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Sammandrag 

Generellt underprissätts aktier vid börsintroduktioner och stiger i värde under första 

handelsdagen. Aktier underprissätts olika mycket vilket enligt forskning beror på osäkerheten 

kring det utfärdande bolaget, det vill säga hur riskfylld aktien förväntas bli. Riskfyllda bolag 

tenderar alltså att underprissätta sina aktier mer för att finna investerare. Olika branscher har 

olika riskprofiler och företag inom samma bransch tenderar att ha liknande riskkaraktäristika. 

Med detta som utgångspunkt undersöks hur underprissättning vid börsintroduktioner skiljer 

sig mellan branscher på OMX Stockholm och Aktietorget, samt hur branschrisk påverkar 

graden av underprissättning. Risken mäts med beta och standardavvikelse för varje bransch. 

Hur underprissättningen skiljer sig mellan branscher testas med ett ANOVA-test och 

sambanden mellan branschrisk och underprissättning testas med korrelationstester och 

regressionsanalyser. Resultaten visar tydliga skillnader i underprissättning mellan branscher 

samt svaga tendenser till positiva samband mellan branschrisk och grad av underprissättning. 

Testerna visar dock inte statistiskt, på en femprocentig signifikansnivå, att detta generellt 

gäller. 
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1 Bakgrund och syfte 

I detta avsnitt introduceras problemområdet och bakgrunden till vår undersökning 

presenteras. Detta mynnar ut i de två preciserade frågeställningarna samt syftet med studien. 

 

På New York Stock Exchange den 19 september 2014 genomförde Alibaba världens genom 

tidernas största börsintroduktion på 25 miljarder dollar (Forbes.com, 2014). 

Introduktionspriset var 68 dollar per aktie och efter stängning av börsen på aktiens första 

handelsdag hade priset uppgått till 93,89 dollar, en höjning med 38 procent. De som köpte 

aktierna för 68 dollar tjänade 25,89 dollar per aktie första dagen. Att Alibaba underprissatt 

aktierna så pass mycket ledde till att Yahoo, som är en av Alibabas stora ägare och sålde 140 

miljoner aktier vid introduktionen, var den stora förloraren i denna affär, tillsammans med 

Alibaba själva. (Fortune.com, 2014) 

Likt Alibaba kan ett företag, för att driva in kapital, välja att notera sig på någon av de börser 

för handel av aktier som finns och på så sätt låta investerare bli delägare i företaget för att ta 

del av dess vinster (Hillier et al., 2010, s. 11). I Sverige under 2014 har ovanligt många bolag 

noterat sig på börsen. Trenden ser dessutom ut att hålla i sig under 2015 med åtskilliga 

nynoteringar genomförda till och med mars månad och flertalet bolag som flaggat för 

framtida börsintroduktioner. (SvD.se, 2015) 

Priset vilket aktierna som utfärdas vid en börsintroduktion går att köpas till bestäms med hjälp 

av en garant, ofta en investmentbank, och baseras på en samlad bedömning av värdet på 

företagets tillgångar och möjligheter till framtida vinster. Marknaden värderar sedan om 

aktien är värd att köpa och till vilket pris investerare är beredda att äga andelar i bolaget. Om 

marknaden anser att aktien är värd mer än det pris som den utfärdas till kommer priset på 

denna att stiga under första handelsdagen och nå ett högre pris. När detta sker har företaget 

med garanten värderat bolaget till ett värde lägre än marknadsvärdet, vilket innebär att de som 

köper aktien till introduktionspris ser sina aktier stiga i värde under dagen. Detta kallas för 

underprissättning. (Hillier et al., 2010, s. 11) 

Enligt Ross et al. (2005) underprissattes börsintroduktioner i Sverige i snitt med 34,1 procent 

för åren 1980 – 1994. Nyintroducerade aktier steg med andra ord i genomsnitt 34,1 procent 

under den första dagen vilket innebar en 34,1-procentig vinst för investerare som köpte 

aktierna direkt vid introduktionen. Under åren 1980 till 2006 var underprissättningen i Sverige 
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i snitt 27,3 procent och mellan 1990 och 2003 var siffran 15 procent, det vill säga lägre än 

tidigare år (Hillier et al., 2013, s. 534-535). Graden av underprissättning har alltså varierat 

över tid, men fenomenet har länge varit ett faktum. 

Rock (1986) beskriver i sin forskning att företag kan sätta ett lägre pris än förutspått 

marknadspris på de introducerade aktierna för att locka till sig tillräckligt med intressenter. På 

så sätt kan de försäkra sig om att hitta investerare så att de får in det kapital de behöver. Enligt 

Ritter (1984) och Beatty och Ritter (1986) underprissätts mer riskfyllda börsintroduktioner 

mer än mindre riskfyllda sådana. 

Osäkerhet vid investeringar kan generellt beskrivas utifrån hur kapitalmarknaden behandlar 

risk gentemot avkastning. Det finns en avvägning på kapitalmarknaden mellan risk och 

avkastning; för ett riskfyllt innehav kommer en investerare inte vara beredd att betala lika 

mycket, såvida inte innehavet också har en högre avkastningspotential och investeraren är 

beredd att ta denna risk (Oxenstierna 2014, s.21). Osäkerheten i samband med 

börsintroduktioner har fascinerat många forskare på området. Då aktien ännu inte värderats av 

marknaden innan en börsintroduktion kan vanliga riskmått som standardavvikelse och beta för 

aktien inte användas, utan andra variabler som proxys för denna risk måste framställas 

(Almisher och Kish, 2000). 

Vad gäller underprissättningar vid börsintroduktioner har en betydande del av tidigare 

forskning utgått från informationsasymmetriteorin för att förklara hur högre risk leder till 

högre underprissättning. Beneviste och Spindt (1989) berättar hur två olika infallsvinklar på 

informationsasymmetri har undersökts av tidigare forskare på området: Booth och Smith 

(1986) menar att asymmetrin uppkommer för att företaget vars aktier är på väg att 

introduceras sitter inne på mer värdefull information än potentiella investerare gör. Vidare 

menar Rock (1986) att även investerare är informerade i olika hög grad och att 

underprissättningen blir en premie investerare erhåller för att informera sig om bolaget. 

Almisher, Buell och Kish (2002) har ett annat angreppssätt och använder sig inte av 

information utan ett redovisningsbaserat riskmått som proxy för risken vid en 

börsintroduktion. Då aktien inte ännu introducerats på marknaden och ett riskmått för denna 

således inte går att erhålla, mäts risken istället som beta för vinstfluktuation innan 

börsintroduktion i förhållande till en referensgrupp. Deras undersökning visar ett direkt 

samband mellan detta redovisningsbaserade beta och graden av underprissättning vid 

börsintroduktioner. 
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En typ av risk som normalt tas i beaktning vid köp av en aktie är hur branschen ser ut inom 

vilket företaget verkar. Olika branscher har olika risknivåer som kan bero på 

konjunkturkänslighet eller ett beroende av fyndigheter som olja eller malm. 

(Morningstar.co.uk, 2013)  

Då branschrisk påverkar priset för aktier som redan handlas på börsen borde den även påverka 

priset för aktier som nyintroduceras. Enligt detta resonemang bör företag som är verksamma 

inom branscher med generellt högre risk således underprissätta sina aktier mer än företag 

inom lågriskbranscher. På detta sätt säkerställer utfärdaren att denna hittar investerare till sitt 

önskvärda nya kapital trots den högre risken som den specifika branschtillhörigheten medför. 

Med denna bakgrund är frågeställningarna följande: 

 Hur skiljer sig underprissättning vid börsintroduktioner åt mellan olika branscher? 

 Hur påverkar branschrisk graden av underprissättning? 

Syftet är att först och främst undersöka hur underprissättning skiljer sig mellan olika 

branscher på Nasdaqs OMX Stockholm och Aktietorget. Med hjälp av bestämda riskfaktorer 

ämnar vi sedan bedöma hur hög risk olika branscher har på de två listorna för att undersöka 

om denna risk kan förklara varför vissa börsintroduktioner underprissätts mer än andra, det 

vill säga om vi finner att branschrisk är en bra proxy för underprissättning. Detta ska ge en 

fingervisning för intressenter vid börsintroduktioner om branschtillhörighet är en variabel att 

ta i beaktning. 
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2 Teoretisk redogörelse 

I detta avsnitt redogörs den teoretiska bakgrund som är underlag för undersökningen. Först 

beskrivs risk; hur den mäts och hur den kan hanteras. Sedan förklaras fenomenet 

underprissättning med redogörelse för tidigare forskning på området. Detta följs av en 

beskrivning för hur företag delas upp i branscher och hur dessa kan skilja sig åt. Därefter 

redogörs för begreppet risk management. Slutligen kopplas det teoretiska underlaget samman 

i en operationalisering av variabler för undersökningen. 

 

2.1 Risk 

Grunden för all teori kring investeringar bygger på sambandet mellan risk och avkastning. För 

sambandet gäller att med högre avkastning följer även högre risk. På kapitalmarknaden har 

olika typer av innehav olika stabil och olika hög avkastning, aktier vars värde fluktuerar 

mycket upp och ner och som är känsliga för exempelvis externa faktorer är mer riskfyllda. 

Fluktuation i avkastning benämns som volatilitet och är ett riskmått som kopplas till 

ekonomisk risk. Är en investering mer osäker, det vill säga att det är svårt att förutspå 

framtida avkastning, kräver investerare högre potentiell avkastning för att väga upp för den 

högre risken de tar. (Oxenstierna, 2014, s. 21; Damodaran, 2005, s. 38) 

 

2.1.1 Total risk 

Enligt Oxenstierna (2014) finns det inget bestämt mått för att mäta risk men enligt 

finanspraxis används total risk, som mäts med standardavvikelse. Standardavvikelse är ett 

enkelt mått som mäter volatilitet; hur mycket en faktisk aktiekurs avviker från sitt medelvärde 

över tiden. Varierar kursen mycket anses aktien vara riskfylld och då är standardavvikelsen 

hög. Standardavvikelsen är kvadratroten ur variansen och anledningen till att 

standardavvikelsen används istället för variansen är att den kan relateras till avkastning för 

variabler som är normalfördelade, vilket aktier oftast är. Måttet kan även definieras som 

summan av systematisk risk och osystematisk risk. Systematisk risk kallas även för 

marknadsrisk och osystematisk risk är företagsspecifik risk. Total risk är alltså marknadsrisk 

och företagsspecifik risk sammanslaget (Lee och Lee, 2006). 
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Formel 1. Standardavvikelse, där sigma är standardavvikelse och sigma i kvadrat är varians 

(De Ridder, 2000, s. 61). 

 

     
   

    
  

Formel 2. Total risk. För att ange risken i siffror används variansen för avkastningen, vilken 

kan delas upp i marknadsrisk och företagsspecifik risk. Betarisken i kvadrat multiplicerat med 

variansen för marknaden (M) utgör marknadsrisken, variansen för den specifika aktien (A) 

utgör den företagsspecifika risken. Formellt ges totala risken av summan av den 

marknadsbetingade risken och den företagsspecifika risken. (De Ridder, 2000, s. 104) 

 

2.1.2 Företagsspecifik risk 

Den företagsspecifika risken är risken som följer av olika företagsspecifika eller 

branschspecifika händelser som exempelvis teknisk utveckling, strejk eller inträdande av nya 

konkurrenter på marknaden (Lee och Lee, 2006). Denna typ av risk drabbar specifika innehav 

eller en viss grupp innehav. För portföljer är det den företagsspecifika risken som går att 

diversifiera bort genom att helt enkelt investera i tillräckligt många olika aktier. Risk kopplad 

till marknaden som helhet är således inte företagsspecifik, utan kallas helt enkelt 

marknadsrisk och är den andra komponenten i total risk. (Hillier et al., 2010, s. 301) 

 

2.1.3 Marknadsrisk 

Marknadsrisken mäts med beta (β) och anger det samband som finns mellan marknadens 

genomsnittliga avkastning och aktiens avkastning (De Ridder, 2000, s. 71). Det är alltså ett 

mått på hur mycket marknadsläget påverkar tillgångens avkastning (Lee och Lee, 2006). Är 

betavärdet 1 följer aktien marknaden och kan alltså betraktas som en ”genomsnittsaktie”. Är 

betat större än 1 förändras aktiens avkastning mer än marknadens, är det mindre än 1 



6 

 

förändras den mindre än marknaden. Betat kan även vara negativt och aktiens avkastning är 

då negativt korrelerad med marknadens. (De Ridder, 2000, s. 70) 

 

  
      

  
  

Formel 3. Beta, där Cov är kovariansen, sigma i kvadrat är variansen, a står för den 

specifika aktien och m står för marknaden (De Ridder, 2000, s. 99). 

