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Abstract 
 
Risk-free profit sounds appealing. The opportunity to arbitrage exists. Investments in 
underpriced IPO:s can generate profit, but for whom? 
 
Previous studies have shown that underpricing is a common phenomenon. This study 
intends to investigate whether underpricing and the arbitrage opportunity exists on 
Aktietorget which is a smaller venue. We also intend to clarify if pricing can affect 
the ownership structure after the introduction. We have examined this problem with 
an initial focus, but even a year after each introduction. 
 
Our study is based on 73 IPO:s between 2007 and 2012 on Aktietorget. Through our 
analysis we found that underpricing and arbitrage existed during this time period. 
The study also shows no relationship between the IPO introductory price and 
institutional ownership after the introduction. 
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Sammanfattning 
 
Riskfria vinster låter lockande. Det gäller bara att hitta dem, för möjligheten till 
arbitrage existerar. Att handla börsintroduktioner till underpris kan generera vinst, 
men för vem? 
 
Tidigare studier visar att underprissättning av börsintroduktioner genererar en positiv 
initial avkastning för investerare som handlar börsintroduktioner på stora marknader 
som till exempel NASDAQ OMX Stockholm. Finns även samma 
arbitragemöjligheter på en mindre svensk handelsplats som Aktietorget?  
 
Syftet med denna studie är att undersöka om det finns möjlighet till arbitrage vid 
investering i samband med börsintroduktioner på en mindre handelsplats som 
Aktietorget. Vi har undersökt om prissättningen har någon inverkan på 
ägarstrukturen efter introduktionen. Studien innefattar 73 nyintroduktioner som 
genomförts på aktietorget mellan 2007 och 2012. Studien har genomförts med ett 
deduktivt förhållningsätt då vi behandlar tidigare teorier och modeller. Studien 
behandlar information om prissättning, initial avkastning, ägarstruktur, börsvärde och 
långsiktig avkastning för 73 bolag börsnoterade på Aktietorget under perioden 2007-
2012. 
 
Ritter (1998) har visat att underprissättning är ett vanlig förekommande fenomen när 
det kommer till börsintroduktioner. Detta fenomen öppnar upp för 
arbitragemöjligheter för såväl privata investerare som institutioner. Underprissättning 
ses därför som något negativt utifrån företagets perspektiv då detta innebär att 
mindre kapital tillfaller verksamheten på bekostnad av de tidigare ägarna. Det 
uppstår då en välfärdsöverföring från de tidigare ägarna till de nya. Gompers och 
Metrick (2001) konstaterar bland annat i deras studie att prissättningen kan vara ett 
verktyg för att påverka hur ägarstrukturen i det börsnoterade företaget kommer att se 
ut efter introduktionen. 
 
Detta har gett upphov till studiens frågeställning. Finns det en arbitragemöjlighet vid 
investering av börsintroduktioner på Aktietorget som kan leda till vinst på kort sikt, 
och har prissättningen någon inverkan på ägarstrukturen? 
 
Vår studie har precis som tidigare studier, framförallt på stora handelsplatser som 
NASDAQ OMX Stockholm, visat att underprissättning existerar och det finns 
arbitragemöjligheter vid investering av börsintroduktioner, så länge man köper före 
introduktion och säljer vid stängning första handelsdag på börsen. Introduktionspriset 
tycks dock inte ha någon inverkan på ägarstrukturen efter introduktionen, på 
Aktietorget. Studien visar även att investeringar i börsintroduktioner på ett års sikt i 
genomsnitt har minskat det investerade kapitalet. 
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1. Inledning  
 
En börsintroduktion innebär att ett företags ägarandelar för första gången når den 
publika aktiemarknaden. Tidigare studier från flera olika länder, bland annat USA, 
Japan och Australien, visar entydigt att fenomenet underprissättning av 
nyintroduktioner är vanligt förekommande. Ritter (1998) betraktar fenomenet som en 
norm utifrån den utsträckning det sker i. 
 
Ritter (1998) konstaterar i sin studie där ett 30-tal länder ingår att nästan 39 procent 
av börsintroduktionerna introduceras med ett underpris. Även på den svenska 
marknaden visar Abrahamson (2014) att underprissättning sker och ser ut enligt 
följande. 68 procent introduceras med ett underpris på NASDAQ OMX Stockholm, 
54 procent på First North och 55 procent på Aktietorget. Detta ger en bild av 
omfattningen av underprissättning som fenomen, vilket innebär att alla 
börsmarknader i någon mån kan medge en kortsiktig arbitragemöjlighet för 
investerare, alltså en riskfri vinst. Studier av bland annat Gompers och Metrick 
(2001); Ritter (1998) påvisar att prissättning av företagets aktier vid en 
börsintroduktion kan användas som verktyg för att påverka ägarstrukturen. Gompers 
och Metrick (2001) belyser att ett högt introduktionspris ofta lockar institutionella 
ägare jämfört med ett lågt pris som attraherar privata investerare. 
 
Tidigare svenska studier inom området har främst haft ett fokus på 
börsintroduktioner vid Stockholmsbörsen (OMX). Vi kommer därför i denna studie 
att undersöka börsintroduktioner på Aktietorget, som är en mindre handelsplats samt 
inte är lika undersökt inom området. Vi undersöker om det finns några skillnader 
börsintroduktionerna emellan beträffande den initiala avkastningen, alltså skillnaden 
mellan introduktionspris och stängningskurs på introduktionsdagen, samt hur 
avkastningen utvecklas under det första året. Vi studerar alla börsnoteringar under 
tidsperioden 2007-2012 på Aktietorget. 
 
1.1 Börsintroduktion 
 
En börsintroduktion beskrivs av Ritter (1998) som ett skede då ett företag för första 
gången publiceras på den likvida offentliga aktiemarknaden. De företag som startas 
söker sig i ett tidigt skede vanligtvis till en liten grupp investerare för att få tillgång 
till kapital, i utbyte mot ägarandelar i företaget. Ägarandelarna kan bara säljas mellan 
investerarna inom bolaget, alternativt till nya investerare, eftersom företaget inte är 
ett publikt aktiebolag och då finns ingen marknad för aktiehandel. Om företaget vid 
ett senare skede behöver mer kapital, alternativt vill sprida ägandet, kan ägarna välja 
att börsnotera aktiebolaget. 
 
De Ridder (1986) konstaterar att en börsnotering av ett aktiebolag görs genom en 
försäljning av företagets ägarandelar till den så kallade primära marknaden i form av 
ett riskkapitalbolag eller bank. Då får företaget in kapital i utbyte mot de sålda 
ägarandelarna i företaget. I nästa skede på den så kallade sekundära marknaden säljs 
aktierna på den publika aktiemarknaden där alla får tillgång till att köpa aktien. Här 
får inte företaget in något direkt kapital. 
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1.2 Underprissättning 
 
Ritter (1998) beskriver i sin studie att när en aktie initialt introduceras på den 
offentliga aktiemarknaden görs detta med ett pris som det tecknade företaget och en 
mellanhand, som ett riskkapitalbolag eller finansbank gemensamt kommit fram till. 
Eftersom att det inte finns något sätt att i förväg avgöra efterfrågan på aktien så får 
dessa aktörer gemensamt bedöma ett rimligt pris för att försöka styra efterfrågan. 
Utifrån detta finns det tre möjliga scenarion. Aktien kan bli överprissatt, vilket 
innebär att introduktionspriset för aktien var högre än vad marknaden efterfrågade 
och därför genererar aktien en negativ initial avkastning. Aktien kan bli 
normalprissatt vilket innebär att introduktionspriset matchade efterfrågan på 
marknaden och prisförändringen är obefintlig initialt. Slutligen kan aktien även bli 
underprissatt vilket kommer att vara vårt fokus i denna studie. En underprissatt aktie 
innebär enligt Ritter (1998) att introduktionspriset för aktien var lägre än vad 
marknaden var villig att betala. Detta genererar en positiv initial avkastning och 
investerarna gör en kortsiktig vinst på investeringen. Tidigare studier om 
underprissättning visar att det är ett vanligt förekommande fenomen vid 
börsintroduktioner. Ritter (1998); Loughran och Ritter (2004) beskriver ett antal 
olika teorier som kommer att behandlas i studien. Dessa teorier försöker förklara 
varför företag väljer att underprissätta aktien vid en introduktion. Ritter (1998) menar 
dock att dessa studier bygger på extrema antaganden som gör det svårt att förankra 
teorin i praktiken. 
 
1.3 Aktietorget 
 
Aktietorget (2014) beskriver sig som en handelsplattform som driver 
värdepappershandel under Finansinspektionens tillsyn. Marknadsplatsen grundades 
1998 och är en marknadsplats för bland annat aktier. Precis som för andra 
handelsplattformer så som Stockholmsbörsen eller First North så är syftet med 
Aktietorget som verksamhet att ge hjälp till att anskaffa kapital åt företag som väljer 
att börsnotera sig. Detta kapital anskaffas genom att investerare går in med kapital i 
bolaget och skapar handel med företagets aktier på marknadsplatsen. Alla bolag som 
uppfyller de anslutningskrav som finns får möjlighet att notera sig på den publika 
marknaden som Aktietorget erbjuder. Handeln är tillgänglig för samtliga banker, 
institutioner och fonder som är anslutna till NADAQ OMX Stockholm och all handel 
på Aktietorget sker via samma elektroniska handelssystem som NASDAQ OMX 
Stockholm. Utöver de grundläggande krav som Finansinspektionen kräver från alla 
handelsplatser som bland annat innefattar, redovisning av finansiell information så 
som årsredovisningar samt kurspåverkande information. Aktietorget har även 
följande krav för att en börsnotering ska kunna genomföras. 

• Företaget måste ha minst 200 aktieägare med ett innehav på minst 0,1 
prisbasbelopp vardera vilket motsvarar cirka 4 400 kronor. 

• Minst en tiondel av kapitalet och rösterna måste vara i allmän ägo. Dock 
måste aktier till ett värde av minst två miljoner kronor vara emitterade. 

Dessa krav kan jämföras med det First North kräver för att ett bolag ska få listas. De 
skriver till exempel att de kräver att en viss mängd publika investerare måste ha ett 
innehav på minst 0,1 prisbasbelopp men att denna mängd är flytande så länge du 
uppfyller krav för jämvikt. Utöver detta måste även här minst en tiondel av kapitalet 
ägas om den publika marknaden. 



