  
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4.3 Ålder 

Korrelationsanalysens resultat mellan initial underprissättning och ålder tyder på ett ej 

statistiskt signifikant samband. Korrelationen mellan variablerna gav ett värde på 0,014 vilket 

tyder enligt tabellen nedan på att det inte förekommer något samband. Däremot innehåller 

datan fyra stycken extremvärden; Alfa Laval vars ålder vid börsintroduktionen var 119 år, 

Intrum Justitia var 79 år gammalt, Micronic Mydata hade en initial kursförändring på 95,7 % 

och IAR-System hade en initial kursförändring på 96,4 % under första handelsdagen. Med en 

eliminering av dessa fyra extremvärden visar sig korrelationen vara 0,112 vilket tyder på ett 

svagt samband.  Korrelationsanalysen antyder således att ålder och underprissättning knappt 

beror eller samspelar med varandra.  

Korrelationsanalys underprissättning och ålder 

 Ålder 

Pearson Correlation .014 

Sig. (2-tailed) .926 

Intial 

Kursförändring 

N 50 

 

 

4.4 Försäljning 

När alla företag delats in i intervaller efter hur stor omsättning de redovisat året innan 

börsintroduktionen kan det på ett överskådligt vis tydas hur många företag som finns inom 

respektive intervall samt dess medelvärde i genomsnittlig initial kursförändring i %. Endast 

48 av 50 företag finns med i tabellen då den efterfrågade informationen för Scandinavia 

Online AB och Diös Fastigheter ej återfanns. Scandinavia Online avnoterades i början av 

2002 och Diös Fastigheter tillhandahåller inte nettoomsättningen för det år som krävdes vilket 

ledde till att de togs bort från urvalet.  

Majoriteten av de undersökta företagen i studiens urval hade en omsättning upp till 5000 Mkr. 

De 13 företag som har en omsättning mellan 1-100 Mkr visade sig ha en genomsnittlig initial 

kursförändring på 2,9 %. Ytterligare 13 företag hade en omsättning mellan 1000-5000 Mkr 

vilka hade en genomsnittlig initial kursförändring på 6,7 %. Flest företag, 17 stycken, hade en 

omsättning mellan 100-1000 Mkr, dessa hade den högsta genomsnittliga initiala 

kursförändringen på 15,3 %. De 5 företag som hade en omsättning på 5000 Mkr eller mer 

hade en genomsnittlig initial kursförändring på 3,2 %.  
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Årlig omsättning Mkr (justerad mot 2007 

års KPI) 1 år innan IPO 

Antal 

företag 

Genomsnittlig initial 

kursförändring i % 

1"omsättning<100 13 2,9 

100"omsättning<1000 17 15,3 

1000"omsättning<5000 13 6,7 

5000"omsättning 5 3,2 

 

 

4.5 Betavärdet 

Korrelationsanalysen mellan initial kursförändring och betavärde för respektive företag tyder 

på ett samband. Betavärdet för respektive företag är ett medianvärde framtaget från en serie 

av månadsvisa värden de nästkommande tre åren efter att notering skett.  

Korrelationsanalysen ger ett värde på 0,527 utan beaktning till extremvärden. Resultatet tyder 

på ett starkt samband mellan initial kursförändring och betavärde. Två extremvärden 

observerades i urvalet, Micronic Mydata som hade en initial kursförändring på ca 95 % och 

IAR-system hade en initial kursförändring på ca 96 %. Vid en eliminering av de två 

extremvärdena fann vi ett halvstarkt samband med ett värde på 0,3. 

Korrelationsanalys underprissättning och betavärde 

 Betavärde 

Pearson Correlation ,527** 

Sig. (2-tailed) ,000 

Initial 

Kursförändring 

N 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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5. Resultat av kvalitativ data 
Nedan följer en sammanställning av det intervjuer som har genomförts. 

Varför uppstår underprissättning? 

