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Sammanfattning 

En börsnotering (initial public offering, IPO) innebär att ett bolag väljer att sälja sina aktier på 

en publik marknad. Genom åren har IPOs påvisats vara starkt korrelerade med något som 

kallas underprissättning. När ett bolag noteras på en handelsplats har det visat sig att i 

genomsnitt sätts teckningskursen markant lägre relativt vad marknaden värderar bolagets 

aktie. Det är detta som definieras som underprissättning. Samtidigt tenderar IPOs att prestera 

sämre, eller underavkasta, marknaden på längre sikt. Denna studie syftar att undersöka dessa 

två företeelser för att förkasta eller bekräfta hur situationen sett ut på den svenska marknaden 

mellan åren 2011-2015. De två handelsplatser som studerats är Nasdaq OMX Stockholm och 

First North. På Nasdaq OMX Stockholm var underprissättningen 10,25% i snitt under den 

studerade perioden. På First North var underprissättningen 6,15%, medan den genomsnittliga 

underprissättningen för samtliga bolag var 7,45%.  

 

Avkastningen för de båda handelsplatsernas IPOs fortsatte att öka på en månads och ett års 

sikt. Relevanta referensindex användes för att jämföra denna avkastning med avkastningen på 

marknaden. Det visade sig att de IPOs som valts ut på Nasdaq OMX Stockholm 

överavkastade sitt referensindex OMXSPI på en månad och ett år, med 5,37% och 24,40%. 

En signifikant differens kunde bara påvisas på ett år. Bolagen på First North presterade sämre 

än sitt referensindex i snitt på både en månad och ett år, med 2,62% och 6,40%.men ingen 

signifikant bekräftelse kunde göras för att generalisera dessa resultat på hela populationen. 

 

Denna studie konstaterar att det varit en genomsnittlig underprissättning på 7,45% under 

perioden 2011-2015. Det kan inte påvisas någon entydig signifikant differens mellan IPOs 

prestation och marknaden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 
 

Initial public offering (IPO) means that a company chooses to sell its shares in a public 

market. Through the years IPO’s have been strongly correlated with something called 

underpricing. When a company is listed on a trading platform, it has been found that, on 

average, the subscription price is significantly lower relative to the market value of the 

company's share. This is defined as underpricing. At the same time, the IPO’s tend to perform 

worse, or underperform the market in the longer term. This study aims at investigating these 

two phenomena in order to reject or confirm how the situation has appeared on the Swedish 

market between 2011-2015. The two trading platforms studied are Nasdaq OMX Stockholm 

and First North. At Nasdaq OMX Stockholm, the underpricing was 10.25% on average during 

the study period. On First North, the underpricing was 6.15%, while the average underpricing 

for all firms was 7.45%.  

 

The return on the IPO’s of both trading platforms continued to increase in one month and one 

year term. Relevant reference indexes were used to compare this return with the return on the 

market. It turned out that the IPO’s selected on Nasdaq OMX Stockholm exceeded their 

OMXSPI reference index in one month and one year, with 5.37% and 24.40% in average. A 

significant difference could only be detected in one year. The companies at First North 

performed poorer than their reference index on average for both one month and one year, with 

2.62% and 6.40%. No significant confirmation could be made to generalize the results at First 

North for the entire population. 

 

This study finds that there has been an average underpricing of 7.45% over the period 2011-

2015. No unequivocal significant difference between IPO performance and the market can be 

detected. 
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1. Introduktion 

I detta kapitel presenteras studiens ämnesområde. Bakgrund om själva ämnet ges samt en 

problemformulering. Avsnittet avslutas med en presentation av studiens syfte, 

frågeställningar och de avgränsningar som använts. 

 

1.1 Inledning 

 
Börsnoteringar, eller IPOs (Initial public offerings), är ett ämne som ständigt är aktuellt inom 

företagsekonomi. Detta illustreras med en mängd studier som gjorts inom ämnet och främst 

kring underprissättning- som inträffar när en akties teckningskurs är lägre än det initiala 

marknadsvärdet (Ibbotson et al, 1988; Loughran & Ritter 2004; Lowry & Schwert 2004; 

Ritter, 1991). 

 

I december förra året publicerade Svenska dagbladet en artikel där det konstateras att Norden, 

och framförallt Stockholmsbörsen, i dagsläget är en av Europas hetaste marknader när det 

kommer till IPOs (Cederblad 2016). Definitionen av en het marknad är att avkastningen för 

IPOs är abnormalt hög, det vill säga att IPOs genererar högre avkastning än marknaden 

(Ibbotson 1975). Under år 2016 noterades 21 bolag på Stockholmsbörsens huvudlista- Nasdaq 

OMX Stockholm, samt 54 respektive 24 bolag på de mindre reglerade handelsplatserna First 

North och Aktietorget. “Prognosen är att denna trend kommer hålla i sig även 2017 och att vi 

eventuellt väntar oss ett rekordår när det kommer till antal börsnoteringar”, säger Adam 

Kostyál, noteringsansvarig för Nasdaq (Cederblad 2016).  

 

1.2 Bakgrund 
 
IPO är processen där ett bolag gör sina aktier tillgängliga för handel på en publik marknad 

(Nasdaq 2015). Bancel och Mittoo (2009) belyser motiven till varför bolag väljer att genomgå 

denna process. Författarna kommer fram till att de bakomliggande motiven till varför bolag 

väljer att börsnoteras varierar beroende på bolagens storlek, ålder, ägarstruktur och behov av 

externt kapital. Uppfattningen är att bolag väljer att noteras på börsen för att öka kapitalet och 

växa sig större, något som främst gäller mindre bolag. För större bolag kan orsakerna snarare 

vara att de vill öka publiciteten och den externa övervakningen av bolaget. Något som är 

gemensamt för majoriteten av bolag är att de ser börsintroduktioner som en naturlig del av 

bolagets livscykel även om tidpunkten och motiven emellertid kan variera (ibid.). Brau & 

Fawcett (2006) tar upp ytterligare motiv till varför en börsnotering kan aktualiseras. En orsak 

är att bolag väljer att introduceras när de anser att externt kapital kan minska bolagets 

kapitalkostnader och på så sätt öka marknadsvärdet. En annan anledning är att insiderägare 

(det vill säga ledning eller annan högt uppsatt) ges möjligheten att få betalt för sitt 

aktieinnehav och ta del av vinsten som de gjort på aktierna. En tredje anledning är att bolaget 

genom en börsintroduktion skapar publika aktier som kan användas som valuta vid förvärv 

eller avyttring av bolag. Det fjärde motivet som nämns är att det genererar ägarspridning, 

publicitet, rykte och extern övervakning för bolaget (ibid.). 

 

Processen från att ett bolags ledning bestämmer sig för att börsnotera bolaget till att bolagets 

aktier erbjuds till marknaden följer olika mönster beroende på vart noteringen sker. I Sverige 

finns det två primära aktörer att börsnotera sig hos- Nasdaq OMX Stockholm 
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(Stockholmsbörsen) eller Nordic Growth Market (NGM). Gemensamt för dessa två börser är 

att de båda bedriver en huvudmarknad samt en handelsplattform. Ett alternativ är att noteras 

på Nasdaqs handelsplattform First North. Denna handelsplattform karaktäriseras av en lägre 

grad av reglering gentemot huvudmarknaden och passar därmed mindre bolag som vill lägga 

fokus på sin verksamhet och utveckling, men samtidigt ta del av de fördelar som en notering 

innebär (Nasdaq OMX Nordic, u.å). 

 

En vital del av processen är värderingen av IPOs. Värderingen är svår då tidigare information 

inte är lika omfattande som för redan noterade bolag. Garanter och uppskattning av framtida 

kassaflöden tas bland annat till hjälp för att göra denna bedömning av bolagets värde och 

bestämma en lämplig teckningskurs (Kim & Ritter 1999; Rosenboom 2009). 

Underprissättning, det vill säga att stängningskursen den första handelsdagen är högre än 

teckningskursen i samband med noteringen, är vanligt förekommande och en konsekvens av 

den komplexitet och informationsassymmetri som präglar noteringar (Ritter 1991). Ibbotson 

et al. (1988) gjorde en omfattande studie som bekräftar en kraftig underprissättning under 

perioden 1960-1987. I studien inkluderades 8668 IPOs och resultatet visade att den 

genomsnittliga initiala underprissättningen hos bolagen låg på 16,4%.   
 

1.3 Problemformulering 

 
En av de mer kända studier som gjorts kring IPOs skrevs även den av Ritter (2003), där 

skillnader mellan den europeiska, asiatiska och amerikanska marknaden undersöks. I studien 

presenteras resultat som jämför den genomsnittliga initiala avkastningen i olika länder för 

börsnoteringar mellan år 1960-2002, det vill säga den avkastning som genererats efter 

bolagens första handelsdag. Sverige har uppvisat en genomsnittlig avkastning på 30,5% 

mellan åren 1980-1998, vilket visar en kraftig underprissättning under denna period. USA 

som har haft ett betydligt större urval än Sverige uppvisar en något mindre genomsnittlig 

avkastning på 18,4%, under perioden 1960-2001 (ibid.). 

 

En hög initial avkastning blir extremt tydlig i sämre utvecklade länder där en ekonomisk 

framfart skett under de senaste 20-30 åren. Kina och Malaysia är de tydligaste exemplen på 

detta med en genomsnittlig avkastning på 256,9% respektive 104,1%, under perioderna 1990-

2000 och 1980-1998. Trots att Sverige har en avsevärt lägre genomsnittlig avkastning än till 

exempel Kina och Malaysia så är siffran relativt hög vid jämförelse med andra europeiska 

länder, såsom Danmark med endast 5,4% och Österrike med 6,3% (Ritter 2003). 

Historiskt har nivån av underprissättning varierat mycket. Detta konstaterar Loughran och 

Ritter (2004) där de jämför underprissättningen mellan olika tidsperioder och undersöker 

varför variationen varit så stor under åren. Studien visar en ökning från 7% mellan 1980-

1989, till 15% 1990-1998. Därefter sköt underprissättningen i höjden till 65% innan IT-

bubblan sprack i början av 2000-talet. De efterföljande åren efter IT-bubblan sjönk den 

genomsnittliga avkastningen för IPOs tillbaka till en betydligt lägre nivå på runt 12%.  

 

Andra studier (Bildik & Yilmaz 2006; Carter et al. 1998; Loughran & Ritter 1995; Ritter 

1991) har tagit diskussionen kring IPOs avkastning vidare och jämfört den med antingen ett 

relevant index eller valda bolag som representerar marknadens avkastning. Genom att göra 

detta sätts prestation hos IPOs in i en annan kontext och avkastningen mäts i ett större 
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perspektiv. På ytan kan det verka som att IPOs är ett väl valt investeringsalternativ vid 

beaktning av avkastningen, vid jämförelse med relevant index har det dock visat sig att 

marknaden oftast överavkastar IPOs prestation på längre sikt (ibid.). Detta är ett intressant 

ämne att studera då det finns en avsaknad av studier på svenska marknaden som undersökt 

underprissättning och avkastning i jämförelse med marknaden under åren efter finanskrisen 

2008. 

1.4 Syfte och forskningsfrågor  

 
Studien avser att undersöka underprissättningen och den fortsatta avkastningen upp till ett år 

efter noteringen på Nasdaq OMX Stockholm och First North under åren 2011-2015. Vidare 

undersöker studien om IPOs har över-/ eller underavkastat marknaden.  

 

Forskningsfrågor 

● Hur har underprissättningen och den fortsatta avkastningen sett ut för IPOs på 

handelsplatserna Nasdaq OMX Stockholm och First North under perioden 2011-2015? 

● Vilka skillnader i avkastning kan identifieras vid jämförelse mellan olika årtal och 

handelsplatser? 

● Hur har IPOs presterat i förhållande till index? 

 
1.5 Avgränsningar 
 
Bolag på Nasdaq OMX Stockholm och First North som marknadsnoterats under 

femårsperioden 2011-2015 kommer att undersökas. Underprissättningen mäts under första 

handelsdagen, därefter mäts avkastningen efter en månad (21 handelsdagar) och ett år (252 

handelsdagar) efter noteringen. Avkastningen jämförs sedan med referensindex avkastning en 

månad samt ett år efter noteringsdagen. 
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1.6 Disposition 
 
1. Introduktion 
I detta kapitel presenteras studiens ämnesområde. Bakgrund om själva ämnet ges samt en 

problemformulering. Avsnittet avslutas med en presentation av studiens syfte, frågeställningar 

och de avgränsningar som använts. 

