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Sammandrag	  

Tidigare forskning visar att nyintroduktioner överavkastar den första handelsdagen men 

underpresterar relativt ett jämförande index på längre sikt. Enligt den effektiva 

marknadshypotesen är det inte möjligt att förutse prisrörelser i marknaden med hjälp av 

information som redan är tillgänglig för allmänheten. Denna studie undersöker om det finns en 

avvikelse från den effektiva marknadshypotesen på den svenska aktiemarknaden för 

nyintroduktioner beroende på börsens trendläge. I undersökningen används nyintroduktioner från 

två handelsplattformar, AktieTorget och First North, från 1998 fram till 2012. Metoden som 

används är Jensen-alpha metoden och CAPM. Resultatet visar att det finns en återkommande 

underavkastning hos nyintroduktioner på ett och tre år jämfört med marknaden. Det existerar 

dock ingen skillnad i nyintroduktioners prestation beroende på börsens trendläge. Studiens 

slutsats är således att den svenska aktiemarknaden beter sig i linje med tidigare forskning och att 

ingen skillnad kan identifieras mellan nyintroduktioner som görs i en uppåt- respektive 

nedåtgående trend. 
 

Nyckelord: Effektiva marknadshypotesen, nyintroduktioner, Jensen-alpha, CAPM, börsens 

trendläge. 
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1.	  Inledning	  	  

Hösten 2014 introduceras den kinesiska e-handelskedjan Alibaba på den amerikanska börsen. 

Introduktionen är till värdet den största introduktionen någonsin i världen. Alibaba tar genom sin 

introduktion in 25 miljarder dollar i nytt kapital. Initialt under första handelsdagen stiger 

Alibabas aktiekurs med mer än 35 procent från introduktionskursen 68 dollar (Chen, Mac & 

Solomon, 2014). Tidigare forskning visar att nyintroduktioner överavkastar ett jämförande index 

första handelsdagen (Aggarwal & Rivoli, 1990. Levis, 1993. Ritter & Welch, 2002). Detta 

fenomen upprepar sig på stora delar av världens aktiemarknader enligt Loughran, Ritter och 

Rydkvist (1994). Den initiala överavkastningen för ett företag som går publikt ser inte lika ut i 

alla länder utan varierar mellan olika marknader. Loughran, Ritter och Rydkvist (1994) finner att 

variationen mellan länder är cirka fyra till åttio procent. Forskning inom ämnet är dock överens 

om att den initiala avkastningen för nyintroduktioner är positiv samtidigt som överavkastningen 

marknaden ser den första handelsdagen inte är representativ för längre tidsperioder.  

 

Aggarwal och Rivoli (1990) studerar drygt 1500 nyintroduktioner på den amerikanska 

aktiemarknaden mellan 1977 och 1987 med strategin att köpa samtliga nyintroduktioner och äga 

aktierna i 250 dagar efter första handelsdagen. Studiens resultat visar en negativ avkastning med 

cirka 14 procent för en genomsnittlig portfölj relativt mot jämförande index. Vidare undersöker 

Ritter (1991) hur introduktioner på den amerikanska marknaden mellan 1975 och 1984 presterar 

på tre års sikt och finner att dessa underpresterar relativt sett mot jämförande företag inom 

samma bransch. Levis (1993) undersöker den brittiska marknaden och även denna visar på att 

nyintroduktioner underpresterar på tre års sikt. Samma utveckling för nyintroduktioner på tre års 

sikt identifieras i Norden genom Keloharju (1993) som finner en genomsnittlig negativ 

avkastning på den finska aktiemarknaden med 20,8 procent jämfört mot index mellan 1984 och 

1989. Även vid längre tidsperiod på cirka fem år fortsätter nyintroduktioner att underprestera 

jämfört med andra företag inom samma bransch (Loughran, 1993. Loughran & Ritter, 1995). En 

stor del av forskningen i området finner således liknande slutsatser som säger att under första 

handelsdagen överavkastar nyintroduktioner men på längre sikt underavkastar nyintroduktioner. 

Ibbotson (1975) visar dock på ett annorlunda resultat som säger att på ett års sikt överpresterar 

nyintroduktioner ett jämförande index men de nästkommande tre åren underpresterar de, i 
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enlighet med tidigare presenterad forskning, och det femte året tenderar nyintroduktionerna att 

överprestera igen. 

 

Fama (1970) menar med sin effektiva marknadshypotes att marknader är effektiva och att 

prissättningar på marknaden inte går att förutse. Enligt den generella beskrivning av den 

effektiva marknadshypotesen, som antas vara den medelstarka formen, förutsätts det att i 

effektiva och fungerande kapitalmarknader reflekterar dagens priser all tillgänglig publik 

information. En förändring i priset är effekten av att ny information når marknaden alternativt att 

diskonteringsräntan förändras. Teorin antar således att det bästa sättet att estimera värdet på en 

tillgång är genom det aktuella priset och att priset inte följer något mönster. Därför är det inte 

möjligt för en investerare att förutse prisrörelser eftersom att priser enbart reagerar på ny 

information (Orlitzky, 2008a). Återkommande mönster i marknaden för nyintroduktioner bevisas 

således genom tidigare forskning i form av överavkastning första handelsdagen och 

underavkastning på längre sikt. I motsats till den effektiva marknadshypotesen bör marknaden 

inte uppvisa dessa återkommande mönster. De återkommande avvikelserna är belägg för att den 

effektiva marknadshypotesen kritiskt bör prövas på fler fenomen.  

 

Ytterligare en studie som undersöker återkommande mönster för nyintroduktioner är Karpov och 

Klevenstedt (2011). Studien utförs på den svenska marknaden och avser att kartlägga om det 

finns någon handelsplats i Sverige där nyintroduktioner överavkastar ett jämförelseindex sett till 

om företaget introduceras i en börsuppgång eller börsnedgång. Författarna undersöker fem olika 

handelsplatser med en tidsperiod från en månad upp till tre år. De använder sig av data från år 

2004 fram till 2011. Karpov och Klevenstedt (2011) definierar i sin studie en börsuppgång och 

en börsnedgång. Författarna undersöker alltså om det råder någon skillnad på nyintroduktioners 

prestation i relation till ett jämförelseindex för en konjunkturcykel på börsen.  

1.1	  Problemformulering	  

Genom att utgå ifrån tidigare forskning samt med vetskapen om Karpov och Klevenstedts (2011) 

studies existens utvecklar denna studie nuvarande forskning i Sverige med ytterligare data samt 

andra infallsvinklar gällande metodval och förklarande teorier. Med utgångspunkt i att den 

effektiva marknadshypotesen gäller men att återkommande mönster och anomalier existerar 

undersöker denna studie om en avvikelse finns i nyintroduktioners prestation beroende på i vilket 
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trendläge det jämförande indexet befinner sig i vid introduktionen, på ett och tre års sikt. 

Tidsperioden väljs för att möjliggöra jämförelse med forskning från resten av världen samt att 

marknaden behöver tid att anpassa sig enligt Fama (1998). Bland annat finner Ibbotson (1975) en 

överavkastning femte året för nyintroduktioner vilket kan tyda på att marknaden anpassar sig 

med tiden (Fama, 1998). Fem år är dock en problematisk tidsperiod att undersöka då längre 

tidsperioder försvårar beräkningar och gör resultatet mindre trovärdigt (Kothari & Warner, 

2006), därför väljs ett och tre år som är vedertagna tidsperioder för tidigare forskning.  

 

Trendläget på börsen och dess påverkan på nyintroduktioners prestation är något som enligt vår 

vetskap inte är lika väl utforskat som andra områden kring nyintroduktioner. Studien kan således 

addera en parameter till forskningen om nyintroduktioner. I jämförelse med Karpov och 

Klevenstedt (2011) använder sig denna studie av data som sträcker sig längre tillbaka i tiden, 

från 1998-01-01 till 2015-04-01. Studien undersöker därför fler konjunkturcykler på den svenska 

marknaden. Resultat som återkommer vid fler konjunkturcykler i följd kan antas ge en bättre 

grund för analys än ett resultat som endast undersöker en konjunkturcykel. Studien ämnar 

således fördjupa tidigare forskning i Sverige.  

1.2	  Syfte	  

Studien undersöker om en anomali från den effektiva marknadshypotesen finns på den svenska 

aktiemarknaden för nyintroduktioner. Detta utförs genom att jämföra nyintroduktioners 

prestation beroende på vilket trendläge börsen befinner sig i vid tillfället för introduktionen. 

Syftet med denna studie är således att undersöka ett fenomen som kan ifrågasätta eller bekräfta 

marknadens effektivitet utifrån den effektiva marknadshypotesen. Studien använder Jensen-alpha 

metoden, CAPM och förklarande teorier som signalteorin, informationsasymmetri, Market 

Timing teorin och teorin om heta marknader. Nedan följer studiens frågeställning och 

förväntningar på resultatet. 

