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Sammanfattning   
Tidigare antaganden om att flertalet valmöjligheter generellt sätt är överlägset färre är 

ifrågasatt, och effekter som informations- och valöverflöd är numera välstuderade fenomen. 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka effekter som informations- och valöverflöd har 

på individuella investerare som handlar på de två svenska aktiemarknaderna Nasdaq OMX 

Stockholm och First North. Överflödet kännetecknas av att individer har begränsade 

möjligheter att hantera mycket information, vilket gör att beslutsfattningsförmågan försämras. 

Underprissättning av bolag som börsnoteras föranleder traditionellt sett hög initial avkastning 

första dagen, då aktiviteten och optimismen från individuella investerare på börsen är stor. 

När flera företag introduceras under en vecka på OMX Stockholm eller First North undanröjs 

underprissättningstrender då effekter av överflöd blir påtagliga för individer, som blir passiva. 

I enlighet med teorierna indikerar resultaten att individer på OMX Stockholm upplever 

informations- och valöverflöd eftersom antal investerare liksom initial avkastning är betydligt 

lägre för bolag som noterats under veckor med två eller fler börsnoteringar. Trots att de 

deskriptiva resultaten för First North tyder på underprissättning, och generellt antyder samma 

effekter av överflöd som för OMX Stockholm, kunde denna studie inte säkerställa resultatet 

statistiskt. Resultaten på OMX Stockholm ger bland annat starka indikationer på att den 

initiala avkastningen kan förväntas vara lägre för bolag som introducerats under samma vecka 

som andra bolag. 

 

 

Nyckelord: Informationsöverflöd, börsintroduktion, initial avkastning, informationssökning, 

OMXS, First North 

 

  



Christensen & Engström – För mycket av det goda 2 

Innehållsförteckning 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING/........................................................................................................................../2!

1./INLEDNING/.................................................................................................................................................../3!
1.1!BAKGRUND!...................................................................................................................................................................!3!
1.2!PROBLEMDISKUSSION!................................................................................................................................................!3!
1.3!SYFTE!.............................................................................................................................................................................!5!
1.4!DISPOSITION!................................................................................................................................................................!5!

2./TEORI/OCH/HYPOTESER/........................................................................................................................../6!
2.1.!INFORMATIONSÖVERFLÖD!OCH!VALÖVERFLÖD!....................................................................................................!6!
2.2.!UNDERPRISSÄTTNING!...............................................................................................................................................!7!

3./METOD/......................................................................................................................................................../10!
3.1!!INTRODUKTION!TILL!METOD!..................................................................................................................................!10!
3.2!DATA!...........................................................................................................................................................................!10!
3.2.1%Urval%.......................................................................................................................................................................%10!
3.2.2%Databehandling%.................................................................................................................................................%11!

3.3!HYPOTESPRÖVNING!..................................................................................................................................................!14!
3.3.1%Antal%ägare%..........................................................................................................................................................%14!
3.3.2%Informationssökande%......................................................................................................................................%14!
3.3.3%Initial%avkastning%..............................................................................................................................................%15!
3.3.4%Avkastning%en%vecka%efter%introduktionen%.............................................................................................%15!

4./RESULTAT/................................................................................................................................................../16!
4.1!ANTAL!ÄGARE!............................................................................................................................................................!16!
4.2!INFORMATIONSSÖKANDE!.........................................................................................................................................!17!
4.3!INITIAL!AVKASTNING!................................................................................................................................................!19!
4.4!AVKASTNING!EN!VECKA!EFTER!INTRODUKTIONEN!.............................................................................................!22!

5./SAMMANFATTNING/................................................................................................................................/24!
5.1!ANALYS!AV!RESULTAT!..............................................................................................................................................!24!
5.2!SLUTSATS!....................................................................................................................................................................!24!
5.3!PRAKTISKA!IMPLIKATIONER!...................................................................................................................................!25!
5.4!FRAMTIDA!STUDIER!..................................................................................................................................................!25!

REFERENSER/................................................................................................................................................../26!

BILAGOR/........................................................................................................................................................../29!

 
 
 

 

 

 

 

 

 



Christensen & Engström – För mycket av det goda 3 

1. Inledning  

1.1 Bakgrund  
Alvin Toffler (1970) var först med att vetenskapligt dokumentera individers minskade 

handlingskraft inför ökade antal alternativ att välja emellan, vilket delvis förklaras av 

individers passiva anskaffning av information men även av en större benägenhet att nöja sig 

med mindre informerade beslut. Att fatta ett beslut när många alternativ står till buds blir lätt 

överväldigande på grund av det svåröverblickliga antalet utfall och eventuella risker som 

skulle komma av att fatta beslut (Iyengar och Lepper, 2000). Detta går stick i stäv med 

konventionella ekonomiska teorier som hävdar att ett större antal alternativ är att föredra av 

den naturliga anledningen att sannolikheten för att ett visst behov täcks då blir större 

(Friedman, 1962), liksom psykologiska teorier om att fler alternativ medför ökad känsla av 

kontroll, större motivation och slutligen bättre prestation (Deci och Ryan, 2000).  

I denna studie undersöks “choice overload”1, hädanefter benämnt valöverflöd, och 

liknande effekter i ett företagsekonomiskt sammanhang och belyser konsekvenser av 

individuella investerares villrådighet under veckor då flera bolag introduceras på börsen. Om 

investerares uppmärksamhet och investeringsaktivitet påverkas av antalet börsintroduktioner 

kan intensiva veckor2 resultera i negativa effekter på den initiala avkastningen3, givet att 

investerare blir mer passiva av det ökade antalet valmöjligheter.  