  
2. Teoretisk referensram och tidigare empiriska studier 
Detta kapitel går djupare in på själva prissättningen vid börsintroduktioner- hur processen går 

till och vilka faktorer som har betydelse. Underprissättning behandlas och tidigare studier 

kring ämnet sammankopplas med de teorier som är applicerbara. 

 

3. Metod 
I detta kapitel presenteras författarnas tillvägagångssätt för att uppnå studiens syfte och få svar 

på de frågeställningar som använts. De formler och test som använts i undersökningen 

presenteras och beskrivs. Avsnittet avrundas med en metoddiskussion, där parametrar som 

validitet och reliabilitet diskuteras. 

 

4. Resultat 
I detta kapitel presenteras resultaten från undersökningen. Skillnader och likheter konstateras 

mellan år och handelsplatser. Hypoteserna som har presenterats i metodkapitlet förkastas eller 

bekräftas. 

 

5. Analys 
Här analyseras de presenterade resultaten och kopplas samman med de teorier som lagt 

studiens grund. 

 

6. Diskussion  
En avslutande diskussion görs där en fördjupning kring resultat och analys framställs. 

Studiens styrkor respektive svagheter presenteras. 

 

7. Slutsatser 
En presentation av de centrala slutsatser som studien bidragit med och förslag till vidare 

forskning. 
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2. Teoretisk referensram och tidigare empiriska studier 

Detta avsnitt går djupare in på själva prissättningen vid börsintroduktioner- hur processen 

går till och vilka faktorer som har betydelse. Underprissättning behandlas och tidigare 

studier kring ämnet kommer att sammankopplas med de teorier som är applicerbara. 

 

2.1 Prissättning 

 
För att få notera sig på en offentlig handelsplats krävs det först att ett prospekt upprättas, där 

all nödvändig information finns för att bolaget ska kunna värderas. I prospektet tillkännages 

ett pris eller prisintervall som aktien initialt kan tecknas för. Processen kring hur priset 

bestäms är komplicerad och olika teorier argumenterar för hur prissättningen går till 

(Benveniste & Spindt 1989; Ljungqvist & Wilhelm 2002; Loughran & Ritter 2002; Lowry & 

Schwert 2004). Prissättningen för en IPO är fundamentalt för bolagets framtid då den är 

avgörande för hur många som väljer att investera i bolaget. Om priset sätts för lågt resulterar 

det i att bolaget går miste om mellanskillnaden av teckningskurs och stängningskurs dag ett. 

Prisförändringen under den första handelsdagen multiplicerat med antalet aktier motsvarar då 

kapitalförlusten och definieras som att bolaget lämnar pengarna på bordet (Loughran & Ritter 

2004). Samtidigt blir det svårt för ett bolag att locka till sig investerare om priset sätts för 

högt. 

 

Lowry och Schwert (2004) argumenterar för att garanten inte integrerar all tillgänglig 

information i samband med prissättningen och att det därför finns en korrelation mellan denna 

information och hur mycket aktien avkastar initialt. Även Loughran och Ritter (2002) 

diskuterar detta och påstår att även publik information inte alltid integreras i priset. Studier 

visar att bolag som är svårvärderade och karaktäriseras av en hög osäkerhet tenderar till att ha 

en högre avkastning under den första tiden efter noteringen, vilket tyder på att garanten 

kompenserar de investerare som lagt ner högre sökkostnader som krävs för att värdera dessa 

bolag (Lowry & Schwert 2004). 

 

I Lowry och Schwerts studie (2004) kommer man fram till att all publik information inte 

integreras i det initiala prisintervallet som presenteras i samband med prospektet. Faktorer 

som marknadens tidigare avkastning, hur erbjudandet formats och företagsspecifika aspekter 

spelar stor roll kring hur priset så småningom sätts. Deras studie visar att prissättningen är i 

stort sett effektiv och då publik information är tillgänglig för alla så finns det ingen anledning 

att premiera investerare som förser garanten med denna typ av information. 

 

Benveniste och Spindt (1989) har en annan syn på processen kring prissättningen. De 

argumenterar för att välinformerade investerare sitter på svårtillgänglig information som de 

delar med sig av till garanten. Som belöning integrerar inte garanten all denna information i 

priset, vilket gör att dessa investerare kan tjäna stora summor under den första handelsdagen. 

Ljungqvist och Wilhelm (2002) bekräftar och adderar fler dimensioner till denna teori då de 

förklarar att institutioner som bidrar med viktigt information till garanten även tilldelas en 

högre andel aktier under teckningsperioden. 
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2.2 Underprissättning och prestation 

 
De tidigare nämnda studierna (Loughran & Ritter 2004; Ritter 2003) bekräftar att i samband 

med noteringar så har priset på aktierna visat sig vara väldigt volatila under den första 

handelsdagen. Detta illustreras i att aktiens teckningskurs och stängningskurs kan skilja sig åt 

väldigt mycket, som då motsvarar en över- eller underprissättning. Rent historiskt har 

underprissättning varit mest vanligt förekommande (ibid.).  

 

Trots det stora antalet studier inom ämnet så finns det ingen generell slutsats till varför 

underprissättning uppstår i så hög grad. Tidigare studier har dock pekat på tre aspekter som är 

återkommande kring IPOs och kan förklara deras prestation (Ritter 1991). Först är det den 

initiala underprissättningen som rent historiskt har varit återkommande på finansmarknader 

runt om i världen, där det konstaterats att IPOs genererat hög avkastning den första 

handelsdagen (Ibbotson et al. 1988; Loughran & Ritter 2004). “Hot issue markets” är den 

andra aspekten som Ibbotson (1975) kartlade och som än idag används för att förklara IPOs. 

Marknaden definieras som het när IPOs snittavkastning en månad efter noteringen är 

abnormalt hög, det vill säga att IPOs överavkastar marknaden. Ritter (1991) utvecklade den 

tredje aspekten i sin studie där han undersöker hur IPOs avkastar under ett 3-årsperspektiv i 

jämförelse med hur marknaden presterar. Generellt har det visat sig att marknaden tenderar att 

prestera bättre än IPOs på längre sikt, det vill säga att marknaden överavkastar IPOs (Bildik & 

Yilmaz 2006; Carter et al 1998; Loughran & Ritter 1995; Ritter 1991). Ritter (1991) fortsätter 

att förklara att dessa mönster som finns kring IPOs ligger i linje med marknaden de rör sig på, 

att investerare periodvis är överoptimistiska kring den potential som unga, kraftigt växande 

företag besitter och att dessa företag i sin tur drar nytta av detta genom att signalera goda 

tillväxtmöjligheter. 

 

Historiskt har underprissättningen varierat, även om den varit ständigt återkommande. 

Börsklimatet och det land som studeras har visat sig ha stor betydelse för underprissättningen 

(Loughran & Ritter 2004; Ritter 2003). Innan IT-bubblan sprack i början av 2000-talet, då 

marknaden var full av optimism och stora investeringar gjordes, så uppvisade som tidigare 

nämnt IPOs en genomsnittlig underprissättning under första handelsdagen på 65%, för att 

sedan sjunka tillbaka till en genomsnittlig nivå på runt 12% efter bubblan spruckit. (Loughran 

& Ritter 2004). Vid jämförelser mellan länder finns det också tydliga drag, exempelvis som 

Kina som hade en explosionsartad ekonomisk tillväxt under 1990-talet och som samtidigt 

uppvisade en underprissättning på hela 256,9% (Ritter 2003). I jämförelse med USA, en 

mogen ekonomi som under perioden 1990-1998 hade en underprissättning på 15% (Loughran 

& Ritter 2004). 

 

I de studier där IPOs avkastning har jämförts relativt marknadens är det främst tidsperioden 2-

5 år som mätts (Bildik & Yilmaz 2006; Carter et al. 1998; Loughran & Ritter 1995; Ritter, 

1991). Dessa studier har gemensamt att de kommit fram till att IPOs i snitt presterar sämre än 

marknaden på längre sikt, det vill säga IPOs underavkastar marknaden. Detta exemplifieras 

med Ritters studie (1991) där resultatet visade att ett urval av 1526 stycken bolag presterade 

27,39% bättre på tidsperioden tre år, jämfört med de 1526 IPOs undersöktes 1975-1984.   

 

Det finns ett flertal teorier som beskriver och förklarar varför underprissättning uppstår, men 

även varför investerare handlar på ett visst sätt och varför marknaden reagerar som den gör. 

En av teorierna som ofta används är teorin om den effektiva marknaden. 
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2.3 Effektiva marknadshypotesen 
 
Den effektiva marknadshypotesen påstår att all tillgänglig information om en 

tillgång reflekteras i priset av denna (Hillier et al. 2013). Fama (1970) gick på djupet med 

denna teori i en artikel som än idag har stor betydelse inom finansieringen. I sin enklaste form 

beskriver teorin att det inte finns någon anledning för investerare att hitta under- respektive 

överprissättningar på marknaden då marknaden är effektiv och därmed existerar inte 

felprissättningar (Fama 1970). Eftersom förändringar sker omedelbart blir det svårt för 

investerare att göra handelsvinster, samtidigt som all information är tillgänglig för alla aktörer 

på marknaden. Responsen på ny information är sådan att det nya marknadspriset genast 

reflekteras korrekt, vilket medför att varken under- eller överreaktioner inträffar. Priset på 

tillgången anses vara korrekt då det är vad den totala summan av vad investerare värderar 

tillgången till (Hillier et al. 2013). 

 

Hillier et al. (2013) fortsätter att beskriva denna teori som bygger på tre antaganden. 1. 

Investerare är rationella, det vill säga att de grundar investeringsbeslut med hjälp av logik och 

slutledning utan inblandning av känslor. All tillgänglig information om en tillgång tolkas 

korrekt, vilket gör att varken ett över- eller underpris betalas. 2. Avvikelser från rationalitet. 

Känslor spelar in i en investerares beslut. Om majoriteten av investerare handlar på ett visst 

sätt är sannolikheten stor att den ensamma investeraren handlar på samma sätt, även om det 

nödvändigtvis inte är rätt beslut. Ett irrationellt handlande karaktäriseras av hur information 

kan tolkas på olika sätt- vissa tolkar den tillgängliga informationen positivt och andra 

negativt. I slutändan jämnar dock dessa två motpoler ut sig, vilket gör att marknaden är 

effektiv. 3. Arbitrage, det vill säga möjligheten att göra vinster på obalanser mellan olika 

marknader minimeras då dessa typer av vinster upptäcks av tillräckligt många investerare och 

det lämpliga marknadspriset istället uppnås. 

 

Fortsättningsvis så finns det tre nivåer av effektivitet som bestämmer hur effektiv marknaden 

är: svag effektivitet, halvstark effektivitet och stark effektivitet. Dessa nivåer är kopplade till 

olika former av information. 

 

Svag effektivitet: Det går inte göra handelsvinster genom överavkastning med historisk 

information, genom att exempelvis studera tidigare aktiekursrörelser. Framtida kursutveckling 

är oberoende av historisk information och präglas då av slumpmässighet. 

 

Halvstark effektivitet: Historisk information och offentlig information såsom 

årsredovisningar, räntebesked eller pressmeddelanden, kan inte användas för att överkasta 

marknaden. 

 

Stark effektivitet: Historisk information, offentlig information och insiderinformation. 

Insiderinformation är den typ av information som inte gjorts publik än, kan till exempel vara 

planer om att göra ett bolagsförvärv som bara ledningen av bolag har kännedom av. Detta är 

den starkaste formen av marknadseffektivitet och innebär att ingen av dessa typer av 

information kan användas för att generera avkastning (Hillier et al. 2013). 

 

Enligt denna teori borde det därför inte vara möjligt att göra handelsvinster vid IPOs, då 

informationen reflekteras i marknadens bedömning. Som redan nämnt så är den tillgängliga 

informationen om IPOs inte lika täckande som den är kring bolag som varit verksamma på en 

börs/handelsplattform tidigare. Information som historisk aktiekurs och årsredovisningar är 

inte tillgängligt eller inte lika täckande som för börsnoterade bolag. I dessa fall besitter 
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säljaren mer information än den genomsnittliga individuella investeraren, vilket leder till en 

informationsasymmetri.  