Enligt alla tre intervjuade är underprissättning en form av rabatt. Annika Sigfrid på ABG 

menar att underprissättningen uppstår då det förefaller en risk för investeraren att köpa aktier i 

ett nynoterat företag och investeraren vill då ha en kompensation för denna risk. Orsaken till 

det är att företaget inte har någon historik på aktiemarknaden som kan vara viktig för 

investeraren för att kunna skaffa sig en uppfattning om företaget och hur det till exempel har 

klarat sig i tidigare kriser. Den information som finns tillgänglig är prospektet garanten 

tillhandahåller samt en presentation av företags ledning. Företaget anses därför vara mer 

riskfyllt eftersom det inte finns tillräckliga belägg för att företaget kommer att kunna prestera 

enligt förväntningar.  

Michael Schrewelius på SEB Enskilda menar också att underprissättningen i vissa fall handlar 

om att få folk att vilja teckna sig i introduktionen istället för att vänta tills dagen efter då det 

finns ett marknadspris på aktien, och som kompensation utges en viss premie.  

Sigfrid menar vidare att underprissättningen varierar beroende på olika faktorer, dels på hur 

ungt företaget är, hur riskfyllt det är, och till hur volatil marknaden är vid det givna tillfället 

som transaktionen genomförs. Påståendet förstärks utav Erik Ingermarsson på IK Investment 

Partners, som nämner att många börsintroduktioner drogs tillbaka eller sköts upp under 

Grekland krisen för att inte dras med i börsens nedåtgående trend. Ingermarsson antar rent 

generellt att företaget i fråga vill få in så mycket kapital som möjligt och därmed ha en hög 

teckningskurs, medans garanten gärna sätter en lägre teckningskurs för att säkerställa full 

teckning av börsintroduktionen.  

Enligt Schrewelius är ett par procent en rimlig uppgång under första handelsdagen. Sigfrid 

menar att om aktien går upp 5-10 % har en korrekt prissättning av aktien gjorts då det anses 

vara en normal uppgång. Vid kraftiga uppgångar har en felprissättning skett men samtidigt 

kan det vara så att intresset är så stort bland allmänheten när företaget väl börjar handlas 

publikt, vilket driver upp aktiekursen. 

 

 

 



! ! !
!

! ";!

Vad finns det för incitament för garanten att sätta en låg teckningskurs? 

Som Ingemarsson tidigare nämnt har företaget kapitalanskaffning som främsta intresse vid en 

börsintroduktion och önskar därmed en hög teckningskurs, parallellt med att investerarna 

gärna ser ett så lågt pris som möjligt. Sigfrid nämner att dessa två skilda anspråk på vilket pris 

som anses rimligt ibland kan leda till en utebliven börsnotering, då de två parterna inte 

kommer överens. Sigfrid menar därför att det inte finns något incitament för garanten att sätta 

en låg teckningskurs utan mer se till att parterna enas. Schrewelius menar dock att det kan 

finnas incitament för en bank att sätta en låg teckningskurs med risk att börsintroduktionen 

annars inte fulltecknas och värdefullt arbete då går förlorat. Han anser det viktigt att 

poängtera att det i dessa lägen är farligt att tänka kortsiktigt genom att sätta en låg 

teckningskurs och därmed försöka pressa igenom en affär då banken har ett rykte att tänka på 

gentemot sina kunder och marknaden. Trots att det kan finnas incitament för garanten att sätta 

en låg teckningskurs ligger dock det slutgiltiga beslutet hos ägaren som bestämmer nivån på 

prisintervallet. Garanten lämnar endast en rekommendation som ägarna ofta följer. 

 

Hur definierar ni risken i ett företag?  

Ingen av de intervjuade har en klar definition av vad risk egentligen är utan kan ses mer som 

en tolkningsfråga. Schrewelius skiljer dock mellan operationell risk och finansiell risk. 