 

Marknadsrisk mäter alltså konjunkturkänslighet. Exempelvis kommer en aktie med ett beta på 

1,3 i snitt fluktuera 30 procent mer än marknaden, både vid upp- och nedgång. Den påverkas 

följaktligen mer än marknaden av konjunkturläget. Till skillnad från den företagsspecifika 

risken är marknadsrisken den typ av risk som inte går att diversifiera bort vid 

portföljhantering, den kan dock hanteras någorlunda genom investeringar i olika bolag och 

branscher med olika marknadsrisk (Hillier et al., 2010, s. 301). 

Betarisken för aktieavkastning kallas marknadsbeta. Det har dock visat sig att marknadsrisk 

inte bara kan mätas utifrån aktieutveckling utan även utifrån redovisad vinst, betarisken kallas 

då redovisningsbeta. Fördelen med att mäta utifrån vinst är att ett mått på marknadsrisk kan 

framställas även för bolag som inte är börsnoterade. En vinstbaserad marknadsrisk, 

redovisningsbeta, räknas ut med företagets redovisade avkastning i förhållande till ett flertal 

företags redovisade genomsnittsavkastning. (Almisher och Kish, 2000) 

 

2.2 Underprissättning vid börsintroduktioner 

Vid en börsintroduktion tar ett bolag hjälp av en garant, ofta en investmentbank, för att 

utfärda aktier publikt på börsen. Den svåraste uppgiften garanten har är att prissätta aktierna, 

det vill säga bestämma teckningskurs. Bolaget som introduceras på börsen önskar att utfärda 

aktierna till ett pris så nära det pris marknaden senare kommer att värdera aktien till som 

möjligt. På detta sätt hittar det investerare till allt önskat kapital samtidigt som det inte 

drabbas av höga alternativkostnader. Med en för hög teckningskurs följer risken att 

börsintroduktionen inte går igenom då tillräckligt med investerare ej går att finna. En för låg 
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teckningskurs å andra sidan leder till alternativkostnadsförluster då bolaget med befintliga 

ägare erbjuder aktierna till ett lägre pris än vad marknaden efterfrågar. (Hillier, 2010, s. 532-

535) 

Faktum är att börsintroduktioner världen över generellt prissätts under det pris marknaden 

sedan kommer att värdera aktierna till, med andra ord underprissätts de. Några exempel på 

länders underprissättning under olika perioder mellan åren 1960 - 2001 är Sverige med 34,1 

procent, USA 18,4 procent och Kina 267 procent. (Hillier, 2010, s. 532-535). 

Den procentuella underprissättningen för en aktie vid en börsintroduktion räknas ut genom att 

dividera skillnaden mellan teckningskursen och stängningskursen första handelsdagen med 

teckningskursen, multiplicerat med 100. 

 

                                    

             
                           

 

Formel 4. Procentuell underprissättning vid börsintroduktion. 

 

2.2.1 Tidigare forskning  

De senaste decennierna har det presenterats bevis på en tydlig underprissättningstrend vid 

börsintroduktioner och ett flertal forskare har med hjälp av olika teorier gett sig på att förklara 

detta fenomen (Almisher och Kish, 2000). Rock (1986) och Beatty och Ritter (1986) 

presenterar teorin om att underprissättning är korrelerad med osäkerheten kring vad 

marknadspriset för den introducerade aktien blir. En osäkrare aktie blir onekligen svårare att 

hitta investerare för, vilket är anledningen till att den underprissätts mer. Då aktien ej varit 

tillgänglig på marknaden tidigare går det uppenbarligen inte att mäta osäkerheten (risken) för 

aktiens pris på börsen, varför forskare har tvingats utveckla proxys för denna (Almisher och 

Kish, 2000). 

En betydande del av forskningen som undersöker denna osäkerhet i förhållande till 

underprissättning studerar den utifrån informationsasymmetri för att se om det finns ett 

samband. Booth och Smith (1986) berör teorin om att insiders i bolag är mer informerade om 

bolagets affärssituation än övriga intressenter. Detta ska alltså påverka graden av 
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underprissättning. En som också forskar på underprissättning vid börsintroduktioner utifrån 

informationsasymmetri är Rock (1986). Han gör skillnad på informerade investerare som 

sitter på överlägsen information om ett bolag och oinformerade investerare. Han menar att en 

informerad investerare har möjlighet att göra vinster baserat på sin kunskap, då denna kan se 

vilka aktier som är felprissatta och investera i dessa för att tjäna mellanskillnaden mellan 

utfärdat pris och marknadspris. 

Clarkson och Thompson (1990) menar att när det finns lite information om ett företag finner 

investerare aktierna i detta företag mer riskfyllda, då det är svårare att bedöma framtida 

avkastning för bolaget. I sin undersökning kommer forskarna fram till att betarisken för 

företag med låg information minskar när informationen ökar; den systematiska risken är alltså 

korrelerad med den upplevda osäkerheten hos intressenterna. De ser denna minskning under 

de första perioderna efter en börsintroduktion. Slutsatsen blir att ju större den systematiska 

risken efter börsintroduktionen är, desto högre har osäkerheten innan börsintroduktionen varit 

vilket har lett till högre underprissättning (Almisher och Kish, 2000). 

Almisher, Buell och Kish (2002) undersöker om riskmått baserade på redovisningsdata som 

reflekterar historisk prestation kan användas som en proxy för underprissättning när bolaget 

noteras på börsen. De använder företags så kallade redovisningsbeta då det, till skillnad från 

den introducerade aktiens standardavvikelse eller beta, är ett mått som är tillgängligt för 

investerare redan innan börsintroduktionen. Redovisningsbetat beräknas med företagets 

avkastning i förhållande till genomsnittsavkastningen för en referensgrupp med bolag. De 

använder detta mått då tidigare forskning visat att det finns en relation mellan redovisnings- 

och marknadsbeta (Almisher och Kish, 2000). De använder således redovisningsbeta som ett 

alternativ till marknadsbeta när marknadsdata inte finns tillgängligt, vilket som nämnt är fallet 

inför börsintroduktioner. Almisher, Buell och Kish (2002) testar sambandet mellan 

redovisningsbeta och första dagens avkastning för börsintroduktioner och finner en signifikant 

positiv relation vilket tyder på att redovisningsbetat är en bra proxy för osäkerhet, och således 

även underprissättning, kopplat till börsintroduktioner. 

Ritter (1984) använder aktiens volatilitet efter börsintroduktionen för att undersöka om en 

kraftigare underprissatt aktie också är mer osäker efter introduktionen. Han finner ett positivt 

samband mellan standardavvikelse i avkastning efter introduktionen och storleken på 

underprissättningen. Vidare anser han att den företagsspecifika risken vid börsintroduktioner 

egentligen är en bättre riskindikator, men att den är svår att beräkna. Han motiverar sitt val att 
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använda standardavvikelse som riskmått, det vill säga total risk, med att det finns en positiv 

korrelation mellan företagsspecifik och total risk. Värt att notera i sammanhanget är också att 

det påvisats en positiv korrelation mellan marknadsrisk och företagsspecifik risk (Almisher 

och Kish, 2000). 

 

2.3 Branschkaraktäristika och klassificering 

Företag delas in i olika kategorier, branscher, utifrån vilken huvudsaklig verksamhet de 

bedriver, det vill säga vilken deras främsta inkomstkälla är. Exempel är konsumentvaror och 

telekommunikation. Generellt branschfördelas företag utifrån två olika klassificeringar. Den 

ena är en produktorienterad klassificering som baseras på produkten företaget säljer snarare 

än vilken marknad företaget verkar på, vilket i sin tur kallas marknadsorienterad 

klassificering. Fördelen med standardiserade branschindelningar är att olika verksamheter 

smidigt kan jämföras med varandra, exempelvis på börsen, och att det kan underlätta 

investeringsstrategier. (Msci.se, 2015; Nasdaqomx.com, 2011) 

De två mest väletablerade systemen när det kommer till branschindelning heter Global 

Industry Classification Standard (GICS) och Industry Classification Benchmark (ICB). GICS 

utvecklades av Morgan Stanley Capital International och Standard & Poor’s, ICB är utvecklat 

av Dow Jones och The Financial Times Stock Exchange. Skillnaden mellan dem är att GICS 

har en marknadsorienterad indelning av företagen i olika branscher, medan ICB har en 

produktorienterad klassificering av verksamheterna. (Msci.se, 2015; Nasdaqomx.com, 2011) 

Olika verksamheter kännetecknas av olika karaktäristika när det kommer till risker: stadighet i 

inkomstströmmar, konjunkturkänslighet och andra särskilda förhållanden. Detta blir tydligt på 

aktiemarknaden då aktier för företag inom samma bransch ofta påverkas av samma faktorer. 

Exempelvis är det tänkbart att företag inom dagligvaruhandel inte påverkas av en 

lågkonjunktur på samma sätt som företag som utvecklar ny teknologi, då alla behöver mat 

oavsett konjunktur medan innovativa teknologiska experiment inte står högst på agendan för 

investerare i detta ekonomiska läge. Ett annat exempel kan vara oljebolag som är beroende av 

fyndigheter. Dessa kan ha relativt ostadiga inkomstströmmar och går främst med vinst när de 

väl hittar fyndigheter, jämfört med banker och finansinstitut som har relativt stadiga 

inkomstströmmar och främst påverkas av det ekonomiska läget i stort. (Morningstar.co.uk, 

2013) 
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2.4 Risk management 

Risk management kan definieras som ”ett systematiskt sätt att i näringslivet skydda en 

verksamhets resurser och inkomstmöjligheter mot skaderisker så att verksamhetens mål kan 

uppnås med ett minimum av störningar”. Syftet är att begränsa skador och förluster till antal 

och omfattning, för att maximera bolagets värde. Avvägningen som görs vid risk management 

sker mellan kostnaden för skadorna som kan uppkomma och kostnaderna för att skydda sig 

mot dessa skador. Håller ledningen summan av dessa kostnader så låg som möjligt bedrivs en 

god riskekonomi i företaget. (Hamilton, 1996, s. 65-66) 

Damodaran (2005) visar att en särskild del av risk management är risk reduction; det vill säga 

att skydda sig mot risker för att minimera dem. Risk reduction är alltså rena åtgärder för att 

skydda sig mot finansiella förluster medan risk management som helhet är mer av en strategi 

för att hantera risk. 

 

2.5 Operationalisering av teori 

Många har gett sig på att försöka utveckla olika variabler som korrelerar med 

underprissättningen för nyintroduktioner på börsen. Vi vill konstruera variabler för de olika 

riskprofiler som finns inom specifika branscher för att undersöka vilket samband dessa har 

med underprissättningar vid börsintroduktioner. En fördel med dessa variabler blir att de är 

marknadsbaserade riskmått, likt i Ritter (1984), som dessutom faktiskt är tillgängliga redan 

innan börsintroduktionen, likt variablerna i Almisher, Buell och Kish (2002). 