 

2.4 Asymmetrisk information 

2.4.1 Informationsasymmetri 

 

Många teorier kring IPOs grundar sig i asymmetrisk information, vilket innebär att parterna i 

en transaktion har olika nivåer av information och kunskap kring det berörda ämnet. Denna 

asymmetri blir väldigt påtaglig vid börsnoteringar som präglas av brist på tidigare information 

och en stor osäkerhet (Ritter & Welch 2002). Bolaget som genomför en börsnotering har 

givetvis mer information om bolagets verksamhet och syften gentemot den individuella 

investeraren, vilket medför att de har en informationsfördel. För att garantera att alla 

emitterade aktier blir tecknade, samt även signalera att förväntningarna på ett bolags 

utveckling är starkt positiva tenderar vissa bolag att avsiktligen underprissätta sina aktier vid 

noteringen. På grund av den informationsasymmetri som råder blir det problematiskt för 

investerare att bedöma om prissättningen är realistisk eller inte (ibid.). 

 

Rock (1986) var inne på informationsasymmetri i en rapport där han bland annat diskuterar 

informationsförhållandet mellan ledningen och investerarna. Även om ledningen har mer 

information kring bolagets framtid och värdering än en vanlig investerare så innehar 

marknadens totala antal investerare mer information och kunskap än det enskilda bolaget. 

Rock (1986) är även inne på faktorer kring varför under- respektive överteckning av 

emitterade aktier sker, vilket också visar sig vara kopplat till information och garantens 

arbete. Underteckning sker enligt Rock när själva promotionsarbetet kring börsnoteringen inte 

varit framgångsrikt, erbjudandet inte nått marknaden eller att prissättningen varit försumlig. 

Övertäckning tenderar istället att ske då en underprissättning skett med syftet att göra aktien 

mer handelsvänlig (ibid.). 

 

2.4.2 Winner´s curse 

 

Winner’s curse grundar sig i att investerares information om en tillgångs verkliga värde skiljer 

sig åt, där Rock (1986) skiljer på välinformerade och mindre informerade investerare. Denna 

informationsasymmetri gör att de välinformerade investerarna endast deltar i auktioner där det 

verkliga värdet överstiger priset på tillgången, medan de investerare som har mindre 

information om tillgångens verkliga värde tenderar att delta och betala för mycket för 

tillgången under auktionen och råkar då ut för Winner´s curse. Detta medför att 

undervärderade IPOs tenderar att bli kraftigt övertecknade medan övervärderade IPOs 

tenderar att bli undertecknade (ibid.). Om investeraren får det antal aktier som denne 

efterfrågat så innebär det att aktien inte är underprissatt i och med att de välinformerade 

investerarna är övertygade om att aktien inte kommer generera avkastning. Tvärtom så får 

inte investeraren det efterfrågade antalet aktier i de fall då aktien är underprissatt eftersom att 

avkastningen väntas bli hög och därför lockar till sig den stora skaran av välinformerade 

investerare (Rock, 1986). 

 

2.4.3 Signaleringshypotesen 

 

Signaleringshypotesten bygger på att bolag av strategiska skäl väljer att undervärdera sina 

aktier i samband med börsintroduktioner för att signalera att bolaget förväntas ha en framtida 
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hög avkastning och stark utveckling (Welch 1989; Grinblatt & Whang 1989). Detta grundar 

sig i att ledningen i företagen antas ha mer information och en bättre uppskattning av hur 

framtida värden och avkastning ser ut än vad investerarna på marknaden har och därför finns 

det incitament för ledningen i “bra” företag att utmärka sig mot de genomsnittliga eller sämre 

företagen på marknaden. Dessutom ger detta investerarna en positiv bild av bolaget och ökar 

chanserna att de kommer teckna aktier i en framtida nyemission då de har bra tidigare 

erfarenheter av liknande situationer hos det berörda bolaget. 

 

Genom att underprissätta aktierna kan därmed de “bra” bolagen urskilja sig gentemot de 

“dåliga” bolagen då de “dåliga” bolagen inte kommer kunna täcka upp de stora kostnaderna 

som underprissättning medför med hjälp av framtida intäkter och avkastning. I och med detta 

väljer de “bra” bolagen att använda sig av underprissättning för att signalera till marknaden att 

de kommer att ha en hög framtida avkastning som täcker upp för de kostnader som hänförs till 

en underprissättning (Leland & Pyle 1977). Denna typ av signal beskrivs som en 

kvalitetssignal från emittenterna till investerarna då endast de “bra” företagen har råd med 

underprissättningen på grund av den förväntade höga framtida avkastningen. 

 

2.5 Nyckteorin 

 
Denna teori grundas på antagandet att den initiala abnormala avkastningen hos IPOs inte är en 

konsekvens av systematisk underprissättning, utan det är snarare en övervärdering hos 

investerare som bidrar till IPOs kursutveckling i början av introduktionen. Fortsättningsvis 

argumenterar denna teori/hypotes att i enlighet med den effektiva marknadshypotesen bör en 

jämvikt mellan utbud och efterfrågan så småningom nås, vilket i sin tur leder till att IPOs 

underavkastar marknaden på längre sikt (Durukan 2002). Denna teori får även stöd av Ritter 

(1991) och hans avhandling om hur IPOs presterar på längre sikt. 
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3. Metod 

I detta kapitel presenteras hur författarna gått tillväga för att uppnå studiens syfte och få svar 

på de frågeställningar som använts. De formler och test som använts i undersökningen 

presenteras och beskrivs. Avsnittet rundas av med en metoddiskussion, där parametrar som 

validitet och reliabilitet diskuteras. 

 

3.1 Forskningsdesign 

 
För att undersöka problemet använder studien en kvantitativ forskningsmetod. Eftersom att 

studien använder sig av numerisk data och ett stort urval så lämpar sig en kvantitativ 

forskningsmetod bäst. Genom att samla in numerisk data ges förutsättningar att se samband 

och skillnader mellan undersökningsvariablerna som studien omfattar (Bryman & Bell 2011). 

För att mäta skillnaden mellan olika handelsplatser och årtal tillämpas även en komparativ 

forskningsdesign (ibid.).  

 

3.2 Forskningsansats 

 
Denna studie är av empirisk karaktär och har tidigare studier samt teorier som utgångspunkt, 

således används en deduktiv forskningsansats. Med deduktiv forskningsansats avses en studie 

som utifrån relevant teori deducerar ett antal hypoteser som därefter bekräftas eller förkastas 

när data samlats in och analyserats (Bryman & Bell 2011). Hypoteserna som formulerats 

testar dels antagandet om att underprissättning råder genom att pröva om signifikant 

underprissätning kan påvisas på respektive handelsplats samt totalt för alla bolag i 

undersökningen. Hypoteser har även formulerats för att statistiskt påvisa om IPOs under-/ 

eller överavkastar index under den berörda perioden. Givet de empiriska resultaten så 

bekräftas eller förkastas den teori som studien har som utgångspunkt (ibid.). 

 

3.3 Urvalsmetod 

 
För studien används en tvärsnittsdesign, detta innebär insamling av kvantitativ data under en 

viss period för att kunna identifiera olika sambandsmönster (Bryman & Bell 2011). Studiens 

population är samtliga introduktioner på alla svenska handelsplatser under perioden 2011 till 

2015. Urvalet för denna undersökning omfattar bolag som introducerats på Nasdaq OMX 

Stockholm och First North. 

 

Studien kommer undersöka enbart “rena” noteringar på handelsplatser (Roosenboom 2009), 

vilket gör att ett stort antal bolag noterade på Nasdaq OMX Stockholm och First North under 

perioden 2011-2015, inte inkluderas i urvalet. En “ren” notering innebär att bolaget noteras 

för första gången på en handelsplats och därmed finns det inget tidigare aktievärde att ta 

hänsyn till vid värderingen. Från urvalet utesluts bolag som tidigare varit noterade på Nasdaq 

OMX Stockholm, First North eller annan handelsplats då tillgången av information är större 

för dessa bolag jämfört med bolag som aldrig tidigare varit noterade och det rör sig inte i 

dessa fall om en ren notering utan om ett listbyte. Detsamma gäller i de fall då det rör sig om 

en avknoppning, eller ett företagsförvärv då det redan finns ett börsvärde som investerare kan 

utgå ifrån. Vidare utesluts bolag som under mätningsperioden gått i konkurs alternativt 

avnoterats då data inte finns tillgänglig under hela mätperioden. Urvalskriterierna har formats 
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för att undvika att studien ger ett resultat som inte är representativt för just “rena” 

börsnoteringar (ibid.).  

 

3.4 Formler 

 
3.4.1 Beräkning av underprissättning och avkastning i förhållande till 

teckningskurs 

 

Underprissättningen bestäms av utvecklingen under den första handelsdagen och beräknas 

därför genom att differensen mellan stängningskursen första handelsdagen och 

teckningskursen divideras med teckningskursen. Denna formel har tidigare använts i ett flertal 

studier (Karlis 2011; Carter et al. 1998; Ritter 1991).  
 

𝑈𝑃 =
𝑆1 − T

𝑇
 

 

𝑆1 = Stängningskursen första handelsdagen 

T = Teckningskursen 

 

Om UP > 0 Underprissättning 

Om UP < 0 Överprissättning 

 

Underprissättningen följs upp genom att mäta avkastningen i förhållande till teckningskursen 

med stängningskursen dag 21, och stängningskursen dag 252 som mätpunkter. Detta görs för 

att se förhållandet mellan bolagets och marknadens värdering på längre sikt än en handelsdag. 

Följande formel används vid beräkningen: 

 

𝐴𝑇 =
𝑃𝑡 − T

𝑇
 

 

𝑃𝑡 = Stängningspriset dagen t 

T = Teckningskursen 

 
Om AT > 0 Positiv avkastning i förhållande till teckningskursen 

Om AT < 0 Negativ avkastning i förhållande till teckningskursen 

 

Det genomsnittliga värdet för respektive avkastning beräknas genom att summan av 

avkastningen för samtliga bolag under en viss tidsperiod divideras med antalet bolag som 

summerats. 
 

3.4.2 Beräkning av avkastning 

 

Avkastningen kan beräknas genom flera olika formler. Det tillvägagångssätt vi använt oss 

liknar Ritters (1991). Formeln använder stängningskursen den första handelsdagen som 

utgångspunkt och beräknar den procentuella avkastningen fram till och med stängningskursen 

dag 21 och 252. Avkastningen beräknas på samma sätt både för aktierna och för referensindex 
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där referensindex mätdagar matchas samman med aktiernas mätdagar för att mäta samma 

period. Formeln för beräkning av avkastningen ser ut som följer: 

 

 

𝐴 =
𝑃𝑡 − 𝑆1

𝑆1
 

 

 

𝑃𝑡 = Stängningskurs dagen t (dag 21 respektive dag 252) 

𝑆1 = Stängningskurs första handelsdagen  

 

Om A > 0 Positiv avkastning 

Om A < 0 Negativ avkastning 

 

3.4.3 Beräkning av indexjusterad avkastning 

 

För att beräkna den indexjusterade avkastningen har Ritter (1991) beräknat differensen mellan 

avkastningen för det introducerade bolaget och avkastningen för relevant referensindex över 

flera olika mätperioder. Värdena som används vid beräkning av den indexjusterade 

avkastningen har beräknats genom tillämpning av formeln för beräkning av avkastning. 

Följande formel används för att beräkna den indexjusterade avkastningen: 

 

 

𝐼𝐴 = 𝐴𝐼𝑃𝑂 − 𝐴𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 
 

 

𝐴𝐼𝑃𝑂 = Avkastningen för en IPO perioden t 

𝐴𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 = Avkastningen för referensindex perioden t 

 

Om IA > 0 Överavkastning 

Om IA < 0 Underavkastning 

 

Vid beräkning av den genomsnittliga indexjusterade avkastningen summeras samtliga värden 

och divideras med antalet bolag som summerats. 

 

3.5 T-test, parat två-sampel för medelvärde 

  
För att undersöka om resultaten i studien är signifikanta använder studien statistiska 

hypotestest. Testen omfattar 15 olika mätvärden och genomförs för att testa 

underprissättningen samt avkastningen och dess prestation i förhållande till referensindex. 

Processen kring valet av test följer vissa steg vilka tillämpats för att genomföra testet (Lind et 

al. 2015).  

 

Underprissättningen och den fortsatta avkastningen testas vid tre tidpunkter: efter första 

handelsdagen, 21 handelsdagar samt efter 252 handelsdagar på respektive handelsplats. 

Utöver det görs även ett gemensamt test för alla bolag för de tre mätpunkterna. Flera tidigare 

studier har visat att underprissättning är vanligt förekommande vid introduktioner (Ibbotson et 

al. 1988; Loughran & Ritter 2004; Ritter 2003). Därför är utgångspunkten och syftet är att 
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undersöka om det råder en signifikant underprissättning bland bolagen i undersökningen. 