	   3	  

1.4 Problematisering 
 
Underprissättning ses ur ett företagsperspektiv som någonting negativt ur den 
aspekten att man får in mindre kapital i bolaget. Det sker en välfärdsöverföring från 
de gamla till de nya ägarna genom att ursprungsägarna ej får betalt fullt ut för värdet 
av sina ägarandelar. Enligt tidigare studier sker underprissättning ofta vid 
börsintroduktioner, trots att företaget får in mindre kapital. Studierna visar även att 
underprissättning genererar vinst ur ett aktieägarperspektiv på kort sikt, vilket skapar 
ett intresse för aktien vilket i sin tur genererar att köptrycket ökar för nya investerare 
och därför ger möjlighet till vinst ur ett investerarperspektiv. Ritter (1998) hävdar i 
sin undersökning att underprissättning är vanligt förekommande och att 
underprissättning av börsintroduktioner genererar en positiv initial avkastning. Detta 
gör fenomenet underprissättning till en vinstmöjlighet för investerare och det är 
därför mycket intressant att studera utifrån ett investerarperspektiv. Ritter (1998) 
visar även att det finns en form av arbitragemöjlighet genom att investera i 
underprissatta börsintroduktioner på större marknader. Därför har detta lett till att vi 
väljer att testa våra hypoteser om arbitragemöjlighet på börsintroduktionerna på 
Aktietorget som är en liten handelsplats. Vi kommer även att undersöka det Gompers 
och Metrick (2001) tar upp i sin studie om att prissättningen av en börsintroduktion 
påverkar andelen institutionellt ägande.  
 
1.5 Problemformulering 
 
Studiens problemformulering lyder som följer och kommer att besvaras ur ett 
investerarperspektiv: 
 
Finns det en arbitragemöjlighet vid investering av börsintroduktioner på Aktietorget 
som kan leda till vinst på kort sikt, och har prissättningen någon inverkan på 
ägarstrukturen? 
 
Utifrån problemformuleringen testar vi två hypoteser: 
 
Hypotes 1: 
Det finns möjlighet till arbitrage vid investering av börsintroduktioner på 
Aktietorget. 
 
Hypotes 2: 
Det finns ett samband mellan introduktionspris och andelen institutionellt ägande vid 
börsintroduktioner på Aktietorget. 
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1.6 Syfte 
 
Syftet med denna studie är att studera börsintroduktioner på Aktietorget mellan 
2007-2012. Vi avser att studera börsintroduktionerna initialt för att ta reda på om det 
finns någon form av arbitragemöjlighet. Vi avser därför att undersöka prissättningen 
av börsintroduktionerna, den initiala avkastningen för börsintroduktionerna samt hur 
det kan leda till vinstmöjlighet för investerare. Vi avser även att bringa klarhet i om 
prissättningen har någon inverkan på hur ägarstrukturen efter introduktion. 
 
1.7 Intressenter 
 
Vår studie utgår från ett investerarperspektiv och den primära intressentgruppen är 
institutioner, företag, fonder samt privatinvesterare eftersom denna studie kommer att 
svara på hur underprissättningen har varit vid börsintroduktioner på Aktietorget 
2007-2012. 
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2. Tillvägagångssätt  
 
För att testa vår hypotes och svara på problemformuleringen kommer vi arbeta 
utifrån en, enligt Bryman och Bell (2005), deduktiv forskningsmetod då vi kommer 
att behandla och besvara vårt resultat utifrån tidigare forskning och teorier inom 
området. Vi utför denna kvantitativa undersökning genom att använda oss av en 
tvärsnittsdesign. Vi kommer att samla in numerisk sekundärdata genom 
introduktionskurs samt stängningskurs för respektive börsintroduktion. Då får vi 
fram den initiala avkastningen för introduktionen samt vilken prissättning som råder. 
 
Vi kommer studera alla börsintroduktioner som uppfyller kriterierna för att vara en 
börsintroduktion enligt Ritter (1998) mellan år 2007 och 2012. Detta betyder att 
listbyten och namnbyten, då aktier byter handelsplats inte kommer finnas med i 
studien. Aktien får alltså inte ha handlats vid ett tidigare tillfälle. Detta för att få en 
rättvisande och konsekvent bild av underprissättningen. 
 
Prissättningen samt den initiala avkastningen är en av de viktigaste faktorerna för vår 
undersökning. Inledningsvis kommer prissättningen och den initiala avkastningen 
räknas ut. Nedanstående formler är beprövade och hämtade från Ritter (1998). 
Genom dessa formler får vi fram hur varje börsintroduktion är prissatt samt vilken 
initial avkastning som erhölls för varje börsintroduktionen vid den första 
handelsdagen.  
 
Formel 1:  
Uträkning av initial avkastning och prissättning: 

Stängningskurs – Introduktionspris = Initial avkastning och prissättning i kronor 
 

Efter att ha fått fram prissättningen för samtliga börsintroduktioner så kommer 
mängden underprissättning att räknas ut procentuellt genom formel 2. 
 
Formel 2:  
Uträkning av procentuell mängd av underprissättning: 

Antal underprissatta börsintroduktioner 
Totalt antal börsintroduktioner 

 

Efter att ha fått fram den procentuella mängden underprissättning så kommer den 
procentuella initiala avkastningen för respektive börsintroduktion att räknas ut 
genom formel 3. 
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Formel 3:  
Uträkning av procentuell initial avkastning: 

Stängningskurs - Introduktionspris 

Introduktionspris 
 

Den genomsnittliga initiala avkastningen för alla börsintroduktioner beräknas genom 
formel 4. 
 
Formel 4: 
Uträkning av genomsnittlig initial avkastning: 

Summan av alla introduktioners initiala avkastning(%) 
(Antal introduktioner – 1) 

 

Efter att ha sammanställt informationen har ett t-test att utförts där 
börsintroduktionerna delas in i fyra grupper efter introduktionspris. Grupperna med 
högst respektive lägst introduktionspris används och testas mot andelen institutionellt 
ägande för att testa eventuell signifikant skillnad i ägande beroende på prisgrupp. 
Avslutningsvis för empiridelen kommer en regressionsanalys att genomföras och 
redovisas där samband mellan andelen institutionellt ägande vid introduktion står 
som beroende variabel av börsintroduktionernas marknadsvärde vid introduktion. 
 
2.1 Insamlad data 
 
Dagskurser och introduktionskurser har sammanställts från Aktietorgets hemsida. 
Information har hämtats från prospekt och årsredovisningar för respektive företag för 
att få information om företagens marknadsvärden samt om de varit listade på andra 
handelsplatser tidigare. I sådant fall behandlas de som bortfall eftersom de ej uppfyllt 
kriterierna för att vara en börsintroduktion. Studien behandlar 16 variabler för 
respektive observation och innehåller totalt 73 observationer. Vi har använt oss av 
Avanza som är en finansbank och en handelsplats för värdepapper. Men då Avanzas 
aktiekurser inte var överensstämmande med Aktietorgets har vi valt att bara använda 
oss primärt av Aktietorget i vår studie och endast använt informationen från Avanza 
som komplettering. För att kontrollera vilka företag som har börsintroducerats när 
och var, har vi använt oss av Skatteverkets företagsinformation. 
 
Studien innehåller ägardata för respektive företag, hämtad från Euroclear Sweden, 
genom Abrahamsson (2014). Ägardata visar andelen institutionellt ägande och privat 
ägande för respektive nyintroducerat företag. Informationen kommer att jämföras 
mellan aktierna både initialt samt kvartalsvis för det första året efter introduktion. 
Denna information kommer att kombineras med pris och avkastning för aktierna för 
att på så vis undersöka om samband finns. Vi kommer att analysera detta genom att 
ta reda på hur många börsintroduktioner som är underprissatta samt hur stor 
underprissättning som råder. Vi kommer att undersöka samband mellan institutionellt 
ägande och marknadsvärde, genom att i en regressionsanalys testa hypotesen om att 
prissättningen kan påverka ägarstrukturen som bland annat Gompers och Metrick 
(2001) påvisar i sin studie. 
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2.2 Urval 
 
Vår studie innefattar samtliga börsintroduktioner som genomförts på Aktietorget 
mellan tidsperioden 2007-2012. För att ingå i studien skall följande villkor uppfyllas.  
 

• Det skall vara en börsintroduktion och inte en förflyttning från annan 
handelsplats, då detta medför att marknaden redan har prissatt aktien. 

• Aktien får ej ha handlats offentligt tidigare på någon handelsplats. 
• Företaget som introduceras måste vara noterad på Aktietorget minst ett år 

efter introduktionen. 
• Måste ha noterats mellan 2007-01-01 och 2012-12-31. 

 

Sammanlagt under den valda tidsperioden har 135 företag introducerats på 
Aktietorget varav 73 företag som omfattas av de ovanstående kriterierna. Från dessa 
företag har vi samlat in information om aktiekurser vid sex tillfällen per företag. 
Introduktionspris, stängningskurs för introduktionsdagen, aktiekurs kvartal ett, 
kvartal två, kvartal tre och kvartal fyra. Denna information ger en bild av den initiala 
avkastningen, samt avkastningen under det första året för nyintroduktioner. 
Informationen kommer inte att ge en helt sanningsenlig bild av hur företag prissätts 
och utvecklas på mindre marknader, men kan ge en fingervisning om vilka 
förväntningar marknaden har. Till exempel påvisar Eliasson, Olsson och Sandell 
(2014) i sin studie att underprissättning existerade på Aktietorget och att den 
genomsnittliga initiala avkastningen var 20,98 procent mellan år 2009 till 2013 där 
44 börsintroduktioner studerats. 
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3. Teoretisk referensram 
 
3.1 Börsintroduktion 
 
En börsnotering av ett aktiebolag görs genom en försäljning av företagets 
ägarandelar till den så kallade primära marknaden. Detta utförs i samarbete med till 
en investmentbank. De Ridder (1986) konstaterar att i detta skede får företaget in 
kapital i utbyte mot de sålda ägarandelarna i företaget. Jenkinson och Ljungqvist 
(2001) visar att det är på den primära marknaden som kapital genereras till företaget. 
Den sekundära marknaden är där aktierna handlas på den publika aktiemarknaden 
där alla får tillgång att köpa aktien. På den sekundära marknaden får inte företaget in 
något direkt kapital för de handlade aktierna. Endast riskkapitalbolaget eller banken 
gör en vinst här eftersom att det nu är dem som säljer aktierna menar De Ridder 
(1986). Samtidigt menar Jenkinsson och Ljungqvist (2001) att företaget ändå 
påverkas av handel på den sekundära marknaden i och med att aktievärdet på den 
sekundära marknaden ska vara en avspegling av företagets marknadsvärde. 
 
Ritter och Welch (2002) påvisar i sin artikel att behovet och tillgången av kapital ofta 
är anledningen till börsnotering av ett företag. Andra faktorer belyses även av bland 
annat Bancell och Mittoo (2007); Jenkinson och Ljungqvist (2001) som konstaterar 
att en mer öppen marknadsplats samt ökat antal intressenter är en drivande kraft för 
att genomföra en börsnotering. Detta beror på att företaget genom en publik 
börsnotering får möjligheten att agera på en större marknad än tidigare vilket skapar 
fler möjligheter till att på sikt generera mer kapital eller intressenter. 
 