1.3	  Frågeställning	  

Finns det en skillnad i nyintroduktioners prestation på ett och tre års sikt, beroende på om 

Nasdaq OMXSPI befinner sig i en uppåt- eller nedåtgående trend vid introduktionen? 
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1.4	  Förväntningar	  

Förväntningarna på resultatet i denna studie är i linje med tidigare forskning, vilket är att se en 

underavkastning hos nyintroduktioner mot jämförande index på ett och tre års sikt. Ytterligare 

förväntas den effektiva marknadshypotesen gälla och prestationen för nyintroduktioner på ett och 

tre års sikt inte skiljer sig mellan introduktioner som sker i en uppåt- respektive nedåtgående 

trend på Nasdaq OMXSPI. Med vetskapen om återkommande anomalier inom marknaden för 

nyintroduktioner finns således möjlighet till avvikelse från effektiva marknadshypotesen även 

kring detta fenomen. 

1.5	  Disposition	  

Studien redovisas enligt följande disposition. Kapitel två presenterar den teoretiska 

referensramen för studien. Kapitel tre innehåller metod och redovisar hur studien genomförs. 

Kapitel fyra presenterar resultatet tillsammans med en analys från undersökningen. Kapitel fem 

utgörs av diskussion kring resultatet. Studien avslutas med kapitel sex där en slutsats presenteras 

och kapitel sju där vidare forskning och implikationer redovisas.   
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2.	  Teoretisk	  referensram	  

För att besvara studiens frågeställning används dels CAPM (Capital Asset Pricing Model) och 

andra teorier inom forskningen som behandlar marknaden och dess effektivitet. Grundpelaren 

inom den teoretiska referensramen är den effektiva marknadshypotesen. Marknaden antas vara 

effektiv och denna studie avser testa ett fenomen som antingen bekräftar eller ifrågasätter den 

effektiva marknadshypotesen. Vidare presenteras förklarande teorier från tidigare forskning som 

tas i beaktning vid diskussionen av studiens resultat. De förklarande teorierna är signalteorin, 

informationsasymmetri, Market Timing teorin och teorin om heta marknader. Slutligen 

presenteras studiens hypoteser som antar att den effektiva marknadshypotesen gäller.   

2.1	  Capital	  Asset	  Pricing	  Model	  

För uträkningen av portföljernas avvikelseavkastning i de olika tidsperioderna för studien 

används prissättningsmodellen Capital Asset Pricing Model (CAPM) som en del utav Jensen-

alpha metoden. CAPM introduceras av Sharpe (1964) och utvecklas bland annat av Lintner 

(1965) och Mossin (1966) och beskriver relationen mellan risk och den förväntade avkastningen 

hos en tillgång. Formeln för CAPM ses i ekvation 2. Enligt CAPM måste en investerare 

kompenseras för tiden och risken denne utsätter sig för (Sharpe, 1964), vilket går att se som de 

två delarna i teorin. Kompensationen för tiden som en investerare lägger ned representeras av 

den riskfria räntan och är den första delen i formeln. I och med risken, vilket Sharpe (1964) 

benämner som den systematiska risken och är den andra delen av formeln, som en investerare tar 

beräknas hur mycket avkastning som investeraren behöver för att kompensera risken. I formeln 

för CAPM är detta 𝛽 (systematisk risk som inte går att diversifiera bort) och marknadspremien 

(förväntad avkastning på marknaden subtraherat med riskfri ränta). Marknadens betavärde är lika 

med ett. En tillgång kan ha ett betavärde över, under eller lika med ett. Detta betyder att 

tillgångens pris rör sig (volatilitet) mindre än marknaden vid ett lägre betavärde än ett och 

tvärtom om tillgången har ett högre betavärde än ett. 𝛽 beräknas enligt ekvation 1 (Fama & 

French, 1996). 
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   𝛽! =
!"#(! !! ,! !! )

!"#(! !! )
    (Ekvation 1) 

 

𝐶𝑜𝑣: Samvariation (kovarians) 

𝐸 𝑅! : Förväntad avkastning på investering 

𝐸 𝑅! : Förväntad avkastning för marknaden 

𝑉𝑎𝑟(𝐸 𝑅! : Variansen på den förväntade avkastningen för marknaden 

 

CAPM bygger på att den förväntade avkastningen för en tillgång består av tiden och 

kompensationen för risken som en investerare tar. Den förväntade avkastningen blir således en 

kombination av den riskfria räntan adderat med risken och dess relation till marknadspremien 

(Sharpe, 1964).  
 
 
   𝐸 𝑅! =   𝑅! + 𝛽!(𝑅! − 𝑅!)   (Ekvation 2) 

 

𝐸 𝑅! : Förväntad avkastning på tillgången 

𝑅!: Riskfria räntan 

𝛽!: Systematisk risk 

𝑅!: Marknadens avkastning (OMXSPI) 

2.2	  Effektiva	  marknadshypotesen	  

Inom den effektiva marknadshypotesen finns det tre olika former av effektivitet (Fama, 1970. 

Orlitzky, 2008a) Dessa former är svag, medelstark och stark. Enligt Orlitzkys (2008a) generella 

beskrivning av den effektiva marknadshypotesen, som antas vara den medelstarka formen, 

förutsätts det att i effektiva och fungerande kapitalmarknader reflekterar dagens priser all 

tillgänglig publik information. En förändring i priset är effekten av att ny information når 

marknaden alternativt att diskonteringsräntan förändras. Teorin antar således att det bästa sättet 

att estimera värdet på en tillgång är genom det aktuella priset och att priset inte följer något 

mönster. Därför är det inte möjligt för en investerare att förutse prisrörelser eftersom att priser 

enbart reagerar på ny information. Vidare antar teorin att vid meningsskiljaktigheter om en 
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tillgångs värde kommer marknaden tillslut mötas vid det som betraktas som det verkliga värdet 

(Orlitzky, 2008a).  

 

Den svaga formen av marknadseffektivitet innebär att all historisk information speglas i dagens 

pris och den starka formen innebär att oavsett om det är publik eller privat (insider) information 

speglas det i priset (Fama, 1970). Dessa två former av effektivitet kan antas gälla temporärt 

eftersom investerare med insiderinformation lyckas prestera bättre än marknaden i perioder. På 

lång sikt är det däremot bevisat svårt för investerare att prestera bättre än marknaden oavsett 

insiderinformation eller inte, därför är den medelstarka formen den mest vedertagna inom 

effektiva marknadshypotesen (Orlitzky, 2008a).  

 

Tidigare beskrivna former av den effektiva marknadshypotesen är ursprungligen från Famas 

artikel (1970). Den effektiva marknadshypotesen och dess former har genom åren utvecklats och 

testats. Bland annat menar Fama (1991) själv att den starka formen av den effektiva 

marknadshypotesen inte gäller och Malkeil (2003) menar att marknaden upplever avvikelser från 

sin effektivitet på grund av den mänskliga faktorn. Trots bevis för att den effektiva 

marknadshypotesen gäller finns det belägg som menar att marknaden inte är hundra procent 

rationell och inte alltid visar det rätta priset. Genom forskning inom området 

beteendefinansiering, där investerare antas påverkas av känslor och andra psykologiska faktorer i 

sina investeringar, kan den effektiva marknadshypotesen ifrågasättas eftersom hypotesen antar 

att investerare är rationella (Orlitzky, 2008a). Inom forskningen finns det således argument både 

för och emot den effektiva marknadshypotesen.  

 

Den effektiva marknadshypotesen är följaktligen av intresse för resultatet i denna studie. Detta 

för att resultatet möjligtvis indikerar på avvikelser från den effektiva marknadshypotesen och 

finner återkommande mönster i marknaden för nyintroduktioner. Om så inte är fallet innebär det 

att resultatet inte urskiljer en sådan avvikelse och det antas att den effektiva marknadshypotesen 

gäller. Den mängd forskning och de delade åsikter det finns kring den effektiva 

marknadshypotesen gör den attraktiv som bas för undersökningen. Resultatet möjliggör därför 

belägg antingen för eller emot den effektiva marknadshypotesen.  
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Vid resultatet för denna studie används vedertagna förklarande teorier inom forskningen kring 

nyintroduktioner för diskussion. De förklarande teorierna angriper den effektiva 

marknadshypotesen från olika infallsvinklar med möjliga förklarande resonemang. 

2.3	  Förklarande	  teorier	  	  

2.3.1	  Informationsasymmetri	  	  

En förklarande anledning till att den effektiva marknadshypotesen inte alltid gäller är 

informationsasymmetri. Information är symmetrisk när båda parter i ett avtal har tillgång till 

samtlig tillgänglig information som är relevant för transaktionen. I en situation där en part i en 

transaktion inte har tillgång till samtlig information inför ett avtal uppstår 

informationsasymmetri. Detta kan uppstå när en part har mer information än andra parten eller 

när den ena parten kan tillgodogöra sig tillgänglig information i högre utsträckning än den andra 

parten. För att informationsasymmetri skall uppstå måste två eller fler personer vara delaktiga i 

ett avtal (James, 2008).  