Syftet är inte att undersöka om det råder en signifikant över-/eller underprissättning utan 

endast undersöka om den förväntade underprissättningen kan säkerställas statistiskt på de två 

svenska handelsplatserna. Därför formuleras hypoteserna ensidigt på följande vis:  

 

H0: Stängningskurs ≤ teckningskurs  

H1: Stängningskurs > teckningskurs 

  

Avkastningens prestation i förhållande till index testas efter 21 handelsdagar och 252 

handelsdagar för respektive handelsplats. Därefter testas samtliga bolags prestation i 

förhållande till index på en månads och ett års sikt för att mäta om avkastningen för bolagen i 

urvalet signifikant avviker från avkastningen för index. Därför genomförs ett tvåsidigt test för 

att kunna förklara om det råder en signifikant under-/ eller överavkastning. Hypoteserna har 

därmed formulerats som följer: 

 

H0: Skillnaden i avkastning = 0  

H1: Skillnaden i avkastning ≠ 0 

 

I denna studie används 95% och 99% som konfidensintervall vid testerna. I de fall då värdet 

är högre än det kritiska t-värdet för konfidensintervallet 95% eller 99% förkastas 

nollhypotesen. Då studien avser att mäta skillnader i medelvärden används t-test, parat två-

sampel för medelvärde. Testet används för att testa medelvärdesskillnader i de fall då 

urvalsgrupperna är beroende av varandra (Lind et al. 2015). Vid testet av underprissättningen 

är det samma urvalsgrupp som testas vid två olika tillfällen och de är därmed beroende av 

varandra. Vid det andra testet för avkastningens prestation i förhållande till index är det två 

olika urvalsgrupper som testas. Då beror valet på om urvalsgrupperna är beroende eller 

oberoende av varandra (ibid.). I detta fall är bedömningen att index är beroende av 

prestationerna för IPOs. Denna bedömning är gjord på grundval att både Nasdaq OMXSPI 

och First North All-shares inkluderar samtliga noterade bolag på respektive handelsplats och 

därför påverkas respektive indexavkastning av de studerade bolagens avkastning. 

 

 

3.6 Datainsamling och källkritik 

 
Bolagens teckningskurser är hämtade från prospekten som upprättas inför en 

marknadsnotering, dessa finns tillgängliga på Finansinspektionens hemsida 

(Finansinpektionen 2017). För historiska aktiedata har Nasdaq OMX Nordic’s webbplats 

används, vilken även har använts för att finna vilka bolag som har noterats på Nasdaq OMX 

Stockholm och First North under perioden 2011-2015 (Nasdaq OMX Nordic u.å.). 

 

Källor bör aktivt och kritiskt granskas för att undvika att misstolkningar och felaktig 

information uppstår. En risk som blir allt större ju mer internet används är att källornas äkthet 

försämras. Med risken kring äkthet menas risken att källornas äkthet eller inte blir svår att 

bedöma (Eriksson & Hultman 2014). Studiens källor anses generellt ha hög äkthet och 

trovärdighet då information om teorier och tidigare studier hämtas från framgångsrika 

forskare och journaler inom ämnesområdet. Aktiedata är hämtad från börsplatser med neutral 

ställning till de bolag som finns noterade hos dessa. Aktiedata registreras omedelbart och 

löpande och kan därför anses vara trovärdiga. Risken att trovärdigheten påverkas negativt är 

större i de källor som hämtats från dagstidningar och uttalanden då dessa tenderar att omfattas 

av subjektiva bedömningar till följd av risken att citerade uttalanden riskerar att förvrängas 
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alternativt sättas in i fel sammanhang och ge en missvisande bild. 

 

Vidare bör beroende- och tendensgraden tas i beaktning vid diskussion kring källorna. Då ett 

stort antal av källorna i denna studie är tätt sammankopplade och ofta hänvisar till varandra 

har det påverkan på beroende- och tendensgraden hos källorna (Eriksson & Hultman 2014). 

Flertalet studier hänvisar till samma typ av tidigare forskning och teorier vilket medför att 

dessa till stor del är beroende av varandra. Exempelvis hänvisar studien till flera olika 

vetenskapliga artiklar som är skrivna av en och samma författare vilket i en större grad kan 

omfattas av beroende och tendenser än vid informationsinhämtning från ett större antal 

författare med en högre grad av spridning som ger en mer nyanserad och mindre beroende 

bild. 

 

3.7 Referensindex 

 
Referensindex används för att jämföra de noterade bolagens genomsnittliga avkastning med 

avkastningen för bolag som ska spegla marknadens prestation i stort. Genom denna 

jämförelse visar det sig om IPOs har över- eller underavkastat index under de studerade 

perioderna. Då introduktioner på två olika handelsplatser undersöks används två olika 

referensindex. 

 

För de bolag som noterats på Nasdaq OMX Stockholm används Nasdaq OMXSPI. Detta 

index består av alla noterade bolag på Stockholmsbörsen, där hänsyn endast tas till 

prisutveckling och utesluter bolagens utdelningar. För de bolag som är noterade på First North 

används indexet First North All-shares, med samma resonemang som valet för Nasdaq 

OMXSPI. Varför inte samma index används för bolagen på Stockholmsbörsen och First North 

beror på att dessa bolag skiljer sig mycket åt när det kommer till aspekter som ålder, 

omsättning och potential (Nasdaq OMX Nordic u.å.). Med detta i åtanke vore det inte rätt att 

jämföra ett litet nynoterat bolag med hög tillväxtpotential med ett vägt index för bolagen 

registrerade på Nasdaq OMX Stockholm. 

 

3.8 Metoddiskussion 

 

Nasdaq OMX Stockholm och First North har valts som marknadsplatser för att göra en 

jämförelse mellan en huvudmarknad, Nasdaq OMX Stockholm, och en mindre handelsplats, 

som i detta fall är First North. Intressant med First North är att handelsplatsen är mindre 

reglerad och att bolagen som noteras på denna marknad oftast är mindre och skiljer sig åt mot 

de som noteras på Nasdaq OMX Stockholm (Nasdaq OMX Nordic u.å.). 

 

Formeln som används för att beräkna underprissättningen har tidigare använts i andra studier 

(Carter et al.1998; Karlis 2011). Formeln beräknar den initiala avkastningen under första 

handelsdagen med teckningskursen som startvärde för att förklara om det råder 

underprissättning eller inte. Anledningen till att teckningskursen används som utgångsvärde i 

beräkningarna är för att underprissättningen bestäms utifrån förhållandet mellan 

teckningskursen (bolagets värdering av aktierna) och stängningskursen den första 

handelsdagen (marknadens värdering av aktierna). Ett alternativ till formeln för 

underprissättning är en formel som istället antar öppningskursen den första handelsdagen som 

utgångsvärde istället för teckningskursen (Lim & Saunders 1990).  

 



 
 

15 
 

Vid mätningarna för underprissättning och avkastning används 21 handelsdagar som 

mätperiod för en månad och 252 dagar används som mätperiod för ett år. Detta har använts i 

tidigare studier (Bildik & Yilmaz 2006; Loughran & Ritter 1995; Ritter 1991). Genom att 

använda sig av ett bestämt antal handelsdagar istället för kalendermånad eller kalenderår blir 

mätningarna jämförbara mellan olika bolag och årtal då bolagens aktier har handlats under 

lika många dagar. Om kalenderdatum använts skulle det innebära att mätperioderna omfattar 

olika många handelsdagar beroende på antalet röda dagar som infaller under respektive 

månad och år.  

 

I tidigare studier (Loughran & Ritter 1995; Ritter 1991) studeras avkastningen över en längre 

period än ett år efter introduktionsdagen. Anledningen till att denna studie endast mäter fram 

till ett år efter introduktionsdagen är för att studien ämnar undersöka hur prissättningen och 

avkastningen sett ut för IPOs under de senaste åren. Om studien skulle mäta prestationen tre 

år efter introduktionsdagen skulle inte de introduktioner som skett åren 2014 och 2015 kunna 

inkluderas. På detta sätt skiljer sig denna studie mot tidigare studier som istället har undersökt 

den långsiktiga prestationen för IPOs på 2-5 års tid (Bildik & Yilmaz 2006; Carter et al. 1998; 

Loughran & Ritter 1995; Ritter 1991). 

 

För beräkning av avkastning använder tidigare studier (Loughran & Ritter 1995; Ritter 1991) 

stängningskursen den första handelsdagen som utgångspunkt i mätningarna av avkastningen. 

Därför görs beräkningarna i denna studie på samma sätt för att få så tillförlitliga och 

jämförbara resultat som möjligt. Likt tidigare studier (Bildik & Yilmas 2006; Loughran & 

Ritter 1995) exkluderas avkastningen under introduktionsdagen från mätningarna av den 

indexjusterade avkastningen i denna studie då datumen för teckningsperioden och 

introduktionsdagen skiljer sig åt och att det därmed skulle innebära att två olika tidsperioder 

mäts och jämförs med varandra. På så sätt kan ett gemensamt startdatum definieras både för 

aktierna och för referensindex vilket är en förutsättning för att kunna jämföra värdena och 

avgöra om det råder under-/ eller överprestation.  

 

Betavärdet har med stöd av tidigare studier (Bildik & Yilmas 2006; Ritter 1991) antagits vara 

lika med 1. Värdet har antagits trots att studierna hävdar att Betavärdet för IPOs 

genomsnittligt är högre än 1. Anledningen till att värdet trots detta antas vara 1 är för att 

skillnaden i Betavärde är så liten att det inte har någon signifikant verkan på resultaten och 

slutsatserna (ibid.). Det finns problem med att anta att betavärdet är lika med ett. Ritters studie 

(1991) omfattar 1526 bolag i jämförelse med denna studie som endast omfattar 107 bolag. Det 

stora urvalet i Ritters studie kan medföra att det genomsnittliga Betavärdet inte signifikant 

avviker från ett medan denna studie påverkas i större grad av extremvärden och obalans i 

branschfördelning gentemot referensindex. Därför finns det en risk att denna studie har ett 

Betavärde som signifikant avviker från ett vilket påverkar resultaten. 

 

Formlerna för beräkning av avkastningen mäter avkastningen för respektive mätperiod, men 

visar däremot inte hur utvecklingen sett ut dag för dag under perioden. Detta gör att det blir 

problematiskt att se trender under mätperioderna och begränsar undersökningen till att endast 

kunna jämföra den totala avkastningen för respektive mätperiod mellan handelsplatserna och 

olika årtal. I de fall då den sista handelsdagen för mätperioden har ett värde som avviker 

dramatiskt från trenden under mätperioden så ger det en missvisande bild av hur avkastningen 

sett ut. 

 

När medelvärden testas statistiskt finns det två former av test som kan göras beroende på vilka 

förutsättningar som föreligger. De två former av test som finns är t-test och z-test. Z-test 
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används när populationens standardavvikelse är känd och urvalet är stort. För att urvalet ska 

betraktas som stort krävs att det omfattar fler än 30 observationer (Lind et al. 2015). Då fler 

än 30 observationer gjorts både på Nasdaq OMX Stockholm och First North är 

storlekskriteriet uppfyllt på båda handelsplatserna. Däremot är inte populationens 

standardavvikelse känd och därför används t-test istället för z-test i denna undersökning. 

 

Vid val av t-test är relationen mellan urvalsgrupperna samt de statistiska antagandena centrala 

för beslutet. Testet som används för att undersöka skillnader i medelvärden för beroende 

undersökningsgrupper är t-test, två sampel för medelvärden (Lind et al. 2015). Detta test 

används både vid undersökning av underprissättningen och vid undersökning av skillnaden i 

avkastning mellan IPOs och referensindex. Testet förutsätter två antaganden. Dels att testets 

undersökningsgrupper är normalfördelade men också att värdena som används går att 

rangordna (ibid.). För att testa om studiens urvalsgrupper är normalfördelade har värdena för 

respektive handelsplats implementerats i olika histogram som visat på en normalfördelning 

båda handelsplatserna samt totalt för alla bolag sammanslaget. Värdena är numeriska och 

därför mätbara samtidigt som värdena är negativa till positiva vilket gör att de kan 

rangordnas. 