Ritter (1998) konstaterar att underprissättning vid börsintroduktion är något som 
finns i alla länder som har en aktiemarknad, men hur stor underprissättningen är 
varierar. Den genomsnittliga initiala avkastningen i Sverige beskriver Rydqvist 
(1995) som genomförde en studie där 251 företag mellan 1990-1994. Studien visade 
en initial avkastning för börsintroduktioner på 34,1 procent. Ritter (1998) har i en 
studie summerat den initiala avkastningen för 33 länder där den genomsnittliga 
initiala avkastningen för alla marknader är 14 procent. På den amerikanska 
marknaden är det bara en börsintroduktion på elva som har en negativ initial 
avkastning på sin första handelsdag samt bara en på sex som stänger på utropspriset. 
 
3.2 Prissättning 
 
Hur en tillgång som inte tidigare funnits på marknaden prissätts är en relevant fråga 
och det är inte alltid lätt att svar på då det är marknaden som skall styra 
prissättningen. Randolph (1989) förklarar att när ett företag skall bli publikt så måste 
de ge ut ett prospekt där de beskriver vilka operationer som genomförts samt vilka 
framtida investeringar de planerar att genomföra, vilket kan vara känsligt då 
eventuella konkurrenter har möjlighet att ta del av informationen. De måste även 
redovisa mer omfattande finansiell information om företaget då privata företag möter 
begränsade upplysningskrav i jämförelse med ett noteraderat bolag. Det är då 
naturligt att marknaden och investerare har mindre mängd tillgänglig data att 
prissätta företaget med. Ett vanlig antagande är att stora etablerade revisionsfirmor 
prissätter företaget bättre än mindre firmor och därmed sänker den initiala 
avkastningen. Studien av Randolph (1989) visar att det finns en omvänd relation 
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mellan revisorns rykte och den initiala avkastningen på en börsintroduktion. 
Eftersom de existerande ägarna får stå för den förlust som underprissättning ger 
upphov till så vill ägarna minska underprissättningen. Samtidigt tar olika 
investmentbanker olika mycket betalt för arbetet de utför, vilket medför att det kan 
bli billigare att sälja med en viss underprissättning gentemot att man genomför en 
gedigen värdering. Randolph (1989) menar att investmentbanken med ett bra rykte 
kommer att ta mer betalt för att värdera och marknadsföra bolaget än de som har ett 
sämre rykte. Det kan då uppstå ett val mellan en högre kostnad till den väl kända 
investmentbanken eller en större underprissättning hos den mindre kända. Randolphs 
studie visar sig ha stöd för att investmentbanken som har bra rykte står i direkt 
relation till en lägre underprissättning av en börsintroduktion. 
 
Ritter (1998) tar upp i sin studie att små företag som introduceras är utsatta för 
snabba svängningar i värderingen. Det är svårt att prissätta en nyintroduktion även i 
stabila marknadsförhållanden samt att individer med insyn i verksamheten sitter på 
mer information än de utan insyn i verksamheten. För att försöka lösa detta problem 
insisterar marknadsaktörer och tillsynsmyndigheter på att väsentlig information 
måste lämnas ut. Det finns olika mönster associerade med en börsintroduktion enligt 
Ritter (1998). Förstagångs introduktioner underprissätts, omfattande 
underprissättning samt underprestation på lång sikt vilket gör underprissättningen 
ännu mer diffus. Marknadspriset för en ny introducerad aktie bestäms enligt Ritter 
(1998) till största del av marknadsvillkor, företagets operativa prestationer samt 
antalet analytiker som följer bolaget och har påverkan på antalet potentiella köpare 
för den nyintroducerade aktien. Ritter (1998) tar upp att på den amerikanska 
marknaden finns det två sätt ett bolag kan välja att sälja ut sina aktier på. Det första 
är ett så kallat fast åtagandekontrakt eller bästa ansträngningskontrakt. Ett fast 
åtagandekontrakt innebär att banken tillsammans med företaget genomför en 
marknadsföringskampanj för att samla in information om investerarnas vilja att 
investera i aktien. Ett slutgiltigt prospekt skickas sedan ut som U.S Security and 
exchange commission måste godkänna, de är motsvarigheten till den svenska 
Finansinspektionen. Om prospektet godkänns blir börsintroduktionen publik. Bästa 
ansträngningskontrakt handlar istället om att investmentbanken och bolaget som ska 
introduceras tillsammans kommer överens om ett pris samt hur många av aktier 
bolaget kommer att säljas till den öppna marknaden. När detta är fastställt får 
investmentbanken en förutbestämd tid på sig att sälja dessa aktier, den vanligaste 
tiden för detta är 90 dagar. Om investmentbanken inte lyckas med att sälja alla aktier 
kommer processen att avbrytas och alla investerare som deltagit i 
introduktionsförsöket kommer får det investerade kapitalet tillbaka. Detta medför att 
bolaget inte få in något nytt kapital. Denna sortens börsintroduktion används mer 
frekvent i introduktioner av mindre bolag. 
 
Enligt Draho (2004) finns det tre olika sätt som ett bolag kan prissättas utifrån. Det 
första är book-building, där priset fastställs inom ett förutbestämt intervall. 
Investerare får inom detta intervall lägga ett bud som de anser är det rätta. När detta 
är gjort kommer investmentbanken att förmedla det exakta priset som bolaget 
kommer att introduceras till. Då det inte finns någon generell översättning för detta 
begrepp book-building kommer det att återkomma i texten. Det andra sättet är en 
fastprisintroduktion där priset på aktien bestäms i förväg av bolaget som skall 
introduceras samt investmentbanken. En nackdel till skillnad från book-building är 
att efterfrågan på introduktionen inte blir känd förrän introduktionen är genomförd, 
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vilket man vet i ett tidigt stadie när man genomför en introduktion med book-
building. Det sista och mer ovanliga sättet att prissätta en börsintroduktion på är via 
aktionsmodellen. Investerare anger det högsta priset som den är villig att betala per 
andel. I Sverige används alla modeller vid nyintroduktioner men book-building och 
fastprisintroduktioner är vanligast, aktionsmodellen är mer sällsynt. 
 
Ritter (1998) menar att länder som använder fast åtagandekontrakt som standard är 
mer underprissatta än länder som använder book-building. Detta innebär att 
Investmentbolaget försöker ta reda på vad utomstående investerare är villiga att 
betala samt hur många aktier de vill anskaffa. Med hjälp av detta kan 
investmentbolaget fastställa vilken efterfrågan som finns samt vad en generell 
investerare är villiga att betala för en aktie. På senare år har fler länder valt att börja 
använda just book-building då man introducerar bolag på den offentliga marknaden. 
Några exempel som Ritter (1998) nämner är Danmark, Finland och Japan. 
Framförallt när det gäller stora bolag med offentliga erbjudanden. Ritter (1998) 
betonar även att det finns viss kritik som riktas mot book-building. Det är många 
erbjudanden som fortfarande är underprissatta och investmentbanker säljer 
oproportionerliga andelar till sina favoritkunder som består av köpare och 
institutioner som är återkommande intressenter av börsintroduktioner. 
 
Den strategi där investmentbanken väljer att sälja oproportionerligt mycket eller 
reducerar priset till vissa utvalda kunder kallar Ritter (1998) för, market feedback 
hypothesis. Han hävdar att investmentbanken ger rabatter till individer och 
institutioner som underlättar prissättningen gentemot den breda marknaden. Ritter 
(1998) beskriver även ytterligare två hypoteser för hur investmentbanker väljer att 
prissätta och fördela den aktiekvot de blir tilldelade. Den första är vad han kallar, the 
green shoe option. Denna hypotes beskrivs med att investmentbanker har möjlighet 
att genomföra en överförsäljning av det nyintroducerade bolagets aktier. Detta menar 
Ritter (1998) är vanligt och nästan alla introduktioner innehåller någon form av 
överförsäljning. I vissa fall på upp till mellan 115-135 procent av den avtalade 
mängden aktier. Detta görs om det finns en hög eller en låg efterfrågan på aktien. En 
överförsäljning kan medföra en ökad stabilitet hos aktien under introduktionsdagen 
när omsättningen kan vara hög och pressa priset nedåt. Investmentbanken kan även 
köpa tillbaka delar av överförsäljningen för att stabilisera aktiekursen under 
introduktionen. Ritter (1998) hävdar också att bolagen som vill introducera sig inte 
måste använda sig av en investmentbank för att bli offentliga. Detta kallas för ett 
erbjudan direkt mot allmänheten. Bolaget kan då istället vända sig direkt mot 
investerare på den offentliga marknaden för att införskaffa kapital. Detta är inte 
särskilt vanligt och medför vissa för och nackdelar. Fördelen är att kostnaden för 
introduktionen blir lägre. Men priset för den lägre kostnaden är att det blir svårare att 
marknadsföra introduktionen och där med en lägre efterfrågan. Många investerare 
kan även bli avskräckta av att det inte finns någon investmentbank eller liknande 
aktör som sätter sitt företagsnamn och rykte på spel vid introduktionen. 
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3.3 Underprissättning 
 
Brennan och Franks (1997) har en teori om att underprissättning beror på att 
företaget som introduceras vill ha stor spridning i ägandet, många småägare. Detta 
för att undvika att någon tar över styret i bolaget. Småägare definieras av Brennan 
och Franks (1997) som ägare med en ägarandel som är mindre än 3 procent. Enligt 
Ritter (1998) finns det en mängd olika anledningar till underprissättning. Han har 
utformat olika hypoteser som försöker förklarar varför fenomenet underprissättning 
existerar. Följande hypoteser är ett urval av de han nämner. 
 

• Bandwagon hypothesis: 
Tillgången underprissatts för att få potentiella köpare att investera. Detta 
leder i sin tur till ökat intresse och andra intressenter dyker upp även om de 
saknar information. 
 

• Lawsuit avoidance hypothesis:  
Underprissättning sker för att undvika stämningar från investerare. Detta 
menar Ritter är ett kostsamt sätt att undvika eventuella framtida kostnader i 
form av skadeståndsutbetalningar. I USA finns det en lag som gör alla parter 
inblandade parter som varit med och tagit fram prospekt ansvarig för 
väsentliga försummelser, som tillexempel övervärdering av tillgångar eller 
tillväxt. Men även i de länder som saknar denna lag existerar det 
underprissättningen, så som Finland. 
 

• Signalling hypothesis: 
Genom underprissättning signalerar börsintroduktionen välmående och 
ekonomiskt välstånd. Detta kan i sin tur ge mersmak hos investerare, detta 
medför att det kan bli lättare för bolaget att anskaffa kapital vid en eventuell 
framtida nyemission eller optionstäckning.  
 