Operationell risk menar han är risken att den marknaden företaget är verksamt inom går 

dåligt, att företagets marknadsposition kan komma att förändras eller att något internt i 

företaget går mindre bra. Det är även viktigt att se till den finansiella risken om exempelvis 

företaget är högt belånat vilket skulle innebära en högre risk. Ingemarsson menar också att 

risken är en kombination av branschen tillsammans med företagets egenskaper. Han 

efterfrågar stabila kassaflöden, en bra marknadsposition och relativt stora företag för att 

minska risken. Sigfrid styrker det ovanstående, och tar även bransch i beaktning vid en 

riskanalys. Företaget i sig behöver inte vara särskilt riskfyllt, men branschen företaget verkar 

inom kan vara osäker, dock går osäkerheten i branscher många gånger i cykler tillsammans 

med marknadsläget. 

 

Prioriterar ni mindre riskfyllda företag framför mer riskfyllda?  

Sigfrid säger att de endast tar sig an en börsintroduktion som de själva tror kommer att bli en 

bra transaktion och lyckad affär. De sätter sitt namn på transaktionen vilket gör att de måste 

tro på att noteringen kommer att bli lyckad eftersom en misslyckad affär skulle sätta dem 

själva i dålig dager. Alltså händer det många gånger att de tackar nej till företag som önskar 
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bli noterade, vilket kan bero både på för hög risk i företaget eller att de misstror företagets 

ledning. Schrewelius menar även han att det är viktigt att ta hänsyn till vilken typ av företag 

det är som ska noteras. Om de själva inte tror att börsnoteringen kommer att bli av så avstår 

de från att ta på sig uppdraget.  

Hur ser ni på riskfaktorerna ålder, bransch, försäljning och beta som en förklaring till 

underprissättning? 

Ur börsnoteringssyfte säger Schrewelius att riskfaktorerna ålder, bransch, försäljning som vi 

undersöker i denna studie är relevanta för företagets riskprofil. Han menar att åldern 

samspelar med historiken i företaget. Ett ungt företag kommer, allt annat lika, alltid att ha en 

högre riskprofil än äldre företag. För en investerare är det intressant att kunna titta på 

tidsserier långt bak i tiden för att bilda sig en uppfattning om hur företag har presterat samt 

hur det har klarat olika kriser genom åren. Även Sigfrid menar att det är intressant för 

riskprofilen att titta på hur länge företaget har varit verksamt på marknaden.  

Enligt Sigfrid finns det olika risk inom olika branscher. Till exempel har konsumentvaror och 

dagligvaruhandel underliggande faktorer som gör dessa branscher relativt stabila, även fast 

det kan variera mellan olika företag. Däremot finns också traditionella högrisk företag inom 

exempelvis IT och telekom. Schrewelius menar dock att bransch inte är ett relevant riskmått 

historiskt men att vissa branscher kan anses mer riskfyllda under vissa perioder, till exempel 

att IT-företag ansågs mer riskfyllda en tid efter IT-bubblan. Ingmarsson menar även att 

värderingen av företag inom olika branscher kan skilja sig åt, där han exemplifierar att IT-

företag kan vara svårare att sätta ett korrekt värde på vilket kan leda till att 

underprissättningen blir större.  

När det gäller nettomsättningen tror både Schrewelius och Sigfrid mer att värdet på företaget 

påverkar underprissättningen. Det är lättare att väcka intresse hos investerare om det är ett 

större företag som ska noteras än ett litet företag, då små företag nästa helt hänvisas till 

småbolagsfonder och privatpersoner eftersom större fonder inte vill ha för små företag i sin 

portfölj.  

Samtliga respondenter menar att betavärdet mer är ett skolboksexempel som de inte använder 

sig av i sin dagliga verksamhet men att det är ett bra och relevant mått på risk.  
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6. Analys 
Den genomsnittliga initiala kursförändringen uppgår i vårt urval till 8 %, eller 4,4 % vid 

exkludering av de två extremvärdena Micronic Mydata på 95,6% och IAR-systems på 96,4 %. 

Av informationen att döma förekom det därmed en underprissättning på Stockholmsbörsen 

mellan åren 2000-2008, vilket styrker den tidigare forskning som vi tagit del av i denna studie 

om att underprissättning existerar (Geddes, 2003), (Ljungqvist, 2005), (Ritter & Welch, 

2002).  