1.2 Problemdiskussion  
Ansvaret som kommer med friheten att välja har länge varit problematisk i flera olika 

sammanhang. I samma ögonblick som meritokratins idéer luckrade upp samhällets 

immobilitet, när klassresor blev möjliga och framgång var inom räckhåll även för dem som 

inte tillhörde adeln, stod det klart att de mindre lyckligt lottade plötsligt fick ett tungt ansvar 

över sitt eget livsöde. Berättelser om varje stånds oumbärliga och oföränderliga funktion i 

samhället förbyttes till historier om self-made success; ångesten och missnöjet blev utbrett när 

“olyckligt lottad” på detta sätt byttes ut mot “misslyckad” (De Botton, 2004). Således var det 

                                                
1 Choice overload benämns i andra studier som bland annat “tyranny of choice” (Schwartz, 2000) eller  “too-
much-choice-effect” (Jessup, R.K., Veinott, E.S., Todd, P.M., and Busemeyer, J.R. 2009). 
2 En intensiv vecka definieras som en vecka med två eller fler börsintroduktioner och en normal vecka definieras 
som en vecka med en börsintroduktion.  
3 Initial avkastning beräknas som skillnaden mellan stängningspris och teckningspris, dividerat med 
teckningspriset.  Se formel på s. 14.  
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inte enbart positivt att individer i större grad började känna att deras val har betydelse för 

deras livsöden.  

Men valfrihet har på det stora hela ändå visat sig vara bättre än andra alternativ, och en 

hälsosam balans mellan inga val och för många val har studerats av bland andra Shah och 

Wolford (2007) som visade att det finns en nivå över vilken varje nytt alternativ påverkar 

beslutsprocessen negativt. Reutskaja och Hogarth (2009) fastslog att även tillfredställelsen av 

ett beslut minskade efter ökningar bortom ett visst antal alternativ att välja mellan, medan 

Haynes (2009) fann att ett stort antal alternativ gör beslutsfattare mer frustrerade och att 

begränsad tid för valet ökar de negativa effekterna. Iyengar och Lepper (2000) lade grunden 

för den mängd av moderna studier som underbygger fenomenet med överflöd av val genom 

ett par experiment, bland annat ett som visade att många alternativ av en viss vara radikalt 

minskade konsumentens benägenhet att köpa varan jämfört med om konsumenten endast fick 

ett fåtal alternativ.  

Även i kapitalmarknadens värld finns det fenomen som länge varit föremål för 

diskussion. Underprissättning vid börsintroduktioner är ett väldokumenterat ämne som har 

legat till grund för bred forskning. Ritter och Welch (2002) skriver att studier gjorda redan på 

1970-talet dokumenterade en systematisk ökning av initial avkastning vid börsintroduktioner. 

Ritter och Welch (2002) ger även flera förklaringar till varför priser stiger omedelbart efter 

introduktion, förklaringar som bygger på såväl rationella modeller som beteendemässiga 

tendenser i människor. Givet att en positiv kursutveckling kan förväntas på kort sikt till följd 

av underprissättning är det möjligt att studera hur informations- och valöverflöd påverkar 

kursutveckling vid introduktioner. Om Iyengar och Lepper (2000) och Haynes (2009) med 

flera har resultat som är överförbara till individuella investerare på aktiemarknaden bör det 

under vissa förutsättningar uppkomma en utträngningseffekt av konventionella 

underprissättningstrender vid börsintroduktioner. Därför bör veckor med flera 

börsintroduktioner visa att 1) individuella investerare påverkas genom att trots 

underprissättning agera mer passivt och investera mindre och 2) aktiens pris inte ökar i 

samma grad under första dagens handel.  
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1.3 Syfte  
Syftet med denna studie är att studera effekter av informations- och valöverflöd som kan 

uppstå när fler än ett bolag börsintroduceras under en vecka, givet konventionella 

underprissättningstrender. Att studera effekten av informations- och valöverflöd för 

börsintroduktioner är ett outforskat ämne i Sverige, och denna studies bidrag är att öka 

förståelsen för detta avseende den svenska aktiemarknaden.  

1.4 Disposition  
Studien är fortsatt disponerad enligt följande. Kapitel 2 innehåller studiens teoretiska 

referensram där begreppen informationsöverflöd, valöverflöd samt underprissättning 

förklaras. Här presenteras också forskningshypoteser baserade på tidigare forskning. I kapitel 

3 redogörs metoden som studien bygger på och sedan presenteras det empiriska resultatet i 

kapitel 4. Studiens sammanfattning och slutsats presenteras i kapitel 5.  
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2. Teori och hypoteser  

2.1. Informationsöverflöd och valöverflöd 

Människor har en begränsad mängd uppmärksamhet att ägna en valsituation (Kahneman 

1973), och när valmöjligheter ökar minskar samtidigt möjligheten att utförligt undersöka 

såväl potentiella risker som positiva utfall av olika alternativ. Detta fenomen kallas “limited 

attention” eller “information overload”, hädanefter översatt till informationsöverflöd, och har 

exempelvis betydelse för individer som behöver införskaffa och utvärdera mängder av 

information innan beslut om investering. Konsekvenserna av informationsöverflöd blir att 

reaktionstiden vid sökande försämras, vilket kan leda till att det tar längre tid att fatta beslut, 

och möjligen att individen avstår helt från beslutet.  