• Ownership dispersion hypothesis:  
Företaget som säljer ut aktier behöver under vissa förutsättningar sälja sina 
aktier till ett underpris, detta då det skapar en högre efterfråga hos köparna 
samt göra marknaden mer likvid. Samtidigt innebär detta att det blir svårare 
för denna aktieandel att skaffa sig inflytande i företagets ledarskap. 

 
Sammanfattat så involverar alla hypoteser som tagits upp rationella strategier hos 
köparen. De teorier som nämnts ovan har som mål att försöka förklara 
underprissättningen och kan kritiseras med anledning av de extrema antaganden som 
de baseras på. Ritter (1998) menar att det kan finnas vissa sanningar i dem. Vad som 
konstateras är att underprissättning är ett fenomen som funnits under decennium och 
verkar inte avta med tiden. Ritter (1998) hävdar även att det finns många anledningar 
till att bolagsägarna nöjer sig med en utebliven vinst. Han menar även att 
underprissättningen medför att många bolag som börsnoteras genererar mindre 
kapital genom introduktionen än vad marknaden faktiskt var beredd att betala. 
Företagsledningen hade för avsikt att samla in mindre kapital än vad 
aktieförsäljningen genererade. Därmed nöjer sig ledningen med en summa som var 
högre än vad som var tänkt, men som samtidigt var lägre än vad marknaden faktiskt 
var villig att betala. 
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3.4 Börsintroduktioners förändring över tiden 
 
Loughran och Ritter (2004) visar att den initiala avkastningen under 1980-talet i 
genomsnitt var 7 procent för börsintroduktioner men att den ökade till 15 procent 
mellan åren 1990-1998, för att sedan öka ytterligare till i genomsnitt 65 procent 
under det som idag kallas för internetbubblan mellan 1999-2000. I artikeln studeras 
vad som tycks påverka underprissättningen och framför allt varför den varierar i så 
stor utsträckning över tiden. De väljer att bortse från faktorer som hög och 
lågkonjunktur, då de menar att detta inte kan vara en helt avgörande faktor. Vad de 
fann var att risken kan vara en bidragande faktor till varför underprissättningen ökad 
under 1980 och 2000-talet. Bolag med osäkra framtidsutsikter, vanligtvis 
teknologiska bolag som tillexempel var aktiva inom IT eller biomedicin. Loughran 
och Ritter (2004) visar på att bolagen gick med på den stora underprissättningen för 
att attrahera nya investerare under expansionsfasen. Detta var heller inte tillräckligt 
för att förklara den stegrande underprissättningen hos de introducerade bolagen. 
Loughran och Ritter (2004) menar att så länge ledningen i bolaget som var på väg att 
introduceras behöll makten efter att börsintroduktionen hade genomförts, var 
ledningen mer tillfreds med att underprissätta introduktionen än om makten förflyttas 
bortom ledningsrummet. 
 
Loughran och Ritter (2004) hävdar att under perioden 1999-2000 blev det viktigare 
med positiva omdömen av analytiker. Man brydde sig mer om att investmentbanker 
med respekterade analytiker gav positiva omdömen i tidningar och investerarforum 
än att försöka undvika att välja investmentbanker som har för vana att underprissätta 
börsintroduktioner. En inflytelserik analytiker var helt enkelt viktigare menar 
Loughran och Ritter (2004). Under denna period fanns det otaliga banker som var 
villiga att värdera och introducera bolag som har för avsikt att bli publika. Det fanns 
bara en liten skara inflytelserika analytiker inom ett fåtal investmentbanker som 
investerarna hade förtroende för. En annan anledning som de konstaterar som viktig, 
var att det i början på 1990-talet fanns vad de kallar för investerardepåer som 
riskkapitalister och företagsägare kunde få tillgång till om de valde att introducera till 
ett underpris. De fick helt enkelt möjlighet att själva investera i nya 
börsintroduktioner som även de var underprissatta. Detta medförde att de därigenom 
fick en möjlighet att tjäna tillbaka de kapital som tidigare förlorats vid den egna 
introduktionen. Loughran och Ritter (2004) visar även att övervakningen från de 
amerikanska myndigheterna ökade dramatiskt efter IT-bubblan som pågick i början 
på 2000 talet. Detta medförde att underprissättningen minskade från 65 procent ner 
till 12 procent under ett fåtal år. 
 
Tidigare modeller av Fama (1970) förklarar att underprissättning vanligtvis har 
involverat någon form av informationsasymmetri där vissa investerare vet vad 
aktiens värde vid introduktionen bör vara medan andra investerare helt saknar insikt. 
Om teorierna inte har beaktat informationsasymmetri har de istället studerat agenter 
och agentteorin konstaterar Loughran och Ritter (2004). Ett exempel på detta är att 
när ett bolag skall börsintroduceras lägger bolaget över ansvaret för prissättningen på 
den investmentbank som har fått i uppdrag att introducera aktien. Investmentbanken i 
sin tur menar att kostnaden som detta skulle ge upphov till blir avsevärt reducerad 
om de istället väljer att underprissätta bolaget. Loughran och Ritter (2004) hävdar att 
den uteblivna kostnad som uppstår för företagsägarna inte längre uppfattas som ett 
problem om investmentbanken samtidigt erbjuder bolagsägarna andelar i andra 
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underprissatta börsintroduktioner. Frågan som de återkommer till är varför 
investmentbanker vill underprissätta bolaget som skall introduceras. Loughran och 
Ritter (2004) hävdar att investmentbanker har möjlighet att ner till några enstaka 
procent minimera den underprissättningen som råder. Då den vanligaste formen för 
prissättning av börsintroduktioner är book-building har investmentbanken möjlighet 
att fördela de andelar vid överteckning av aktier. Loughran och Ritter (2004)  menar 
att investmentbanken kan välja att sälja dessa övertecknade aktierna till de som 
betalar mest och därigenom minska underprissättningen. De menar även att detta 
stödjer deras hypotes om att investmentbanker inte har det introducerade bolagets 
intressen som sitt främsta mål. De visar att det under 1990-talet var det vanligt att 
investmentbanker underprissatte börsintroduktioner till investerare som betalade 
tillbaka provision till investmentbanken på den vinst som uppstod. Detta menar 
Loughran och Ritter (2004) var en av de främsta anledningarna till att den initiala 
förändringen var 65 procent under IT eran. 
 
Loughran och Ritter (2004) visar att tillväxt blev en mer betydande faktor vid 
värdering av börsnoterade företag under 1990 talet. Detta gjorde att ägare till företag 
som skulle börsintroduceras var mer intresserade av att få välkända analytiker som 
tittade på framtidsutsikter än att faktiskt få ut ett så högt pris som möjligt för 
introduktionen. Detta medför att det inte uppstår konflikt mellan investmentbanken 
och ledningen för bolaget som introduceras då marknadspriset efter introduktionen 
antas öka mer än vad det skulle gjort utan investmentbankens analytiker. Loughran 
och Ritter (2004) påvisar att denna teori kan styrks i praktiken, framförallt på den 
amerikanska aktiemarknaden. De menar att tidigare studier har visat att analytiker 
som ger en dyster bild i sina analyser av företagens framtidsutsikter har en större 
sannolikhet att bli uppsagda hos sin arbetsgivare än de som ger mer optimistiska 
framtidsutsikter för de företag de följer. Detta beror på att företagen som skall 
introduceras i största mån väljer investmentbanker vars analytiker ger sken av 
positiva tillväxtmöjligheter hos företagen som introduceras. Detta styrker teorin om 
att tillväxt på ett tydligt sätt har blivit en viktigare del i företags värderingar, framför 
allt hos börsintroduktioner. Beatty (1989) tar upp i sin studie att investmentbanker 
som har ett bra rykte och är väletablerade vanligtvis har en lägre underprissättning än 
investmentbanker med ett sämre rykte, samtidigt är kostnaden för introduktionen 
högre hos de väletablerade aktörerna. Det blir en avvägning för företagsägarna vilken 
av dessa kostnader som är att föredra. 
 
3.5 Introduktionspris och ägarstruktur 
 
Vid investeringar i börsintroduktioner i förhållande till prissättningen av 
introduktionerna så hävdar Gompers och Metrick (2001) att prissättningen kan vara 
en avgörande faktor för hur ägarstrukturen i ett bolag kommer att se ut. De menar till 
exempel att ett högt introduktionspris kommer att attrahera fler institutionella aktörer 
och färre privata investerare. Även Ritter (1998) hävdar att låga introduktionspris 
tycks vara ett sätt för bolag att öka det privata utomstående ägandet inom den 
introducerade verksamheten. Detta beror på att investerare med mindre kunskap 
avstår ifrån att investera om de inte får en rabatt för den informationsasymmetri som 
råder. Gompers och Metrick (2001) påvisar att institutioner vanligtvis väljer att 
investera i företag med ett högt marknadsvärde där det finns en högre likviditet, en 
annan förutsättning är att bolaget under tidigare år skall ha haft en låg utdelning. När 
ägandet skiftar emot mer institutionellt ter det sig att utdelningen ökar. 
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När ett bolag går igenom introduktionsprocessen är det mycket i företagsstrukturen 
som förändras påvisar Alavi, Pham och Pham (2008). De menar att den största 
förändringen sker i ägarstrukturen på grund av att antalet ägare oftast ökar markant. 
När ägandet går från en enskild individ eller en mindre grupp individer till en stor 
grupp kan det uppstå intressekonflikter bland de som är involverade. Författarna 
hävdar också att ägarstrukturen innan börsintroduktionen är helt avgörande för hur 
stor andel av bolaget som kommer att säljas till marknaden i samband med 
börsintroduktionen, men även till vilka dessa andelar kommer att fördelas till. 
 
Alavi et al. (2008) hävdar att företag som ägs till största del av entreprenören som 
grundade bolaget är mer engagerade i att minimera den direkta kostnad som uppstår i 
samband med en börsintroduktion. Dessa kostnader består framför allt av 
marknadsföringskostnader då investmentbanken försöker öka efterfrågan samt 
kostnader för att avgöra priset som aktien skall introduceras till. Detta menar 
författarna leder till en ökad underprissättning då efterfrågan minskar. De tar även 
upp att detta är något som entreprenören är medveten om, men att en låg 
introduktionskostnad är högre prioriterad än en korrekt prissättning av bolaget. De 
menar att det finns två betydande faktorer till hur en börsintroduktion genomförs. 
Den första är kontrollaspekten och den andra är den monetära aspekten, beroende på 
hur ägarstrukturen ser ut innan introduktionen kommer dessa två aspekter att 
prioriteras olika. 
 