Risken som studeras i denna uppsats som potentiell indikator för grad av underprissättning 

väljer vi att kalla branschrisk. Vårt sätt att undersöka risk vid börsintroduktioner liknar mer 

undersökningen Clarkson och Thompson (1990), Ritter (1984) och Almisher, Buell och Kish 

(2002) gör än den typ som endast berör variabler för informationsasymmetri. Almisher, Buell 

och Kish (2002) fastställer att redovisningsbeta är en bra proxy för risk vid 

börsintroduktioner. För att ta fram vad risken är för ett bolag som introduceras på börsen 

skulle alltså investerare kunna beräkna ett sådant redovisningsbeta för bolaget. Vi vill 

utveckla ett enklare mått som även det ska vara tillgängligt innan introduktionen, för att se om 

detta kan vara användbart för investerare när det kommer till att bedöma risk inför en 

börsintroduktion. Vi kommer därför att framställa ett genomsnittsbeta för företag inom en viss 

bransch, det vill säga ett marknadsbeta för företagen inom samma bransch som redan finns på 
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börsen. På så sätt kan vi använda oss av marknadsinformation och ändå hitta ett riskmått 

tillgängligt innan börsintroduktionen, som vi kan ställa i relation till bolagens värden för 

underprissättning för att se om det kan ge investerare en framtida fingervisning för hur 

underprissatt en viss aktie kan tänkas bli. 

Clarkson och Thompson (1990) kommer fram till att betarisken är en bra proxy för osäkerhet 

vid börsintroduktioner. Ritter (1984) finner i sin tur att ett bra mått på osäkerhet vid 

börsintroduktioner är standardavvikelse, då standardavvikelsen för en börsintroduktions 

dagliga avkastning 20 handelsdagar efter introduktionen har ett signifikant positivt samband 

med underprissättning vid börsintroduktioner. Almisher och Kish (2000) drar utifrån detta 

slutsatsen att eftersom både beta och standardavvikelse är bra proxys för osäkerhet vid 

börsintroduktioner borde beta ha en positiv korrelation med underprissättning (eftersom 

standardavvikelsen har det). Vi vill testa detta men med ett genomsnittsbeta för ett antal 

företag, likt det som introduceras, för att undersöka om det är en bra proxy för 

underprissättning. En annan betydande anledning till att just betarisk undersöks är att detta 

mått mäter just marknadsrisk, alltså den risk som påverkar hela branscher, vilket går i linje 

med vår undersökning. 

Vi kommer emellertid även, likt Ritter (1984), att använda oss av standardavvikelse som mått 

på risk. Förklaringen är att vi inte vill testa enbart ett rent marknadsriskmått, utan även ett 

mått som förutom marknadsrisk tar hänsyn till företags- och branschspecifik risk. Då viss typ 

av företagsspecifik risk anses vara branschspecifik, det vill säga vanligt förekommande risk 

för företag inom en viss bransch, kan detta möjligtvis ge oss en ännu mer rättvisande bild av 

branschens riskprofil (Lee och Lee, 2006). Enligt teorin för osystematisk, företagsspecifik, 

risk elimineras denna för en grupp av innehav (Hillier et al., 2010, s. 301). Utifrån detta kan 

det antas att om en grupp innehav tillhör samma bransch, bör den högst företagsunika risken 

diversifieras bort medan risk som påverkar den specifika branschen återstår. Både 

marknadsrisken och den totala risken är enligt tidigare nämnd forskning bra mått på risk i 

samband med börsintroduktioner, med olika argument för och emot. Genom att testa båda ser 

vi om något av riskmåtten visar ett starkare samband med underprissättning vid 

börsintroduktioner. 

Vi skiljer oss från Ritter (1984) i det att vi tar fram en standardavvikelse för att försöka 

förutse graden av underprissättning, medan han tittar på graden av underprissättning för att 

förutse standardavvikelsen efter noteringen (det vill säga tvärt om). Dessutom vill vi som 
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nämnt framställa en genomsnittlig branschbaserad standardavvikelse medan han endast tar 

hänsyn till den specifika aktien. 

 

                                       

Formel 5. 

 

                                                                      

                                  

Formel 6. 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Den huvudvariabel vi använder för att undersöka underprissättning vid 

börsintroduktioner är branschrisk. Denna mäts med de två underliggande variablerna beta 

och standardavvikelse. 

 

Vi har valt att inte undersöka informationsasymmetri då vi vill se om det går att hitta ett 

enklare mått som intressenter kan ta fram och använda för att få en uppfattning om hur 

underprissättningen kan tänkas se ut för en kommande börsintroduktion. Dessutom har det, 

som vi berört ovan, redan gjorts mycket forskning på området baserat på 

informationsförhållanden, varför vi tycker det vore intressant med ett annat grepp på en 

undersökning av riskvariabler för underprissättning. Slutligen anser vi ej tidsramen för kursen 

vara tillräcklig för att pröva alla de variabler som kan vara aktuella för en undersökning av 

informationsasymmetri. 

Beta 

Standardavvikelse 

Branschrisk Underprissättning 
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För att veta hur vi ska dela in företagen måste vi klassificera branscherna. Här är det en stor 

fördel att använda välkända branschindelningsindex för igenkänning och kvalitetssäkring. De 

två stora branschklassificeringarna ICB och GICS används flitigast, den vi väljer att tillämpa i 

vår undersökning är ICB:s branschklassificering då denna används av Nasdaq 

(Nasdaqomx.com, 2011). Detta indelningsindex finns dessutom inprogrammerat i 

datainsamlingsprogrammet Thomson Reuters Datastream vilket underlättar i vår 

insamlingsprocess. 

Företagsledningen tillsammans med garanten kan sätta ett lägre pris på aktien än förväntat 

marknadspris för att försäkra sig om att hitta investerare (Rock, 1986). Denna 

underprissättning är en åtgärd som vi kopplar till risk management, eller närmare bestämt risk 

reduction. Risken för att börsintroduktionen ej ska gå igenom reduceras följaktligen. En 

situation där inte tillräckligt många intressenter investerar i börsintroduktionen skulle bli 

kostsam för utfärdande företag. Om all tid och alla pengar som lagts ner för att hitta 

investerare och samla in nytt kapital i slutändan resulterar i att inget kapital erhålls, är detta 

självklart en smärtsam förlust. Utifrån detta blir sambandet att ju högre underprissättning 

desto mer risk reduction, och således mer risk management, har det utfärdande företaget 

utövat i samband med börsintroduktionen. Resultatet i vår undersökning visar om högre 

branschrisk för ett företag leder till mer risk management vid notering av aktier på börsen. 

 

  



14 

 

3 Metod 

I detta avsnitt förklaras den metod som har använts för att utföra undersökningen. Här 

redogörs för angreppsätt och tillvägagångssätt, hur data samlats in, hur resultatet framställts 

samt hur undersökningen genomförts statistiskt. Avsnittet avslutas med en kritisk diskussion 

av metodvalet. 

 

3.1 Angreppssätt 

Det finns två vanliga angreppssätt för empiriska undersökningar: induktivt och deduktivt, det 

senare är teoriprövande medan induktivt innebär teoriskapande (Bryman och Bell, 2005, s. 

23). Vi använder oss av en deduktiv ansats då vi ämnar undersöka tidigare beprövade riskmått 

och dessutom gör en studie som i mångt och mycket liknar tidigare studier inom området. 

Den tar ansats i den tidigare forskning vi redogjort för i teoriavsnittet och genererar heller inte 

någon ny teori vilket går i linje med ett deduktivt angreppssätt. 

Undersökningen är av kvantitativ art då vårt resultat baseras på insamlad information; 

siffervärden från en stor mängd observationer. Vi omvandlar informationen till finansiell data 

som sedan sätts in i statistiska modeller för att framställa en kvantitativ analys och pröva 

relationer mellan variabler. (Bryman och Bell, 2005, s. 86-88) 

 

3.2 Tillvägagångssätt 

Från Nyemissioner.se samt Nasdaqs och Aktietorgets listor för introduktioner på börsen har vi 

tagit reda på vilka bolag som introducerats på OMX Stockholm och Aktietorget under 

perioden 2005 - 2014, och därtill även fram till första maj 2015. Perioden har valts då 

information kring börsintroduktioner innan 2005 är mer svårtillgänglig och vi var måna om att 

kunna undersöka hela populationen av börsintroduktioner för vår undersökningsperiod. I 

övrigt finner vi det lämpligt med en tioårsperiod då denna innefattar både hög- och 

lågkonjunktur, på så sätt kommer inte ett specifikt konjunkturläge påverka populationen. 

Branschindelningen av företagen har gjorts utifrån ICB:s klassificeringssystem då det är 

tillgängligt i Thomson Reuters Datastream och även används av Nasdaq själva. Nasdaq 

(2011) bytte år 2012 från GICS:s klassificeringssystem till ICB och motiverade detta med att 
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deras listade företag på så sätt kunde jämföras med 75 000 andra bolag istället för endast 40 

000 som vid användning av GICS. ICB ska vara transparent, omfattande och representera 

över 65 procent av världens totala börsvärde. 

För att besvara våra frågeställningar har vi först och främst beräknat genomsnittlig 

underprissättning per bransch för undersökningsperioden för att se hur den skiljer sig åt 

mellan branscherna. Vi har sedan jämfört de introducerade bolagens underprissättningsvärden 

med den aktuella branschens genomsnittliga risk året innan. För att få fler noterade bolag som 

underlag för genomsnittlig branschrisk har vi valt att slå ihop bolagen på båda listorna (OMX 

Stockholm och Aktietorget) som verkar inom samma bransch. Vi gör här antagandet att bolag 

inom samma bransch på båda listorna utgör en homogen grupp vad gäller 

branschkaraktäristiska för aktiernas beteende på börsen. Vi kommer således att ställa en 

introducerad akties underprissättning i relation till genomsnittlig branschrisk för alla bolag 

inom aktuell bransch på båda listorna, året innan. Riskmåtten är som bekant beta och 

standardavvikelse. På detta sätt ser vi om en högre branschrisk innan introduktionen på börsen 

leder till att bolaget underprissätter sina aktier mer. Vi ser även om det ena riskmåttet är en 

bättre indikator för detta än det andra. 

 

3.3 Datainsamling 

Vad gäller forskningsunderlag och informationsinsamling har vi läst artiklar med tidigare 

forskning på underprissättning för att få en bra grundkunskap i ämnet och se vilka typer av 

undersökningar som utförts tidigare. Dessa har vi tagit fram via Uppsala universitets bibliotek 

och Business Source Premier. Vi har även samlat information i böcker och vetenskapliga 

artiklar som berör vanliga begrepp och variabler för ämnet. Våra data för undersökningen, det 

vill säga avkastningar för aktier och stängningspriser första handelsdagen, har vi framställt 

med Thomson Reuters Datastream och utifrån dessa beräknat riskmått och 

underprissättningar. Årsredovisningar, prospekt, pressreleaser, Skatteverkets hemsida samt 

diverse näringslivstidskrifter har vi använt oss av för att söka fram teckningskurser för 

bolagens introduktioner på OMX Stockholm och Aktietorget. 

Vi har varit noggranna i valet av våra källor och endast valt artiklar publicerade i erkända 

tidskrifter. Ytterligare information har samlats in från välkända ekonomitidsskrifter och 

tillförlitliga tryckta källor från Ekonomikums bibliotek i Uppsala. 



16 

 

3.3.1 Urval 

Data i vår undersökning består av börsintroduktioner i Sverige under perioden 2005-01-01 till 

2015-05-01, det vill säga tio år tillbaka inklusive de introduktioner som hittills skett i år (t o m 

1:a maj 2015). Börsintroduktioner har inkluderats även om aktien inte visat någon utveckling 

under första handelsdagen eller om den handlats till ett pris lägre än teckningskursen, det vill 

säga överprissatts. För att öka vårt urval har vi valt att utöver OMX Stockholm inkludera 

börsintroduktioner på Aktietorget, vilket är den lista utöver OMX Stockholm med mest 

tillgängliga data kring svenska börsintroduktioner de senaste tio åren. 