Valöverflöd handlar om beteende vid för många valmöjligheter, exempelvis genom att 

en beslutsfattande individ blir passiv och uppvisar minskad handlingskraftighet (Toffler, 

1970; Schwartz, 2004). Iyengar och Lepper (2000) utför tre studier som sammantaget visar på 

att det i vissa situationer kan ges för många alternativ, det vill säga att fler valmöjligheter inte 

alltid är till det bättre. Den första studien påvisar att fler alternativ av en vara ökar intresset av 

produkten i sig, men att sannolikheten att köpa varan i slutändan minskar. Den andra studien 

visar att studenter som ställs inför en frivillig uppgift och får färre uppsatsämnen att välja 

mellan deltar i större utsträckning, samt att kvalitén på uppsatserna ökar vid färre ämnesval. 

Den tredje studien handlar om att individer förvisso uppskattar ett stort utbud av val att välja 

mellan, med att de i slutändan i större utsträckning är missnöjda med sitt val. Schwartz (2004) 

menar att missnöjet beror på känslan av att det finns många andra val som skulle kunnat vara 

bättre än det som valts. Ergo; ju fler alternativ, desto mindre chans att känna sig nöjd med 

valet. Ytterligare en studie som gjorts gällande valmöjligheter behandlar tecknande av olika 

pensionsplaner som erbjuds anställda, och där det visat sig att fler alternativ har en negativ 

effekt på deltagande (Iyengar, Huberman and Jiang, 2004). Om informations- och valöverflöd 

har tydliga effekter på individuella investerare kan ett första antagande göras; att somliga 

investerare, på grund av den föreslagna utträngningseffekten, avstår handel under perioder 

med många börsintroduktioner. Detta leder fram till den första hypotesen.  
 

Hypotes 1: Antalet investerare är lägre för bolag som introduceras under intensiva veckor.  
 

När valmöjligheter ökar, och beslutsfattande därmed kännetecknas av en ökad komplexitet, 

har det visat sig att individer ofta förenklar val med hjälp av heuristik, så kallade tumregler, 
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för att göra det lättare att fatta beslut (Tversky och Kahneman, 1973; Martignon och Hoffrage, 

2002). Tillämpning av heuristik är aktuellt i flera sammanhang, bland annat vid jobbsökande 

(Richard et al, 1975), val av universitetet (Laroche et al, 1984; Rosen et al, 1998) och val av 

flygbolag (Basar och Bhat, 2004). Utifrån investerarens perspektiv är ett exempel på heuristik 

“1/n regeln”. Den används vid allokering av tillgångar och innebär att kapital tillförs, 

motsvarande 1/n av det totala beloppet (n) som placeras. Huberman och Jiang (2006) 

presenterar i sin studie att människor som sparar i det amerikanska pensionssystemet 

vanligtvis investerar i tre till fyra fonder, för att sedan dela upp kapitalet jämnt mellan dessa. 

Under en vecka med många börsintroduktioner innebär det att heuristik kan komma att bli 

aktuellt för att stegvis eliminera olika alternativ av investeringar. Förutsatt att somliga 

investerare skjuter upp eller avstår från handel första dagen samt använder sig av heuristik för 

att förenkla val, bör information inte heller sökas i samma grad, vilket leder fram till den 

andra hypotesen. 
 

Hypotes 2: Informationssökning om en börsintroduktion är lägre under intensiva veckor.  
  

Det finns således flera undersökningar som beskriver det icke-intuitiva förhållandet mellan 

val och mängd alternativ. Om resonemanget kring informations- och valöverflöd appliceras 

på vad som är känt om börsintroduktioner, kan ytterligare hypoteser fastslås gällande 

avkastningen på börsintroduktioner.  

2.2. Underprissättning  
Det finns ingen objektivt fastslagen metod för att exakt värdera en ekonomisk tillgång, vilket 

innebär att uppfattningen om en tillgångs värde kommer att variera mellan såväl individer 

som institutioner. En värdering av en aktie kan vara baserat på allt från tekniska analyser till 

investerares subjektiva optimism, och ingendera genererar objektivt sett fullständigt korrekta 

värderingar. Det är dessa skillnader gällande värdering som utgör essensen i handel av 

finansiella tillgångar; det förklarar varför en vill köpa när en annan vill sälja. En ofta 

förekommande trend som sedan länge dokumenterats är tendensen för börsens investerare att 

omedelbart driva upp priset på ett nyligen börsnoterat bolags aktier. Detta benämns 

underprissättning och förklaras med fördel mot bakgrund av en förståelse för 

börsintroduktionsprocessen. 

När företag börsintroduceras följer processen ett par typiska steg. Mäklare, ofta i form 

av investment banker, anlitas för att göra en genomlysning av bolaget och formulera en vision 
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och strategi för introduktionen. När tillfället för börsintroduktion närmar sig, under den så 

kallade roadshow-processen, säljer mäklaren aktier till institutioner på primärmarknaden till 

en teckningskurs. Primärmarknaden är den marknaden där finansiella tillgångar skapas, och 

av utfärdaren säljs, för första gången. Individuella investerare får således vänta till företaget 

öppnar upp för allmän handel på sekundärmarknaden, där finansiella tillgångar köps och säljs 

av och till individuella investerare, innan de har möjlighet att investera. Teckningskursen är i 

regel lägre än det pris som investerare på sekundärmarknaden är beredda att betala, och det är 

dessa individuella investerare som skapar kursutvecklingen som föranleder underprissättning 

(Rosenbaum och Pearl, 2009).  