Om den ursprungliga ägaren har mycket kontroll och äger en majoritet av aktierna 
kommer fortsatt kontroll att vara den prioriterade aspekten vid introduktionen menar 
Alavi et al. (2008). Men då ägandet är så stort kommer en stor dela av aktierna att 
säljas då bolagskontrollen inte är hotad. Detsamma är fallet om entreprenören har lite 
kontroll och en liten del av företagets aktier, då de tidigare ägarna saknar kontroll 
kommer den monetära aspekten att vara drivande och en stor del av företagets aktier 
kommer att säljas till marknaden. Alavi et al. (2008) menar istället att det är när de 
tidigare ägarna förvaltar hälften av aktierna som andelen aktier som säljs till 
marknaden minskar. Det beror på att förlust av kontroll inom bolaget då är som 
störst. Alavi et al. (2008); Brennan och Franks (1997) är båda eniga om att det är när 
de tidigare ägarna förvaltar över hälften av aktierna som de föredrar små ägare 
framför stora ägare och institutioner då dessa är ett bättre skydd mot ett kontroll 
skifte. Detta medför samtidigt att risken för underprissättning ökar då vana 
investerare och institutioner är avgörande under informationsinsamlingen inför 
prissättningen då introduktionen skall genomföras. Samtidigt som kontrollen oftast är 
den viktigaste faktorn om den ursprungliga ägaren har en stor andel aktier så 
betraktas den monetära faktorn som viktigare om ägandet är mer uppdelat. Alavi et 
al. (2008) menar att om bolaget till största del ägs av institutioner och riskkapitalister 
så kommer prissättningen vid börsintroduktionen att vara avgörande och de direkta 
kostnaderna för introduktionen kommer att öka. Detta menar Alavi et al. (2008) samt 
Zingales (1995) beror på att börsintroduktionen ofta är en väg ut ur bolaget och 
därmed ett sätt att säkra sina vinster. De hävdar också att bolag med högre andel 
ägare har en tendens att bli mer underprissatta samt att långsiktigt underprestera. Hill 
(2006) hävdar däremot att underprissättning inte tycks ha någon inverkan på andelen 
kapitalstarka investerare efter att börsintroduktionen har ägt rum. Istället menar han 
precis som Booth och Chua (1996) att det tycks vara likviditeten i bolaget som är den 
avgörande faktorn för kapitalstarka investeraren och institutionerna och där med 
även hur ägarfördelningen kommer att se ut efter introduktionen. 
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3.6 Börsintroduktioner på sikt 
 
Ritter (1998) tar upp att man skall komma ihåg att de flesta börsintroduktioner har en 
hög book to market ratio, vilket är när marknaden prissätter bolaget högre eller lägre 
än dess tillgångar. Han visar att aktier med ett lågt värde överlag har en låg tillväxt 
vilket i sin tur generellt leder till en låg avkastning. Det är med andra ord svårt att 
jämföra börsintroduktioner från de små marknaderna med de stora etablerade företag 
som introduceras på andra marknader. Ritter (1998) konstaterar att de stora 
börsintroduktionerna underpresterar med i genomsnitt 3,7 procent på en 
femårsperiod medan små gör mycket sämre resultat under samma period. Det är 
vanligt att aktievärdet ökar mycket åren innan börsintroduktion men att detta minskar 
hastigt under de första åren efter att introduktionen har genomförts. Ritter (1998) 
betonar även att om man jämför den genomsnittliga avkastningen på att köpa och 
behålla aktien i tre år då man investerar långsiktigt i en börsintroduktion blir den 
unika avkastningen -20 procent på den amerikanska marknaden. I en portfölj med 
bara börsintroduktion så skulle en investerare i snitt ha minskat sitt kapital med 20 
procent på dessa tre år. 
 
Ritter (1998) beskriver följande tre teorier som kan ge upphov till långsiktig 
underprestation hos en börsintroduktion. 
 

• Divergence of opinion hypothesis: 
Beskriver att marknaden består av individer med olika förhoppningar, de som 
tror att börsintroduktionen kommer att göra ett positivt resultat vilket medför 
att dessa har en högre köpvilja, men samtidigt finns det individer som inte är 
optimistiska vilket medför att de kommer att avvakta. I och med att mer 
information blir offentlig kommer dessa meningsskiljaktigheter att minska 
och börsintroduktionen kommer att finna det pris som marknaden upplever 
som hållbart. 
 

• Impresario hypothesis: 
Används för att beskriva när investmentbankerna underprissätter för att få ett 
ökat köptryck på börsintroduktionen, hypotesen beskriver också att 
marknaden för börsintroduktioner är en vanemarknad, de som investerar i 
börsintroduktioner är överlag vana vid att göra det. Hypotesen menar även att 
det låga introduktionspriset och det höga köptrycket kommer att leda till 
högre avkastning under en längre period. Ritter (1998) visar att i en tidigare 
studie var det endast 26 procent av prissättningar på företag som stämmer 
med det underliggande värdet. 
 

• Window of opportunity hypothesis: 
Menar att börsintroduktioner som introduceras i en högkonjunktur är mer 
benägna att vara överprissatta och är där med subjekt för den lägsta 
långsiktiga avkastningen. Ritter menar att detta är ett vanligt och observerbart 
mönster. 
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Ritter (2002) visar att den initiala avkastningen för en börsintroduktion på den 
amerikanska marknaden mellan åren 1980 och 2001 var 18,8 procent, denna siffra 
inkluderar alla introducerade bolag oavsett marknadsvärde. För de investerare som 
valde att hålla kvar vid dessa börsintroduktioner i tre år efter introduktionen hade det 
investerade kapitalet ökat med 22,6 procent. Ritter (2002) visar att dessa 
börsintroduktioner ändå underpresterar gentemot det amerikanska marknadsindexet 
(CRSP) med 23,4 procent. Likväl underpresterade börsintroduktionerna gentemot de 
väl etablerade bolagen på de stora amerikanska börserna. Detta visar att även om 
börsintroduktionerna i genomsnitt presterade relativt bra under perioden så 
underpresterade de ändå gentemot marknaden som helhet. Samtidigt belyser han att 
genomsnittet döljer variationen mellan olika perioder och att bolag tycks föredra att 
introduceras samtidigt som andra bolag, framför allt i högkonjunktur.  
 
Ritter (2002) hävdar att aktiviteten hos börsintroduktioner var låg under 1980-talet, 
cirka 8 miljarder dollar per år. Detta kan jämföras med att aktiviteten nästan 
fördubblades under första halvan på 1990-talet, då siffran låg på närmare 20 
miljarder dollar per år. Återigen mellan 1994-1998 nära dubblades det igen. Samma 
sak skedde mellan 1999-2000 där det än en gång fördubblades för att sedan falla med 
50 procent under 2001. Samtidigt visar den genomsnittliga avkastningen på första 
handelsdagen en liknande trend. Under 1980-talet var den genomsnittliga initiala 
avkastningen 7,4 procent per år. Detta ökade till 11,2 procent per år i början av 1990-
talet samt 18,1procent under mitten på 90-talet för att sedan stiga till 65 procent 
under åren 1999-2000. När IT-bubblan sedan kraschade föll den initiala avkastningen 
ned till 14 procent under 2001. Detta menar Ritter (2002) visar att den långsiktiga 
prestationen hos börsintroduktioner inte bara är känsligt för det ekonomiska klimatet 
som råder för en given period, utan även för vilken urvalsperiod de blir tillskrivna. 
Ritter (2002) poängterar att han inte tycker sig finna bevis för att 
informationsasymmetri skulle kunna förklara börsintroduktioners aktivitet eller 
underprissättning. Istället anser han att orationella förklaringar samt 
agentförklaringar kan ha varit en bidragande faktor för dessa fenomen. 
 
Zingales (1995) menar att entreprenörer tycks ha insett att deras företag tycks 
värderas högre av marknaden än vad de gör vid en direkt försäljning. Samtidigt 
hävdar Black and Gilson (1998) att entreprenören ofta återfår kontrollen i företaget 
från riskkapitalbolag. De menar att detta beror på att de riskkapitalbolag som tidigare 
har finansierat verksamheten nu säljer av sina aktieandelar vid börsintroduktionen 
och säkrar sin vinst. Chemmanur and Fukghieri (1999) hävdar att riskkapitalbolag 
sällan har så väldiversifierade portföljer och att de inte är villiga att betala lika 
mycket för sin investering som aktörer på marknaden med väldiversifierade 
portföljer. 
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3.7 Den effektiva marknadshypotesen 
 
Inom finansiering är den effektiva marknadsteorin ett vedertaget begrepp. Begreppet 
beskrevs först av Fama (1970) och är idag vad Jensen (1978) kallar accepterad 
livsfakta, alltså något man måste finna sig i. Jensen menar att i en perfekt marknad 
där det saknas kostnader för att köpa och sälja värdepapper samt kostnad för innehav, 
kommer marknaden alltid att vara effektiv i hur en aktie skall värderas. Avkastningen 
står i proportion till vilken risk värdepappret har. Så den effektiva marknadsteorin 
säger att marknaden alltid värdesätter ett värdepapper på ett korrekt sätt utifrån den 
information som är tillgänglig, för att få en högre avkastning på investerat kapital 
måste investeraren investera i ett värdepapper med en högre risk. Det finns alltså 
inga felvärderade värdepapper utan endast ny information som kan påverka dem. 
Den effektiva marknadsteorin delas in i tre varianter. Den första delen innefattar vad 
som kallas den svaga formen. Denna säger att en investerare inte långsiktigt kan 
vinna över marknaden med hänsyn till historisk data och priser. Den andra formen i 
den effektiva marknadsteorin är formen som benämns den semistarka formen. Denna 
form innefattar allt som den svaga formen innefattar samt all information som är 
offentlig. En investerare skall enligt denna teori inte kunna slå marknaden 
långsiktigt. Den sista formen är den starka formen som Jensen menar är extrem och 
skall bara tolkas som hypotetisk då den skall tolkas som att en investerar inte ens 
med insiderinformation långsiktigt kan överstiga marknadens avkastning. 
 