Vad gäller bransch har vi ett urvalskriterium: 

 Det ska ha skett minst fem börsintroduktioner inom branschen under perioden för vår 

undersökning. Detta för att kunna inkludera så många branscher som möjligt i 

undersökningen men samtidigt kunna se någon typ av eventuellt samband och få ett 

medelvärde för underprissättning per bransch. 

Detta kriterium har lett till bortfall av branschen allmännyttiga tjänster. Endast en 

börsintroduktion har skett inom denna under vår undersökningsperiod. 

För specifika noteringar på OMX Stockholm och Aktietorget har vi två urvalskriterier: 

 Börsintroduktionerna måste vara så kallade nynoteringar, det vill säga bolagen får inte 

ha varit noterade på någon annan lista i Sverige eller internationellt tidigare. Detta då 

vi anser att ett orosmoment försvinner vid dessa introduktioner; aktien har då redan 

värderats av marknaden på andra börser. Listbyten och parallellnoteringar har därför 

exkluderats. 

 Börsintroduktioner vars teckningskurser ej gått att finna har exkluderats från 

undersökningen. 

 Extremvärden för underprissättning samt uteliggare för sambandet mellan risk och 

underprissättning har exkluderats. Extremvärdena skiljer sig så kraftigt från övriga 

observationer att de kan snedvrida resultatet. Detsamma gäller uteliggarna som 

avviker markant från de samband resultatet visar, vilket riskerar att förvränga det. 

Urvalskriterierna minskade urvalet till totalt 195 börsintroduktioner i nio branscher, 48 på 

OMX Stockholm och 147 på Aktietorget. Sju stycken uteliggare och två extremvärden 

exkluderades från undersökningen. För lista på inkluderade börsintroduktioner, se Bilaga 1. 
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3.4 Framställning av resultat 

Det första steget var att beräkna det genomsnittliga värdet för underprissättningar inom 

samma bransch under hela undersökningsperioden. Data för hur mycket börsintroduktioner i 

genomsnitt underprissatts inom varje bransch, såväl som totalt, beräknades med hjälp av 

Excel. 

För att beräkna standardavvikelse och beta använde vi Excel och hämtade via Thomson 

Reuters Datastream dagligt avkastningsindex för aktierna på OMX Stockholm och 

Aktietorget under 2004 - 2014. Vi beräknade den dagliga procentuella avkastningen med 

följande formel: 

 

 
      

        
                        

Formel 7. Daglig procentuell aktieavkastning, där t står för dag. 

 

Vi sorterade även alla bolag efter branschtillhörighet. I nästa steg beräknades 

standardavvikelse i avkastning per bransch per år. 

Med hjälp av samma dagliga procentuella avkastningar tog vi fram betarisken. Betat löstes ut 

med följande rätlinjiga ekvation: 

 

           
   

                    

Formel 8. Ekvation för att lösa ut lutningskoefficienten beta, där den oberoende variabeln är 

den specifika branschens genomsnittliga avkastning ett specifikt år, den beroende variabeln 

är marknadens genomsnittliga avkastning ett specifikt år, alpha är interceptet, B står för 

bransch, M står för marknaden och t står för år. 

 

Med hjälp av Excel kunde vi på detta sätt beräkna lutningskoefficienten beta. Marknadens 

avkastning framställdes med ett genomsnitt av de dagliga avkastningarna för aktierna på 
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Aktietorget och OMX Stockholm. För att beräkna branschernas avkastning tog vi den 

genomsnittliga dagliga avkastningen för aktierna inom samma bransch. Både marknadens 

avkastning och branschbaserad avkastning fördelades på årsbasis. 

En regressionsanalys och ett korrelationstest genomfördes slutligen i Minitab för 

underprissättningsvärdena och motsvarande värden för de båda riskmåtten. Första 

regressionen gjordes mellan första dagens avkastning för börsintroduktionerna och beta för 

aktuell bransch året innan respektive börsintroduktion. Den andra utfördes mellan första 

dagens avkastning för börsintroduktionerna och standardavvikelsen för aktuell bransch året 

innan respektive börsintroduktion. Regressioner utfördes även för varje specifik bransch för 

att se skillnader mellan branscherna i börsintroduktioners känslighet för standardavvikelse 

och beta. Även korrelationstesten gjordes dels för samtliga underprissättningar mot respektive 

riskvärde året innan börsintroduktionen och dels för varje specifik bransch för att se 

branschspecifik korrelation mellan underprissättning och standardavvikelse samt beta. 

 

3.5 Statistisk metod 

Samhällsvetenskapliga forskare menar vanligtvis att den högsta statistiska signifikansnivån 

som accepteras är p < 0,05 vilket innebär att i fem fall av hundra visar stickprov ett resultat 

som inte stämmer med populationens (Bryman och Bell, 2005, s. 269). Vi har därför i 

följande statistiska tester valt en femprocentig signifikansnivå. 

 

3.5.1 Genomsnittlig underprissättning 

Följande formel används för att framställa total genomsnittlig underprissättning: 

 

                   
                                                       

 
 

Formel 9. Total genomsnittlig underprissättning, där A står för den specifika aktien och n står 

för antalet observationer. 
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Följande formel används för att framställa genomsnittlig underprissättning per bransch: 

 

                    
                                                             

 
 

Formel 10. Genomsnittlig underprissättning per bransch, där A står för den specifika aktien, 

B står för den specifika branschen och n står för antalet observationer. 

 

För att statistiskt undersöka om underprissättningar skiljer sig mellan olika branscher har vi 

gjort en ”One-way ANOVA”, det vill säga en envägs-variansanalys. Denna testar om 

medelvärdena för underprissättningen i varje bransch statistiskt signifikant skiljer sig åt så 

pass mycket att de kan anses komma från populationer med skilda medeltal. Då vi har fler än 

två stickprovsmedeltal, det vill säga branscher, väljer vi att använda oss av ett ANOVA-test 

istället för det annars konventionella t-testet. Envägs-variansanalys används istället för en 

tvåvägs-variansanalys då vi endast undersöker en oberoende variabel. Eftersom vi testar hela 

populationen av börsintroduktioner på OMX Stockholm och Aktietorget under vår 

undersökningsperiod är vår undersökning en totalundersökning, varför vi inte behöver ta 

hänsyn till stickprovskriterier för ett ANOVA-test som normalfördelning eller 

varianshomogenitet. (Svensson, 1972) 

Hypotesformuleringarna för vårt ANOVA-test lyder: 

 0-Hypotes: Alla branscher har lika medelvärden för underprissättning. 

 Mothypotes: Minst en branschs medelvärde för underprissättning skiljer sig från de 

andra. 

 

3.5.2 Korrelationstest för sambandet branschrisk – underprissättning 

Om det finns en korrelation mellan två variabler innebär detta att när den ena variabeln 

förändras, förändras även den andra systematiskt vilket innebär att det finns ett samband 

mellan dem. Är det en positiv korrelation ökar den ena variabeln när den andra ökar, är 

korrelationen negativ ökar den ena variabeln när den andra minskar. Det kan även uppstå en 
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noll-korrelation vilket är när variablerna saknar samband och det inte finns någon systematisk 

förändring mellan variablerna. (Svensson, 1972) 

 

                            
 

                                

       
                     

 

Formel 11. Korrelationstest för sambandet beta – underprissättning, där ρ är 

korrelationskoefficienten, Cov är kovarians, A står för den specifika aktien, B står för den 

specifika branschen och t står för år. 

 

                            
 

                                

       
                     

 

Formel 12. Korrelationstest för sambandet standardavvikelse – underprissättning, där ρ är 

korrelationskoefficienten, Cov är kovarians, A står för den specifika aktien, B står för den 

specifika branschen och t står för år. 

 

3.5.3 Regressionsanalyser för sambandet branschrisk – underprissättning 

En tolkning av en regressionslinjes lutning är att den anger genomsnittlig ökning i den 

beroende variabeln (underprissättning) när den oberoende variabeln (branschrisk) ökar. Är 

lutningen på regressionslinjen hög föreligger en hög korrelation. Är korrelationen 1 är 

lutningen på linjen 45 grader och alla punkter i regressionen ligger på linjen, men är 

korrelationen 0 är lutningen 0 grader och linjen är vågrät, det sker då ingen systematisk 

ökning i underprissättning när branschrisk ökar. (Svensson, 1972) 
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Formel 13. Regressionsanalys för sambandet underprissättning – betarisk, där den oberoende 

variabeln är betarisk för branschen år t-1, den beroende variabeln är underprissättning för 

aktie A år t, interceptet där regressionslinjen skär y-axeln är    och lutningskoefficienten på 

regressionslinjen är   . A står för den specifika aktien, B står för den specifika branschen och 

t står för år. 

 

                                  
 

Formel 14. Regressionsanalys för sambandet underprissättning – standardavvikelse, där den 

oberoende variabeln är standardavvikelse för branschen år t-1, den beroende variabeln är 

underprissättning för aktie A år t, interceptet där regressionslinjen skär y-axeln är    och 

lutningskoefficienten på regressionslinjen är   . A står för den specifika aktien, B står för den 

specifika branschen och t står för år. 

 

3.6 Kritisk diskussion kring metodval 

Vi har valt att dela upp underprissättning och risk i branscher för att på så sätt öppna upp för 

möjligheten att se om branschbetingad risk påverkar graden av underprissättning vid 

börsintroduktioner. Vi är medvetna om att branscherna har olika antal börsintroduktioner och 

att vissa ligger under centrala gränsvärdessatsen vilket kan komma att påverka vårt resultat 

och minska möjligheten till ett signifikant sådant. 

Tidigare forskning kring underprissättningar vid börsintroduktioner undersöker riskvariabler 

som är specifika för det utfärdande bolaget, exempel på dessa är redovisningsbeta för bolaget 

eller dess ålder (Almisher, Buell och Kish, 2002; Ritter, 1984). Vår undersökning behandlar 

riskvariabler vars värden är ett genomsnitt av många olika bolags värden. Våra riskvärden blir 

således mer allmängiltiga vilket kan komma att påverka styrkan i resultatet.   

Vi anser hur som helst att branschrisk, som i sig är ett relativt generellt mått, inte kan mätas 

på ett mycket mer träffsäkert sätt. Då vi intresserar oss för sambandet mellan just 

branschspecifika riskprofiler och underprissättning finner vi ändå att våra riskvariabler är 
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lämpliga för undersökningen. Ett alternativ hade varit att dela upp branscherna i fler, smalare, 

sektorer men detta hade lett till ett otillräckligt antal observationer för varje sektor. Eftersom 

börslistorna vi utgått från använder vår bredare branschindelning hade detta dessutom fått 

konsekvensen att jämförbarheten minskat och tillämpningen av våra resultat försvårats. 

OMX Stockholm och Aktietorget skiljer sig åt i vissa avseenden vilket också riskerar att 

försvaga vårt resultat. Aktietorget har inte lika strikta kriterier för bolagen som handlas där 

vilket kan innebära att det är osäkrare att handla med dessa (Aktietorget.se, 2015). Då 

Aktietorgets innehav kan förenas med större osäkerhet kan det innebära att vår population 

påverkas av detta, i synnerhet då vi har nästan tre gånger så många observationer från denna 

lista som från OMX Stockholm. Vår förhoppning är att branschernas riskkaraktäristika inte 

ska skilja sig märkbart mellan listorna, eller åtminstone förhålla sig på ett liknande sätt till 

varandra. 

Vidare kan börsintroduktioner påverkas av många olika faktorer så som bolagets avtal med 

garanten, ledningens handlingar eller bolagets omsättning (NYTimes.com, 2011; Ritter, 

1984). Vi är medvetna om att dessa förbises i våra tester vilket ytterligare kan sänka styrkan i 

resonemangen. För att genomföra vår undersökning ansåg vi det vara för komplicerat i 

förhållande till tidsramen att utveckla en metod som tar hänsyn till dessa faktorer. Mycket av 

den tidigare erkända forskningen kring underprissättning vid börsintroduktioner gör dessutom 

denna avgränsning, vilket vi anser motiverar vårt val ytterligare att göra densamma. 
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4 Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultatet av de statistiska testerna. Först visas de genomsnittliga 

värdena för underprissättning per bransch samt ANOVA-testet med intervalldiagram för 

underprissättning mellan branscher. Sedan presenteras korrelationstesterna och 

regressionsanalyserna för sambandet mellan branschrisk och underprissättning. 