 

3.9 Studiens trovärdighet 

 

3.9.1 Intern validitet 

Med intern validitet avses att studien mäter det som den avser att mäta, alltså är det ett mått på 

giltigheten i studien (Bryman & Bell 2011). I detta fall bestäms validiteten utifrån hur väl 

studien mäter underprissättningen samt avkastningen för IPOs. För att öka validiteten i 

studien så används metoder som är beprövade. Studien använder sig av formler som använts i 

flera tidigare studier (Carter et al. 1998; Karlis 2011; Ritter 1991). Urvalskriterier har formats 

för att utesluta att studiens mätningar påverkas av andra variabler än den som studien avser att 

mäta (Roosenboom 2009). 

 

3.9.2 Extern validitet 

Den externa validiteten är ett mått på hur väl studiens resultat är generaliserbara för hela 

populationen (Bryman & Bell 2011). För denna studie anses den externa validiteten påverkas 

av att studien endast behandlar två svenska handelsplatser under ett begränsat antal år. För att 

nå en så hög generaliserbarhet som möjligt krävs att studien omfattar fler handelsplatser samt 

en längre undersökningsperiod och därmed ett större urval. 

 

3.9.3 Reliabilitet 

Reliabiliteten anger hur tillförlitlig en studies mätningar är (Bryman & Bell 2011). Givet 

samma urvalskriterier i en framtida studie så anses resultaten bli lika då denna studies 

mätningar baseras på historiska teckningskurser och aktiekurser som är lättillgängliga och 

konstanta. 
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4. Resultat 

 

I detta kapitel presenteras resultaten från undersökningen. Skillnader och likheter mellan 

resultaten konstateras. Hypoteser förkastas eller bekräftas. 

 

4.1 Antal introduktioner 
Som diagrammet visar har antalet IPOs varierat mycket under åren 2011-2015 på Nasdaq 

OMX Stockholm och First North. Av de totalt 107 introduktionerna är 73 hämtade från First 

North och 34 från Nasdaq OMX Stockholm. Från endast sex, två och sju introduktioner under 

perioden 2011-2013 har antalet stigit under de efterföljande åren, med totalt 55 noteringar 

under 2015 som det högsta antalet under den undersökta perioden. Anmärkningsvärt är att det 

totala antalet introduktioner steg från sju introduktioner under 2013 till 37 introduktioner året 

därpå. Det totala antalet introduktioner under åren 2014-2015 uppgår till 92 vilket motsvarar 

ungefär 86% av de 107 bolag som urvalet omfattar. Denna fördelning medför att de övriga 

resultaten och analyserna i studien främst beror på utfallen av introduktionerna från år 2014-

2015. 

 

Diagram 1: Antal noteringar på Nasdaq OMX Stockholm och First North, 2011-2015 

 

  

 

4.2 Underprissättning och avkastning i förhållande till teckningskurs 

 
Tabellerna nedan visar den genomsnittliga avkastningen för respektive års introduktioner på 

Nasdaq OMX Stockholm och First North under den första handelsdagen, en månad, samt ett 

år efter introduktionen. Som diagram 1 beskriver så är det endast sex introduktioner med i 

urvalen för år 2011, följt av två introduktioner år 2012 och sju introduktioner år 2013. Därför 

är resultaten för år 2014 och 2015 mer generaliserbara då ett större antal introduktioner 

påverkar genomsnittet. Den obalanserade mängden bolag för respektive år gör sig uttryck i att 

den totala genomsnittliga avkastningen i tabellerna nedan inte påverkas anmärkningsvärt av 

vissa negativa resultat under åren 2011-2013.  
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Tabell 1 visar avkastningen för IPOs på Nasdaq OMX Stockholm under den första 

handelsdagen, efter en månad samt ett år efter introduktionsdagen. Den genomsnittliga 

avkastningen för de undersökta bolagens första handelsdag var 10,25%. Underökningen visar 

att 24 av de 34 studerade introduktionerna på Nasdaq OMX Stockholm var underprissatta. 

Avkastningen i förhållande till teckningskursen efter 1 månad och ett år uppgick till 13,92% 

respektive 36,08%.  
 

Tabell 1. Underprissättning och avkastning i förhållande till teckningskurs, Nasdaq OMX 

Stockholm 2011-2015. 

 Första handelsdagen Efter en månad Efter ett år 

2011 -0,34% -13,59% -19,82% 

2012 - - - 

2013 5,28% 1,89% 24,53% 

2014 8,38% 11,87% 48,08% 

2015 13,54% 21,74% 40,28% 

Snitt 10,25% 13,92% 36,08% 

 

Tabell 2 visar på samma sätt avkastningen för IPOs på First North under samma period. Här 

visar det sig att den genomsnittliga avkastningen är något lägre gentemot avkastningen på 

Nasdaq OMX Stockholm. Första handelsdagen var 41 av de 73 undersökta introduktionerna 

underprissatta och avkastningen var genomsnittligt 6,15%. Efter en månad uppgick 

avkastningen till 6,86% och fortsatte därefter att öka till 17,21% på ett års sikt.  

Tabell 2: Underprissättning och avkastning i förhållande till teckningskurs, First North 2011-

2015 

 Första handelsdagen Efter en månad Efter ett år 

2011 -4,44% -13,06% -51,12% 

2012 7,84% -11,08% -3,04% 

2013 1,61% -6,11% -5,45% 

2014 -3,65% -1,78% 17,33% 

2015 12,33% 17,14% 27,45% 

Snitt 6,15% 6,86% 17,21% 

    

Tabell 3 visar den genomsnittliga avkastningen i förhållande till teckningskurs vid respektive 

mätperiod för de båda handelsplatserna. Av de totalt 107 bolag som ingår i undersökningen 
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var 65 bolag underprissatta, 37 bolag överprissatta och 5 bolags avkastning var under den 

första handelsdagen lika med noll. Avkastningen är procentuellt nästan dubbelt så hög för 

introduktionerna på Nasdaq OMX Stockholm i jämförelse med introduktionerna på First 

North. 

 

Tabell 3. Underprissättning och avkastning i förhållande till teckningskurs, Nasdaq OMX 

Stockholm och First North 2011-2015. 

 Första handelsdagen Efter en månad Efter ett år 

Nasdaq OMX Stockholm 10,25% 13,92% 36,08% 

First North 6,15% 6,68% 17,21% 

Snitt 7,45% 9,12% 23,26% 

 

 

4.3 Signifikans för underprissättning och avkastning i förhållande till 

teckningskurs 

 
De statistiska testen som genomförts i undersökningen påvisar en signifikant 

underprissättning under den första handelsdagen inom konfidensintervallet 99% på Nasdaq 

OMX Stockholm, vilket betyder att nollhypotesen förkastas. När samtliga bolag undersöktes 

gemensamt visade testet, precis som det enskilda testet för Nasdaq OMX Stockholm, att det 

råder en signifikant underprissättning inom konfidensintervallet 99% under den första 

handelsdagen. Vid uppföljningen av underprissättningen visade sig avkastningen vara 

signifikant på 99%-nivån efter 21, respektive 252 handelsdagar på Nasdaq OMX Stockholm. 

Nollhypotesen kunde inte förkastas på First North då avkastningen efter 1, dag, 21 dagar och 

252 handelsdagar inte påvisade någon signifikant differens inom 95%-intervallet. 

Avkastningen för samtliga undersökta bolag visade sig vara signifikant på 99%-nivån efter 21 

handelsdagar medan ingen signifikans kunde påvisas efter 252 handelsdagar. 

 

H0: Stängningskurs ≤ teckningskurs 

H1: Stängningskurs > teckningskurs 

 

Tabell 4: Signifikans för underprissättning och avkastning i förhållande till teckningskurs, 

Nasdaq OMX Stockholm och First North. 

 

  Nasdaq OMX Stockholm First North Snitt 

  Avkastning Signifikans Avkastning Signifikans Avkastning Signifikans 

Första handelsdagen 10,25% ** 6,15% - 7,45% ** 

Efter en månad 13,92% ** 6,68% - 9,12% ** 

Efter ett år 36,08% ** 17,21% - 23,26% - 

 

- = ej signifikant skillnad 

* = signifikant skillnad inom 95% konfidensintervall 

**= signifikant skillnad inom 99% konfidensintervall 
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4.4 Indexjusterad avkastning 
 

Tabellerna nedan visar hur IPOs har presterat när den genomsnittliga årsavkastningen för 

introduktioner på Nasdaq OMX Stockholm och First North jämförs med index för respektive 

handelsplattform. Genom att jämföra avkastningen för IPOs med index så går det att urskilja 

om introduktionerna har över-/ eller underavkastat index. 

 

Tabell 5 jämför IPOs genomsnittliga årsavkastning för respektive år med index för Nasdaq 

OMXSPI. År 2011 underavkastar IPOs index på både efter 21- och 252 handelsdagar. En 

underavkastning sker även på 21 dagars sikt, men inte på 252 dagars sikt under 2013. 

Resterande år sker en överavkastning på båda mätperioderna. Genomsnittliga avkastningen 

för samtliga bolag på Nasdaq OMX Stockholm överavkastar OMXSPI. 

 

Tabell 5. Indexjusterad avkastning, IPOs Nasdaq OMX Stockholm och Nasdaq OMXSPI, 

2011-2015. 

  
Indexjusterad avkastning 
en månad 

Prestation en månad 
 

Indexjusterad avkastning 
ett år 

Prestation ett 
år 

2011 -9,17% Underavkastar -6,57% Underavkastar 

2012 - - - - 

2013 -5,25% Underavkastar 5,88% Överavkastar 

2014 1,86% Överavkastar 18,73% Överavkastar 

2015 10,73% Överavkastar 34,37% Överavkastar 

Snitt 5,37% Överavkastar 24,40% Överavkastar 

 

I tabell 6 jämförs avkastningen för IPOs med avkastningen för First North All-shares index. 

Noterbart är att IPOs underavkastat marknaden på 21 handelsdagar under de fem undersökta 

åren. På längre sikt gäller inte samma trend utan avkastningen har varierat över åren. År 2015 

där Nasdaq OMX Stockholm överavkastade sitt referensindex med 34,37% har ett helt annat 

resultat på First North- IPOs har avkastat 38,42% lägre än marknaden gjort under samma 

period. Den genomsnittliga avkastningen efter 21 handelsdagar är -2,62%, medan 

snittavkastningen efter 252 handelsdagar är -6,40%. 

 

Tabell 6. Indexjusterad avkastning, IPOs First North och First North All-shares, 2011-2015. 

 

  
Indexjusterad avkastning 
en månad 

Prestation en månad 
 

Indexjusterad avkastning 
ett år 

Prestation ett 
år 

2011 -8,01% Underavkastar -38,42% Underavkastar 

2012 -9,13% Underavkastar -4,73% Underavkastar 

2013 -8,39% Underavkastar 8,32% Överavkastar 

2014 -3,53% Underavkastar 4,67% Överavkastar 

2015 -0,27% Underavkastar -13,41% Underavkastar 

Snitt -2,62% Underavkastar -6,40% Underavkastar 

 

4.5 T-test, signifikans indexjusterad avkastning  

 
Det är endast vid jämförelsen mellan IPOs på Nasdaq OMX Stockholm och indexet OMXSPI 

som nollhypotesen förkastas och en signifikant skillnad kan konstateras, både på ett 95- 
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respektive 99-procentigt konfidensintervall. De övriga mätningarna uppvisar ingen signifikant 

differens. 

 

H0:Skillnaden i avkastning = 0  

H1:Skillnaden i avkastning ≠ 0 

 

Tabell 7. T-signifikans, IPOs Nasdaq OMX Stockholm och First North kontra Nasdaq 

OMXSPI och First North All-shares 

  Nasdaq OMX Stockholm First North 

  IPOs - Index Signifikans IPOs - Index Signifikans 

Efter en månad 5,37% - 6,68% - 

Efter ett år 24,40% ** 17,21% - 

 

- = Ingen signifikant skillnad i avkastning mellan IPOs och index inom 95% 

konfidensintervall  

* = signifikant skillnad inom 95% konfidensintervall 

**= signifikant skillnad inom 99% konfidensintervall 
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5. Analys 

 

Här analyseras de presenterade resultaten och kopplas samman med de teorier som lagt 

studiens grund 

 

Studien visar en starkt signifikant genomsnittlig avkastning på 7,45% den första handelsdagen 

under perioden 2011-2015, då resultaten för First North och Nasdaq OMX Stockholm 

adderas. Detta kan jämföras med en initial underprissättning på 30,5% på den svenska 

finansmarknaden under perioden 1980-1998 (Ritter 2003). Noterbart är att båda 

handelsplatserna har haft en genomsnittlig positiv avkastning vid alla mätperioderna. Att 

Nasdaq OMX Stockholms prestation varit bättre relativt First Norths kan förklaras av att de 

bolag som noteras på Nasdaq OMX Stockholm generellt är större och mer stabila och därför 

har råd med en större underprissättning gentemot mindre bolag som de som noteras på First 

North karaktäriseras av, varav denna underprissättning sänder signaler till marknaden om 

goda tillväxtmöjligheter framöver (Allen och Faulhaber 1988).  