Generellt kan anledningarna till underprissättning vid börsintroduktioner härledas till en 

eller flera av fyra rubriker: asymmetrisk information, institutioner, kontroll och beteende 

(Ritter och Welsh, 2002). De tre första av dessa rubriker visar att underprissättning är ett 

jämviktsfenomen som kommer av 1) informationsasymmetri mellan investerare, mäklare och 

utfärdare, 2) aktiemarknadens struktur och 3) agent-teoretiska fenomen. Beteendeaspekten av 

underprissättning är mest angelägen för denna studie, då individuella investerares 

handelsbeteende sammantaget säger mycket om vilka priseffekter som kan förväntas under 

första dagens handel. Rent konkret anför Ritter och Welsh (2002) en tes om individuella 

investerares överoptimism, och menar att detta är ett exempel på “irrationellt” beteende, som i 

sin tur föreslås förklara hög initial avkastning första dagen och lägre prisutveckling på lång 

sikt. Det negativa förhållandet mellan underprissättning och prisutveckling på längre sikt 

understryks även av Ljungqvist, Nanda och Sing (2006), som även menar att utfärdaren av 

aktierna vill dra nytta av sekundärmarknadens optimistiska investerare vilka tenderar att ha en 

stark köpvilja. Individuella investerare har en benägenhet att påverkas av ytterligare externa 

faktorer, såsom den positiva korrelation mellan marknadsföringskampanjer och första dagens 

initiala avkastning vilket har dokumenterats av Cook, Kieschnik och Van Ness (2006). Därtill 

fann Da, Engelberg och Gao (2011) med hjälp av Google Trends att högre Search Volume 

Index (SVI) under introduktionsveckan är förknippat med högre prisutveckling under första 

dagens handel på sekundärmarknaden.  

Det finns således flera förklaringar till underprissättning som fenomen, och denna studie 

syftar till att bredda förståelsen som finns idag. Det görs genom att förklara investerares 

beteende och dess effekter med avseende på informations- och valöverflöd. Om 1) 

informationsöverflöd föranleder fördröjd reaktion på grund av mer information att 

tillgodogöra sig, och 2) fler alternativ leder till lägre benägenhet att förkovra sig bör det under 
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veckor med flera börsintroduktioner förväntas lägre initial avkastning under första dagens 

handel. Detta leder fram till den tredje hypotesen: 
 

Hypotes 3: Intensiva veckor föranleder lägre initial avkastning första dagen för ett 

börsnoterat bolag. 
 

Givet att förhållandet mellan underprissättning och prisutveckling på sikt är negativt, som 

Ritter och Welsh (2002) samt Ljungqvist, Nanda och Singh (2006) föreslår, bör den initiala 

avkastningen vara högre en vecka efter börsintroduktionen för ett bolag som noterats under 

veckor med flera introduktioner. Detta eftersom effekterna av informations- och valöverflöd i 

enlighet med teorin är ett subjektivt tillstånd som bör vara snabbt överspelat, med återhämtad 

optimism och aktivitet från individer. Därmed formuleras en fjärde hypotes.   
 

Hypotes 4: Avkastningen en vecka efter börsintroduktionen är högre för bolag som noterats 

under intensiva veckor. 
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3. Metod     

3.1  Introduktion till metod  
För att undersöka effekten av att individer kan uppleva överflöd av börsintroduktioner under 

begränsade tidsperioder genomförs en empirisk studie. Studien tar användning av kvantitativ 

sekundärdata i form av aktiekursdata, antal ägare, sökfrekvens på Google och 

teckningskurser.  

3.2 Data 

3.2.1 Urval 
Studiens intressepopulation utgörs av samtliga börsintroduktioner som introducerats på 

Nasdaq OMX Stockholm (OMXS) respektive First North. Traditionellt sett är OMXS den 

lista som avses med Stockholmsbörsen, men för att bredda förståelsen för det fenomen som 

studeras kommer studiens urvalsomfång omfatta samtliga börsintroduktioner som genomförts 

på både OMXS och First North från 1:a januari 2004 till och med 31:a december 2015. Det 

finns dock två undantagskriterier; 1) Bolag som genomfört listbyte har exkluderats eftersom 

marknaden redan prissatt bolaget på en alternativ lista i ett tidigare skede vilket gör att 

underprissättningen kan antas vara överspelad, och 2) bolag som under perioden avnoterats 

eller ingått i bolagsfusioner har uteslutits. Det totala antalet observationer är 136 stycken, 

varav 54 observationer tillhör OMXS och 82 observationer tillhör First North. En fullständig 

beskrivning av urvalet finns nedan i tabell 1, figur 1 och figur 2. 

 
 
Tabell 1. Beskrivning av data  
Tabell 1 visar urvalets börsintroduktioner från år 2004 till 2015 på OMXS och First North. 

År 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totalt 
OMXS 1 2 6 6 1 0 3 5 0 2 11 17 54 
First North 3 1 12 13 2 0 1 1 3 3 14 29 82 
Totalt 4 3 18 19 3 0 4 6 3 5 25 46 136 
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Figur 1. Antal börsintroduktioner på OMXS och First North 
Figur 1 visar urvalet av bolag som noterats på OMXS och First North för varje år, uppdelat i kvartiler.  
 

 

 
Figur 2. Antal börsintroduktioner på OMXS och First North 
Figur 2 visar urvalet av börsintroduktioner som noterats på OMXS respektive First North.  
  

 
 

3.2.2 Databehandling 

Data delas upp i två pooler som beror på antalet börsintroduktioner. Mer specifikt delas det 

totala urvalet in i bolag som introducerats under veckor med en, kontra två eller fler 

börsintroduktioner. Veckor med två eller fler börsintroduktioner benämns i denna studie för 

intensiva, och veckor med endast en börsintroduktion normala. Se tabell 2 för mer ingående 

beskrivning av indelningar per år.  
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Tabell 2. Beskrivning av urval 
Tabell 2 visar urvalets börsintroduktioner från år 2004 till 2015 på OMXS och First North, sorterat i 
intensiva respektive normala perioder.  