 

Akerlof (1970) skriver i sin studie kring hur informationsasymmetri kan uppstå och utvecklas. 

Akerlof exemplifierar fenomenet med köpare och säljare på en specifik marknad där liknande 

produkter med skiftande kvalitet säljs. Om köparna på en marknad inte kan se skillnad på 

produkter med hög respektive låg kvalitet kommer marknaden prissätta produkterna lika trots 

kvalitetsskillnader. Detta kommer till slut avskräcka säljarna av produkter med hög kvalitet och 

marknaden kommer i fortsättningen enbart se produkter av låg kvalitet, på grund av att köparna 

inte har tillgång till eller kan tillgodogöra sig den informationen som finns kring produkterna. 

Informationsasymmetri uppstår således och skapar en anomali på marknaden.  

 

Informationsasymmetri kan på liknande sätt uppstå vid en nyintroduktion när en investerare inte 

har full tillgång till all information om bolaget som skall introduceras eller inte kan tillgodogöra 

sig den informationen som finns tillgänglig. Att en investerare inte kan tillgodogöra sig 

informationen kan bero på okunskap eller otillgänglighet i viss utsträckning. 

Informationsasymmetri kan således vara en förklaring vid ett resultat som avviker från den 

effektiva marknadshypotesen i denna studie, alltså om studien identifierar skillnader i 

nyintroduktioners prestation jämfört med marknaden eller beroende på vilket trendläge börsen 
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befinner sig i vid introduktionen. Visar undersökningen ingen skillnad i prestation mellan 

introduktioner som görs i uppåt respektive nedgående trend kan det antas att informationen är 

symmetrisk oberoende trendläge på börsen. Informationen kan dock samtidigt vara asymmetrisk 

gällande andra avvikande mönster för nyintroduktionerna exempelvis om introduktionerna 

underpresterar jämfört med marknaden.    

2.3.2	  Signalteorin	  

Informationsasymmetri kan därmed vara en avgörande faktor för huruvida en avvikelse på 

marknaden finns eller inte. Signalteorin eller signalering förklarar hur fenomenet 

informationsasymmetri och information kan användas för att sända avvägda signaler kring en 

specifik tillgång eller fenomen. Signalering används av säljaren av en tillgång och mottas av 

köparen av tillgången (Orlitzky, 2008b). I studiens fall betyder detta att utgivaren av en 

nyintroduktion signalerar information till den framtida aktieägaren. Signaleringen i sig ägs av 

säljaren av en tillgång och är således ett verktyg för att kommunicera ut information till köparen 

av tillgången. Signalering kan ses som observerbara tecken för icke observerbara attribut för den 

tillgång som säljs (Orlitzky, 2008b). Exempelvis kan en underprissättning av en nyintroduktion 

visa på styrka. Företaget styrker sin egen tro på bolaget genom att sätta ett lägre pris istället för 

att sätta högsta möjliga pris och få bästa möjliga avkastning. Boubakri, Kooli och L’Her, (2005) 

finner bevis för denna typ av signalering på den kanadensiska aktiemarknaden. Boubakri, Kooli 

och L’Her bevisar en positiv korrelation mellan större underprissättning och överlevnadstid på 

börsen för nyintroduktioner. Signalering kan också genomföras åt motsatt håll. Vilket betyder att 

företag aktivt väljer att inte introduceras till ett lågt pris utan aktivt väljer att introduceras till ett 

högre pris (Lucas & Mcdonald, 1989).  

2.3.3	  Market	  Timing	  teorin	  	  	  
I anknytning till signalering och informationsasymmetri utvecklar Lucas och McDonald (1989) 

Market Timing teorin som både kan strida mot och kopplas till den slutsats signalteorin kommer 

fram till. Lucas och McDonald (1989) säger att chefer i företag gärna förskjuter en 

nyintroduktion om de anser att företaget är undervärderat. Förskjutningen sker till ett tillfälle då 

chefer anser att företaget snarare är övervärderat och företaget får mer betalt för sin introduktion. 

Detta sammanfaller ofta med en positiv marknad i övrigt. Syftet är då att försöka utnyttja 

marknaden och få mer betalt för introduktionen. Aktiemarknaden kan då antas avvika från sin 
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effektivitet eftersom chefer med ett aktivt beslut kan utnyttja marknaden till sin fördel (Baker & 

Wurgler, 2000). Detta kan antas strida mot Boubakri, Kooli och L’Hers (2005) slutsats som 

säger att underprissättning är en positiv signal medan Lucas och McDonald (1989) indikerar att 

chefer medvetet avvaktar tills företag får mer betalt för introduktionen. Kopplingen och den 

eventuella motsättningen mellan signalteorin och Market Timing teorin är ett verktyg för att 

analysera denna studies resultat. Market Timing teorin hävdar att chefer aktivt försöker utnyttja 

marknaden till sin fördel vilket gör teorin till en möjlig förklaring till resultat som indikerar på 

anomalier i marknaden.  

2.3.4	  Heta	  marknader	  

Om chefer avsiktligt avvaktar med en nyintroduktion tills företaget erbjuds bättre betalt för 

introduktionen kan en het marknad uppstå. En het marknad uppstår när antalet nyintroduktioner 

är fler än normalt samt när avkastningen på nyintroduktionerna är högre än normalt under första 

handelsdagen (Ritter, 1984). Enligt Ritter (1984) bildas alltså kluster av nyintroduktioner där 

många företag under samma period går till börsen. Ritter (1984) ger exempel på en het marknad 

under en 15-månaders period med start i januari 1980 då nyintroduktioner i genomsnitt avkastar 

48,4 procent i jämförelse med en sexårsperiod (1977-1982) då genomsnittsavkastningen är 16,3 

procent. Om Market Timing teorin gäller är heta marknader en följdeffekt av teorin. Företag med 

högre risk tenderar att underprissättas mer vid en börsintroduktion under en het marknad och 

överavkastar också mer under första handelsdagen. Företag med lägre risk underprissätts inte 

lika mycket och generar inte lika hög överavkastning första handelsdagen. Därför är det främst 

de unga och mer riskfyllda företagen som skapar kluster av nyintroduktioner då det är de som 

både ökar i antal och överavkastar mest under heta marknader (Ritter, 1984). Det är enligt Ritter 

(1991) samtidigt de unga och mer riskfyllda företagen som introduceras under en het marknad 

som underpresterar mest på längre sikt, tre år. Fenomenet med heta marknader är väl 

dokumenterat och även utvecklingen för aktierna som introduceras under dessa perioder. Detta är 

således delvis motsägelsefullt emot vad Boubakri, Kooli och L’Her, (2005) kommer fram till i 

sin studie. Där tenderar de stabila bolagen signalera stabilitet genom underprissättning och inte 

osäkerhet som underprissättning indikerar enligt Ritter (1991). Heta marknader är också en 

bekräftelse av Market Timing teorin som menar att företag aktivt väljer att nyintroduceras när de 

får som mest betalt för introduktionen (Lucas & McDonald, 1989). 
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Heta marknader kan således vara en förklarande orsak till att företag introduceras i kluster och då 

troligtvis när börsen i övrigt befinner sig i en uppåtgående trend i enlighet med Market Timing 

teorin. Stämmer detta kan det antas att företag som nyintroduceras i dessa förhållanden 

underpresterar mer på lång sikt som Ritter (1991) bevisar i sin studie.  

2.4	  Inramning	  av	  förklarande	  teorier	  	  

Studiens utgångspunkt är att marknaden för nyintroduktioner på den svenska aktiemarknaden är 

effektiv och att det i enlighet med den effektiva marknadshypotesen inte systematiskt går att 

utnyttja marknadens avvikelser. Tidigare forskning bevisar att marknaden för nyintroduktioner 

kan antas avvika från sin effektivitet i den bemärkelsen att mönster för hur nyintroduktioner 

avkastar upprepar sig (Loughran, Ritter och Rydkvist, 1994. Ritter, 1991). 

 

De presenterade förklarande teorierna (se avsnitt 2.3) ger studien verktyg att analysera resultatet. 

Motsättningar mellan och olika infallsvinklar av verkligheten kan härledas till de olika 

förklarande teorierna. Om en avvikelse från marknaden kan urskiljas för nyintroduktioners 

prestation i studien kan informationsasymmetri och en del av signalteorin förklara avvikelsen. 

Positiva signaler kan sändas till investerare vid en nyintroduktion och förklara den positiva 

avkastningen marknaden ser första handelsdagen (Ritter & Welch, 2002). Vidare kan de positiva 

signalerna vändas till negativa om informationsasymmetri finns mellan investerare och företag. 

Om informationsasymmetri finns kan det eventuellt även förklara den underavkastning som 

marknaden enligt tidigare forskning ser på längre sikt (Ritter, 1991).  