 

Resultaten för avkastningen under den berörda perioden är inte förenliga med den effektiva 

marknadshypotesen som påstår att felprissättningar inte kan ske då all information reflekteras 

effektivt i priset på en tillgång. Den genomsnittliga avkastningen på ett års sikt har varit 

36,08% och 17,21% på Nasdaq OMX Stockholm respektive First North. Den stora avvikelsen 

från nollstrecket kan förklaras på två sätt. Dels kan den förklaras av att prissättningen är 

inkorrekt när bolaget introduceras vilket strider mot teorin. Dels kan avkastningen förklaras 

av att den ökade mängden information som marknaden får tillgång till från det att bolaget 

introduceras medför att värdet på bolaget förändras under det första handelsåret. Den senare 

förklaringen till avkastningen stärker alltså istället teorin om att informationen som finns 

tillgänglig avspeglas i tillgångens värde. Samtidigt har differensen i avkastning mellan 

introduktionerna och marknaden ökat på ett års sikt jämfört med en månads sikt vilket inte är 

förenligt med den effektiva marknadshypotesen. Enligt den effektiva marknadshypotesen bör 

istället den indexjusterade avkastningen närma sig noll på längre sikt vilket inte är fallet i 

resultaten för denna studie. Däremot går det inte att utesluta att differensen kan sjunka på 

längre sikt då studien endast följer avkastningen till och med 252 handelsdagar efter 

introduktionen. 

 

Begreppet om “hot issue markets” (Ibbotson 1975) blir påtagligt i antal IPOs mellan perioden 

2011-2015 på Stockholmsbörsen och First North. Det går att urskilja en trend där antalet 

noteringar under åren 2011-2013 varit relativt låg, samtidigt som snittavkastningen på en 

månads sikt inte varit abnormalt hög, vilket då motsvarar en marknad som är definierad som 

kall enligt Ibbotsons teori. Antalet noteringar har sedan ökat avsevärt 2014 och ännu mer 

2015. Nasdaq OMX Stockholms resultat bekräftar att marknaden varit het då 

snittavkastningen för IPOs varit abnormalt högt, vilket dock inte är fallet på First North där 

IPOs underavkastat marknaden.  

 

Nyckteorins antagande om att efterfrågan och utbudet över tid möts och skapar en jämvikt 

som medför att IPOs sett över en längre tidsperiod underavkastar marknaden (Durukan 2002) 

kan inte bekräftas med utgångspunkt i resultaten för denna studie. Vid en första anblick kan 

prestationen hos IPOs ge sken av att vara betydligt bättre än vad den relativt är. För att bevisa 

detta jämfördes IPOs prestation med ett index som skulle representera marknadens prestation. 

Detta kan illustreras med First Norths avkastning efter 252 dagar under 2015 som ligger på 

27,45%, men som trots detta underavkastar sitt referensindex med 13,41%. First Norths 

prestation i förhållande till index är sämre vid 8 av de 10 mätta tillfällena, medan Nasdaq 
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OMX Stockholms prestation är bättre i 5 av de 8 tillfällena. Samtidigt är underprissättningen 

vid de 3 mätta tillfällena omkring dubbelt så stor hos Nasdaq OMX som den är hos First 

North. T-testets resultat kan endast påvisa en signifikant överavkastning på Nasdaq OMX 

Stockholm på ett års sikt, vilket motstrider nyckteorin som säger att en underavkastning borde 

skett. På en månad överavkastade Nasdaq OMX Stockholm också sitt referensindex, dock 

utan någon signifikant differens. Resultaten för First North vid en indexjämförelse ligger mer 

i linje med tidigare studier kring IPOs prestation på längre sikt (Ritter 1991; Carter et al. 

1998; Bildik & Yilmaz 2006; Loughran & Ritter 1995) och nyckteorins antaganden, då IPOs 

på First North i snitt underavkastat sitt referensindex. En underavkastning på 27,39% som 

uppmättes på 3-års sikt i Ritters studie (1991) går inte att uppmäta i denna studie- som 

närmast är First North genomsnittliga underavkastning på 6,40% under ett 1-års perspektiv. 

Någon signifikant differens går inte att konstatera hos First North, även om resultaten pekar i 

en viss riktning. 

 

Teorin om Winner´s curse diskuterar det asymmetriska informationsförhållande som finns 

mellan olika investerare. Då informationsassymmetri råder tenderar oinformerade investerare 

att söka sig till de introduktioner som välinformerade investerare köper. Resultaten visar att 

underprissättningen på 10,25% på Nasdaq OMX Stockholm är starkt signifikant medan 

underprissättningen under första handelsdagen på First North på 6,15% inte var signifikant. 

Samtidigt är den totala genomsnittliga underprissättningen på 7,45% signifikant. Givet 

antagandena för Winner’s curse har oinformerade investerare i lägre grad tilldelats det 

efterfrågade antalet aktier i bolag som lockat till sig välinformerade investererare då dessa 

tenderar att bli övertecknade. Med stöd av resultaten i denna studie så har den procenutella 

andelen förlorare varit som lägst under år 2015 då genomsnittliga underprissättningen på båda 

handelsplatserna varit som högst. 

 

Signaleringshypotesens teori om att de låga initiala värdena på teckningskurserna är ett 

medvetet val av bolagen för att knyta till sig lojala investerare som är villiga att investera i 

framtida nyemissioner kan ej bekräftas i denna studie. Bolagens motiv till varför de sätter 

priset så lågt vid introduceringsfasen är oklar. Dock kan denna hypotes finna stöd att i 

genomsnitt så är bolagens snittavkastning, på både Nasdaq OMX Stockholm och First North, 

positiv under perioden en dag-ett år, vilket sänder positiva signaler till investerare. Av de 107 

bolagen som medverkade i urvalet så var 65 bolag underprissatta under den första 

handelsdagen. 41 av dessa bolag genererade en högre avkastning på ett års sikt jämfört med 

den första dagens avkastning, vilket motsvarar drygt 63% av de underprissatta bolagen. Av de 

bolag som var underprissatta initialt hos Nasdaq OMX Stockholm, så var det 91,7% som 

uppvisade en högre avkastning efter ett år. På First North var denna siffra betydligt mindre, 

där 46,3% av bolagen hade en högre avkastning efter ett år från den dagen de noterats och det 

blivit möjligt att köpa aktier i bolaget. Även om en underprissatt aktie sänder en viss typ av 

signaler till investerare så är det enligt resultaten i denna studie ingen garanti på att aktien 

kommer fortsätta att avkasta lika mycket framöver. 

 

 

 

 



24 
 

6. Diskussion 

En avslutande diskussion görs där en fördjupning kring resultat och analys framställs. 

Studiens styrkor respektive svagheter presenteras 

 
Det visar sig att underprissättning är något som äger rum än idag och att detta var fallet för 65 

stycken av de undersökta bolagen, vilket motsvarar 61% av urvalet. Samtidigt har bolagen i 

studien fortsatt generera en hög snittavkastning under det första året deras aktier varit till 

försäljning. Detta torde vara starka argument för att investera i IPOs, dock visar det sig att 

avkastningen varierat mycket mellan bolagen. Under den första handelsdagen var den lägsta 

initiala avkastningen -67,56% medan den högsta låg på 94,12%. Efter ett år blir det ännu 

tydligare då den högsta avkastningen mättes till 385,88% medan den lägsta var -70,41%. Med 

detta i åtanke kan IPOs vara en väg till stora handelsvinster, men även ha förödande 

ekonomiska konsekvenser vid felbeslut. Att tro att IPOs skulle vara en garanti för hög 

avkastning är därmed riskabelt, en välgrundad värderingsanalys bör göras innan ett 

investeringsbeslut och medvetenhet över IPOs volatilitet är viktigt. Denna volatilitet har 

lockat allt fler investerares uppmärksamhet där risksökare ser IPOs som ett tillfälle att 

generera hög avkastning på kort tid (Lasfer 2014).   

 

Som tidigare nämnt ökade antalet IPOs under åren 2011-2015, både på Nasdaq OMX 

Stockholm och First North. Denna trend fortsatte även 2016 med totalt 75 noteringar på 

Stockholmsbörsen och First North (SvD, 2016). Detta går i linje med en het marknad och 

tendensen av en ökad volym av IPOs då marknaden är het (Lowry & Schwert 2002). Synsättet 

på marknadsklimatet för IPOs som kallt eller varmt motiveras av att efterfrågan och 

optimismen är starkare i varma perioder, vilket i sin tur resulterar i ett större antal noteringar 

under dessa perioder. Frågan är då om denna optimism kring en positiv avkastning ligger i 

linje med ett större antal IPOs? Om avkastningen för First North studeras så visar det sig att 

den initiala avkastningen på First North under första handelsdagen varit högre under år 2012 

och 2013 i jämförelse med år 2014 då antalet noteringar varit betydligt fler, men samtidigt har 

dessa noterade bolag under 2014 presterat bättre på en månad och ett års sikt än bolagen 2012 

och 2013. Möjligtvis handlar det snarare om att välja rätt IPO att investera i och hur länge 

denna position ska hållas snarare än att välja ett visst bolag med grunden att börsklimatet är 

hett och därmed borde generera en hög abnormal avkastning under tidpunkten vid 

investeringen.  

 

Efter IT-bubblan i början av 2000-talet minskade den relativt höga underprissättningen till 

lägre nivåer på runt 12%, gentemot underprissätningen på 65% innan bubblan. 

Marknadsklimat har därför betydelse för IPOs prestation och antalet introduktioner som görs 

(Loughran 2004). Detta kan vara en förklaring till varför IPOs i denna undersökning har 

presterat bättre under ett år som 2015 där Nasdaq OMX Stockholm hade en genomsnittlig 

underprissättning på 13,54%, medan First Norths IPOs uppvisade en liknande siffra på 

12,53% samma år. Under 2015 var antalet IPOs fler än de föregående åren i studiens urval, 

dessutom var det generella börsklimatet mer stabilt jämfört med åren 2011 och som i större 

grad var påverkade av finanskrisen 2008. Detta är en möjlig förklaring till varför prestationen 

överlag varit bättre under 2015 i jämförelse med de föregående åren där den genomsnittliga 

prestationen varit sämre under de tre mätta tidsperioderna. Samtidigt är det problematiskt att 

dra sådana slutsatser då antalet IPOs varit så lågt under år 2011 och 2012 att ett fåtal bolags 

resultat har stor inverkan på signifikansen och svårigheter att generalisera skulle uppstå. 

 



 
 

25 
 

I denna studie har undersökningsperioden för IPOs avkastning kontra index varit en månad 

och ett år. Detta gav författarna möjligheten att studera prestationerna för IPOs fram till och 

med år 2015. Nackdelen med detta beslut är att tidigare studier (Ritter 1991; Carter et al. 

1998; Bildik & Yilmaz 2006; Loughran & Ritter 1995) har haft en mätperiod på upp till 5 år 

och jämförelser mellan denna studies resultat och de nämnda studiernas resultat blir då inte 

helt rättvisa. Samtidigt finns det ett intresse i att studera om det finns likheter och skillnader i 

IPOs prestation och marknadens prestation i jämförelser mellan olika tidsperioder från det att 

introduktionen ägde rum. Det gick inte att upprepa tidigare studiers resultat, det enda resultat 

som gick att bekräfta som en signifikant differens var Nasdaq OMX Stockholms prestation på 

ett år som överavkastade sitt referensindex, vilket då motsäger att index presterar bättre än 

IPOs under en längre tidsperiod. Problemet med att införa denna studies resultat i följande 

resonemang är att det inte finns någon definition av vad en längre tidsperiod innebär. Ett år 

kan vara både ett kort eller långt tidsperspektiv beroende på vad det jämförs med.  
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7. Slutsatser och förslag till vidare forskning 

En presentation av de centrala slutsatser som studien bidragit med och förslag till vidare 

forskning.  