År 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totalt 
OMXS              
Intensiv 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 9 13 
Normal 1 2 6 6 1 0 3 3 0 2 9 8 41 
First North              
Intensiv 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 6 20 34 
Normal 3 1 10 7 2 0 1 1 3 3 8 9 48 

 

Underprissättning förekommer på både OMXS och First North, men det är oklart om 

börsintroduktioner på OMXS och First North påverkar varandra över listornas avgränsning. I 

studien testas därför listornas observationer både var för sig och tillsammans avseende antal 

ägare och initial avkastning. Denna databehandling motiveras enligt nedanstående argument: 

 

1. Variansanalys4 avseende antalet ägare för bolag på OMXS och First North tyder på att 

observationerna för normala veckor anses tillhöra samma bakomliggande population. 

2. Variansanalys5 avseende initial avkastning första dagen för bolag på OMXS och First 

North tyder på att observationerna inte kan anses komma från samma population. 

3. I enlighet med studiens teoretiska bakgrund bör individer som investerar på båda 

listorna uppleva överflöd under perioder då det är hög aktivitet på någon eller båda 

listorna. 

 

För att klargöra om individer i högre grad avstår från att investera i bolag som introduceras 

under intensiva veckor, har antalet ägare av varje bolag noterats. I den data som använts har 

ägarinformationen för bolagen uppdaterats kvartalsvis. Detta innebär att det ofta föreligger 

viss skillnad mellan observationer, vilket är på grund av tiden från börsnoteringen till 

beräkningstillfället. Det ska dock tilläggas att ägarantalet generellt inte förändras väsentligt på 

kort sikt efter introduktionstillfället, vilket medför att denna information fortfarande anses 

vara ett rättvisande mått. Den data som rör antalet ägare sträcker sig fram till och med den 

30:e september 2015, och därmed har börsnoteringar efter det uteslutits i urvalet gällande 

antal ägare. 

                                                
4 Variansanalys finns i bilaga 2. Testets låga p-värde för normala veckor antyder att variablerna är 
signifikanta och därmed bör komma från samma population. Det låga r2-värdet tolkas som att det i 
modellen finns fler förklarande variabler som inte är tillgodoräknade. 
5 Variansanalys finns i bilaga 3.  
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För att urskilja hur investerare påverkas av informationsöverflöd under intensiva veckor 

används en metod som Da, Engelberg och Gao (2011) utvecklat. Genom att mäta sökvolymen 

med hjälp av verktyget Google Trends skapas ett direkt mått på informationssökning. Det 

finns flera anledningar till varför individer söker på ett företag på internet, och alla sökningar 

syftar givetvis inte till introduktionen. För att eliminera sökningar som inte syftar till 

introduktionen bör företagets standardiserade kortnamn förslagsvis användas (Da, Engelberg 

och Gao, 2011). Data skalas på ett intervall mellan 0-100 som avser sökvolymen. För att se 

hur informationssökning om ett bolag skiljer sig beroende på om veckan för introduktionen är 

intensiv eller normal har bolagets sökvolym under introduktionsveckan dividerats med 

genomsnittlig informationssökning över samma år:  

 

      !"#$%ℎ!!"#$%&!!"#$% = ! !ö!"#$%&!,!
! !ö!"#$%&!!!"
!

!  (1) 

där  

N är det totala antalet veckor under det aktuella året för bolagets börsintroduktion (i) 

n är den aktuella veckan för bolagets börsintroduktion (i)  

 

När underprissättning ska mätas används traditionellt sett formeln för initial avkastning 

(initial return, IR). Denna formel är central i denna studie för att undersöka skillnader i 

kursutveckling beroende på intensiva eller normala veckor. Saunders och Lim (1990) 

definierar formeln med stängningspris som kursmått enligt följande: 
      

!"#$#%&!!"#$%&'(')! !" = (!!,!!!!)
!!

    (2) 

 

där 

Pi,t är aktiekursens stängningspris (P) vid första dagens handel för aktie (i) på 

sekundärmarknaden  

Ei är teckningskursen (E) för aktie (i) som använts på primärmarknaden 

 

För att fastställa om individer upprätthåller underprissättningens negativa förhållande med 

avkastning på sikt, genom att kompensera för tidigare passivet, räknas skillnaden ut mellan 

den initiala avkastningen för första dagen och avkastningen efter en vecka. Carter och 

Manaster (1990) beräknade initial avkastning efter två veckor som ett mått på 

underprissättning, men i denna studie testas effekter efter en vecka, mot bakgrund av 
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informationsöverflöd som antas vara överspelat efter ett fåtal dagar, denna studie använder 

fem handelsdagar. Formeln ser således ut som nedanstående: 

 

∆!!"#$#!"!!"#!$%&'&(! = ! (!!,!!!!!!)!!
− (!!,!!!!)

!!
                            (3) 

där 

Pi,t är aktiekursens stängningspris (P) vid första dagens (t) handel för aktie (i) på 

sekundärmarknaden  

Ei är teckningskursen (E) för aktie (i) som använts på primärmarknaden 

 

3.3 Hypotesprövning  

3.3.1 Antal ägare 
För att statistiskt säkerställa om våra resultat är generaliserbara för den bakomliggande 

populationen genomförs t-test. Den första hypotesen 1) Antalet investerare är lägre för bolag 

som introduceras under intensiva veckor prövas genom ett ensidigt t-test, där såväl OMXS 

som First North delats upp i två urval, vardera beroende på om observationerna tillhör 

intensiva eller normala veckor. Sedan har respektive urvals antal ägare ställts upp i hypotesen 

för att avgöra om skillnaden är signifikant.  