 

6.1 Riskfaktorer som förklarar underprissättning 

Riskfaktorerna bransch, ålder, försäljning och betavärde har alla olika betydelse för 

underprissättning. Av resultatet att döma är underprissättningen som störst hos IT- företag och 

teleoperatörer, 19 respektive 16,4 %. Detta kan bero på att företag inom dessa två branscher 

anses ha en större risk då de är relativt nystartade företag och därför har ett osäkert värde. 

Ovanstående resonemang styrks av våra respondenter som menar att olika branscher är 

förknippade med olika risk. 71 % av de IT-företag som undersöktes i denna studie 

börsintroducerades under första halvåret år 2000. Underprissättningen för dessa företag kan 

därmed bero på att investerarna vid denna tidpunkt fortfarande påverkades av IT-bubblan och 

var därför mer riskbenägna i sina investeringar samt att marknaden fortfarande befann sig i en 

uppåtgående trend.  

 

Det undersökta urvalet innehåller endast två företag inom dagligvaruhandel därför kan 

resultatet om en genomsnittlig underprissättning på 7,8 % antas vara missvisande. Då 

dagligvaror anses vara en stabil marknad och den genomsnittliga initiala kursförändringen 

ligger inom spannet av vad som anses vara en önskvärd kursuppgång, 5-10 % (Sigfrid, 2011) 

skulle denna studies resultat även kunna återspegla ett större urval.  

 

Den genomsnittliga initiala kursförändringen inom branschen hälsovård ger ett värde på 0, 

vilket inte riktigt stämmer överens med det faktiska utfallet då företagen inom branschen har 

relativt stora värden åt både det negativa och det positiva hållet vilket ger det missvisande 

medelvärdet. De två läkemedelsföretag som haft högst positiv initial kursförändringarna är 

bland de yngsta i urvalet vilket stärker antagandet att yngre företag är mer riskfyllda och har 

därmed en högre underprissättning. Dock kan inget generellt antagande göras då ovanstående 

bara återspeglar två företag inom hälsovård. Yngre läkemedelsföretag kan ses som 

traditionella högriskföretag då ett flertal företag inom denna bransch har forskning i endast en 
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eller ett fåtal produkter och är därmed beroende av den enskilda produktens framgång. Ett 

misslyckande i utvecklandet av den nya produkten kan därför drabba företaget väldigt hårt. 

Detsamma gäller teknologisektorn som många gånger förlitar sig på att deras enskilda produkt 

blir framgångsrik (Sigfrid, 2011).  

Då underprissättning enligt tidigare diskussion i denna studie kan uppkomma som en 

kompensation då det förefaller en risk för investeraren att köpa aktier i ett nynoterat företag 

kan detta även förklara varför underprissättning sker på den svenska marknaden. Denna 

kompensation uppstår då det finns en osäkerhet kring företagets värde och hur företaget 

kommer att prestera efter börsintroduktionen. Därmed ökar behovet av underprissättning med 

nivån på osäkerheten. Enligt teorin är osäkerheten som störst i IT- och telekomföretag vilket 

stöds av resultatet i denna studie där underprissättningen är som störst bland dessa två 

branscher. Underprissättningen bland IT-företag är i genomsnitt 19 % samtidigt som 

underprissättningen i mer stabila branscher som industri endast är 6 %.  

Sambandet mellan ålder och underprissättning visade sig ej vara signifikant. Vid exkludering 

av extremvärden visade resultatet på ett svagt signifikant samband. Resultatet stödjer alltså 

inte teorins antagande fullt ut om att underprissättningen är större hos yngre mer riskfyllda 

företag. Trots detta går det inte att utesluta riskfaktorn ålder ur studiens teorimodell, då ålder 

vid bedömningen av ett företag inte enbart är en siffra utan det medkommer även historik om 

företaget som är viktig för investerare. Historiken är värdefull för att skaffa sig en uppfattning 

om företaget och hur det till exempel har klarat sig i tidigare kriser. Ett nystartat företag, allt 

annat lika, kommer alltid att ha en högre riskprofil (Schrewelius, 2011). Det ska dock 

tilläggas att även gamla företag med lång historik kan vara riskfyllda på grund av att 

branschen i sig är osäker eller att det är/har varit ett osäkert marknadsläge vilket lett till sämre 

resultat.  