 

7.1 Slutsatser 

 
● Under noteringsdagen för de 107 bolagen på Nasdaq OMX Stockholm och First North 

under perioden 2011-2015 så har 65 bolag varit underprissatta, 37 bolag överprissatta och 5 

bolag har haft en initial avkastning som är lika med noll. Noterbart är att andelen 

underprissatta bolag på First North är 54,79%, medan siffran är högre för Nasdaq OMX 

Stockholm där den ligger på 70,59%. 

 

● Under den första handelsdagen då ett bolag börsnoteras har det skett en genomsnittlig 

underprissättning på 7,45% på First North och Nasdaq OMX Stockholm. Avkastningen har 

fortsatt varit positiv i snitt på en månad och ett års sikt- där den sammanslagna avkastningen 

varit 9,12% respektive 23,26%. En signifikant positiv avkastning på ett 99% 

konfidensintervall konstateras på en dag och en månad, dock kan ingen signifikant positiv 

avkastning bekräftas på ett år efter det test och konfidensintervall undersökningen använt sig 

av. Det finns skillnader i jämförelser mellan First North och Nasdaq OMX Stockholm. 

Bolagen på Nasdaq OMX Stockholms snittavkastning har varit omkring dubbelt så hög som 

First Norths bolag på en dags, en månads och ett års sikt från den första handelsdagen. Alla 

mätperioder uppvisar en 99% signifikant positiv avkastning på Nasdaq OMX Stockholm, 

medan ingen signifikant differens går att skåda på First North.  

 

● De börsnoterade bolagens avkastning har varierat i förhållande till marknaden. Nasdaq 

OMX Stockholms noteringar underavkastade marknaden den första handelsmånaden år 2011 

och 2013, medan det 2014 och 2015 var tvärtom då IPOs överavkastade index efter en månad. 

På ett års sikt presterade noteringarna sämre än marknaden år 2011 medan noteringarna 

överavkastade marknaden 2013, 2014 och 2015. IPOs på First North underpresterade 

gentemot marknaden på en månads sikt under alla år. Däremot överavkastade 

introduktionerna marknaden på ett års sikt under åren 2013 och 2014. I snitt underavkastade 

IPOs på First North marknaden efter 21 och 252 handelsdagar under perioden 2011-2015. 

Totalt sett är det dock bara på ett år sikt på Nasdaq OMX Stockholm som en signifikant 

differens konstateras i jämförelse med referensindexet Nasdaq OMXSPI, då IPOs 

överavkastade index med 24,40% i snitt inom ett 99% konfidensintervall. 

 

7.2 Förslag till vidare forskning 
Då denna studie är gjort under en period efter den stora finansiella oron som spreds efter 

finanskrisen 2008 så är även resultaten en konsekvens av detta. Intressant hade varit att 

undersöka underprissättningen på den svenska marknaden under åren innan finanskrisen och 

då göra en jämförelse och dra paralleller med den höga underprissättning som föranledde IT-

kraschen i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet. Det skulle också vara intressant att 

undersöka varför många bolag på den svenska marknaden är underprissatta och identifiera de 

bakomliggande orsakerna med en kvalitativ studie där intervjuer lägger grunden för resultatet. 
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Ett större urval hade skapat fler möjligheter- såsom jämförelser mellan branscher, 

teckningskurser, typ av aktier och börsklimat vid noteringstillfället. En längre mätperiod hade 

varit ett alternativ för att mäta IPOs prestationer på längre sikt och kunna göra jämförelser 

mellan de olika tidsperioderna.  

 

En initial tanke i denna studie var att undersöka korrelationen mellan underprissättning och 

övertäckning. Detta skulle appliceras till teorin om informationskaskader, det vill säga: är 

bristen på information stor tenderar investerare till att följa flockens beslut, utan att väga in 

rationalitet och egen information (Banerjee 1992). Rent hypotesiskt skulle detta kunna vara en 

orsak till varför IPOs blir övertecknade. På grund av informations- och tidsbrist genomfördes 

inte denna undersökning fullt ut och lades därför ner, men det kunde konstateras att kraftigt 

underprissatta aktier som Tobii, Troax, Camurus och Attendo varit övertecknade i samband 

med deras noteringar (Nyemissioner u.å.). Ett förslag till vidare studier skulle vara att ha detta 

som huvudfokus och undersöka om det finns ett positivt samband mellan underprissättning 

och övertäckning.  
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9. Bilagor 

Bilaga 1. Nasdaq OMX Stockholm – underprissättning och avkastning i 

förhållande till teckningskurs 
 

Bolag Avkastning 1 

dag (%) 

Avkastning 21 

dagar (%) 

Avkastning 252 

dagar (%) 

År 

FinnvedenBulten AB 0 -8,37 -12,24 2011 

Karolinska development 

AB  

0 -10 -45,5 2011 

Moberg Pharma AB  -1,03 -22,41 -1,72 2011 

Platzer Fastigheter 

Holding AB 

5,28 1,89 24,53 2013 

Bactiguard Holding AB -17,11 -30,26 -71,05 2014 

Besqab AB 15,75 14,04 55,48 2014 

Bufab Holding AB 6,52 20,65 11,41 2014 

Com Hem AB 9,57 6,64 28,45 2014 

Gränges AB 2,35 7,53 24,71 2014 

Hemfosa Fastigheter AB 4,84 14,78 107,53 2014 

Inwido AB -5,15 -14,71 26,84 2014 

Lifco AB 32,26 40,86 138,17 2014 

NP3 Fastigheter AB 12,67 25 36 2014 

Recipharm AB 9,94 16,35 135,9 2014 

Scandi Standard AB 17,5 13,75 25,63 2014 

 



 
 

 

Thule Group AB 11,43 27,86 57,86 2014 

Alimak Group AB 38,7 36,3 12,67 2015 

Attendo AB 40 38,5 48 2015 

Bravida AB 7,5 22 40 2015 

Camurus AB 15,79 26,75 103,51 2015 

Capio AB 0 17,01 -4,12 2015 

CLX Communications AB 27,12 49,15 19,49 2015 

Collector AB 15,64 17,27 125 2015 

Coor Service Management 

Group AB 

0 1,05 9,47 2015 

Dometic Group AB 15,42 12,71 32,81 2015 

Dustin Group AB 17 17,5 19,5 2015 

Eltel AB 7,35 12,87 16,18 2015 

Hoist Finance AB 13,97 16,81 25,86 2015 

Nobina AB -5,88 -0,59 22,65 2015 

Nordax Bank AB -2,44 -7,33 -12,89 2015 

Pandox Holding AB 1,04 4,72 23,49 2015 

Scandic Hotels Group AB -4,85 -5,97 7,84 2015 

Tobii Technology AB 38 88 120 2015 

Troax Group AB 19,32 15,53 72,35 2015 



 
 

 

Bilaga 2. First North – underprissättning och avkastning i förhållande till 

teckningskurs 
 

Bolag Avkastning 1 

dag 

Avkastning 21 

dagar 

Avkastning 252 

dagar 

År 

Kancera AB -0,71 -20,71 -54,29 2011 

Mackmyra Svensk Whisky AB -13,1 -18,45 -39,58 2011 

ZetaDisplay AB 0,5 0 -59,5 2011 

AVTECH Sweden AB 16,67 1,67 -16,67 2012 

Sportamore -32,35 -23,82 10,59 2012 

Ferronordic Machines AB 5,4 4,8 -42 2013 

Immunicum AB 6,25 9,38 102,5 2013 

Kentima Holding AB 6,15 -16,92 -41,69 2013 

Mindmancer AB 72,72 60 -26,82 2013 

NC Lahega 13,33 -21,67 23,33 2013 

Nexam Holding AB -67,56 -72,22 -1,33 2013 

Absolent Group AB 15,73 108,06 129,84 2014 

Advenica AB -19,74 -51,32 35,53 2014 

Akelius Residential AB 12,67 16,33 3 2014 

Arcoma AB -1,44 -24,82 -53,96 2014 

Bayn Europe AB -0,42 -16,67 -62 2014 

BIMobject AB 114,67 182,67 77,33 2014 



 
 

 

Byggmästare Anders J Ahlström 

AB 

-9,38 -7,81 18,36 2014 

Christian Berner Tech Trade 

AB 

-7,27 -9,09 12,27 2014 

Clavister Holding AB 13,53 -10,59 48,24 2014 

D. Carnegie & co AB 15,38 24,1 51,92 2014 

DDM Holding AG 0 8 -50 2014 

GWS Production AB -22,22 -29,17 111,11 2014 

Hanza AB -6,9 -16,9 -62,07 2014 

Heliospectra AB 1,88 7,5 21,88 2014 

Lidds AB -8,33 -19,67 -24,17 2014 

Nexstim OY -32,91 -33,49 -30,57 2014 

Niccocino Holding AB 22,5 95,5 -25 2014 

Papilly AB -58,52 -73,33 -33,19 2014 

Powercell Sweden AB -25 -29,65 288,37 2014 

ScandiDos AB 12,41 -5,86 -56,55 2014 

Scandinavian Enviro Systems 

AB 

-8,5 -29,5 -90,2 2014 

Sprint Bioscience AB 6,67 -10,67 166,67 2014 

Tobin Properties AB 5,48 7,62 0,95 2014 

VA Automotive i Hässleholm 

AB 

-13,85 -24,62 -47,08 2014 

Verisec AB 5,95 0,24 85,12 2014 



 
 

 

A City Media AB -18,97 -33,62 81,9 2015 

A group of Retail Assets 

Sweden AB 

3,16 -1,32 -7,63 2015 

Bonäsudden Holding AB 1,5 -0,25 15 2015 

Cantargia AB 18,42 44,74 27,63 2015 

Capacent Holding AB 24,07 29,63 90,74 2015 

Corline Systems AB 46,43 37,14 17,14 2015 

Footway Group AB (pref) 1 0 1,75 2015 

Gaming Corps AB 93,1 157,93 -61,1 2015 

Genova Property Group AB 

(pref) 

7,25 8 12 2015 

Heimstaden AB (pref) -5,16 -7,81 14,06 2015 

Hövding Sverige AB 16,11 6,67 13,33 2015 

Immunovia AB 60,54 86,49 343,24 2015 

Inission AB 2 -1 62 2015 

Intuitive Aerial AB 26,51 -4,19 -32,09 2015 

Ivisys AB 2,14 -6,43 24,29 2015 

K2A Knaust & Andersson 

fastigheter AB (pref) 

8,8 9,4 -2,8 2015 

Kontigo Care AB -22,11 -7,37 -63,89 2015 

Magnolia Bostad AB -0,79 -5,53 144,74 2015 

Maxkompetens Sverige AB -15,33 -14 -54 2015 



 
 

 

Minesto AB 30,36 66,96 33,93 2015 

NattoPharma ASA -2,2 -23,9 -57,25 2015 

Nilsson Special Vehicles AB -13 -21,67 31 2015 

Nilörngruppen AB -3,2 -6,6 -14,4 2015 

Nuevolution AB -24 -31,43 -15,14 2015 

OrganoClick AB 5,15 0,74 -12,5 2015 

Pegroco Invest AB (pref) 2 2 0,25 2015 

Photocat A/S 9,31 -6,9 -41,72 2015 

Savo-Solar Oy -3,56 -18,36 -70,41 2015 

SciBase AB -4,8 -15 -55,2 2015 

Sdiptech AB (pref) 3,75 0 -12 2015 

Spiffx AB -29,39 -46,09 5,22 2015 

Stillfront Group AB 78,21 103,21 71,79 2015 

TC TECH Sweden AB 94,12 316,47 385,88 2015 

The Lexington Company AB 50,63 38,75 4 2015 

Vicore Pharma Holding AB 18,33 7,5 216,67 2015 

Volati AB -3,77 -4,25 -4,95 2015 

Waystream Holding AB -0,45 -31,82 -47,73 2015 

 

 



 
 

 

Bilaga 3. T-test underprissättning och avkastning i förhållande till 

teckningskurs, Nasdaq OMX Stockholm 
 

1 handelsdag     

  Stängningskurs 1 dag Teckningskurs 

Medelvärde 60,75147059 54,75 

Varians 577,4588614 386,4128788 

t-kvot 4,268295725   

P(T<=t) ensidig 7,80815E-05   

t-kritisk ensidig (95%) 1,692360309   

t-kritisk ensidig (99%) 2,4447942   

      

21 handelsdagar     

  Stängningskurs 21 dagar Teckningskurs 

Medelvärde 62,63970588 54,75 

Varians 677,5840575 386,4128788 

t-kvot 4,187697672   

P(T<=t) ensidig 9,84464E-05   

t-kritisk ensidig (95%) 1,692360309   

t-kritisk ensidig (99%) 2,4447942   



 
 