 

Boubakri, Kooli och L’Her, (2005) finner i enlighet med den andra delen av signalteorin att ett 

lägre pris på nyintroduktioner indikerar på styrka för företag och att lägre prissatta 

nyintroduktioner överlever längre än andra nyintroduktioner på den kanadensiska 

aktiemarknaden. I motsättning till den del av signalteorin Boubakri, Kooli och L’Her (2005) 

lyfter fram bevisar Lucas och McDonald (1989) med sin Market Timing teori att företag 

förskjuter planerade nyintroduktioner om de anser att företaget är undervärderat till ett tillfälle då 

de anser att företaget snarare är övervärderat och får mer betalt för introduktionen. 

Aktiemarknaden kan då antas uppvisa anomalier eftersom chefer med ett aktivt beslut kan 

utnyttja marknaden till sin fördel (Baker & Wurgler, 2000). Ytterligare bevis för att anomalier 

råder på marknaden och att Market Timing teorin kan antas stämma är Ritters (1984 & 1991) 
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resonemang om heta marknader som säger att fler och mer riskfyllda företag introduceras i 

kluster och skapar en het marknad där avkastning under första handelsdagen är högre än normalt 

samt att underavkastningen på längre sikt (tre år) också är högre än normalt.  

 

Med den effektiva marknadshypotesen som grund och med de förklarande teoriernas olika 

resonemang om marknaden för nyintroduktioner i bakgrunden gör denna studie en undersökning 

som testar den effektiva marknadshypotesen. Studien undersöker om en anomali går att finna på 

den svenska marknaden för nyintroduktioner genom att jämföra nyintroduktioners prestation 

beroende på vilket trendläge börsen befinner sig i vid tillfället för introduktionen.    

2.4.1	  Hypoteser	  

För att besvara studiens frågeställning utgår denna studie ifrån antagandet att det inte är någon 

skillnad mellan nyintroduktioners prestation på ett och tre års sikt oberoende av vilket trendläge 

som råder när de går till börsen. Detta eftersom att det antas att den effektiva marknadshypotesen 

gäller och att det inte ska vara möjligt till överavkastning genom att använda sig av information 

som redan finns i marknaden. Ett resultat som visar på att nyintroduktioners prestation skiljer sig 

jämfört med varandra, på ett och tre års sikt, beroende på vilket trendläge som börsen befinner 

sig i vid introduktionen skulle innebära att det finns möjlighet till att, med information som finns 

i marknaden, överprestera marknaden och således ifrågasätta den effektiva marknadshypotesen.  

 

H0: Det finns ingen skillnad i nyintroduktioners prestation på ett och tre års sikt beroende på 

vilket trendläge börsen befinner sig i vid introduktionen.  

 

H1: Det finns en skillnad i nyintroduktioners prestation på ett och tre års sikt beroende på vilket 

trendläge börsen befinner sig i vid introduktionen. 
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3.	  Metod	  

I följande stycken presenteras tillvägagångsättet i studien. De olika stegen presenteras i 

kronologisk ordning för att göra det enkelt att förstå och följa arbetsförloppet. Kapitlet inleds 

med tillvägagångssättet innan utförandet av studien. Sedan följer studiens modell och dess 

beräkningar. Kapitlet avslutas med metodens begränsningar.  

3.1	  Handelsplattformar	  	  

Studien genomförs på svenska aktiemarknaden med data från handelsplattformarna AktieTorget 

och Nasdaq OMX First North. Handelsplattformarna väljs för att antalet nyintroduktioner gör 

dem attraktiva för undersökningen samt att de båda definieras som handelsplattformar enligt 

Finansinspektionen (2007). En handelsplattform, Nordic Growth Market, exkluderas ur denna 

studie på grund av att den inte var en handelsplattform under hela studiens tidsintervall. 

Handelsplattformarna AktieTorget och Nasdaq OMX First North ger tillsammans en önskvärd 

mängd datapunkter. 

3.2	  Urval	  och	  behandling	  av	  data	  

Insamlingen av data sker i följande steg. Först hämtas information om vilka och hur många 

nyintroduktioner som skett för respektive handelsplattform och år. Informationen hämtas primärt 

från respektive handelsplattforms hemsida. På hemsidorna presenteras samtliga nyintroduktioner 

gjorda från 2007 och framåt för AktieTorget (2015b) samt 2004 och framåt för First North 

(Nasdaq, 2015a). Detta kompletteras med samtliga nyintroduktioner från 1998 till 2007 från 

AktieTorget samt med samtliga nyintroduktioner från 1998 till 2004 från First North genom 

mailkontakt med respektive handelsplattforms kundservice. Tidsintervallet 1998 till 2012 väljs 

för att det är så långt tillbaka i tiden data är tillgänglig från handelsplattformarna.  

 

Efter säkerställd lista med samtliga nyintroduktioner används databasen Datastream1 för 

inhämtning av företagens justerade aktiekurser från och med introduktionen och ett och tre år 

framåt. Datastream används även för hämtning av studiens jämförelseindex, Nasdaq OMXSPI. 

Studien använder månadsdata och därför utesluts första handelsperioden då första datapunkten 

                                                
1 Thomson Reuters Datastream är en databas för hämtning av ekonomisk data som till exempel historisk börsdata. 
Se länk: http://thomsonreuters.com/en/products-services/financial/investment-management/datastream-
professional.html 
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för varje företag är den första dagen i nästkommande månad efter introduktionen. Företag som 

avnoteras, det vill säga försvinner från marknaden, inom tre år efter noteringen används inte på 

grund av avsaknaden av data. Det innebär således att företag som tas med i studien måste ha data 

för tre år från introduktionen. Anledningen till detta är för att få med samma företag för de två 

perioderna. Dock skiljer sig antalet observationer mellan de två trendlägena. I och med studiens 

tidsperioder, ett och tre år, och antalet år som undersöks exkluderas nyintroduktioner efter 2012-

04-01. Ett eventuellt byte från de valda handelsplattformarna under tidsperioden utesluter inte ett 

företag från studien eftersom studien inte undersöker hur detta påverkar aktiekursen, dock räknas 

det inte som en nyintroduktion när ett företag byter från AktieTorget till First North, eller 

tvärtom, eftersom det leder till en dubbelräkning i materialet.  

 

Ytterligare exkluderas företag som, innan de började handlas på AktieTorget eller First North, 

har varit noterade på Nordic Growth Market eller andra listor. Ett fåtal företag i studien har varit 

noterade på så en så kallad SBI-lista och handlats över telefon (Affärsvärlden, 1997) innan de 

noteras på någon av studiens handelsplattformar. Dessa företag exkluderas inte på grund av att 

det inte går att likställa dessa två sätt att handla med aktier. Namnbyten är vanligt förekommande 

bland företagen som studien undersöker och för att säkerställa att det är rätt data och företag som 

undersöks dubbelkollas data mot Skatteverkets hemsida (Skatteverket, 2015) där namnbyten 

genom åren redovisas. En nyintroduktion definieras således som när ett företag för första gången 

nyintroduceras på någon av de handelsplattformar som undersöks i denna studie. 

 

Det totala antalet nyintroduktioner på AktieTorget och First North under studiens tidsintervall är 

418 stycken. Efter urval och bearbetning av tillgänglig data kvalificeras totalt 211 stycken 

nyintroduktioner till studien varav 151 stycken introduktioner genomförs i en uppåtgående trend 

och 60 stycken i nedåtgående trend. Bortfallet beror mesta dels på avsaknad av kurshistorik för 

de nyintroduktioner som undersöks, finns inte data för tidsperioden tre år bortser, som tidigare 

nämnt, studien från företagen.  

3.3	  Jämförelseindex	  	  

För att besvara studiens frågeställning är det essentiellt med ett relevant jämförelseindex som 

representerar marknadsportföljen. Det jämförande index som används är Nasdaq OMXSPI, 

vilket är ett index som visar utvecklingen på Stockholmsbörsens samtliga bolag (Nasdaq, 2015c). 
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Nasdaq OMXSPI väljs därför att det är ett index som speglar marknaden och ger en bra 

jämförelsegrund då de företag som undersöks i studien är noterade på olika handelsplattformar, 

AktieTorget och First North. Dessutom är det svårt att identifiera ett småbolagsindex som 

sträcker sig under hela studiens tidsintervall och inte nödvändigtvis speglar marknaden i stort. 

Vidare väljs OMXSPI på grund av att tidigare forskning (se exempelvis Aggarwal & Rivoli, 

1990) använder breda index som jämförelse i sina undersökningar. Dessutom kan storleken på 

företagen variera och de kan inte heller kopplas till en enhetlig bransch. Både AktieTorget och 

First North har sina egna jämförelseindex, AktieTorget Index (Aktietorget, 2015a) och First 

North All-Share SEK (Nasdaq, 2015b), men att välja ett av dessa index skulle ge en orättvis 

jämförelse då studien har data från båda handelsplattformarna och inte kan utesluta någon utav 

dem.  