En intressant aspekt när det gäller sambandet mellan underprissättningen och försäljningen är 

att företag med en försäljning mellan 100-1000Mkr visade sig ha en betydligt högre 

underprissättning än övriga företag. Trots att mindre företag anses mer riskfyllda och borde 

således ha en högre underprissättning, är underprissättningen väldigt låg hos företag med en 

försäljning mellan 1-100Mkr. Detta kan bero på att de företagen med en försäljning på 1-

100Mkr är mer eller mindre hänvisade till småbolagsfonder och privatpersoner då de stora 

investerarna anser att dessa företag är för små för att investera i. Detta kan leda till att antalet 

investerare minskar och att underprissättningen som ett resultat av detta inte blir lika stor. 
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Detta resultat stödjer till viss del den tidigare forskningen om att mindre företag med en liten 

försäljning ofta har en osäkrare framtid (Loughran & Ritter, 2002). Däremot menar våra 

respondenter att underprissättningen mer beror på värdet i företaget än försäljningen. 

Av de faktorer som undersökts är betavärdet den faktor som mest korrelerat med graden av 

underprissättning. Ett högt betavärde visade på en hög initial kursförändring vilket styrker vår 

hypotes om att riskfyllda företag underprissattes mer än andra. Respondenterna bekräftade 

reliabiliteten i användandet av beta som en riskindikator, dock var det inte något de själva såg 

till. Då betavärde är något som kräver historiska kurser skulle det följaktligen inte kunna vara 

något som kan användas vid en eventuell bedömning av ifall investering i en nyintroduktion 

ska ske. Dock kan ett redovisningsbeta jämställas med marknadsbetat vilket i sig rättfärdigar 

valet av marknadsbeta som teoretisk bakgrund och därmed se korrelationen som signifikant 

(Ismail och Kim, 1989, s.130). 

IT-branschen var den bransch som hade högst underprissättning vilket leder till att det är den 

mest osäkra branschen av de som studerades. Den höga underprissättningen och därmed dess 

osäkerhet tog sitt uttryck i efterkommande aktiekurser vilket alltså ledde till ett högt 

betavärde. Bedömningen vid prissättning av just dessa IT-företag skulle därför kunna antas 

vara korrekta då kursutvecklingen visade sig faktiskt bli just osäker och volatil. 

Underprissättningen kan därmed anses vara den premie som respondenterna anser 

underprissättning syftar till att vara. 

 

7. Slutdiskussion 
Kan risken i företaget förklara underprissättningen första dagen då aktien handlas på börsen? 

Studiens statistiska data visar på att de undersökta riskfaktorerna ålder, bransch, omsättning 

och betavärde har alla olika starka samband till underprissättning. Studien finner inget 

signifikant samband mellan ålder och underprissättning samt ett relativt svagt samband med 

årlig omsättning som dock till viss del stödjer teorin om att företag med mindre omsättning 

har en större underprissättning. Ålder kan dock enligt våra respondenter ej uteslutas som en 

riskfaktor då innebörden är så mycket mer än bara en siffra. Starkast korrelation återfinns i 

sambandet mellan betavärdet och underprissättning vilket kan anses rimligt då detta är en 

beräkning gjord på historisk kursdata. Nedan följer en mer ingående beskrivning av de 

slutsatser uppsatsens författare har kommit fram till. 
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Resultatet i denna studie visar att underprissättning förekommer om än i varierande grad 

under alla de undersökta åren då börsintroduktioner skedde samt i alla undersökta branscher. 