Random walk är ett begrepp som styrker den svaga formen i hypotesen om 
marknadseffektivitet. Begreppet menar att det är omöjligt för investerare att 
överträffa marknaden med en aktieportfölj och göra en säker vinst genom att 
använda sig av historisk data. Samuelsson (1965) styrker tesen om att aktiekurser 
inte är förutsägbara utan följer ett helt slumpmässigt mönster. Eugene Fama 
konstaterar i Fama (1970) att han finner ett starkt stöd för att den svaga formen av 
den effektiva marknadshypotesen skulle vara sann, det går med andra ord inte att 
göra säkra vinster genom att iaktta historisk data och prismönster. 
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4. Empiri  
 
Resultatet redovisas i fyra avsnitt. Redovisningen av resultatet är i form av tabeller 
samt regressionsanalys. Inledningsvis redovisas prissättningen för 
börsintroduktionerna. Därefter redovisas den initiala avkastningen för 
börsintroduktionerna och jämförs sedan i olika tabeller. Börsintroduktionerna har 
delats in i grupper efter prissättning samt grad av initial avkastning. Resultatet har ett 
initialt fokus men kommer även att behandla en period på ett år för att redovisa och 
jämföra för hur aktierna och ägarstrukturerna har ändrats från första handelsdag fram 
till efter ett år. Slutligen redovisas resultatet för hur introduktionspris, prissättning 
påverkar ägarstruktur i form av institutionellt ägande i och med introduktionen men 
även en jämförelse på en ettårsperiod redovisas.  
 
4.1 Prissättning 
 

 
Figur 1 – Spridning på den initiala avkastningen för börsintroduktionerna 
 
Figur 1 visar spridningen på de 73 observationerna. I detta fall redovisas spridningen 
på den initiala avkastningen för börsintroduktioner på Aktietorget mellan år 2007 och 
2012. Spridningen är mellan -66 procent initial avkastning samt 117,64 procent 
initial avkastning. Ett fåtal extremvärden finns vilket gör att spridningen är stor. 
 

Prissättning	   Underprissatt	   Överprissatt	   Normalprissatt	  

Antal	   42	   25	   6	  

Procent	   57,53	   34,25	   8,22	  
Tabell 1 – Andel underprissatta börsintroduktioner 
 
Tabell 1 redovisar för den rådande prissättningen på börsintroduktioner mellan år 
2007 och 2012 på handelsplatsen Aktietorget. Av de 73 börsintroduktionerna som 
ägde rum på Aktietorget och uppfyllde kriterierna så var det 42 stycken (57,53 
procent) som introducerades med ett underpris. 25 stycken (34,25 procent) av 
introduktionerna introducerades med ett överpris och sex stycken (8,22 procent) av 
introduktionerna introducerades med ett normalpris. 
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4.2 Initial avkastning 
 

Initial	  avkastning	  
(%)	   Antal	   Medel	   Median	   Max	   Min	   Standardav.	  

Överprissatt	   25st	   -‐19,00	   -‐10,00	   -‐66,00	   -‐1,00	   20,08	  

Underprissatt	   42st	   31,00	   21,00	   117,64	   1	   29,37	  

	   	   	   	   	   	   	  Hög	  
underprissättning	   21st	   50,00	   39,00	   117,64	   21,00	   29,77	  

Låg	  
underprissättning	   21st	   11,00	   11,00	   21,00	   1,00	   6,38	  

	  	  

	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Hela	  populationen	   73st	   11,95	   8,00	   117,64	   -‐66	   34,47	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Institutionellt	  
ägande	  (%)	  

	  

Medel	   Median	   Max	   Min	   Standardav.	  

Underprissatt	  

	  

63,92	   64,80	   100	   0	   25,63	  

Överprissatt	  

	  

68,10	   68,10	   100	   13,80	   25,97	  

Tabell 2 – Initial avkastning samt andel institutionellt ägande 
 
I tabell 2 redovisas antal, medelvärde, median, maximum, minimum samt 
standardavvikelse för den initiala avkastningen för börsintroduktionerna på 
Aktietorget mellan år 2007 och 2012 samt andelen institutionellt ägande vid 
introduktionerna. Av de 73 börsintroduktionerna introducerade 57,53 procent med ett 
underpris och 34,25 procent med ett överpris. Den genomsnittliga initiala 
avkastningen var 31 procent för de underprissatta introduktionerna samt -19 procent 
för de överprissatta. Den introduktionen som genererade högst initial avkastning gav 
117,64 procent medan den som genererade lägst gav -66 procent vilket tyder på en 
stor spridning mellan observationerna som också bekräftas av den höga 
standardavvikelsen på 34,47 för hela populationen.  
 
Medelvärdet skiljer sig från medianen vilket kan bero på extremvärden som 
förändrar resultatet. För att få en tydligare och mer rättvisande bild av just de 
underprissatta börsintroduktionerna har två gruppindelningar gjorts där gruppen med 
underprissatta börsintroduktioner delats på hälften utefter procentuell 
underprissättning. Värden redovisas för de 21 högt underprissatta introduktionerna 
samt de 21 lågt underprissatta introduktionerna. Den största spridningen ligger hos 
de högt underprissatta introduktionerna då standardavvikelsen är 29,77 jämfört med 
6,38 som är standardavvikelsen för de lågt underprissatta. 
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Resultatet för det institutionella ägandet vid börsintroduktionerna är uppdelat för de 
underprissatta samt de överprissatta introduktionerna. 63,92 procent institutionellt 
ägande vid introduktion för de som introducerades med underpris samt 68,10 procent 
institutionellt ägande vid introduktion för de som introducerades med ett överpris. 
Dessa medelvärden ligger relativt nära medianen, men det är ändå en stor spridning 
på observationerna redovisat av standardavvikelserna på 25,63 för de underprissatta 
och 25,97 för de överprissatta börsintroduktionerna. 
 
4.3 Introduktionskurs och ägarstruktur 
 

Högt	  introduktionspris	   Introduktionspris	  (kr)	  
Inst.	  ägande	  intro.	  
(%)	  

Medelvärde	   9,86	   66,57	  

Median	   9	   69,25	  

Max	   25	   100	  

Min	   6,6	   12,00	  

Standardavvikelse	   4,30	   28,99	  

	  	   	  	   	  	  

Lågt	  introduktionspris	   Introduktionspris	  (kr)	  
Inst.	  ägande	  intro.	  
(%)	  

Medelvärde	   0,76	   55,81	  

Median	   0,83	   55,25	  

Max	   1,5	   100	  

Min	   0,1	   0	  

Standardavvikelse	   0,44	   27,24	  
Tabell 3 – Högt och lågt introduktionspris jämfört med andel institutionellt ägande 
 
Det genomsnittliga introduktionspriset för de 73 börsintroduktionerna på Aktietorget 
mellan 2007 och 2012 var 4,66 kronor. I tabell 3 redovisas introduktionspris i 
förhållande till andel institutionellt ägande vid introduktion. Börsintroduktionerna 
har delats upp i fyra grupper utefter introduktionspris. Grupperna med högst samt 
lägst introduktionspris har används för att redovisa skillnaden mellan högt och lågt 
pris i förhållande till andelen institutionellt ägande. Tabellen redovisar den grupp 
introduktioner med högst introduktionspris samt lägst introduktionspris och 
respektive grupp innehåller 18 börsintroduktioner. Det genomsnittliga 
introduktionspriset för de 18 börsintroduktioner som introducerades med högst pris 
var 9,86 kronor och hade i genomsnitt 66,57 procent institutionellt ägande initialt. 
Det genomsnittliga introduktionspriset för de 18 börsintroduktioner som 
introducerades med lägst pris var 0,76 kronor och hade i genomsnitt 55,81 procent 
institutionellt ägande initialt. 
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Tabell 4 – t-test, institutionellt ägande i förhållande till introduktionspris 
 
Introduktionspriset i relation till andelen institutionellt ägande vid introduktionen har 
testats i ett t-test. Detta har gjorts för att ta reda på om det finns någon statistisk 
likhet eller olikhet mellan högt introduktionspris i förhållande till institutionellt 
ägande och lågt introduktionspris i förhållande till institutionellt ägande. 
 
Tabell 4 redovisar det utförda t-testet. Tabellen visar att en viss skillnad finns mellan 
introduktionspris i förhållande till andel institutionellt ägande men dock utan 
signifikans. t-värdet är 1,147 och på grund av bristande signifikans så förkastas 
resultatet då detta test visar att introduktionspriset inte har någon inverkan på andelen 
institutionellt ägande. 
 

Institutionellt	  ägande	  vid	  introduktion	   	  	   	  	  

	   	   	  Konstant	  

	  

0,61	  

	   	  

(19,16)	  

	   	   	  Marknadsvärde	  vid	  introduktion	  

	  

3,36E-‐10	  

	   	  

(1,57)	  

	  	   	  	   	  	  

R2	  Justerat	  

	  

0,019	  

Observationer	  

	  

73	  
Tabell 5 – Regressionsanalys, institutionellt ägande beroende av marknadsvärde 
 
Andelen institutionellt ägande i förhållande till det totala marknadsvärdet för 
respektive börsintroduktion har testats genom en regressionsanalys där andelen 
institutionellt ägande står som beroende av marknadsvärdet. Denna regression testar 
alltså om andelen institutionellt ägande påverkas av marknadsvärdet för ett företag 
som börsintroduceras. 
 

Grupp	   Antal	   Medel	   Std.fel.	   Standardavikelse	  
95%	  
Konf.Intervall	  

	  
	   	   	   	   	   	   	  Lågt	  
intropris	   18	   0,665	   0,068	   	  	  	  	  	  	  0,289	   0,521	   0,809	  

Högt	  
intropris	   18	   0,558	   0,064	   	  	  	  	  	  	  0,272	   0,422	   0,693	  

Samtliga	   36	   0,611	   0,047	   	  	  	  	  	  	  0,282	   0,516	   0,707	  

	   	   	   	   	   	   	  Skillnad	  

	  

0,107	   0,093	  

	  

-‐0,089	   0,298	  

	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	  

t	  =	   1,147	  
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Utifrån analysen får vi fram att andelen institutionella ägandet förklaras till en viss 
del av marknadsvärdet. För att analysen ska ha någon form av signifikans ska  
t-värdet vara minst 1,96. Dock är t-värdet i denna analys endast 1,57 och saknar 
därför signifikans. Förklaringsvärdet 0,019 är även lågt. Därför förkastas relationen 
mellan institutionellt ägande och marknadsvärde för börsintroduktionerna på 
Aktietorget mellan 2007 och 2012 utifrån regressionsanalysen. Tabell 5 redovisar 
resultaten från regressionsanalysen. 
 
4.4 Börsintroduktioner på ett års sikt 
 

Intro	   Medel	   Median	   Max	   Min	   Std.avv.	  

Börsvärde	  (mkr)	   24,51	   19,82	   96,16	   0,75	   19,55	  

Inst.ägande	  (%)	   62%	   63%	   100%	   0%	   26,61	  

	   	   	   	   	   	  Q1	   Medel	   Median	   Max	   Min	   Std.avv.	  

Förändring	  aktiekurs	  
(%)	   -‐7,67	   -‐5,33	   42,50	   -‐48,27	   19,91	  

	   	   	   	   	   	  Q2	   Medel	   Median	   Max	   Min	   Std.avv.	  

Förändring	  aktiekurs	  
(%)	   -‐17,38	   -‐20	   45,83	   -‐58,13	   24,55	  

	   	   	   	   	   	  Q3	   Medel	   Median	   Max	   Min	   Std.avv.	  