 

4.1 Genomsnittlig underprissättning 

Resultatet visar en total genomsnittlig underprissättning för börsintroduktioner på OMX 

Stockholm och Aktietorget på 12,9 procent. Mest underprissattes börsintroduktioner inom 

branschen Olja & Gas med 33,7 procent och näst mest underprissattes Industriverksamhet 

med 19,2 procent. På andra sidan spektrumet finner vi att Telekommunikation överprissattes 

med 16 procent och konsumenttjänster underprissattes med 4,9 procent. 

 

 

Genomsnittlig underprissättning vid börsintroduktion  

Bransch 

Genomsnittlig 

underprissättning (%) 

Storleksordning 

(underprissättning) 

Antal 

börsintroduktioner 

Råvaror  16,9 3 19 

Konsumentvaror 14,7 4 21 

Konsumenttjänster 4,9 8 32 

Ekonomi 8,2 6 13 

Sjukvård 14,2 5 46 

Industriverksamhet 19,2 2 38 

Olja & Gas 33,7 1 6 

Teknik 7,9 7 15 

Telekommunikation -16 9 5 

    Alla branscher 12,9 

 

195 

 

Tabell 1. Genomsnittlig underprissättning för börsintroduktioner inom de olika branscherna 

mellan datumen 2005-01-01 och 2015-05-01. Storleksordning gäller för underprissättning, 

där 1 innebär högst genomsnittlig underprissätting.  
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Vi ser en tydlig skillnad i grad av underprissättning mellan branscherna i Tabell 1, större 

mellan vissa än andra. Då vi testat hela populationen av börsintroduktioner på Aktietorget och 

OMX Stockholm kan vi konstatera att det funnits en faktisk skillnad i genomsnittlig 

underprissättning mellan branscher under perioden 2005-01-01 till 2015-05-01. Vi fann dock 

generellt ingen statistiskt signifikant skillnad i underprissättning mellan branscherna på en 

femprocentig signifikansnivå, när vi testade värdena för varje bransch i ett ANOVA-test (se 

Graf 1). Resultatet visar ett p-värde på 0,284 och en förklaringsgrad på 5,02 procent, vi 

accepterar alltså i detta fall 0-hypotesen; att det statistiskt ej går att visa att det generellt är en 

skillnad i den genomsnittliga underprissättningen för börsintroduktioner mellan branscherna. 

 

 
 

Graf 1. Grafen visar olika branschers konfidensintervall för genomsnittlig underprissättning. 

Om två eller fler branschers intervall inte överlappar med varandra kan 0-hypotesen 

förkastas till förmån för mothypotesen; minst en branschs medelvärde för underprissättning 

skiljer sig då från de andra. I vår undersökning accepteras 0-hypotesen. 
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4.2 Korrelationstest 

Vad gäller korrelationen mellan underprissättning och betarisk för aktuell bransch året innan 

börsintroduktion samt korrelationen mellan underprissättning och standardavvikelse visas 

resultaten i Tabell 2. För hela populationen visas en positiv korrelation på 0,058 mellan 

underprissättning och beta, för underprissättning och standardavvikelse är korrelationen 

positivt 0,015. Sambanden är således positiva, men mycket låga. Resultaten är nära noll-

korrelation där förändring i branschrisk knappt alls åtföljs av systematisk förändring i 

underprissättning. Fyra av nio branscher visar en positiv korrelation mellan underprissättning 

och betarisk och fyra branscher av nio visar en positiv korrelation mellan underprissättning 

och standardavvikelse. 

 

 

Korrelationskoefficient för Underprissättning - Beta samt Underprissättning - Standardavvikelse 

Bransch Beta P-värde Standardavvikelse P-värde 

Råvaror  -0,230 0,344 -0,204 0,402 

Konsumentvaror -0,303 0,182 -0,365 0,104 

Konsumenttjänster 0,085 0,644 0,044 0,813 

Ekonomi -0,036 0,908 -0,086 0,779 

Sjukvård  0,028 0,856 0,024 0,876 

Industriverksamhet 0,096 0,567 -0,077 0,647 

Olja & Gas -0,026 0,961 0,364 0,478 

Teknik  0,167 0,552 0,082 0,771 

Telekommunikation  -0,509 0,381 -0,776 0,123 

     

Alla branscher 0,058 0,418 0,015 0,838 

  

Tabell 2. Korrelationskoefficienterna för korrelationerna mellan underprissättning och beta 

samt för underprissättning och standardavvikelse. 

 

Korrelationskoefficienterna i Tabell 2 gäller för börsintroduktioner på OMX Stockholm och 

Aktietorget under vår undersökningsperiod. Vi kan inte statistiskt visa att dessa generellt 
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gäller för korrelationen mellan underprissättning och branschrisk eller underprissättning och 

standardavvikelse på en femprocentig signifikansnivå. 

 

4.3 Regressionsanalys 

Regressionsanalysen nedan i Graf 2 visar regressionslinjen för underprissättning som funktion 

av betarisk för aktuell bransch året innan börsintroduktion, detta för hela populationen av 

börsintroduktioner. Regressionslinjen lutar svagt positivt vilket innebär att 

underprissättningen tenderar att öka något med ökad betarisk för bransch. Förklaringsgraden 

är låg, 0,34 procent. 

 

 
 

Graf 2. Regressionsanalys för underprissättning i förhållande till beta. (Se Bilaga 3) 
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För de separata branscherna visar regressionernas lutningskoefficienter i Tabell 3 hur känsliga 

börsintroduktioner inom den specifika branschen är för högre betarisk. Fyra av nio branscher 

visar en positiv lutningskoefficient medan resterande visar tendenser på en lägre 

underprissättning vid högre betarisk. Allmänt låga förklaringsgrader indikerar att endast en 

liten del av variationen i värdena för underprissättning inom varje bransch kan förklaras av 

variationen i värdena för betarisk. 

 

Regression av underprissättning i relation till Beta  

Bransch P- värde Förklaringsgrad Regressionsekvation 

Råvaror  0,344 5,27% Underprissättning = 0,467 - 0,265 * Beta 

Konsumentvaror 0,182 9,16% Underprissättning = 1,263 - 1,132 * Beta 

Konsumenttjänster 0,644 0,72% Underprissättning = - 0,248 + 0,301 * Beta 

Ekonomi 0,908 0,13% Underprissättning = 0,115 - 0,038 * Beta 

Sjukvård  0,856 0,08% Underprissättning = 0,113 + 0,028 * Beta 

Industriverksamhet 0,567 0,92% Underprissättning = - 0,39 + 0,572 * Beta 

Olja & Gas 0,961 0,07% Underprissättning = 0,40 - 0,051 * Beta 

Teknik  0,552 2,79% Underprissättning = - 0,017 + 0,113 * Beta 

Telekommunikation  0,381 25,89% Underprissättning = 0,060 - 0,288 * Beta 

    

Alla branscher 0,418 0,34% Underprissättning = 0,052 + 0,077 * Beta 

 

Tabell 3. P-värde, förklaringsgrad och ekvation för regressionslinjen för regressionsanalysen 

mellan underprissättning och beta. 

 

P-värdena i regressionen för underprissättning i relation till branschens betarisk (Tabell 3) 

visar att vi på en femprocentig signifikansnivå inte kan visa statistiskt att underprissättning 

generellt påverkas av den aktuella branschens betarisk. 
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Regressionsanalysen i Graf 3 nedan visar regressionslinjen för underprissättning som funktion 

av standardavvikelse för aktuell bransch året innan börsintroduktionen, för hela populationen 

av börsintroduktioner. Denna visar en svagt positiv lutning på regressionslinjen vilket innebär 

att högre standardavvikelse i avkastningen för aktuell bransch året innan börsintroduktionen 

tenderar att leda till något högre underprissättning. Förklaringsgraden är låg, 0,02 procent. 

 

 
 

Graf 3. Regressionsanalys för underprissättning i förhållande till standardavvikelse. (Se 

bilaga 3) 
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För de separata branscherna visar regressionens lutningskoefficient i Tabell 4 hur känsliga 

börsintroduktioner inom den specifika branschen är för ökad standardavvikelse i avkastning. 

Fyra av nio branscher visar en positiv lutningskoefficient medan resterande alltså visar 

tendenser på en lägre underprissättning vid högre standardavvikelse. Generellt låga 

förklaringsgrader indikerar att endast en liten del av variationen i värdena för 

underprissättning inom varje bransch kan förklaras av variationen i värdena för 

standardavvikelse. Förklaringsgraderna är dock klart högre för några av branscherna jämfört 

med de för regressionen av underprissättning i förhållande till betarisk. 

 

Regression av underprissättning i relation till Standardavvikelse (Stdav) 

Bransch P- värde Förklaringsgrad Regressionsekvation 

Råvaror  0,402 4,16% Underprissättning = 0,280 - 2,34 * Stdav 

Konsumentvaror 0,104 13,33% Underprissättning = 0,370 - 5,01 * Stdav 

Konsumenttjänster 0,813 0,19% Underprissättning = - 0,016 + 1,51 * Stdav 

Ekonomi 0,779 0,75% Underprissättning = 0,131 - 1,63 * Stdav 

Sjukvård  0,876 0,06% Underprissättning = 0,120 + 0,32 * Stdav 

Industriverksamhet 0,647 0,59% Underprissättning = 0,266 - 1,64 * Stdav 

Olja & Gas 0,478 13,24% Underprissättning = - 2,25 + 37,7 * Stdav 

Teknik  0,771 0,68% Underprissättning = 0,008 + 1,72 * Stdav 

Telekommunikation  0,123 60,23% Underprissättning = 0,623 - 35,1 * Stdav 

    

Alla branscher 0,838 0,02% Underprissättning = 0,1185 + 0,22 * Stdav 

 

Tabell 4. P-värde, förklaringsgrad och ekvation för regressionslinjen för regressionsanalysen 

mellan underprissättning och standardavvikelse. 

 

P-värdena för regressionen som visas i Tabell 4 visar att vi på en femprocentig 

signifikansnivå inte statistiskt kan visa att underprissättning generellt påverkas av 

standardavvikelse i avkastning för aktuell bransch året innan aktiens börsintroduktion. 
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5 Diskussion och slutsats 

I detta avsnitt diskuteras resultatet med återkoppling till det teoretiska underlaget. Därefter 

dras slutsatser och förslag på fortsatt forskning presenteras. 

 

5.1 Diskussion av resultat  

Vår undersökning visar att graden av underprissättning skiljt sig åt tämligen mycket mellan 

olika branscher på OMX Stockholm och Aktietorget under vår undersökningsperiod. 

Börsintroducerade aktier inom den mest underprissatta branschen olja & gas steg i snitt med 

33,7 procent under första handelsdagen, följt av industriverksamhet på 19,2 procent. 

Börsintroduktioner inom telekommunikation överprissattes däremot i snitt med hela 16 

procent. Branschen konsumenttjänster upplevde visserligen i snitt en underprissättning för 

sina börsintroduktioner, men endast med 4,9 procent. Detta kan tyda på att någon typ av 

branschkaraktäristika faktiskt påverkat hur aktierna i undersökningen rört sig på börsen under 

första handelsdagen. Således skulle ett antagande kunna göras, i linje med Ritters (1984) teori 

om att mer osäkra aktier underprissätts mer, att olika branscher upplevts som olika osäkra i 

samband med börsintroduktioner och därför haft olika hög grad av underprissättning. 