3.4	  Trend	  

För att definiera trendläget på börsen används vedertagen teknisk analys. Ett känt faktum är att 

trender på börsen finns och att en trend ofta blir långvarig och fortsätter i den riktning den har 

startat i (Edwards, Magee & Bassetti, 2012, s. 423-427). Förr eller senare bryts en trend och 

riktningen på börsen och trenden vänder. För att identifiera dessa trender och när trenden byter 

riktning används, enligt Edwards, Magee och Bassetti (2012, s. 423-427), den vanligaste och 

mest etablerade metoden inom teknisk analys, enkelt glidande medelvärde. Enkelt glidande 

medelvärde är den vanligaste formen av glidande medelvärde och ger samma indikatorer som 

andra mer komplicerade former av glidande medelvärde. Den mest använda tidsperioden för 

glidande medelvärde är 50-dagars samt 200-dagars, (Edwards, Magee & Bassetti, 2012, s. 423-

427) vilket används i denna studie. När 50-dagars glidande medelvärde bryter linjen uppåt för 

200-dagars glidande medelvärde indikeras en uppåtgående trend. När 50-dagars glidande 

medelvärde bryter linjen nedåt för 200-dagars glidande medelvärde indikeras en nedåtgående 

trend. Med andra ord när 50-dagars befinner sig över 200-dagars glidande medelvärde är det en 

uppåtgående trend och tvärtom för en nedåtgående trend. 50-dagars och 200-dagars glidande 

medelvärde är den mest använda måttstocken för att definiera en trend (Edwards, Magee & 

Bassetti, 2012, s. 423-427). 

 

Genom att i Excel med data ifrån Datastream identifiera samtliga tillfällen för perioden 1998-01-

01 till 2015-04-01 då 50-dagars glidande medelvärde skär linjen för 200-dagars glidande 
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medelvärde för OMXSPI får studien fram de perioder då en uppåtgående- eller nedåtgående 

trend råder. Vid vissa tillfällen under tidsintervallet som undersöks korsar 50-dagars glidande 

medelvärde linjen för 200-dagars glidande medelvärde för att sedan återigen korsa linjen inom 

en snar framtid igen och fortsätta i den ursprungliga riktningen. När detta sker och perioden för 

två riktningsförändringar är kortare än sex månader bortser studien ifrån förändringen och låter 

den ursprungliga riktningen på trenden råda under hela perioden fram tills en längre förändring i 

trenden sker. Detta för att perioden för den nya riktningen på trenden är såpass kort att företag 

som planerar en nyintroduktion inte antas ändra på introduktionen på grund av den tillfälliga 

förändringen i trenden. De tillfällena då två riktningsförändringar i trenden sker inom sex 

månader är också ofta bara ett avstannande i den ursprungliga trenden. Totalt sett inkluderar 

denna studies tidsintervall fyra stycken uppåtgående trender samt tre stycken nedåtgående 

trender som presenteras nedan. Tabell 1 visar datum för de olika trendperioderna och figuren 

illustrerar 50- samt 200-dagars glidande medelvärde.  

 
Tabell	  1.	  Perioder	  för	  uppåt-‐	  och	  nedåtgående	  trend	  för	  OMXSPI	  

1998-01-01 - 2000-09-14 Uppåt 

2000-09-15 - 2003-06-06 Nedåt 

2003-06-07 - 2007-09-17 Uppåt 

2007-09-18 - 2009-05-19 Nedåt 

2009-05-20 - 2011-07-15 Uppåt 

2011-07-16 - 2012-08-17 Nedåt 

2012-08-18 - 2015-04-01 Uppåt 
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Figur 1. 50- samt 200-dagars glidande medelvärde för OMXSPI. GM står för glidande medelvärde 

De exakta datumen för samtliga perioder inklusive de som är kortare än sex månader finns i 

appendix.  

3.5	  Avkastningsberäkning	  

Det första steget är att beräkna den procentuella avkastningen för varje enskild aktie och 

OMXSPI. Detta beräknas med den naturliga logaritmen och formeln nedan som säger att priset 

på en aktie (eller index som definieras som m i ekvationen) vid tidpunkten t divideras med priset 

vid tidpunkten t-1. Detta utförs på grund av att hämtningen från Datastream ger justerat pris och 

index i absoluta tal och inte den procentuella avkastningen som krävs för att utföra vidare 

uträkningar och jämförelser.  

 

    𝑅! = 𝑙𝑛 !!
!!!!

     (Ekvation 3) 

           

    𝑅! = 𝑙𝑛 !!
!!!!

    (Ekvation 4) 

 

3.6	  Val	  av	  prissättningsmodell	  

Det finns en mängd olika modeller för prissättning på tillgångar. Förutom CAPM, som denna 

studie använder sig av, finns till exempel Fama och Frenchs (1993) tre-faktor modell som utgår 
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från CAPM och Carharts (1997) fyr-faktor modell. Dessa modeller går alla att använda vid 

utförandet av denna studies metod (Kothari & Warner, 2006). CAPM används för att den utgör 

en grund till tre-faktor modellen och är enkel att applicera vid beräkningen av portföljernas 

avvikelseavkastning. Ytterligare anledning till varför CAPM väljs är på grund av komplexiteten 

vid användandet av modeller med flera faktorer. För studiens tidsintervall och antal företag 

lämpar sig CAPM då det finns en problematik för studiens tid och omfång att förhand konstruera 

portföljer med fler faktorer, samt att fokusering i diskussion inte är på prissättningsmodeller utan 

effektiva marknadshypotesen och förklarande teorier.    

3.7	  Jensen-‐alpha	  	  

För att beräkna hur nyintroduktionerna presterar under det valda tidsintervallet används Jensen-

alpha metoden även kallad calender-time portfolio (Kothari & Warner, 2006) och beräknas enligt 

formeln nedan.  

 

   𝑅! −   𝑅! = 𝛼! + 𝛽!   𝑅! −   𝑅!   (Ekvation 5) 

𝑅!: Portföljens avkastning 

𝑅!: Riskfria räntan 

𝛼!: Avvikelseavkastning 

𝛽!: Systematisk risk 

𝑅!: Marknadens avkastning (OMXSPI) 

 

Metoden tar den systematiska risken i beaktning när den estimerar den abnormala avkastningen 

på månatlig basis. I utförandet konstrueras portföljer för att kunna göra jämförelser mellan de 

olika grupperna. Totalt blir det sex stycken portföljer, två för uppåtgående trend (ett och tre år), 

två för nedåtgående trend (ett och tre år) och två sammanslagna portföljer med både uppåtgående 

och nedåtgående trend (ett och tre år). Huvuddraget med Jensen-alpha metoden är att för varje 

månad, som ingår i tidsintervallet, lägga till bolag i portföljerna när de introduceras och ta bort 

när de har funnits med i ett eller tre år. Detta betyder att för varje månad kommer de 

konstruerade portföljerna att förändras i och med att antalet bolag minskar eller ökar. Denna 

studie följer Kothari och Warner (2006) och viktar bolagen lika i portföljerna eftersom att CAPM 

inte tar hänsyn till företags storlek. Vidare beräknas portföljernas månatliga avkastning för 
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respektive tidsperiod. Sedan utförs regressionsanalyser, med fem procents signifikansnivå, med 

hjälp av CAPM på portföljernas månatliga avkastning som ger 𝛼 och 𝛽. Detta för att se om det 

finns någon signifikant skillnad mellan portföljernas avkastning jämfört med marknaden, 

OMXSPI, vilket ges av alphavärdet. För att utvärdera regressionsanalysernas signifikans används 

p-värdet. P-värdet ger hur stor sannolikheten är att se ett minst lika avvikande resultat på grund 

av slumpen (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012, s. 512). Exempelvis om alphavärdet är 0,08 för 

portföljen på ett år i uppåtgående trend och p-värdet understiger signifikansnivån fem procent 

betyder detta att portföljen har en signifikant överavkastning på åtta procent jämfört med 

marknaden, OMXSPI, i genomsnitt per månad. I och med dessa uträkningar visas hur 

portföljerna presterar i jämförelse mot marknadsportföljen, OMXSPI, och om dessa är 

signifikanta. Den riskfria räntan som används är enmånads statsskuldväxel och hämtas från 

Riksbankens (2015) hemsida. Den riskfria räntan är den avkastning som en investerare kan 

erhålla utan att ta någon risk. 

 

Efter undersökningen om det finns någon signifikant skillnad mellan portföljerna och 

marknadens avkastning studeras huvudsyftet med studien, vilket är om det finns en skillnad 

mellan portföljernas avkastning beroende på vilket trendläge som börsen befinner sig i vid 

introduktionen. Detta görs med t-test som förklaras i följande stycke.  

3.8	  Signifikanstest	  

För att säkerställa om resultatet kan förkasta nollhypotesen eller inte utförs tvåsidiga t-test med 5 

procent signifikansnivå genom statistikprogrammet StatPlus mellan portföljerna och dess 

månatliga avkastning. Fem procents signifikansnivå används vilket innebär att om p-värdet 

understiger fem procent kan nollhypotesen förkastas. (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012, s. 