  

!!: ä!"#$!!"#!$!!"#$"%!&'!!"#$%& − ä!"#$!!"#!$!!"#$%&%!!"#$%& = 0 

!!:!ä!"#$!!"#!$!!"#$"%!&'!!"#$%& − ä!"#$!!"#!$!!"#$%&%!!"#$%& < 0  

3.3.2 Informationssökande  
Hypotes 2) Informationssökning om en börsintroduktion är lägre under intensiva veckor har 

testats genom samma typ av ensidiga t-test, men denna gång med avseende på SVI för OMXS 

respektive First North.  

 

!!: !ö!"#$%&!!"#$%!!"#$"%!&!!"#$% − !!ö!"#$%&!!"#$%!!"#$%&!!"#$% = 0 

!!:!!ö!"#$%&!!"#$%!!"#$"%!&!!"#$% − !!ö!"#$%&!!"#$%!!"#$%&!!"#$% < 0 
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3.3.3 Initial avkastning   
Hypotes 3) Intensiva veckor föranleder lägre initial avkastning första dagen för ett 

börsnoterat bolag testas med samma ensidiga t-test, där initial avkastning för första dagens 

handel använts. 
 

!!:!!"!#!$%!!"#!$%&'&(!!"#$"%!&!!"#$% − !"!#!$%!!"#!$%&'&(!!"#$%&!!"#$% = 0 

!!:!!"!#!$%!!"#!$%&'&(!!"#$"%!&!!"#$% − !"!#!$%!!"#!$%&'&(!!"#$%&!!"#$% < 0 

3.3.4 Avkastning en vecka efter introduktionen 
Hypotes 4) Avkastningen under den första veckan efter börsintroduktionen är högre för bolag 

som noterats under intensiva veckor ställs upp på annorlunda vis jämfört med de tidigare 

hypoteserna. På grund av att informationsöverflödets passiviserande effekter förväntas avta 

efter en kort period, och individers aktivitet återupptas, ställs hypotes 4 ställs upp åt motsatt 

håll i jämförelse med studiens andra hypoteser.  
 

!!: !"#$$%&'!!"#!$%&'&(!!!"#!$%&!!!"#$% − !!!"##$%&!!"#!$%&'&(!!"#$%&!!"#$% = 0 

!!:!!"#$$%&'!!"#!$%&'&(!!"#$"%!&!!"#$% − !!"#$$%&'!!"#!$%&'&(!!"#$%&!!"#$% < 0 
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4. Resultat  

4.1 Antal ägare 

Bolag som introduceras under en intensiv vecka på OMXS har ungefär hälften så många 

ägare i jämförelse med bolag som noterats under en normal vecka. Det genomsnittliga 

ägarantalet efter en normal vecka är 3752 ägare medan genomsnittet efter en intensiv vecka är 

1851. Skillnaden gällande antal ägare är stor även för OMXS och First North tillsammans, 

med 1432 respektive 2415 ägare beroende på intensiv eller normal vecka. Däremot skiljer sig 

resultatet för First North, där antalet nyblivna ägare efter intensiva veckor förvisso är lägre - 

men skillnaden betydligt mindre. I tabell 3 återfinns den deskriptiva statistiken, och figur 3 

illustrerar samma data pedagogiskt. 

 

Figur 3. Antal ägare 

Figur 3 visar det genomsnittliga antalet nyblivna ägare efter börsintroduktioner under normala 
respektive intensiva veckor. Det totala antalet nyblivna ägare visas för OMXS, First North samt 
OMXS och First North tillsammans.  
 

 
 
Tabell 3. Antal ägare 
Tabell 3 visar bolagens totala antal ägare för OMXS och First North (FN) uppdelat i normala 
respektive intensiva veckor.  
 
 N Genomsnitt Standard-

avvikelse 
Q1 Median Q3 Min  Max  

OMXS (Normal) 35 3751,7 2519,1 1654 3505 4974 317 9946 
OMXS (Intensiv) 11 1851,0                               1088,3  901                             1838 2623 256 3518 
FN (Normal) 41 1274,5 2190,2                                449 680 1434 162 14344 
FN (Intensiv) 23 1231,5 1171,7 810 810 1600 75 5037 
OMXS + FN (Normal) 76 2415,3 2642,0 601 1445 3474 162 14344 
OMXS + FN (Intensiv) 34 1431,9 1166,5 556,8 961 2266 75 5037 
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Resultaten för OMXS statistiskt säkerställda på 0,1 % - signifikansnivå, samt att resultaten för 

OMXS och First North tillsammans är signifikanta på 1 % - signifikansnivå. Resultaten för 

First North är dock inte statistiskt säkerställt. Se tabell 4 för testvärden. 

 
Tabell 4. t-värde och p-värde för antal investerare 
Tabell 4 visar t-värde och p-värde för hypotestesterna gällande antal ägare på OMXS och First North. 
 