Även om vi utifrån vår undersökning kan se tydliga skillnader i grad av underprissättning för 

börsintroduktioner mellan branscher, kan vi inte statistiskt visa på en femprocentig 

signifikansnivå att detta generellt gäller på OMX Stockholm och Aktietorget. För intressenter 

vid framtida börsintroduktioner kan vårt test således inte agera fingervisning för vilka 

branscher som har högre underprissättning än andra. Att vi inte finner något statistiskt 

signifikant resultat kan indikera att branschbaserade faktorer inte spelar en betydande roll för 

underprissättningen vid börsintroduktioner. Möjligen beror det på att faktorerna blir för 

övergripande, det kan tänkas att variabler högst specifika för den aktuella börsintroduktionen 

bör undersökas för att finna skillnader i underprissättning. Det är på detta sätt tidigare studier 

behandlade i vår uppsats gått till väga, exempelvis Rock (1986) med variabler kopplade till 

informationsasymmetri eller Almisher, Buell och Kish (2002) som mäter redovisningsbeta för 

varje bolag inför börsintroduktion. Dock ska tilläggas att det finns en femprocentig risk att vi 

har gjort ett typ-två-fel och felaktigt accepterat 0-hypotesen, det vill säga att vi accepterar att 

det inte finns någon skillnad mellan medelvärdena för underprissättning när det i själva verket 

gör det. 
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Våra undersökningar av sambandet mellan branschrisk och underprissättning vid 

börsintroduktioner visar en låg relation mellan variablerna. Relationen är dessutom ej 

statistiskt signifikant på en femprocentig signifikansnivå. Detta gäller för de båda riskmåtten 

beta och standardavvikelse. Dessa olika mått på branschrisk har således ingen tydlig påverkan 

på graden av underprissättning vid börsintroduktion. Detta finner vi intressant på grund av det 

faktum att olika branscher har olika riskprofiler och risk som bekant är korrelerat med 

underprissättning vid börsintroduktioner (Morningstar.co.uk, 2013; Ritter, 1984; Beatty och 

Ritter, 1986). Utifrån detta hade ett rimligt antagande varit att mer riskfyllda branscher har 

högre underprissättning, men generellt kan vi alltså inte visa detta och för vår population ser 

vi endast små tendenser till sambandet. Både för relationen underprissättning – beta och 

underprissättning – standardavvikelse är sambanden små för vår observerade population 

under undersökningsperioden. Varken betarisk eller standardavvikelse för bransch året innan 

börsintroduktion kan alltså visas vara lämpliga variabler att använda för bedömning av 

underprissättningsgrad för kommande nynoteringar, enligt vår undersökning. 

Även om relationen mellan variablerna är svag och vi inte statistiskt kan visa några generella 

samband mellan underprissättning och risk, kan vi ändå dra vissa slutsatser för den testade 

populationen under vald tidsperiod. Korrelationstestet mellan underprissättning och beta visar 

en korrelation på 0,058 vilket innebär ett positivt samband mellan variablerna, om än mycket 

svagt, där mer riskfyllda bolag tenderar att underprissättas något mer än mindre riskfyllda 

bolag. Resonemanget att mer riskfyllda börsintroduktioner underprissätts mer än andra är det 

som Ritter (1984) och Beatty och Ritter (1986) framför och vi kan följaktligen se svaga 

tendenser till ett liknande samband för vår population under testperioden. Detsamma gäller för 

sambandet mellan underprissättning och standardavvikelse även om korrelationen i detta fall 

var ännu svagare, 0,015. 

Vad gäller regressionerna för hela populationen framgår även här ett positivt, om än svagt, 

samband mellan branschrisk och underprissättning. För varje specifik bransch visar 

regressionslinjerna för vissa branscher en positiv lutning för betat och en negativ lutning för 

standardavvikelsen, medan vissa branscher visar tvärtom. Det finns även branscher som har 

positiv lutning i regressionerna för både beta och standardavvikelse, samt de som har negativ 

lutning för båda. Att måtten visar olika kan tyckas märkligt då Ritter (1984) visar en 

korrelation mellan företagsspecifik risk och total risk och Almisher och Kish (2000) visar en 

korrelation mellan marknadsrisk och företagsspecifik risk. Det borde således finnas ett 
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indirekt samband mellan total risk (standardavvikelse) och marknadsrisk (beta) vilket inte 

verkar vara fallet i vår undersökning. 

Vårt val att mäta risk som standardavvikelse, det vill säga total risk, utöver betarisk grundade 

vi i att totala risken förutom marknadsrisk även innefattar företags- och branschspecifik risk. 

Fastän ren företagsspecifik risk enligt Hillier et al. (2010) diversifieras bort för en grupp bolag 

inom samma bransch bör risk kopplad till branschtillhörighet kvarstå. Detta skulle kunna göra 

total risk till ett mått som reflekterar riskbilden inom en bransch bättre än betarisk. 

Standardavvikelse kan därför möjligen visa ett starkare resultat vad gäller sambandet med 

underprissättning. Lutningen i regressionen för den totala populationen i vår undersökning 

visar sig dock vara starkare för beta än för standardavvikelse, vilket tyder på att beta har ett 

starkare samband med underprissättning. Regressionen för beta har även en något högre 

förklaringsgrad än den för standardavvikelse. Att ta hänsyn till osystematisk risk utöver 

systematisk risk kan vi således inte visa stärker sambandet mellan branschrisk och 

underprissättning vid börsintroduktion. Flera av de branschspecifika regressionerna för 

sambandet standardavvikelse – underprissättning visar dock en högre förklaringsgrad än de 

för sambandet beta – underprissättning. Detta tyder på att standardavvikelse bättre förklarar 

underprissättning för vissa av branscherna. 

Almisher, Buell och Kish (2002) testar sambandet mellan redovisningsbeta och 

underprissättning första handelsdagen och finner en signifikant positiv relation mellan de båda 

variablerna. Tidigare forskning visar även att det finns ett samband mellan redovisnings- och 

marknadsbeta (Almisher och Kish, 2000). Även om vårt test märkbart skiljer sig i det att betat 

är ett snittbeta för en hel bransch, finner vi det ändå intressant att vi inte kommer närmare en 

statistisk signifikans i vårt test med marknadsbeta. Delvis beror detta sannolikt på att vi har 

olika antal observationer i branschgrupperna, vissa långt under centrala gränsvärdessatsen, 

samt att nio branscher kan vara en för grov indelning av börsens alla bolag. Dessa faktorer 

försvagar vår undersökning.  

Risk reduction är en viktig del av risk management; hanteringen av risk inom ett bolag för att 

skydda dess resurser och inkomstmöjligheter från störningar (Damodaran, 2005; Hamilton 

1996, s. 65-66). Att underprissätta aktier vid en börsintroduktion kan ses som en 

riskreducerande åtgärd inom risk management för det utfärdande bolaget, då den som utför 

åtgärden minskar risken att inte finna tillräckligt med investerare. Branschen inom vilket det 

utfärdande bolaget verkar är enligt vår undersökning inte en faktor som nämnvärt ökar 
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behovet av risk reduction i form av underprissättning. Vi kan alltså inte finna ett märkbart 

samband mellan branschrisken för ett företag och hur mycket risk management som utövas av 

detta bolag vid notering av aktier på börsen. 

 

5.2 Slutsats 

Syftet med studien är att undersöka hur underprissättning skiljer sig mellan olika branscher 

för att sedan testa om bestämda branschspecifika riskfaktorer kan förklara varför vissa 

börsintroduktioner underprissätts mer än andra, det vill säga om vi finner att branschrisk är en 

bra proxy för underprissättning. 

Vår undersökning visar att olika branscher i genomsnitt haft olika hög grad av 

underprissättning för börsintroduktioner på OMX Stockholm och Aktietorget under perioden 

2005-01-01 till 2015-05-01. Spannet mellan den mest och minst underprissatta branschen är 

stort, där börsintroduktioner inom olja & gas underprissatts med i snitt 33,7 procent och de för 

telekommunikation till och med överprissatts med 16 procent. Vi har dock inte statistiskt 

kunnat visa på en femprocentig signifikansnivå att underprissättningen generellt skiljer sig 

mellan branscher. Enligt vår undersökning kan intressenter inte räkna med att på förhand 

kunna bedöma vilken grad av underprissättning en nynoterad aktie kan tänkas ha, utifrån 

vilken bransch den tillhör. Branschindelning kan således vara ett för övergripande 

angreppssätt för att undersöka skillnader i underprissättning. Att, likt tidigare forskning 

behandlad i denna studie, utgå från faktorer specifika för varje börsintroduktion kan tänkas 

vara nödvändigt för att finna skillnader. 

Branscher har de facto olika riskprofiler (Morningstar.co.uk, 2013). Vidare förklarar Ritter 

(1984) och Beatty och Ritter (1986) hur mer riskfyllda bolag underprissätter sina aktier mer 

än mindre riskfyllda bolag. Enligt detta resonemang bör skillnaderna i underprissättning 

mellan branscherna i vårt resultat kunna förklaras med att bolagen inom dem har upplevts 

som olika riskfyllda inför börsintroduktioner. Vi har för vår population och tidsperiod endast 

funnit svaga tendenser till att skillnaderna för grad av genomsnittlig underprissättning i de 

olika branscherna kan förklaras med branschrisk. Både branschbaserad betarisk och 

standardavvikelse året innan börsintroduktion hade svaga samband med underprissättning av 

aktierna. Således får inte Ritters (1984) och Beatty och Ritters (1986) resonemang om 

sambandet mellan risk och underprissättning något märkbart stöd i vår undersökning. Inom de 
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specifika branscherna kunde vi dessutom konstatera att sambanden mellan beta och 

underprissättning samt standardavvikelse och underprissättning skiljde sig åt. På en 

femprocentig signifikansnivå kunde inga generella samband mellan variablerna för 

branschrisk och underprissättning statistiskt påvisas. Således har vi inte kunnat visa att 

branschrisk är en bra proxy för osäkerhet vid börsintroduktioner som påverkar graden av 

underprissättning. Intressenter kan utifrån resultatet i detta arbete inte förutsätta att 

branschrisk påverkar graden av underprissättning för en nynoterad aktie. 

 

5.3 Förslag på vidare forskning 

Intressanta framtida studier på branschrisk som proxy för grad av underprissättning vid 

börsintroduktioner skulle vara att göra undersökningarna mer omfattande. Genom att samla in 

börsintroduktioner från större börslistor i större länder från fler år tillbaka i tiden kan urvalet 

ökas markant, vilket förutom starkare statistiska tester även möjliggör en smalare 

branschindelning i mer specifika sektorer. På så sätt kan man troligen rama in ännu tydligare 

branschkaraktäristika vilket möjligen har tydligare samband med aktiers beteende vid 

börsintroduktion.  

Ett sätt att stärka testerna kan vara att likt Ritter (1984) undersöka riskvariablerna för den 

specifika aktien efter börsintroduktionen för att se om samma samband förekommer som i 

denna studie, det vill säga om en hög underprissättning följs av en volatil aktie. Att ställa detta 

beprövade samband i relation till hur branschrisken såg ut innan noteringen borde ytterligare 

kunna visa huruvida branschrisk är en faktor att ha i beräkningarna eller ej. Vi planerade att 

göra detta i vår undersökning för att stärka resultatet men valde att inte göra detta då tiden för 

färdigställandet av uppsatsen var för knapp. 

Slutligen skulle det vara intressant att utföra studier i Sverige som liknar de amerikanska 

välbeprövade metoderna för att undersöka underprissättning utifrån 

informationsasymmetriteorin. Detta för att se om samma samband mellan osäkerhet och 

underprissättning gäller här som i USA med hänsyn till de typerna av variabler. 
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7 Bilagor  

 

7.1 Bilaga 1 – Börsintroduktioner 

Börsintroduktioner inkluderade i undersökningen. 