512). Kraven för att utföra t-test är i denna studie uppfyllda då antalet observationer överstiger 

30, är oberoende och kan därför antas vara normalfördelade enligt den centrala gränsvärdesatsen 

(Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012, s. 265). Dessutom används den naturliga logaritmen vid 

beräkningen av avkastningen för att säkerställa normalfördelning av urvalet. I och med 

utförandet av t-testen finns risken att dra två olika felaktiga slutsatser. Första är att felaktigt 

förkasta nollhypotesen (typ I-fel) och andra är att acceptera en falsk nollhypotes (typ II-fel) 

(Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012, s. 513).      
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3.9	  Begränsningar	  med	  undersökningen	  

Vid utförandet av en undersökning med både kort och lång tidsperiod finns det faktorer som 

författarna måste ta i beaktning enligt Kothari och Warner (2006). Bland annat gäller att ju mer 

variansen i undersökningen ökar desto mer ökar risken för att felaktigt förkasta nollhypotesen. 

Ett annat fenomen som gäller för de båda tidsperioderna är att med ett ökat antal observationer 

blir testets styrka högre. Detta är något som kan påverka denna studie i och med bortfallet. Med 

en kortare tidsperiod för portföljerna än ett och tre år kan det möjligtvis leda till ett minskat 

bortfall och annat resultat. Författarna av en undersökning med en lång tidsperiod måste också ta 

i beaktning att det är komplicerat att utföra beräkningar både av den förväntade avkastningen och 

abnormal avkastning vid jämförande av uträkningar med en kortare period. Det finns inte ett sätt 

som åstadkommer bättre resultat än andra för dessa beräkningar (Kothari & Warner, 2006).  

 

Barber och Lyon (1997) är inne på samma spår som Kothari och Warner (2006) gällande att 

beräkningen av den abnormala avkastningen är komplicerad och undersökningar på längre 

tidsperiod kan utsättas för vinklingar. Dessa vinklingar, eller avvikelser, är bland annat när nya 

företag börjar handlas och inkluderas i det jämförande index som används för undersökningen. 

En annan avvikelse enligt Barber och Lyon (1997) som kan finnas i undersökningar som denna 

är att avkastningen tenderar att vara positivt snedfördelad på grund av att en aktie endast kan 

minska med hundra procent medan den kan öka betydligt mer (Kothari & Warner, 2006). 

 

Under tidsintervallet som undersöks saknar portföljerna vid vissa tillfällen bolag. Vilket 

redovisas nedan. Samtliga datum utesluts ur undersökningen på grund av att portföljerna inte 

innehåller några bolag. Bortfallet är ofrånkomligt i och med denna studies tillvägagångssätt men 

är en begränsande faktor för resultatet. För portföljen på ett års sikt oavsett trendläge återfinns 

inga bolag i portföljen 1998-01 till 1998-05, vidare saknas bolag för perioden 2003-06 till 2003-

09 juni och från 2013-03 till tidsintervallets slut. För portföljen på ett år i uppåtgående trend 

saknas bolag i portföljen 1998-01 till 1998-05, 2001-10 till 2003-09, 2008-11 till 2009-06 och 

från 2012-09 till tidsintervallets slut. För portföljen på ett år i nedåtgående trend saknas bolag i 

portföljen från 1998-01 till 2001-01, 2003-06 till 2007-10, 2010-08 till 2011-07 och 2013-03 till 

tidsintervallets slut. För portföljen oavsett trendläge med en tidsperiod på tre år saknas bolag för 

1998-01 till 1998-05. För portföljen i uppåtgående trend på tre år saknas bolag från 1998-01 till 



 23 

1998-05 och 2014-09 till tidsintervallets slut. För portföljen i nedåtgående trend på tre år saknas 

bolag 1998-01 till 2001-01 och 2005-06 till 2007-10.  
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4.	  Resultat	  och	  analys	  

Resultatet för studien presenteras i följande ordning. Först presenteras studiens underlag i form 

av antal nyintroduktioner och dess fördelning mellan introduktioner i uppåt- respektive 

nedåtgående trend. Vidare presenteras portföljerna på ett år och dess prestation jämfört med 

marknaden. Sedan följer samma upplägg för portföljerna på tre år och resultatet om prestationen 

mellan företag som introduceras i uppåt- eller nedåtgående trend skiljer sig. 

4.1	  Antal	  nyintroduktioner	  
Tabell	  2.	  Antal	  nyintroduktioner 

Totalt 

antal  

Urval av 

nyintroduktioner 

Uppåtgående 

trend  

Nedåtgående 

trend  

418 st. 211 st. 151 st. 60 st. 

 

Tabell 2 visar antalet nyintroduktioner som ger denna studies resultat. Totalt görs 418 

nyintroduktioner varav 211 används i studien, vilket ger ett bortfall på 49,5 procent. Bortfallet 

representeras främst av otillräcklig historisk data för företagen. Antalet nyintroduktioner som 

ingår i studien är 211 varav 151 (71,6 procent) introduceras i uppåtgående trend och 60 (28,4 

procent) introduceras i nedåtgående trend. Skillnaden mellan antalet introduktioner i absoluta tal 

i uppåt- samt nedåtgående trend är distinkt men den relativa skillnaden är mindre. Den totala 

period med nyintroduktioner som undersöks (1998-01-01 till 2012-04-01) är 171 månader och 

består av 109 månader med uppåtgående trend och 62 månader med nedåtgående trend. Vilket 

ger 63,7 procent av tiden i uppåtgående trend och 36,3 procent av tiden i nedåtgående trend. 

Relationen mellan antal introduktioner och tid mätt i månader med uppåt- eller nedåtgående 

trend är alltså introduktionerna relativt jämnt fördelade med en fördel för introduktioner i 

uppåtgående trend.  
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4.2	  Portföljer	  1	  år	  
Tabell 3. Resultat från regressionsanalys för portföljer på 1 år 

 𝛼 P-värde 𝛼 𝛽 P-värde 𝛽 𝑅! Justerat 𝑅! 

1 år 

Oavsett 

-0,033 

 

0,000 0,676 0,000 0,205 0,200 

1 år 

Uppgång 

-0,023 0,005 0,901 0,000 0,277 0,272 

1 år 

Nedgång 

-0,056 0,001 0,544 0,007 0,087 0,076 

 

Resultatet för ett år, som presenteras i tabell 3, delas upp mellan portföljerna i nedåtgående, 

uppåtgående och oavsett trend. Resultatet visar att samtliga portföljer underavkastar marknaden 

på en genomsnittligt månatlig basis. Detta betyder således att portföljerna presterar sämre än 

marknaden som representeras av OMXSPI. Den största avvikelseavkastningen (𝛼) finns hos 

portföljen med bolag som introduceras i en nedåtgående trend på -5,6 procent. Därefter har 

portföljen oavsett trend vid introduktionen en avvikelseavkastning på -3,3 procent. Lägst 

avvikelseavkastning har således portföljen som introduceras i en uppåtgående trend. Denna 

portfölj har en avvikelseavkastning mot marknaden med -2,3 procent. Betavärdet, portföljernas 

volatilitet (risk) gentemot marknaden, OMXSPI, för de tre portföljerna är 0,544 för nedåtgående 

trend, 0,676 för oavsett trend och 0,901 för uppåtgående trend. Marknadens betavärde märks 

som ett, tillgångars betavärden lägre än ett representerar lägre volatilitet än marknaden och 

tillgångars betavärden högre än ett representerar högre volatilitet än marknaden. Betavärdet är 

lägre för bolagen som introduceras i nedåtgående trend jämfört med introduktionerna som 

genomförs i uppåtgående trend, dock fortfarande lägre än ett. Ett lägre betavärde för portföljen i 

nedåtgående trend betyder att den har lägre risk och fluktuerar mindre än portföljen för 

uppåtgående trend. Portföljen i nedåtgående trend med lägre beta ger i denna studie en 

signifikant lägre avkastning mot marknaden än portföljen i uppåtgående trend med högre beta 

som har signifikant mindre avvikelse från marknaden på ett år. 

 

Resultatet visar också de olika portföljernas förklaringsgrader och den justerade 

förklaringsgraden. Högst justerad förklaringsgrad har portföljen för uppgång, 27,2 procent, och 
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lägst har portföljen för nedgång, 7,6 procent. Förklaringsgraden ger hur mycket den beroende 

variabelns (undersökta portföljers prestation) variation kan förklaras av den oberoende variabelns 

(marknadens prestation) variation. Förklaringsgraden hos en modell påverkas av antal förklarade 

faktorer, fler förklarande faktorer höjer förklaringsgraden hos en modell om faktorerna är just 

förklarande, är det inte förklarande faktorer ger det ingen effekt på förklaringsgraden.  

4.3	  Portföljer	  3	  år	  
Tabell 4. Resultat från regressionsanalyser för portföljer på 3 år 

 𝛼 P-värde 𝛼 𝛽 P-värde 𝛽 𝑅! Justerat 𝑅! 