Förändring	  aktiekurs	  
(%)	   -‐17,52	   -‐24,44	   98,52	   -‐66,42	   39,40	  

	   	   	   	   	   	  Q4	   Medel	   Median	   Max	   Min	   Std.avv.	  

Börsvärde	  (mkr)	   69,47	   23,23	   2674,87	   2,24	   311,29	  

Förändring	  aktiekurs	  
(%)	   -‐20,95	   -‐29,75	   95	   -‐72,00	   40,91	  

Inst.ägande	  (%)	   54,62	   57,9	   97,10	   3,90	   23,36	  
Tabell 6 – Förändring ett år efter introduktion 
 
Tabell 6 redovisar hur börsintroduktionerna introducerade på aktietorget mellan 2007 
och 2012 har utvecklats under ett års tid efter respektive introduktion. För 
introduktionsdag redovisas det genomsnittliga initiala börsvärdet samt andelen 
institutionellt ägande. Redovisningen för handelsåret efter introduktionerna är 
uppdelat kvartalsvis och aktiekursens förändring från introduktion fram till 
respektive kvartal redovisas. Det sista kvartalet (Q4) redogör för börsvärde, 
förändring i aktiekurs samt andel institutionellt ägande vid slutdag efter ett års 
handel. Initialt var det genomsnittliga börsvärdet för introduktionerna 24,51 miljoner 
kronor. Det högsta börsvärdet var 96,16 miljoner kronor och det lägsta börsvärdet 
var 0,75 miljoner kronor. Tabell 6 redovisar att på ett års sikt ökar det genomsnittliga 
börsvärdet till 69,47 miljoner kronor då det högsta börsvärdet var 2 674,87 miljoner 
kronor och det lägsta börsvärdet var 2,24 miljoner kronor.  
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Andelen institutionellt ägande minskar från ett initialt genomsnitt på 62 procent till 
54,62 procent efter ett års handel. Tabellen visar även att den genomsnittliga 
förändringen på aktiekurserna var negativ på sikt. Aktiekurserna minskar i 
genomsnitt med -7,67 procent det första kvartalet och minskar med -20,95 procent i 
genomsnitt efter ett år. 
 
På grund av ett antal utstickande extremvärden vart resultatet för medelvärdet av 
förändringen i aktiekursen missvisande. Därför har extremvärdena tagits bort vid 
uträkning av resultatet för aktiekursens förändring i tabell 6. Medelvärdet för den 
ettåriga förändringen av aktiekursen med extremvärden inräknade var 268,64 procent 
med en median på -29,75 procent vilket leder till ett missvisande resultat. 
Medelvärdet utan extremvärdena var -20,95 procent jämfört med medianen på -29,75 
procent vilket är ett mer rättvisande resultat för genomsnittet. 
 

 
Figur 2 – Genomsnittlig initial avkastning år för år 
 
Figur 2 visar den genomsnittliga initiala avkastningen för börsintroduktionerna på 
Aktietorget mellan 2007 och 2012 indelat i grupper genom vilket år de 
introducerades på Aktietorget. X-axeln redovisar procentuell initial avkastning och 
Y-axeln redovisar årtal för introduktion. 2007 var det år där börsintroduktionerna 
hade högst genomsnittlig initial avkastning på 29,55 procent. Lägst initial avkastning 
i genomsnitt var år 2012 med -9,37 procent. Figuren visar att det finns en skillnad 
mellan åren. Vi är dock medvetna om att den består av ett litet urval och stor 
variation. 
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5. Analys och diskussion 
 
Valet av underprissättning som utgångspunkt har gjorts genom de tidigare studierna 
kring fenomenet av bland annat Ritter (1998); Ritter och Welch (2002); Jenkinson 
och Ljungqvist (2001); Loughran och Ritter (2004). De påvisar i sina studier att 
prissättning av börsintroduktioner är någonting mycket komplext och att 
anledningarna till underprissättningen är många. Detta är någonting som vi kan 
bekräfta efter att ha genomfört denna studie. Dock kan vi ej ta ställning till varför 
prissättningen sett ut som den gjort eller vilka anledningar som kan ligga bakom 
underprissättningen. Orsaken till att vi inte kan göra mer än antaganden när det 
kommer till detta beror på att vi endast behandlat data i form av aktiekurser och 
ägardata i denna studie. Det vi däremot kan svara på i denna studie är hur 
prissättningen har sett ut för börsintroduktionerna, vilken avkastning de har genererat 
samt hur ägarstrukturen har sett ut. 
 
5.1 Prissättning 
 
Resultatet redovisar att 57,53 procent av de 73 börsintroduktionerna på Aktietorget 
mellan 2007 och 2012 introducerades med ett underpris vilket i sin tur genererar en 
positiv initial avkastning. Detta stämmer även överens med studien på Aktietorget 
gjord av Abrahamson (2014) som redovisar att 55 procent av de studerade 
börsintroduktionerna introducerades med ett underpris. Vår studie visar att 
introduktionerna har genererat kapital till företagen precis som Ritter och Welch 
(2002); Jenkinson och Ljungqvist (2001) visar i sina studier. Dock innebär den höga 
andelen underprissatta börsintroduktioner att 57,53 procent av de företag som 
börsintroducerats på Aktietorget mellan 2007 och 2012 har gått miste om kapital 
genom att enligt Loughran och Ritter (2004) ha ”lämnat pengar på bordet”, alltså nöjt 
sig med en viss summa kapital och sedan gått miste om skillnaden mellan 
introduktionspris och marknadens värdering dag ett. Resultatet visar att hypotesen 
som Ritter (1998) tar upp i sin studie om att underprissättning finns på alla 
marknader och sker i stor utsträckning även gäller på Aktietorget. Ritter (1998) tar 
även upp olika hypoteser som vi har belyst i denna studie för att förklara bakgrunden 
till fenomenet. Dessa hypoteser förklarar varför underprissättningen sker. Någon av 
dessa hypoteser kan ej fastställas i detta fall då vi i denna studie endast fokuserat på 
prissättning, aktiekurs och ägarstruktur i förhållande till varandra. 
 
5.2 Initial avkastning 
 
Den genomsnittliga initiala avkastningen för de 73 börsintroduktionerna var 11,95 
procent med en spridning mellan -66 procent och 117,64 procent. Detta kan jämföras 
med en tidigare studie på Aktietorget gjord av Eliasson et al. (2014) där den initiala 
avkastningen för 44 börsintroduktioner mellan år 2009 och 2013 uppgår till 20,98 
procent. Detta medför att vi kan acceptera hypotes 1 om att arbitragemöjlighet finns 
vid investering i samband med börsintroduktioner på Aktietorget. En av orsakerna 
till så omfattande underprissättning med 11,95 procent initial avkastning kan bero på 
risk, vilket Loughran och Ritter (2004) tar upp i deras studie där de hävdar att bolag 
med osäkra framtidsutsikter ofta väljer att bli underprissatt för att attrahera nya 
investerare som annars inte hade investerat till ett högre pris. 
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5.3 Introduktionskurs och ägarstruktur 
 
Andelen institutionellt ägande var som redovisat mycket varierande med ett 
genomsnitt på 66,57 procent för de börsintroduktioner med högst introduktionspris 
och 55,81 procent för de med lägst introduktionspris. Detta innebär att andelen 
institutionellt ägande skiljer sig åt med 10,76 procent mellan hög och 
lågprisintroduktionerna. Detta resultat svarar till viss del på Gompers och Metricks 
(2001) resultat som visar att introduktionspriset påverkar ägarstrukturen. Det var 
alltså 10,76 procent mer institutionellt ägande initialt för de börsintroduktioner som 
introducerades med ett högt pris.  
 
Det utförda t-testet resulterade i att signifikans saknades för sambandet mellan 
introduktionspris och andelen institutionellt ägande för börsintroduktioner på 
Aktietorget mellan 2007 och 2012. Enligt undersökningen finns alltså inget samband 
mellan introduktionspris och ägarstruktur. Därför förkastar vi hypotes 2 om att 
prissättningen påverkar ägarstrukturen, vilket var syftet med studien, att ta reda på 
om ett eventuellt samband existerade. Vi är medvetna om att Aktietorget är en 
mindre börs jämfört med till exempel NASDAQ OMX och att vårt urval relativt litet 
och kan därför ej göra några direkta jämförelser med större börser. Saknaden av 
prisets inverkan på ägarstrukturen bekräftas dock av Hill (2006) som i sin studie 
visar att samband mellan underprissättning och andelen kapitalstarka investerare 
saknas, men att bolagets likviditet kan påverka kapitalstarka investerare. Sambandet 
mellan börsvärdet för företagen och andelen institutionellt ägande saknade 
signifikans och hade ett lågt förklaringsvärde vilket innebär att även detta samband 
förkastas. Det fanns inget samband som tydde på att institutioner handlade efter 
storleken på börsvärdet för introduktioner på Aktietorget mellan 2007 och 2012. 
 
Alavi et al. (2008) hävdar att bolag som ägs av grundaren eller där ägaren har mycket 
kontroll, är mer engagerade i att minska den direkta kostnaden för introduktionen. 
Detta medför generellt att underprissättningen ökar då investmentbanken får svårare 
att finna en jämvikt hos aktien. Detta kan vara en förklaring till varför 
underprissättningen är så hög på Aktietorget. Det genomsnittliga börsvärdet för ett 
börsintroducerat företag på aktietorget var 24,51 miljoner kronor. Detta medför att 
chansen är stor för att den ursprungliga ägaren har en stor aktiepost inom bolaget och 
där med stor kontroll över verksamheten. Gompers och Metrick (2001) hävdar att 
institutioner oftast väljer att investera i bolag med ett högt börsvärde. Vår studie visar 
att det genomsnittliga initiala börsvärdet för börsintroduktionerna på Aktietorget var 
24,51 miljoner kronor och andelen institutionellt ägande var i genomsnitt 62 procent 
initialt. Alavi et al. (2008); Brennan och Franks (1997) hävdar dock att när tidigare 
ägare förvaltar hälften av aktierna i bolaget ökar intresset för mängden småsparare 
inom bolaget. Detta kan vara en bidragande faktor till att underprissättningen ökar 
och kan vara en bidragande faktor till den underprissättning som var rådande på 
Aktietorget 2007 till 2012.  
 