 

OMX Stockholm & Aktietorget 

NAME ICB INDUSTRY NAME CLOSING PRICE 
OFFER 
PRICE UNDERPRICING YEAR 

TROAX GROUP Basic Materials 78,75 66 0,193181818 2015 

BE GROUP Basic Materials 65 62 0,048387097 2006 

SEALWACS Basic Materials 5,5 4,85 0,134020619 2014 

OPTIFREEZE Basic Materials 5,65 4,1 0,37804878 2014 

ARCHELON Basic Materials 0,15 0,15 0 2014 

RECYCTEC HOLDING 'B' Basic Materials 5,3 3,95 0,341772152 2013 

ECO BYGGOLIT DEAD - 29/04/14 Basic Materials 6 5 0,2 2011 

ECORUB Basic Materials 5 5 0 2010 

EKOMARINE DEAD - 15/11/11 Basic Materials 8,5 9 -0,055555556 2010 

BOTNIA EXPLORATION HLDG. Basic Materials 0,19 0,14 0,357142857 2009 

MINERAL INVEST INTL. DEAD - 03/01/14 Basic Materials 0,9 1 -0,1 2009 

ARCTIC GOLD Basic Materials 2,2 2 0,1 2013 

INTERFOX RESOURCES Basic Materials 0,2 0,2 0 2008 

BEOWULF MINING SDB Basic Materials 0,26 0,2 0,3 2008 

VJ SINCE 1890 Basic Materials 0,7 0,45 0,555555556 2008 

LOVISAGRUVAN Basic Materials 25 25 0 2007 

HAMMAR INVEST 'B' DEAD - 28/12/12 Basic Materials 0,8 0,75 0,066666667 2007 

COPPERSTONE RESOURCE AB Basic Materials 0,6 0,75 -0,2 2007 

WIKING MINERAL Basic Materials 5,7 3 0,9 2006 

THULE GROUP Consumer Goods 78 70 0,114285714 2014 

GRANGES Consumer Goods 43,5 42,5 0,023529412 2014 

SCANDI STANDARD Consumer Goods 47 40 0,175 2014 

BULTEN Consumer Goods 49 49 0 2011 

DUNI Consumer Goods 50 50 0 2007 

GANT COMPANY DEAD - 21/03/08 Consumer Goods 193,5 141 0,372340426 2006 

ROOTFRUIT SCAND Consumer Goods 4,9 4,35 0,126436782 2014 

OBOYA HORT.INDS. Consumer Goods 14,95 14 0,067857143 2014 

AXONKIDS Consumer Goods 6,3 6 0,05 2014 

INEV STUDIOS Consumer Goods 6 6 0 2013 

JAYS Consumer Goods 6,1 6,1 0 2010 

LUNCHEXPRESS I SVER. DEAD - 02/07/12 Consumer Goods 4,01 6 -0,331666667 2010 
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SPORTJOHAN B DEAD - 06/09/13 Consumer Goods 2 1,8 0,111111111 2010 

G5 ENTERTAINMENT Consumer Goods 3 3 0 2008 

COMMUNITY ENTM. Consumer Goods 1,6 1,8 -0,111111111 2008 

GLOBALFUN DEAD - 14/09/10 Consumer Goods 1,35 1,15 0,173913043 2008 

SAFE AT SEA Consumer Goods 2,9 2,4 0,208333333 2008 

STAR VAULT Consumer Goods 1,8 1,2 0,5 2007 

CATERING PLEASE DEAD - 07/05/12 Consumer Goods 1,8 2 -0,1 2007 

EASY FILL 'B' Consumer Goods 9,7 6,3 0,53968254 2007 

HEART OF BRANDS 'B' DEAD - 12/05/10 Consumer Goods 4,33 2 1,165 2007 

DUSTIN GROUP Consumer Services 58,5 50 0,17 2015 

HEMTEX Consumer Services 66,5 56 0,1875 2005 

ICA GRUPPEN Consumer Services 81,5 77 0,058441558 2005 

TRADEDOUBLER Consumer Services 110 110 0 2005 

NORDIC ELT.PROCUREMENT DEAD - 
31/12/12 Consumer Services 0,71 1 -0,29 2005 

KAPPAHL Consumer Services 58,75 56 0,049107143 2006 

REZIDOR HOTEL GROUP Consumer Services 52 52 0 2006 

RELATION AND BRAND 'B' DEAD - 12/06/13 Consumer Services 5,1 4,85 0,051546392 2006 

CHERRY Consumer Services 15 15 0 2006 

TOWORK SVERIGE DEAD - 05/08/13 Consumer Services 6,1 6 0,016666667 2007 

FASTTV NET DEAD - 01/03/10 Consumer Services 1 1 0 2007 

HAMMARBY BANDY DEAD - 04/04/12 Consumer Services 11 10 0,1 2008 

FORESTLIGHT ENT Consumer Services 2,2 2 0,1 2008 

PROCAST MEDIA DEAD - 23/02/11 Consumer Services 3,75 3 0,25 2009 

NET GAMING Consumer Services 0,31 0,31 0 2009 

BYGGMAX GROUP Consumer Services 48,5 46 0,054347826 2010 

MQ HOLDING Consumer Services 31,8 32 -0,00625 2010 

ZINZINO 'B' Consumer Services 1,5 5 -0,7 2010 

LYYN DEAD - 09/06/14 Consumer Services 2,5 1,75 0,428571429 2010 

MABI RENT DEAD - 02/06/14 Consumer Services 5,9 6 -0,016666667 2010 

ADOPERATOR DEAD - 22/10/12 Consumer Services 25 25 0 2010 

BRANDWORLD SVERIGE DEAD - 21/06/12 Consumer Services 4,9 4 0,225 2010 

CEFOUR W&B.PARTIHANDEL Consumer Services 0,8 0,54 0,481481481 2011 

UNITED MEDIA SWEDEN Consumer Services 0,99 1 -0,01 2012 

ANGLER GAMING Consumer Services 1,6 0,66 1,424242424 2012 

RESPIRATORIUS Consumer Services 0,26 0,5 -0,48 2012 

MYCAB INTERNATIONAL SDB DEAD - 
12/09/14 Consumer Services 0,16 0,2 -0,2 2012 

MR GREEN Consumer Services 27,5 27,5 0 2013 

GULDADAM Consumer Services 3 3 0 2013 

STUREGULD Consumer Services 0,13 0,13 0 2014 

AHA WORLD Consumer Services 6,15 7,7 -0,201298701 2014 

AMBIA Consumer Services 12,45 14 -0,110714286 2014 

HOIST FINANCE Financials 66,1 58 0,139655172 2015 

DIOS FASTIGHETER Financials 28,6 31 -0,077419355 2006 

EAST CAPITAL EXPLORER Financials 101,5 100 0,015 2007 
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FUNDIOR DEAD - 08/07/13 Financials 9,2 9 0,022222222 2007 

FUNDIOR FASTIGHETER DEAD - 17/12/12 Financials 0,65 0,45 0,444444444 2007 

Y C O BUSINESS PARTNERS Financials 1,89 1,5 0,26 2007 

FX INTERNATIONAL Financials 3,89 3,75 0,037333333 2011 

LATVIAN FOREST 'A' Financials 6,3 7,5 -0,16 2012 

PLATZER FASTIGHETER Financials 27,9 26,5 0,052830189 2013 

NP3 FASTIGHETER Financials 33,8 30 0,126666667 2014 

BESQAB PROJEKT & FASTIGH Financials 84,5 73 0,157534247 2014 

HEMFOSA FASTIGHETER Financials 97,5 93 0,048387097 2014 

QBNK HOLDING Financials 2,04 2,04 0 2014 

BACTIGUARD HOLD Health Care 31,5 38 -0,171052632 2014 

OREXO Health Care 90 90 0 2005 

SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM Health Care 111,5 100 0,115 2006 

ALLENEX Health Care 69,5 70 -0,007142857 2006 

MEDICPEN Health Care 4 3,75 0,066666667 2006 

ALPHAHELIX MOLEDIAG. Health Care 14 13,7 0,02189781 2006 

AEROCRINE 'B' Health Care 28 25 0,12 2007 

C-RAD 'B' Health Care 15 8,2 0,829268293 2007 

GLOBAL HEALTH PARTNERS Health Care 14,3 14 0,021428571 2008 

TIGRAN TECHNOLOGIES DEAD - 02/09/13 Health Care 1,25 0,5 1,5 2008 

NEUROVIVE PHARMACEUTICAL Health Care 6,5 7,6 -0,144736842 2008 

SENZIME Health Care 8,6 7,5 0,146666667 2008 

SENSODETECT Health Care 10,25 10 0,025 2009 

DIGNITANA Health Care 0,07 0,1 -0,3 2009 

CLINICAL LASERTHERMIA B Health Care 7,3 6,4 0,140625 2009 

WNTRESEARCH Health Care 7,45 6 0,241666667 2010 

EPISURF MEDICAL Health Care 4,63 4,5 0,028888889 2010 

PHARMALUNDENSIS Health Care 3,9 2,25 0,733333333 2010 

MICUS DEAD - 04/11/10 Health Care 0,81 1,36 -0,404411765 2010 

LAYERLAB DEAD - 05/04/12 Health Care 6,5 6,75 -0,037037037 2010 

MOBERG PHARMA Health Care 28,7 29 -0,010344828 2011 

KAROLINSKA DEVELOPMENT (WI) Health Care 40 40 0 2011 

AROCELL Health Care 3,3 3,2 0,03125 2011 

MEDIRATT 'B' Health Care 6,5 6,6 -0,015151515 2011 

RUBICON LIFE SCIENCE Health Care 0,15 0,29 -0,482758621 2012 

MEDFIELD DIAGNOSTICS Health Care 3,7 3,9 -0,051282051 2012 

BRIGHTER Health Care 3,2 3,2 0 2012 

EQL PHARMA Health Care 5,8 5 0,16 2013 

PROSTALUND HOLDING Health Care 16 9 0,777777778 2013 

SYNTHETIC MR Health Care 25 16 0,5625 2013 

EMOTRA Health Care 4,62 7,2 -0,358333333 2013 

VIVOLINE MEDICAL Health Care 6,9 4,35 0,586206897 2013 

A1M PHARMA Health Care 46 46 0 2013 

RECIPHARM AB Health Care 85,75 78 0,099358974 2014 

SCANDINAVIAN REAL HEART Health Care 4 4,6 -0,130434783 2014 
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FOLLICUM Health Care 8 6 0,333333333 2014 