3 år 

Oavsett 

-0,025 

 

0,000 0,771 0,000 0,261 0,257 

3 år 

Uppgång 

-0,021 0,002 0,889 0,000 0,290 0,287 

3 år 

Nedgång 

-0,035 0,000 0,415 0,003 0,062 0,055 

 

 

Resultatet för tre år presenteras i tabell 4. Denna visar att portföljerna för tre år följer samma spår 

som portföljerna för ett år och visar att samtliga portföljer underavkastar i relation till 

marknaden. Den största avvikelseavkastningen (𝛼) finns hos portföljen som introduceras i 

nedåtgående trend med -3,5 procent med ett betavärde på 0,415. Vidare följer portföljen oavsett 

trend med avvikelseavkastning på -2,5 procent med ett betavärde på 0,771 och för portföljen i 

uppåtgående trend är avvikelseavkastningen -2,1 procent och betavärdet 0,889. Enligt resultatet 

minskar underavkastningen på tre år marginellt jämfört med underavkastningen på ett år. Även 

för portföljerna på tre år är betavärdet för portföljen i nedåtgående trend lägre än betavärdet för 

portföljen i uppåtgående trend. Portföljen i uppåtgående trend med högre beta genererar, precis 

som på ett år, även på tre år en lägre underavkastning jämfört med portföljen i nedåtgående trend 

med lägre beta. Lägre beta tycks således innebära en större underavkastning för denna studie. 

Resultatet är rimligt eftersom tiden marknaden är i en uppåtgående trend är längre än tiden när 

marknaden är i en nedåtgående trend för studien. Ett lägre beta än ett innebär att portföljen inte 
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rör sig i lika stora rörelser som marknaden och därmed totalt sett inte utvecklas lika väl som 

marknaden. 

 

Även förklaringsgraderna för portföljerna med en tidsperiod på tre år liknar portföljerna med en 

tidsperiod på ett år, högst justerad förklaringsgrad har portföljen för uppgång, 28,7 procent, och 

lägst har portföljen för nedgång, 5,5 procent.  

4.4	  T-‐test	  
Tabell 5. T-test 

 P-värde T-värde T-kritisk Signifikant 

1 år  0,067 1,846 1,978 Nej 

3 år  0,700 0,386 1,968 Nej 

 

För att undersöka om det finns en skillnad mellan portföljerna beroende på vilket trendläge som 

råder vid nyintroduktionerna utförs tvåsidiga t-test. Resultatet i tabell 5 visar att inget av t-testen 

ger ett signifikant resultat. För t-testet för portföljerna på ett år är p-värdet 0,067, vilket är nära 

att vara signifikant men inte tillräckligt. Detta visas också genom t-värdet och det kritiska t-

värdet. Det krävs ett högre värde än 1,978 (alternativt lägre än -1,978) för ett signifikant resultat. 

P-värdet på 6,7 procent innebär att värdet var 1,7 procentenheter för stort för att hamna inom 

gränsen för signifikant resultat och att denna studie skulle förkasta nollhypotesen. Vid detta 

resultat finns risken att acceptera en falsk nollhypotes, typ II-fel. Om ett typ II-fel begås kan 

bortfallet vara en faktor till det i och med att fler observationerna ökar resultatets trovärdighet 

och minskar risken för typ II-fel. För portföljerna på tre år ligger p-värdet (0,70) och t-värdet 

(0,386) längre ifrån den kritiska gränsen. Detta innebär således att nollhypotesen inte kan 

förkastas för någon av de två tidsperioderna. Det finns alltså ingen signifikant skillnad mellan 

nyintroduktioners prestation beroende på om marknaden befinner sig i en uppåtgående eller 

nedåtgående trend på ett respektive tre års sikt när nyintroduktionen sker.  
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5.	  Diskussion	  av	  resultat	  

För att förklara varför den svenska aktiemarknaden behandlar nyintroduktioner som den gör 

kommer följande stycken belysa detta med hjälp av teorier som presenteras i tidigare kapitel och 

författarnas egna tankar.  

5.1	  Effektiva	  marknadshypotesen	  
Med den effektiva marknadshypotesen som grund undersöker denna studie den svenska 

marknaden och nyintroduktioner. Tabell 3 och 4 visar att oavsett tidsperiod, ett och tre år, och 

trendläge på börsen när bolagen introduceras underpresterar bolagen jämfört med marknaden. 

Resultatet följer i huvudsak tidigare forskning (Ritter, 1991. Keloharju, 1993 & Levis, 1993) där 

marknaden presterar bättre än nyintroduktioner på längre sikt. Resultatet avviker dock från det 

Ibbotson (1975) finner i sin studie, att nyintroduktioner överpresterar på ett års sikt. Trots detta 

verkar anomalin hos aktiemarknaden som tidigare forskning finner också existera på den svenska 

marknaden, anomalin gäller både på ett och tre års sikt. Resultatet skulle således innebära att den 

svenska marknaden inte är hundra procent effektiv i enlighet med andra undersökta marknader. 

Fast marknaden inte antas vara effektiv gällande nyintroduktioner indikerar denna studie att 

marknaden inte skiljer på nyintroduktioner beroende på trendläget vid introduktionen. Det 

innebär att marknaden är effektiv i den aspekten. Vid en marknad som indikerar på avvikelser för 

denna studie skulle det skilja sig mellan nyintroduktioner i en nedåt- och uppåtgående trend. Det 

finns dock en antydning att nyintroduktioner som görs i en uppåtgående trend presterar bättre än 

i en nedåtgående trend då de har en lägre avvikelseavkastning mot marknaden men inte är 

signifikant skilda ifrån varandra. Det behöver nödvändigtvis inte vara trendläget som är den 

förklarande faktorn till detta utan andra faktorer kan också påverka, exempelvis bransch- eller 

företagsspecifika faktorer. Indikationen gällande att introduktioner i uppåtgående trend presterar 

marginellt bättre än introduktioner i nedåtgående trend är intressant för fenomenet som Ritter 

(1984) kallar för het marknad.  

5.2	  Heta	  marknader	  &	  Market	  Timing	  teorin	  
I en het marknad ökar antalet nyintroduktioner och prestationen på lång sikt för nyintroduktioner 

som genomförs under en het marknad tenderar att vara sämre än andra nyintroduktioner som inte 

genomförs i en het marknad enligt Ritter (1984). Avsnitt 4.1 indikerar en överrepresentation av 

introduktioner som genomförs i en uppåtgående trend och handlas minst i tre år på börsen 
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jämfört med introduktioner som genomförs i en nedåtgående trend relativt den tidsperiod som 

undersöks. Nyintroduktioner som handlas under kortare period än tre år är uteslutna ur detta 

resultat. För att dra fullständiga slutsatser kring heta marknader krävs en undersökning av 

samtliga introduktioner oavsett överlevnadstid. Om denna studie antar att en börsuppgång kan 

likställas med en het marknad och en börsnedgång representerar en icke het marknad kan 

skillnaden som finns mellan antalet nyintroduktioner relativt sett inte klassas som stor nog för att 

påstå att en uppåtgående trend på börsen är en form av en het marknad. För att identifiera en het 

marknad enligt Ritters (1984) definition krävs noggrannare undersökning av exakta datum för 

introduktioner. Eftersom studien inte kan skilja på prestationen för introduktioner som görs i en 

uppåt- respektive nedåtgående trend (tabell 5), utan bara se en tendens på skillnader i 

avvikelseavkastning, kan studien inte indikera på att introduktioner i en het marknad enligt Ritter 

(1984) presterar sämre på längre sikt än andra introduktioner som inte genomförs under en het 

marknad. 

 

Detta ger att från 1998 fram till 2012 kan denna studie med dess förutsättningar inte se distinkta 

skillnader på den svenska aktiemarknaden mellan antalet nyintroduktioner som görs när trenden 

på börsen är uppåtgående jämfört med när trenden på börsen är nedåtgående. Detta sett till att 

perioderna för uppgång varar längre än perioderna för nedgång. I absoluta tal är det en klar 

skillnad mellan antalet nyintroduktioner men relativt sett är skillnaden mindre, som presenteras i 

avsnitt 4.1. Däremot kan det antas att under en uppåtgående period introduceras företag mer 

koncentrerat i en senare fas av uppgången snarare än när trenden vänder från nedåtgående till 

uppåtgående trend. Vidare från heta marknader kan Market Timing teorin kopplas. Teorin säger 

att företag avsiktligt introduceras när de får som mest betalt för sin introduktion, vilket oftast 

korrelerar med en uppåtgående trend på börsen (Lucas & McDonald, 1989).  