Vi kan utifrån resultatet av andelen institutionellt ägande vid introduktion utläsa att 
Brennan och Franks (1997) teori inte bekräftas av börsintroduktionerna på 
Aktietorget mellan 2007 och 2012. Brennan och Franks menar att underprissättning 
beror på att företaget som introduceras vill ha stor spridning i ägandet, alltså 
småägare som har en ägarandel på 3 procent eller mindre. Denna teori bekräftas inte 
på denna marknadsplats då vår studie visar att 63 procent av det initiala ägandet i 
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genomsnitt består av institutioner, vilket innebär att prissättningen inte nödvändigtvis 
påverkar ägarstrukturen. Detta kan bero på studieobjektet, vilket var det vi ville 
undersöka. Om teorin kunde genereras över till en liten börsmarknad i Sverige som 
Aktietorget. 
 
5.4 Börsintroduktioner på ett års sikt 
 
Precis som Ritter (1998) konstaterar så visar vår studie att långsiktiga investeringar i 
börsintroduktioner i genomsnittsnitt medför en förlust av kapital. Vår studie som 
behandlar börsintroduktionernas prestation över ett år visar att investeringar på 
Aktietorget medför -20,95 procent initial avkastning. Ritter (1998) har i sin studie 
analyserat stora marknader där kapitalet i genomsnitt minskade med -20 procent över 
en treårsperiod. Han hävdar också att små handelsplatser redovisar större förluster än 
hos de stora handelsplatserna, något som vår studie bekräftar. Ritter nämner att bolag 
med ett lågt marknadsvärde oftast underpresterar mer på sikt gentemot stora bolag, 
vår studie tycks även bekräfta detta då avkastningen efter ett års handel var negativ 
med -20 procent. Ritter (1998) menar att detta kan bero på att bolagen med ett lågt 
marknadsvärde överlag har en låg tillväxt och genererar därför en negativ avkastning 
på ett års sikt. Loughran och Ritter (2004) behandlar detta mer utförligt och de 
påvisar att tillväxt har blivit en allt viktigare faktor dels för prissättningen av bolaget 
men även hos köpare, framförallt institutioner där avkastningen tycks öka då det 
institutionella ägandet ökar, hävdar Gompers och Metrick (2001). Vi kan även utläsa 
ur tabell 6 att aktiekurserna minskar på ett års sikt medan företagens börsvärden 
ökar. Orsaken till detta kan till exempel vara att företagen genomför nyemissioner för 
att få in mer kapital. Detta är dock inget vi kan bekräfta då vår studie ej behandlar 
den informationen. 
 
5.5 Den effektiva marknadshypotesen 
 
Det viktiga att ta hänsyn till vid analys och tolkning av denna information är teorin 
om den effektiva marknaden samt random walk hypotesen. Teorin om den effektiva 
marknaden är enligt Jensen (1978) accepterad som livsfakta och beskriver att 
värdepappersmarknaden är effektiv vilket innebär att felvärderade värdepapper ej 
existerar utan endast ny information kan påverka dem. Fama (1970) menar att den 
effektiva marknaden gör att arbitrage inte kan finnas. För att få en högre avkastning 
på sitt kapital måste investeraren handla med värdepapper som har högre risk. Detta 
betyder i vårt fall att den effektiva marknaden borde medföra att arbitrage ej ska 
kunna finnas vid investering av börsintroduktioner. Dock kan vi utifrån vår studie se 
att en viss form av arbitragemöjlighet fanns på Aktietorget mellan 2007 och 2012. En 
investering av alla börsintroduktioner under denna period hade givit investeraren en 
genomsnittlig positiv avkastning på 11,95 procent förutsatt att investeraren köpt vid 
introduktion och sålt vid stängning samma dag. 
 
Hypotesen om random walk handlar enligt Fama (1970) om att historisk information 
inte kan användas för att investera och erhålla en säker vinst. I vårt fall betyder det 
att informationen om vinstmöjligheten med 11,95 procent initial avkastning i 
genomsnitt på investerat kapital i börsintroduktionerna på Aktietorget mellan 2007 
och 2012 inte behöver gälla för framtida investeringar. Enligt teorin kan man inte 
använda denna information för att erhålla säkra vinster på investerat kapital i 
framtiden. 
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6. Slutsats  
 
Teorier för varför underprissättning uppstår och när de uppstår är något som är 
individuellt och skiljer sig för varje företag. Istället har vi för avsikt att göra läsaren 
införstådd i att underprissättning beror på en mängd olika komponenter. Vår studie 
bekräftar tidigare teorier samt hypotesen om att underprissättning sker i stor 
utsträckning när det kommer till börsintroduktioner. Vi har kommit fram till att detta 
gällde även på Aktietorget mellan år 2007 och 2012 då 57,53 procent av alla 
börsintroduktioner var underprissatta och gav en genomsnittlig positiv initial 
avkastning på 11,95 procent, vilket kan ses som en form av arbitragemöjlighet. Vi 
accepterar alltså hypotes 1 som menar att en arbitragemöjlighet finns vid investering 
i samband med börsintroduktioner på Aktietorget. Studien visar även att en 
investering på ett års sikt skulle ha givit en negativ avkastning på investerat kapital 
med ett genomsnitt på -20,95 procent.  
 
Vår studie har behandlat introduktionspriset i förhållande till ägarstrukturen för 
företagen, och visar att sambandet mellan dessa variabler saknar signifikans, vilket 
betyder att det till exempel inte fanns något samband mellan ett högt 
introduktionspris och hög andel institutionellt ägande på Aktietorget mellan 2007 
och 2012. Det institutionella ägandet visar heller inte någon inverkan på den 
långsiktiga utvecklingen hos aktiekursen enligt studien. Detta medför att vi förkastar 
hypotes 2, vår hypotes om att det finns ett samband mellan prissättningen och 
ägarstrukturen för börsintroduktioner på Aktietorget. 
 
Studien visar att bolagsvärdet i genomsnitt ökar på sikt medan aktiepriset faller. Det 
finns en rimlig förklaring till varför detta sker, och det är på grund av nyemissioner. 
Det handlar om ökat antal aktier i from av nyemissioner där bolaget samlar in pengar 
för nyinvesteringar. En slutsats är att en tydlig skillnad finns mellan större börser så 
som Stockholmsbörsen (OMX), amerikanska börser (NASDAQ) och Aktietorget 
som är en mindre handelsplats. Resultaten mellan studier på marknadsplatserna 
skiljer sig åt om vi ser att handeln på Aktietorget skiljer sig från tidigare studier på 
andra handelsplatser när det kommer till priset och prissättningen i förhållande till 
ägarstrukturen. Studien visar dock att likhet finns när det kommer till prissättningen 
och vinstmöjligheten initialt. I vår studie ser man att den initiala avkastningen under 
den observerade perioden har varit positiv i genomsnitt. Men vi måste beakta 
hypotesen om random walk som menar att historisk avkastning inte är en garanti för 
en framtida avkastning. Informationen om positiv initial avkastning på Aktietorget 
2007–2012 kan alltså enligt denna teori ej användas för att göra säkra vinster med 
framtida investeringar. 
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6.1 Förslag till vidare forskning 
 
Eftersom att denna studie har ett initialt fokus och endast sträcker sig över en period 
på ett år efter bolagens börsintroduktioner så vore det intressant att i en studie 
undersöka börsintroduktionerna på längre sikt för att se hur aktiekursen och 
ägarstrukturen förändras.  
 
För att kunna svara på fler saker så hade fler faktorer än pris, aktiekurs och andel 
institutionellt ägande behövts behandlas. Därför vore det intressant att undersöka 
problemet med hjälp av fler faktorer, men dock skulle detta kräva mer tid och är 
kanske därför en mer lämplig studie att utföra på en högre nivå. 
 
En annan utgångspunkt för en studie av prissättning, vinstmöjlighet och ägarstruktur 
hade varit att jämföra data mellan Aktietorget och till exempel First North som också 
är en handelsplats med mindre bolag för att tydligare se hur dessa marknader skiljer 
sig åt eller överensstämmer. 
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Bilaga 1	  
	  
Börsintroduktioner som ingår i studien 

 
Kopparberg Mineral         2007-02-22   203 Web Group 2009-12-07 
Titana   2007-03-15   Botnia Exploration 2009-12-14 
Y.C.O                                 2007-05-02   Micropos Medical 2009-12-21 
Heart of Brands ab          2007-05-14   Ironroad 2010-01-11 
Easyfill ab                             2007-05-22   Sportjohan 2010-03-02 
Fundior Fastigheter        2007-05-31   Hartelex 2010-03-29 
Novus Group                   2007-06-01   BrandWorld 2010-03-29 
XRF 2007-06-11   Ekomarine 2010-04-27 
Devicom 2007-06-29   LunchExpress 2010-05-05 
Jojka 2007-07-18   True Heading 2010-05-17 
C-RAD 2007-07-23   Jays 2010-05-18 
Catering Please         2007-08-07   Adoperator 2010-06-01 
Star Vault 2007-09-28   EcoRub 2010-06-11 
Railcare 2007-10-08   Mabi Rent 2010-06-16 
Towork 2007-11-12   PharmaLundensis 2010-07-06 
Fundior 2007-12-07   Challenger Mobile 2010-07-07 
Eurocon 2007-12-14   WntResearch 2010-12-17 
Bahnhof 2007-12-19   Abelco 2011-01-17 
Safe at Sea 2008-01-10   Cefour 2011-01-31 
EDI Company 2008-01-24   MediRätt 2011-04-04 
GiftToday 2008-03-04   FX International ab 2011-04-15 
GlobalFun 2008-03-26   AroCell 2011-05-25 
VJ since 1890 2008-04-08   Enzymatica 2011-06-14 
Hammarby Bandy 2008-05-15   NordIQ 2011-12-27 
Xtracom Consulting 2008-05-19   ECO Byggolit 2011-12-27 
Senzime 2008-06-18 	  	   Medfield 2012-05-02 
H1 2008-06-26 	  	   RLS Global 2012-05-04 
Bestin 2008-06-30 	  	   Latvian Forest 2012-06-19 
NeuroVive 2008-10-03 	  	   Gullberg & Jansson 2012-06-19 
Mavshack 2008-10-07 	  	   United Media 2012-07-23 
Wonderful Times Group 2008-11-11 	  	   FDT 2012-08-03 
Värmlands Finans 2008-12-05 	  	   	  	   	  	  
CLS 2009-04-16 	  	   	  	   	  	  
Comfort Window 2009-05-08 	  	   	  	   	  	  
AdTail 2009-05-26 	  	   	  	   	  	  
Procast Media  2009-06-15 	  	   	  	   	  	  
Dignitana 2009-06-18 	  	   	  	   	  	  
Traveas 2009-06-26 	  	   	  	   	  	  
Mineral Invest 2009-09-21 	  	   	  	   	  	  
Junebud 2009-10-23 	  	   	  	   	  	  
Caucasus Oil 2009-11-09 	  	   	  	   	  	  
SensoDetect 2009-11-24 	  	   	  	   	  	  

	  
	  	   	  	  

  	   	   	  
	  