 

      

252 handelsdagar     

  Stängningskurs 252 handelsdagar Teckningskurs 

Medelvärde 77,93382353 54,75 

Varians 2392,483139 386,4128788 

t-kvot 3,949107292   

P(T<=t) ensidig 0,00019433   

t-kritisk ensidig (95%) 1,692360309   

t-kritisk ensidig (99%) 2,4447942   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Bilaga 4. T-test underprissättning och avkastning i förhållande till 

teckningskurs, First North 
  

1 handelsdag     

  Stängningskurs dag 1 Teckningskurs 

Medelvärde 57,34054795 55,35328767 

Varians 17928,32767 16205,81382 

t-kvot 1,568377872   

P(T<=t) ensidig 0,060588845   

t-kritisk ensidig (95%) 1,666293696   

t-kritisk ensidig (99%) 2,379262129   

      

21 handelsdagar     

  Stängningskurs 21 dagar Teckningskurs 

Medelvärde 57,7369863 55,35328767 

Varians 17896,50799 16205,81382 

t-kvot 1,362066807   

P(T<=t) ensidig 0,088711527   

t-kritisk ensidig (95%) 1,666293696   

t-kritisk ensidig (99%) 2,379262129   

      



 
 

 

252 handelsdagar     

  Stängningskurs 252 dagar Teckningskurs 

Medelvärde 53,41452055 55,35328767 

Varians 7689,060895 16205,81382 

t-kvot -0,307218033   

P(T<=t) ensidig 0,37978213   

t-kritisk ensidig (95%) 1,666293696   

t-kritisk ensidig (99%) 2,379262129 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Bilaga 5. T-test underprissättning och avkastning i förhållande till 

teckningskurs, Nasdaq OMX Stockholm + First North 
  

1 handelsdag     

  Stängningskurs 1 dag Teckningskurs 

Medelvärde 58,42439252 55,16158879 

Varians 12360,05292 11128,10059 

t-kvot 3,308562713   

P(T<=t) ensidig 0,00064079   

t-kritisk ensidig (95%) 1,659356034   

t-kritisk ensidig (99%) 2,362042561   

     

21 handelsdagar     

  Stängningskurs 21 dagar Teckningskurs 

Medelvärde 59,29485981 55,16158879 

Varians 12372,32462 11128,10059 

t-kvot 3,053376977   

P(T<=t) ensidig 0,001430613   

t-kritisk ensidig (95%) 1,659356034   

t-kritisk ensidig (99%) 2,362042561   



 
 

 

     

252 handelsdagar     

  Stängningskurs 252 dagar Variabel 2 

Medelvärde 61,20570093 55,16158879 

Varians 6099,149366 11128,10059 

t-kvot 1,256043477   

P(T<=t) ensidig 0,105930784   

t-kritisk ensidig (95%) 1,659356034   

t-kritisk ensidig (99%) 

 

 

 

 

 

2,362042561 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Bilaga 6. Avkastning Nasdaq OMX Stockholm (IPOs) och Nasdaq 

OMXSPI (Index) 
 

Bolag Index 21 

dagar (%) 

IPOs 21 

dagar (%) 

Index 252 

dagar (%) 

IPOs 252 

dagar (%) 

År 

FinnvedenBulten AB -7,76 -8,37 -15,46 -12,24 2011 

Karolinska development 

AB  

2,44 -10,00 -9,94 -45,50 2011 

Moberg Pharma AB  -7,14 -21,60 -13,33 -0,70 2011 

Platzer  2,03 -3,23 12,39 18,28 2013 

Bactiguard Holding AB -0,43 -15,87 16,50 -65,08 2014 

Besqab AB -0,83 -1,48 13,55 34,32 2014 

Bufab Holding AB -1,06 13,27 26,03 4,59 2014 

Com Hem AB -0,12 -2,68 16,51 17,23 2014 

Gränges AB 10,04 5,06 16,92 21,84 2014 

Hemfosa Fastigheter AB 0,68 9,49 24,51 97,95 2014 

Inwido AB -2,06 -10,08 6,69 33,72 2014 

Lifco AB 1,63 6,50 10,98 80,08 2014 

NP3 Fastigheter AB 1,49 10,95 8,31 20,71 2014 

Recipharm AB -0,98 5,83 25,81 114,58 2014 

Scandi Standard AB 0,76 -3,19 14,78 6,91 2014 

Thule Group AB 1,13 14,74 3,20 41,67 2014 



 
 

 

Alimak Group AB 4,71 3,64 -9,96 22,22 2015 

Attendo AB -7,11 -1,07 -1,42 5,71 2015 

Bravida AB 3,82 88,00 6,45 120,00 2015 

Camurus AB -9,09 9,47 -0,15 75,76 2015 

Capio AB 3,94 17,33 -6,73 -6,00 2015 

CLX Communications AB 5,74 13,49 6,49 30,23 2015 

Collector AB -0,85 1,05 -9,92 9,47 2015 

Coor Service Management 

Group AB 

3,78 -5,01 -12,09 -10,71 2015 

Dometic Group AB -3,23 -2,35 0,94 15,07 2015 

Dustin Group AB 1,99 12,87 -13,88 16,18 2015 

Eltel AB 3,31 1,42 -15,33 94,58 2015 

Hoist Finance AB 3,13 17,50 -13,03 9,50 2015 

Nobina AB 6,22 17,01 -6,97 -4,12 2015 

Nordax Bank AB 4,71 -1,73 -9,96 -18,77 2015 

Pandox Holding AB 6,22 5,62 -6,97 30,31 2015 

Scandic Hotels Group AB -10,00 -1,18 -2,64 13,33 2015 

Tobii Technology AB -2,05 15,53 -12,17 72,35 2015 

Troax Group AB 0,04 16,81 -10,28 25,86 2015 

Medelvärde 0,44 5,82 1,17 25,57  



 
 

 

Bilaga 7. Avkastning First North (IPOs) och First North All-shares (Index) 
 

Bolag Avkastning 1 

dag 

Avkastning 21 

dagar 

Avkastning 252 

dagar 

År 

Kancera AB -0,71 -20,71 -54,29 2011 

Mackmyra Svensk Whisky AB -13,1 -18,45 -39,58 2011 

ZetaDisplay AB 0,5 0 -59,5 2011 

AVTECH Sweden AB 16,67 1,67 -16,67 2012 

Sportamore -32,35 -23,82 10,59 2012 

Ferronordic Machines AB 5,4 4,8 -42 2013 

Immunicum AB 6,25 9,38 102,5 2013 

Kentima Holding AB 6,15 -16,92 -41,69 2013 

Mindmancer AB 72,72 60 -26,82 2013 

NC Lahega 13,33 -21,67 23,33 2013 

Nexam Holding AB -67,56 -72,22 -1,33 2013 

Absolent Group AB 15,73 108,06 129,84 2014 

Advenica AB -19,74 -51,32 35,53 2014 

Akelius Residential AB 12,67 16,33 3 2014 

Arcoma AB -1,44 -24,82 -53,96 2014 

Bayn Europe AB -0,42 -16,67 -62 2014 

BIMobject AB 114,67 182,67 77,33 2014 



 
 

 

Byggmästare Anders J Ahlström 

AB 

-9,38 -7,81 18,36 2014 

Christian Berner Tech Trade 

AB 

-7,27 -9,09 12,27 2014 

Clavister Holding AB 13,53 -10,59 48,24 2014 

D. Carnegie & co AB 15,38 24,1 51,92 2014 

DDM Holding AG 0 8 -50 2014 

GWS Production AB -22,22 -29,17 111,11 2014 

Hanza AB -6,9 -16,9 -62,07 2014 

Heliospectra AB 1,88 7,5 21,88 2014 

Lidds AB -8,33 -19,67 -24,17 2014 

Nexstim OY -32,91 -33,49 -30,57 2014 

Niccocino Holding AB 22,5 95,5 -25 2014 

Papilly AB -58,52 -73,33 -33,19 2014 

Powercell Sweden AB -25 -29,65 288,37 2014 

ScandiDos AB 12,41 -5,86 -56,55 2014 

Scandinavian Enviro Systems 

AB 

-8,5 -29,5 -90,2 2014 

Sprint Bioscience AB 6,67 -10,67 166,67 2014 

Tobin Properties AB 5,48 7,62 0,95 2014 

VA Automotive i Hässleholm 

AB 

-13,85 -24,62 -47,08 2014 

Verisec AB 5,95 0,24 85,12 2014 



 
 

 

A City Media AB -18,97 -33,62 81,9 2015 

A group of Retail Assets 

Sweden AB 

3,16 -1,32 -7,63 2015 

Bonäsudden Holding AB 1,5 -0,25 15 2015 

Cantargia AB 18,42 44,74 27,63 2015 

Capacent Holding AB 24,07 29,63 90,74 2015 

Corline Systems AB 46,43 37,14 17,14 2015 

Footway Group AB (pref) 1 0 1,75 2015 

Gaming Corps AB 93,1 157,93 -61,1 2015 

Genova Property Group AB 

(pref) 

7,25 8 12 2015 

Heimstaden AB (pref) -5,16 -7,81 14,06 2015 

Hövding Sverige AB 16,11 6,67 13,33 2015 

Immunovia AB 60,54 86,49 343,24 2015 

Inission AB 2 -1 62 2015 

Intuitive Aerial AB 26,51 -4,19 -32,09 2015 

Ivisys AB 2,14 -6,43 24,29 2015 

K2A Knaust & Andersson 

fastigheter AB (pref) 

8,8 9,4 -2,8 2015 

Kontigo Care AB -22,11 -7,37 -63,89 2015 

Magnolia Bostad AB -0,79 -5,53 144,74 2015 

Maxkompetens Sverige AB -15,33 -14 -54 2015 



 
 

 

Minesto AB 30,36 66,96 33,93 2015 

NattoPharma ASA -2,2 -23,9 -57,25 2015 

Nilsson Special Vehicles AB -13 -21,67 31 2015 

Nilörngruppen AB -3,2 -6,6 -14,4 2015 

Nuevolution AB -24 -31,43 -15,14 2015 

OrganoClick AB 5,15 0,74 -12,5 2015 

Pegroco Invest AB (pref) 2 2 0,25 2015 

Photocat A/S 9,31 -6,9 -41,72 2015 

Savo-Solar Oy -3,56 -18,36 -70,41 2015 

SciBase AB -4,8 -15 -55,2 2015 

Sdiptech AB (pref) 3,75 0 -12 2015 

Spiffx AB -29,39 -46,09 5,22 2015 

Stillfront Group AB 78,21 103,21 71,79 2015 

TC TECH Sweden AB 94,12 316,47 385,88 2015 

The Lexington Company AB 50,63 38,75 4 2015 

Vicore Pharma Holding AB 18,33 7,5 216,67 2015 

Volati AB -3,77 -4,25 -4,95 2015 

Waystream Holding AB -0,45 -31,82 -47,73 2015 

 

 

  



 
 

 

Bilaga 8. Indexjusterad avkastning, Nasdaq OMX Stockholm 
 

21 handelsdagar   

 IPOs index 

Medelvärde 0,058162612 0,004430732 

Varians 0,031091446 0,002127565 

t-kvot 1,863035239  

P(T<=t) tvåsidig 0,071378478  

t-kritisk tvåsidig (95%) 2,034515297  

t-kritisk tvåsidig (99%) 2,733276642  

   

252 handelsdagar   

 IPOs Index 

Medelvärde 0,255689649 0,011708532 

Varians 0,174945772 0,016891494 

t-kvot 3,522424774  

P(T<=t) tvåsidig 0,001274938  

t-kritisk tvåsidig (95%) 2,034515297  

t-kritisk tvåsidig (99%) 2,733276642  

 

 



 
 

 

Bilaga 9. Indexjusterad avkastning, First North 
 

 

21 handelsdagar   

 IPOs Index 

Medelvärde -0,015040204 0,011116402 

Varians 0,058411089 0,001065055 

t-kvot -0,949317472  

P(T<=t) tvåsidig 0,345634827  

t-kritisk tvåsidig (95%) 1,993463567  

t-kritisk tvåsidig (99%) 2,645851913  

   

252 handelsdagar   

 IPOs Index 

Medelvärde 0,146738959 0,210764236 

Varians 0,711539727 0,017864008 

t-kvot -0,668616847  

P(T<=t) tvåsidig 0,505877968  

t-kritisk tvåsidig (95%) 1,993463567  

t-kritisk tvåsidig (99%) 2,645851913  

 