 

Sett till denna studie bör Market Timing teorin avspeglas i antal nyintroduktioner som genomförs 

i uppåtgående trend samt nedåtgående trend på börsen. Om Market Timing teorin antas gälla bör 

skillnaden i antal nyintroduktioner mellan uppåtgående och nedåtgående trend vara tydlig (Lucas 

& McDonald, 1989). I relativa tal sett visar avsnitt 4.1 att en skillnad finns mellan antal 

introduktioner i uppåtgående trend jämfört med antal introduktioner i nedåtgående trend, dock är 

skillnad inte markant. I enlighet med Market Timing teorin bör skillnaden vara tydlig, vilket den 
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alltså inte antas vara för denna studie. Vidare visar resultatet i tabell 5 att ingen skillnad i 

prestation kan identifieras beroende på om företag introduceras i en uppåt eller nedåtgående 

trend, vilket indikerar på meningslöshet i att aktivt försöka ta hänsyn till marknaden och dess 

trendläge i den bemärkelsen att företaget ska få se en starkare prestation på längre sikt. Däremot 

kan denna studie inte uttala sig om huruvida företag faktiskt kan få mer betalt för en introduktion 

om den görs i en uppåtgående trend. Utifrån resultaten denna studie visar finns således 

indikationer på att Market Timing teorin inte gäller för den svenska marknaden eftersom 

prestationen inte signifikant skiljer mellan introduktioner i uppåtgående respektive nedåtgående 

trend. Säkerställt är däremot att nyintroduktioner oavsett trendläge underpresterar relativt 

marknaden (tabell 3 & 4).   

5.3	  Signalteorin	  &	  informationsasymmetri	  
Något som kan tänkas vara en möjlig förklaring till varför nyintroduktioner underpresterar 

marknaden är den mänskliga faktorn (se avsnitt 2.2 om den effektiva marknadshypotesen). 

Människan är inte alltid hundra procent rationell vilket kan visas vid prissättning och handel med 

nya företag på börsen vilket i sin tur påverkar företags aktiekurs. Vid en nyintroduktion har 

investerare och marknaden, i enlighet med tidigare forskning som säger att nyintroduktioner 

överavkastar första handelsdagen (Ritter, 1991), en positiv syn på bolaget som sedan blir en 

negativ syn i samspel med att aktiekursen underpresterar jämfört med marknaden. Denna 

mänskliga aspekt verkar således vara närvarande både i uppåt- och nedåtgående trend i och med 

att det inte skiljer sig i prestationen mellan trenderna.  

 

Nyintroduktioners positiva utveckling under första handelsdagen (Ritter, 1991) och dess 

underprestation på längre sikt (tabell 3 & 4) kan kopplas till signalteorin. Signalteorin eller 

signalering menar att signaler sänds från säljaren av en tillgång till köparen av tillgången 

(Orlitzky, 2008b). I denna studies fall och i samspel med tidigare forskning innebär det att 

positiva signaler sänds till investerare som motiverar den positiva avkastningen som existerar 

under första handelsdagen. Om inte företaget lever upp till de positiva signalerna som sänds 

vänds den inledande goda avkastningen till negativ med tiden, vilket denna studie identifierar 

med negativ avvikelseavkastning på både ett och tre års sikt.   
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En annan möjlig förklarande faktor till nyintroduktioners underprestation är, i kombination med 

den mänskliga faktorn och signalteorin, informationsasymmetrin som kan antas existera mellan 

företaget och dess investerare. I och med att företaget har mer information än dess investerare 

finns det således en informationsasymmetri och prissättningen kan därför bli felaktig enligt 

Akerlof (1970). Informationsasymmetri tillsammans med sända signaler kan leda till att 

investerare uppfattar företag och dess affärsverksamhet felaktigt och således bidrar till att 

företaget underpresterar jämfört med marknaden.  

 

Det är komplicerat att undersöka om det faktiskt existerar någon informationsasymmetri i och 

med nyintroduktionerna men det kan antas vara en förklaring till underprestationen av 

nyintroduktioner på olika marknader världen över. Informationsasymmetrin ser ut att reduceras 

desto längre företaget handlas på marknaden utifrån att avvikelseavkastningen tenderar att 

minska på tre år jämfört med ett år (tabell 3 & 4). Det är således en indikation att marknaden och 

bolaget förstår varandra bättre och att informationsasymmetrin inte är lika påtaglig tre år efter 

introduktionen som ett år efter introduktionen, vilket också Fama (1998) menar händer på längre 

sikt.  
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6.	  Slutsats	  

I enlighet med tidigare forskning fastslår studien att nyintroduktioner på ett och tre års sikt 

underpresterar relativt till ett jämförande index. Avvikelsen från den effektiva 

marknadshypotesen antas råda på den svenska aktiemarknaden. Informationsasymmetri och 

signalteorin är motstående teorier till effektiva marknadshypotesen och kan förklara denna 

avvikelse. Utifrån studiens resultat ger informationsasymmetri och signalteorin belägg för att 

ifrågasätta den effektiva marknadshypotesen.   

 

Vidare ämnar studien besvara frågeställningen: finns det en skillnad i nyintroduktioners 

prestation på ett och tre års sikt, beroende på om Nasdaq OMXSPI befinner sig i en uppåt- eller 

nedåtgående trend vid introduktionen? Studien utgår ifrån nollhypotesen: Det finns ingen 

skillnad i nyintroduktioners prestation på ett och tre års sikt beroende på vilket trendläge börsen 

befinner sig i vid introduktionen. Utifrån resultatet kan studien inte förkasta nollhypotesen då 

ingen signifikant skillnad mellan nyintroduktioners prestation kan identifieras beroende på om 

Nasdaq OMXSPI befinner sig i en uppåtgående trend eller nedåtgående trend vid introduktionen.  

 

Eftersom marknaden inte skiljer på prestationen mellan introduktioner i uppåt- respektive 

nedgående trend antas marknaden i den aspekten uppföra sig effektivt. Därav indikeras Market 

Timing teorin och teorin om heta marknader inte råda på den svenska aktiemarknaden och kan 

därför inte användas som förklarande teorier för denna studie.  
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7.	  Vidare	  forskning	  och	  implikationer	  	  

Marknaden för nyintroduktioner är väl dokumenterad men mycket finns kvar att undersöka. 

Utifrån den effektiva marknadshypotesen finns flera välkända avvikelser på marknaden för 

nyintroduktioner som redovisas i denna studie. Denna studie slår dock fast att på den svenska 

marknaden för nyintroduktioner existerar det ingen skillnad i prestation för nyintroduktioner som 

genomförs i en uppåt- respektive nedåtgående trend. Däremot kan studien ge förslag på fler 

vinklar inom området som bör undersökas för att vidare utveckla eventuella avvikelser från den 

effektiva marknadshypotesen för nyintroduktioner och således bidra till en bättre förståelse för 

marknaden i framtiden. Flera fenomen tål att undersökas djupare och med andra 

tillvägagångssätt. Bland annat ser denna studie tendens till men ingen markant skillnad i antal 

introduktioner som görs beroende på börsens trendläge. En annan studie med annat 

tillvägagångssätt och syfte kan möjligen undersöka om en skillnad existerar mellan antal 

nyintroduktioner och rådande börstrend och med den grunden vidare undersöka fenomenet heta 

marknader samt djupare undersöka Market Timing teorin.  

 

Ytterligare kan denna studie utvecklas med annorlunda tillvägagångsätt genom till exempel 

Fama och Frenchs tre-faktor modell eller Carharts fyr-faktor modell för att undersöka om det ger 

liknande resultat.  

 

Vidare forskning inom ämnet är nödvändig för att öka förståelsen för finansiella marknader och 

hur aktörer bör agera. Praktiska implikationer som denna studie bidrar med är att investerare, 

som fondbolag eller privata investerare bör vara medvetna om att nyintroduktioner tenderar att 

underprestera på ett och tre års sikt. Dessutom indikerar studien att företag inte behöver ta 

hänsyn till marknadens trendläge vid en introduktion om syftet är att få en så bra avkastning som 

möjligt på längre sikt. Detta eftersom att nyintroduktioner tenderar att gå sämre än marknaden 

generellt oavsett trendläge på börsen.  
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A.	  Appendix	  
Nedan följer exakta datum för trendförändringar under undersökningsperioden 1998-01-01 till 
2015-04-01 på jämförelseindexet Nasdaq OMXSPI. Fyra stycken trendförändringar skall bortses 
i från då dessa är kortare än sex månader.  

Tabell.	  Perioder	  för	  uppåt-‐	  och	  nedåtgående	  trend	  inklusive	  uteslutna	  perioder 

Perioder Trendläge Bortses ifrån 
1998-01-01 - 1998-09-28 Uppåt  
(1998-09-29 - 1999-03-02) Nedåt Ja  
1999-03-03 - 2000-09-14 Uppåt  
2000-09-15 - 2003-06-06 Nedåt  
2003-06-07 - 2006-07-19 Uppåt  
(2006-07-20 - 2006-09-26)  Nedåt Ja 
2006-09-27 - 2007-09-17 Uppåt  
2007-09-18 - 2009-05-19 Nedåt  
2009-05-20 - 2011-07-15 Uppåt  
2011-07-16 - 2012-02-16 Nedåt  
(2012-02-17 - 2012-07-03) Uppåt Ja 
2012-07-04 - 2012-08-17 Nedåt  
2012-08-18 - 2014-10-21 Uppåt  
(2014-10-22 - 2014-12-02) Nedåt Ja 
2014-12-03 - 2015-04-01 Uppåt  
 