Urval t-värde p-värde 
OMXS  - 3,54 0,0005**** 
First North  - 0,10 0,4595 
OMXS + First North - 2,71 0,0039*** 
**** Indikerar statistisk signifikans på 0,1 % - nivån 
  *** Indikerar statistisk signifikans på 1 % - nivån 
   ** Indikerar statistisk signifikans på 5 % - nivån 
     * Indikerar statistisk signifikans på 10 % - nivån 
 
Sammantaget tyder detta på att informations- och valöverflöd har tydliga effekter på individer 

som investerar på OMXS, då de uppvisar passiva tendenser under veckor med två eller fler 

börsintroduktioner. Skillnaden mellan OMXS och First North avseende listornas individuella 

test stärker uppfattningen om att det föreligger skillnader mellan listorna. De sammantagna 

resultaten är högst förenliga med teorin om informations- och valöverflöd som förutspår att 

individer blir passiva. Studiens första hypotes anses därmed vara bekräftad. 

4.2 Informationssökande 

Sökandet av information ser ut att påverkas i negativ mening under intensiva veckor på 

OMXS, där det genomsnittliga SVI under intensiva respektive normala veckor är 2,74 och 

2,99. På First North är det genomsnittliga SVI högre för de veckor som kategoriserats som 

intensiva och lägre för de normalintensiva veckorna. Figur 4 och tabell 5 åskådliggör den 

deskriptiva statistiken.  
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Figur 4. Sökvolym under börsintroduktionens vecka  

Figur 4 visar den genomsnittliga sökfrekvensen av ett bolag som börsintroducerats under normala 
respektive intensiva veckor. Den genomsnittliga totala sökfrekvensen visas för OMXS och First 
North.  
 

 
 
Tabell 5. Search Volume Index 
Tabell 5 visar sökvolymen av företagsnamn på bolag som introducerats på OMXS och First North  
(FN) uppdelat i normala respektive intensiva veckor.   
 
 N Genomsnitt Standard-

avvikelse 
Q1 Median Q3 Min  Max  

OMXS (Normal) 40 2,999 1,707 1,750 2,785 3,663 1,020 9,950 
OMXS (Intensiv) 13 2,742 2,079 1,395                                1,900 3,525 0,920 8,090 
FN (Normal) 44 2,833 2,189                                  1,265 2,055 3,550 0,760 10,720 
FN (Intensiv) 34 3,606 2,504 1,842 2,535 5,258 0,880 10,630 
 
 

Test för sökvolymdata ger ingen statistisk signifikans, varken för OMXS eller för First North. 

Se tabell 6 för testvärden. 
 
Tabell 6. t-värde och p-värde för Search Volume Index 
Tabell 6 visar t-värde och p-värde för hypotestest gällande informationssökning på OMXS och First 
North. 
 
Urval t-värde p-värde 
OMXS  - 0,40 0,3458 
First North  1,43 0,9208 
**** Indikerar statistisk signifikans på 0,1 % - nivån 
  *** Indikerar statistisk signifikans på 1 % - nivån 
   ** Indikerar statistisk signifikans på 5 % - nivån 
     * Indikerar statistisk signifikans på 10 % - nivån 
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Sökande av information som angår en börsintroduktion kan inte - med bakgrund av den 

information som analyserats - anses vara lägre under intensiva perioder. Dessa resultat 

föranleder slutsatsen att den andra hypotesen bör förkastas.  Den sammantagna bedömningen 

är att det kan bero på att informationssökande är betydligt mer komplext än vad ett SVI för en 

viss vecka visar, möjligtvis för att information samlas in under längre perioder än just under 

introduktionsveckan. 

4.3 Initial avkastning  
Av resultaten framgår att första dagens initiala avkastning i genomsnitt är lägre om ett bolag 

börsintroduceras under en intensiv vecka, i jämförelse med om introduktionen sker under en 

normal vecka. Detta stämmer för både OMXS och First North, såväl som för OMXS och First 

North tillsammans. En grafisk illustration av första dagens initiala avkastning med avseende 

på urvalen finns i figur 5. I tabell 7 visas att den genomsnittliga initiala avkastningen första 

dagen för börsintroduktioner på OMXS är 8,2 % under en normal vecka och 3,2 % under en 

intensiv vecka. För First North är den genomsnittliga initiala avkastningen under normala 

veckor 11,64 %, och 5,67 % under intensiva veckor. Resultatet för OMXS och First North 

tillsammans visar att den initiala avkastningen under normala veckor är 8,93 % och 7,54 % 

under intensiva veckor.  

 

Figur 5. Initial avkastning första dagen  

Figur 5 visar den genomsnittliga initiala avkastningen första dagen under normala respektive intensiva 
veckor. Den initiala avkastningen visas för OMXS, First North samt OMXS och First North 
tillsammans. 
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Tabell 7. Procentuell initial avkastning  
Tabell 7 visar genomsnittlig procentuell initial avkastning första dagen för OMXS, First North samt 
OMXS och First North tillsammans, uppdelat i normala respektive intensiva veckor.  
 
 Initial avkastning första dagen 

(Normal) 
Initial avkastning första dagen 
(Intensiv) 

OMXS 8,2 %  3,1 % 
First North 11,6 % 5,6   
OMXS + First North  8,9 % 6,2 %  

 
Tabell 8. Initial avkastning  
Tabell 8 visar initial avkastningen första dagen på OMXS och First North (FN) samt för OMXS och 
First North tillsammans, uppdelat i normala respektive intensiva veckor. 
 