Studien visar att det är svårt att mäta vad som egentligen påverkar en underprissättning då det 

är många variabler som spelar in. För att definiera underprissättning måste en gräns dras då en 

underprissättning till att börja med är en medveten premie enligt våra respondenter. Var 

gränsen mellan premien och en egentlig underprissättning går beror inte endast på vem som 

svarar på frågan, utan också på det rådande börsklimatet. Efter att ha sett till varje enskilt 

företag och dess respektive bransch, ålder, omsättning och betavärde går det inte att förklara 

vad som faktiskt påverkar underprissättingen. Det går att urskilja mer eller mindre svaga 

korrelationer mellan de företagsspecifika riskerna i varje företag med dess eventuella 

underprissättning, men att sätta en faktor som förklarande är näst intill omöjligt utifrån 

studiens kvantitativa data. 

 

Studien visar att det statistiska materialet inte är hundra procent tillförlitligt. Trots att studiens 

resultat inte visar på särskilt starka samband mellan underprissättning och riskfaktorerna 

ålder, bransch och omsättning nämner ändå våra respondenter att de riskfaktorer som tagits i 

beaktning är väldigt relevanta i företagens riskprofil samt i prissättningen av företagets aktier 

inför en börsintroduktion. Den företagsspecifika risken ålder mäts i siffror vilket kan anses 

tvetydigt då ålder egentligen inte bara är en siffra utan det tillkommer värdefull historik om 

företaget vilket inte går att sätta ett numeriskt värde på. Att dra en slutsats ifall ett företag 

beroende på bransch är riskfyllt eller inte kan anses vara komplicerat. Ett företag behöver inte 

vara riskfyllt men kan tillhöra en bransch som anses vara det, vilket resulterar i att företaget 

bedöms ha en hög risk. När det gäller omsättningen visar studiens resultat på att 

underprissättningen är störres hos företag med en lägre omsättning vilket stödjer de 

vetenskapliga teorier vi utgått ifrån i valet av förklarande riskfaktor. Även fast studiens 

resultat stödjer teorins antagande om att det finns en korrelation mellan omsättning och 

underprissättning vore det mer intressant att studera det totala värdet på företaget då 

respondenterna själva använder och anser att detta är ett mer relevant mått i en riskanalys av 

ett företag inför en börsintroduktion. Marknadsbeta är det betavärde som använts i studien och 

ger det starkaste sambandet av alla de undersökta riskfaktorerna vilket inte behöver anses 

märkvärdigt eftersom det är beräkningar utförda på företagets kurshistorik. Pågrund av den 

signifikanta korrelationen mellan marknadsbeta och redovisningsbeta, rättfärdigas valet av 

betavärde som förklarande riskfaktor. 
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Sedan början av 2000-talet återfinns en överhängande oro kring marknaden av 

börsintroduktioner. Osäkerheten kring en börsintroduktion och dess möjligheter till positiv 

kursförändring präglar därför både en investerares intresse samt ett företags vilja att 

genomföra en börsintroduktion. Pågrund utav de skillnader mellan vilka företag som idag 

noteras jämfört med de företag som noterades ett par decennier tillbaka antas det enligt 

respondenterna att samma antal eller initiala kursförändring inte kommer att uppnås. De 

företag som noteras idag är många gånger yngre och befinner sig i nya relativt oexploaterade 

områden, exempelvis vindkraftverk, som saknar redan noterade företag att jämföras vid. 

Respondenterna tror att det krävs ett par lyckade stora börsintroduktioner som kan bana vägen 

för en positivism kring börsintroduktioner igen. Ett exempel på detta skulle kunna vara att likt 

LinkedIn in USA, Spotify introduceras på Stockholmsbörsen. 