ZENICOR MEDICAL SYSTEMS Health Care 12,4 12,8 -0,03125 2014 

GABATHER Health Care 4,6 3 0,533333333 2014 

PEPTONIC MEDICALORD Health Care 10,5 11,5 -0,086956522 2014 

DEXTECH MEDICAL Health Care 10 10,5 -0,047619048 2014 

DENTWARE SCANDINAVIA Health Care 3,75 6 -0,375 2014 

BRAINCOOL Health Care 3,14 2,5 0,256 2014 

SANIONA A/S Health Care 5,15 5 0,03 2014 

ORTOMA Health Care 4,27 4 0,0675 2014 

ALTECO MEDICAL Health Care 6 3,7 0,621621622 2014 

PHASE HOLOGRAPHIC IMAG. Health Care 15 7 1,142857143 2014 

ELTEL Industrials 73 68 0,073529412 2015 

LIFCO B Industrials 123 93 0,322580645 2014 

INWIDO Industrials 64,5 68 -0,051470588 2014 

BUFAB Industrials 49 46 0,065217391 2014 

SANITEC DEAD - 02/03/15 Industrials 64,75 61 0,06147541 2013 

SYSTEMAIR Industrials 78 78 0 2007 

NEDERMAN HOLDING Industrials 95,5 87 0,097701149 2007 

INDUTRADE Industrials 73,25 65 0,126923077 2005 

LINDAB INTERNATIONAL Industrials 112,75 110 0,025 2006 

DELTA MINERALS Industrials 0,24 0,4 -0,4 2014 

MORETIME Industrials 3,55 6 -0,408333333 2014 

ENVIROLOGIC Industrials 5,2 6,5 -0,2 2014 

PROMIKBOOK Industrials 0,67 0,52 0,288461538 2014 

ECOCLIME COMFORT CEILINGS Industrials 7 6,7 0,044776119 2014 

NFO DRIVES AB (PUBL) Industrials 0,64 0,59 0,084745763 2013 

SERSTECH Industrials 3,6 3 0,2 2013 

ODEN CONTROL Industrials 2,5 1 1,5 2013 

FDT SYSTEM HOLDING DEAD - 09/06/14 Industrials 4,58 4,45 0,029213483 2012 

GULLBERG & JANSSON Industrials 4,45 4 0,1125 2012 

REHACT 'B' Industrials 1,1 1,1 0 2012 

VINDICO SECURITY Industrials 0,1 0,04 1,5 2011 

ABELCO Industrials 5,1 4,5 0,133333333 2011 

HARTELEX DEAD - 02/10/12 Industrials 7 6,25 0,12 2010 

TRAVEAS Industrials 1,38 1,4 -0,014285714 2009 

KLIMAX DEAD - 27/08/10 Industrials 39 33,03 0,180744777 2009 

BM IMPEX DEAD - 01/12/10 Industrials 0,2 0,14 0,428571429 2008 

AMNODE Industrials 0,42 0,32 0,3125 2008 

EDI COMPANY 'B' DEAD - DEAD 06/12/11 Industrials 0,93 1 -0,07 2008 

EUROCON CONSULTING Industrials 1,75 1,77 -0,011299435 2007 

RAILCARE GROUP Industrials 0,18 0,13 0,384615385 2007 

WATER JET SWEDEN DEAD - 14/09/09 Industrials 56 42 0,333333333 2007 

NOVUS GROUP INTL. Industrials 4,05 3,7 0,094594595 2007 

TITANA DEAD - 28/02/12 Industrials 3 2,15 0,395348837 2007 

OPUS GROUP Industrials 1,38 0,9 0,533333333 2013 
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SCIROCCO 'B' DEAD - 13/06/12 Industrials 3,39 3 0,13 2006 

MIRIS HOLDING Industrials 3,1 2,61 0,187739464 2006 

BIOSENSOR APPS.SWEDEN 'A' Industrials 0,21 0,2 0,05 2006 

STORMFAGELN DEAD - 14/04/11 Industrials 3,02 1,85 0,632432432 2005 

IGRENE Oil & Gas 11 10 0,1 2014 

GOTLAND OIL Oil & Gas 0,58 0,6 -0,033333333 2013 

ARC AROMA PURE Oil & Gas 7,5 4,8 0,5625 2013 

ECOMB 'B' Oil & Gas 7 3 1,333333333 2011 

PARANS SOLAR LIGHTING Oil & Gas 5,9 6 -0,016666667 2010 

CAUCASUS OIL Oil & Gas 2,15 2 0,075 2009 

TRANSMODE Technology 54,5 53 0,028301887 2011 

TOBII TECHNOLOGY AB Technology 34,5 25 0,38 2015 

HMS NETWORKS Technology 73 74 -0,013513514 2007 

TILGIN DEAD - 01/02/12 Technology 22 25 -0,12 2006 

C SECURITY SYSTEMS Technology 2,4 2,65 -0,094339623 2014 

GREATER THAN Technology 15,2 19 -0,2 2014 

BUSINESS CONTROL SYSTEMS Technology 0,85 0,85 0 2011 

GENESIS IT Technology 0,55 0,4 0,375 2010 

IRONROAD DEAD - 20/08/12 Technology 12 11 0,090909091 2010 

EXINI DIAGNOSTICS 'A' Technology 2,5 1,6 0,5625 2009 

XTRACOM CNSL.GROUP 'B' DEAD - 
08/12/10 Technology 5 4 0,25 2008 

RW CAPITAL DEAD - 23/07/12 Technology 2,4 3 -0,2 2008 

BAHNHOF 'B' Technology 9 9 0 2007 

XRF ANALYTICAL 'B' DEAD - 30/03/11 Technology 6,5 4,9 0,326530612 2007 

TRANSFERATOR 'A' Technology 0,2 0,25 -0,2 2007 

DGC ONE Telecommunications 37 33 0,121212121 2008 

CHALLENGER MOBILE Telecommunications 5,05 10 -0,495 2010 

JOJKA COMMUNICATIONS Telecommunications 0,52 0,75 -0,306666667 2007 

DEVICOM DEAD - 29/04/11 Telecommunications 4,9 5 -0,02 2007 

TRIG MEDIA GROUP DEAD - 28/01/13 Telecommunications 0,45 0,5 -0,1 2006 
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7.2 Bilaga 2 – ANOVA-test 

Resultat för ANOVA-testet av skillnader i underprissättning mellan branscher. 

 

 

One-way ANOVA: UNDERPRICING versus INDUSTRY  

 
Method 

 

Null hypothesis         All means are equal 

Alternative hypothesis  At least one mean is different 

Significance level      α = 0,05 

Rows unused             9 

 

Equal variances were assumed for the analysis. 

 

 

Factor Information 

 

Factor    Levels  Values 

INDUSTRY       9  Basic Materials; Consumer Goods; Consumer Services; Financials; 

Health 

                  Care; Industrials; Oil & Gas; Technology; Telecommunications 

 

 

Analysis of Variance 

 

Source     DF  Adj SS  Adj MS  F-Value  P-Value 

INDUSTRY    8   1,142  0,1427     1,23    0,284 

Error     186  21,583  0,1160 

Total     194  22,725 

 

 

Model Summary 

 

       S   R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 

0,340645  5,02%      0,94%       0,00% 

 

 

Means 

 

INDUSTRY             N    Mean   StDev        95% CI 

Basic Materials     19  0,1694  0,2599  ( 0,0153; 0,3236) 

Consumer Goods      21  0,1469  0,3058  ( 0,0002; 0,2935) 

Consumer Services   32  0,0494  0,3347  (-0,0694; 0,1682) 

Financials          13  0,0821  0,1519  (-0,1043; 0,2684) 

Health Care         46  0,1421  0,3938  ( 0,0431; 0,2412) 

Industrials         38  0,1919  0,3775  ( 0,0829; 0,3009) 

Oil & Gas            6   0,337   0,535  (  0,062;  0,611) 

Technology          15  0,0790  0,2434  (-0,0945; 0,2525) 

Telecommunications   5  -0,160   0,243  ( -0,461;  0,140) 

 

Pooled StDev = 0,340645 
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7.3 Bilaga 3 – Regressionsanalys   

Resultat för regressionsanalyser av sambanden underprissättning – betarisk och 

underprissättning – standardavvikelse.  

 

 

Regression Analysis: UNDERPRICING versus Beta  

 
Method 

 

Rows unused  9 

 

 

Analysis of Variance 

 

Source          DF   Adj SS   Adj MS  F-Value  P-Value 

Regression       1   0,0773  0,07728     0,66    0,418 

  Beta           1   0,0773  0,07728     0,66    0,418 

Error          193  22,6478  0,11735 

  Lack-of-Fit   69   7,6401  0,11073     0,91    0,654 

  Pure Error   124  15,0077  0,12103 

Total          194  22,7251 

 

 

Model Summary 

 

       S   R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 

0,342559  0,34%      0,00%       0,00% 

 

 

Coefficients 

 

Term        Coef  SE Coef  T-Value  P-Value   VIF 

Constant  0,0520   0,0982     0,53    0,597 

Beta      0,0770   0,0949     0,81    0,418  1,00 

 

 

Regression Equation 

 

UNDERPRICING = 0,0520 + 0,0770 Beta 

 

 

Fits and Diagnostics for Unusual Observations 

 

Obs  UNDERPRICING     Fit    Resid  Std Resid 

 19        0,9000  0,1148   0,7852       2,30  R 

 40        1,1650  0,1266   1,0384       3,04  R 

 56        1,4242  0,1251   1,2992       3,80  R 

 60       -0,7000  0,1330  -0,8330      -2,44  R 

 91       -0,1711  0,1746  -0,3457      -1,03     X 

 92        0,0994  0,1746  -0,0753      -0,22     X 

100       -0,1304  0,1746  -0,3051      -0,91     X 

101        0,3333  0,1746   0,1587       0,47     X 

102       -0,0313  0,1746  -0,2059      -0,61     X 

103        0,5333  0,1746   0,3587       1,06     X 

104       -0,0870  0,1746  -0,2616      -0,78     X 

105       -0,0476  0,1746  -0,2222      -0,66     X 

106       -0,3750  0,1746  -0,5496      -1,63     X 

107        0,2560  0,1746   0,0814       0,24     X 

108        0,0300  0,1746  -0,1446      -0,43     X 

109        0,0675  0,1746  -0,1071      -0,32     X 

110        0,6216  0,1746   0,4470       1,33     X 



45 

 

111        1,1429  0,1746   0,9682       2,87  R  X 

133        1,5000  0,1145   1,3855       4,06  R 

136        0,8293  0,1199   0,7094       2,08  R 

156        1,5000  0,1404   1,3596       3,98  R 

160        1,5000  0,1268   1,3732       4,02  R 

181        1,3333  0,1576   1,1757       3,46  R 

182       -0,0167  0,1878  -0,2045      -0,61     X 

188       -0,0943  0,0555  -0,1498      -0,45     X 

189       -0,2000  0,0555  -0,2555      -0,78     X 

200        0,1212  0,0536   0,0677       0,21     X 

 

R  Large residual 

X  Unusual X 
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Regression Analysis: UNDERPRICING versus Standardavvikelse  

 
Method 

 

Rows unused  9 

 

 

Analysis of Variance 

 

Source                DF   Adj SS    Adj MS  F-Value  P-Value 

Regression             1   0,0049  0,004925     0,04    0,838 

  Standardavvikelse    1   0,0049  0,004925     0,04    0,838 

Error                193  22,7202  0,117721 

  Lack-of-Fit         70   7,7387  0,110553     0,91    0,668 

  Pure Error         123  14,9815  0,121801 

Total                194  22,7251 

 

 

Model Summary 

 

       S   R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 

0,343105  0,02%      0,00%       0,00% 

 

 

Coefficients 

 

Term                 Coef  SE Coef  T-Value  P-Value   VIF 

Constant           0,1185   0,0577     2,06    0,041 

Standardavvikelse    0,22     1,06     0,20    0,838  1,00 

 

 

Regression Equation 

 

UNDERPRICING = 0,1185 + 0,22 Standardavvikelse 

 

 

Fits and Diagnostics for Unusual Observations 

 

Obs  UNDERPRICING     Fit    Resid  Std Resid 

  7        0,2000  0,1423   0,0577       0,17     X 

 19        0,9000  0,1216   0,7784       2,29  R 

 40        1,1650  0,1235   1,0415       3,05  R 

 56        1,4242  0,1292   1,2950       3,78  R 

 60       -0,7000  0,1300  -0,8300      -2,43  R 

 91       -0,1711  0,1422  -0,3133      -0,93     X 

 92        0,0994  0,1422  -0,0429      -0,13     X 

100       -0,1304  0,1422  -0,2727      -0,81     X 

101        0,3333  0,1422   0,1911       0,57     X 

102       -0,0313  0,1422  -0,1735      -0,52     X 

103        0,5333  0,1422   0,3911       1,16     X 

104       -0,0870  0,1422  -0,2292      -0,68     X 

105       -0,0476  0,1422  -0,1899      -0,56     X 

106       -0,3750  0,1422  -0,5172      -1,54     X 

107        0,2560  0,1422   0,1138       0,34     X 

108        0,0300  0,1422  -0,1122      -0,33     X 

109        0,0675  0,1422  -0,0747      -0,22     X 

110        0,6216  0,1422   0,4794       1,43     X 

111        1,1429  0,1422   1,0006       2,98  R  X 

133        1,5000  0,1262   1,3738       4,02  R 

136        0,8293  0,1280   0,7013       2,05  R 

156        1,5000  0,1329   1,3671       4,00  R 

160        1,5000  0,1274   1,3726       4,01  R 

181        1,3333  0,1345   1,1988       3,51  R 

 

R  Large residual 

X  Unusual X 