 

7.1 Förslag till fortsatt forskning 

”Det är inte längre en ren vinstlott att få köpa aktier i nyintroduktioner på börsen” säger 

Günter Mårder vd för Aktiespararna som syftar på att det idag är betydligt svårare att hitta en 

börsvinnare bland de företag som börsintroducerats på Stockholmsbörsen, jämfört med hur 

det var på 1980- och 90-talen. Under dessa år hade i princip alla aktier en positiv avkastning 

under första handelsdagen och att uppgången ofta varade under en lång period. Under de 

senaste åren har det blivit svårare att hitta en vinnaraktie bland de nynoterade företagen på 

Stockholmsbörsen (Sveriges Radio, 2011). Tabell 1 i denna studie visar att aktiekursen ökade 

i genomsnitt med 34 % under åren 1980-1994 i Sverige. Under de senaste tio åren har den 

genomsnittliga uppgången under första dagen bara varit 6 %, vilket dels kan bero på att 

teckningspriset idag ofta är högre än tidigare, men också att intresset för att teckna sig vid en 

börsintroduktion inte är lika stort längre.  Resultatet i denna studie styrker även ovanstående 

då studien visar på att underprissättningen har minskat under studiens undersökta intervall. 

Under år 2000 var den genomsnittliga underprissättningen 15,4 % till att endast vara 4 % 

under 2007. Att storleken på underprissättningen har minskat med en sådan betydande siffra 

kan dels bero på att urvalet är mindre samt att den undersökta tidsperioden är kortare i denna 

studie jämfört med den i tabell 1. Nedgången kan även vara ett resultat av att storleken på 

underprissättningen helt enkelt har minskat under åren. De senaste åren har en stor del av de 

företag som börsintroducerats varit relativt nya företag som har varit svåra att värdera och 

jämfört med de äldre mer traditionella industriföretagen som dominerade 

börsintroduktionerna under 1980- och 90 - talet (Ingemarsson, 2011). Marknaden idag är även 

mer volatil än tidigare och det finns en underliggande oro som gör marknaden osäker. Detta 
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kan bidra till att underprissättningen har minskat och att det idag inte är lika säkert att få en 

hög avkastning under första dagens handel vid en börsintroduktion. Den negativa 

avkastningen under första dagens handel säger emot tidigare teorier om att 

underprissättningen borde öka när marknaden är mer osäker. Då detta är ett relativt nytt 

fenomen som inte studerats tidigare och som inte togs i beaktande i vår teorimodell, anser vi 

det intressant att studera vidare. 
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Appendix 
Bilaga 1 
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Bilaga 2 Scatterplots 

Plot 1 – Samband mellan initial kursförändring och ålder 

 

 

Plot 2 – Samband mellan initial kursförändring och betavärdet 
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Bilaga 3 Intervjufrågor 

• Kan ni ge en kort sammanfattning på arbetsprocessen från att ett företag kontaktar er 

om en eventuell börsnotering till att företagets aktie noters på börsen. 

 

• Varför tror du att underprissättning uppstår? 

• Vad finns det för incitament för en bank att sätta en låg teckningskurs? 

• Hur går er prissättningsprocess till? Finns det en mall att följa för denna process? 

 

• När man pratar om risken i bolaget, hur definierar ni risk? 

• Hur skiljer sig prissättningen på aktien när det gäller aktier med olika risk? 

• Hur ser ni på betavärdet som ett mått på risk? 

• Prioriterar ni mindre riskfyllda företag framför mer riskfyllda företag vid en 

börsnotering? 

 

• Enligt de vetenskapliga artiklar vi gått igenom inför uppsatsen fann vi att vissa 

författare förklarade och hittade samband mellan underprissättning och 

företagsspecifika risker så som ålder, bransch, storlek på bolaget och 

försäljningsvolym. Hur tar ni hänsyn till dessa i er bedömning när ni bestämmer 

teckningspriset? Anser ni att det kan finnas ett samband mellan underprissättning och 

de ovan nämnda riskfaktorerna? 

 

• På senare tid kan vi se att underprissättningen har minskat vid ett flertalet IPOs där till 

och med första dagens avkastning i många fall har varit negativ. Vad tror du att detta 

beror på? Anser du att detta är en ny trend eller är det något som går i cykler? 

 