 N Genomsnitt Standard-

avvikelse 
Q1 Median Q3 Min  Max  

OMXS (Normal) 41 0,082                      0,129  0,000                    0,050 0,140 - 0,210                   0,400 
OMXS (Intensiv) 13 0,032 0,101 - 0,035                     0,010 0,120 - 0,170                    0,190 
FN (Normal) 48 0,116                       0,349                       - 0,113                     0,050                    0,185 - 0,320                     0,190 
FN (Intensiv) 34 0,057 0,294 - 0,093                      - 0,005 0,160 - 0,510                     1,190 
OMXS + FN (Normal) 74 0,089 0,256 - 0,013  0,050 0,133 - 0, 320 0,930 
OMXS + FN (Intensiv) 61 0,075 0,279    - 0,075  0,020           0 160 - 0,510 0,940 
 
 

År 2015 var det år med flest börsintroduktioner i studiens datasamling, vilket således gör det 

intressant att illustrera resultaten för initial avkastning beroende på intensiva veckor. I figur 6 

representeras varje börsintroduktions initiala avkastning första dagen på OMXS under år 2015 

av kolumner på en tidslinje, och intensiva perioder markeras med en trendlinje där topparna 

markerar intensiva veckor. Det tydliga motsatta förhållandet mellan trendlinjen och 

kolumnerna föreslår att det finns ett starkt samband i linje med studiens hypotes.  
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Figur 6. Initial avkastning första dagen OMXS 2015 
Figur 6 visar initial avkastning efter första dagens handel för samtliga börsintroduktioner under 2015 
på OMXS. Vidare åskådliggörs vilka introduktioner som sker under intensiva veckor med hjälp av en 
trendlinje. 
 

 
 

Resultaten för OMXS genererar statistiskt signifikans på 10 % signifikansnivå vid t-test, men 

ingendera av resultaten för First North eller OMXS och First North tillsammans är statistiskt 

signifikanta. Se tabell 9 för testvärden. 
 
Tabell 9. t-värde och p-värde för initial avkastning  
Tabell 9 visar t-värde och p-värde för hypotestest gällande initial avkastning på OMXS, First North 
samt OMXS och First North tillsammans. 
 
Urval t-värde p-värde 
OMXS  - 1,47 0,0775* 
First North  - 0,84 0,2027 
OMXS + First North - 0,30 0,3828 
**** Indikerar statistisk signifikans på 0,1 % - nivån 
  *** Indikerar statistisk signifikans på 1 % - nivån 
   ** Indikerar statistisk signifikans på 5 % - nivån 
     * Indikerar statistisk signifikans på 10 % - nivån 
 
Det finns således signifikant stöd för att den initiala avkastningen första dagen är lägre för 

bolag som börsintroducerats under intensiva veckor på OMXS, men stödet för samma slutsats 

gällande First North är inte signifikant. Detta ligger i linje med variansanalysen av initial 

avkastning som föreslår att observationerna från OMXS och First North inte kan anses 

komma från samma population. Den tredje hypotesen anses vara bekräftad för OMXS men 

inte för First North. 
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4.4 Avkastning en vecka efter introduktionen  
I figur 7 visas differenserna mellan första dagen och första veckans initiala avkastning 

grafiskt för respektive urval. I tabell 10 och 11 visas den genomsnittliga initiala avkastningen 

för första dagen och efter en vecka uppdelat för bolag som introducerats under intensiva 

respektive normala veckor. Vid första anblick tycks skillnaden mellan första dagens och 

första veckans initiala avkastning gentemot teckningskursen vara högre för intensiva veckors 

börsintroduktioner, vilket skulle antyda att individers aktivitet och optimism snabbt återupptas 

med mer konventionella underprissättningsmönster som följd.  

Den genomsnittliga skillnaden mellan första dagens och första veckans avkastning för 

OMXS och First North tillsammans är högre för bolag som introducerats under intensiva 

veckor. De deskriptiva resultaten för OMXS befrämjar också detta resonemang. First North 

visar dock tvärtom att skillnaden är mindre för bolag som introducerats under intensiva 

veckor, något som går stick i stäv med denna studies hypotes. 

 

Figur 7. Skillnad i avkastning mellan första dagen och första veckan 

Figur 7 visar den genomsnittliga skillnaden i avkastning mellan den första och den femte 
handelsdagen under normala respektive intensiva veckor. Detta visas för OMXS, First North samt 
OMXS och First North tillsammans.  
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Tabell 10. Avkastning första dagen och avkastning en vecka efter introduktionen  
Tabell 10 visar den genomsnittliga initiala avkastningen i procent för första dagen och efter en vecka 
för OMXS, First North samt OMXS och First North tillsammans. Data är uppdelat i normala 
respektive intensiva veckor. 
  
 

 
Initial 
avkastning 
första dagen 
(Normal) 

Initial 
avkastning efter 
första veckan 
(Normal) 

Initial 
avkastning 
första dagen 
(Intensiv) 

Initial 
avkastning efter 
första veckan 
(Intensiv) 

OMXS  8,2 %  8,3 3,1 %  3,9 %  
First North   11,6 %  18,7%  5,6 %  8,7 %  
OMXS + First North  8,9 % 5,6% 6,2 % 12,3% 
 
 
Tabell 11. Skillnad mellan avkastning  
Tabell 11 visar den genomsnittliga skillnaden mellan första dagens och första veckans avkastning för 
OMXS, First North (FN) samt OMXS och First North tillsammans. Data är uppdelat i normala 
respektive intensiva veckor. 
 
 N Genomsnitt Standard-

avvikelse 
Q1 Median Q3 Min  Max  

OMXS (Normal) 41 0,002 0,053 - 0,030                  0,010                  0,035 - 0,120                  0,160 
OMXS (Intensiv) 13 0,009 0,070 - 0,020                    - 0,010                    0,030                      - 0,080                    0,210 
FN (Normal) 48 0,071 0,659 - 0,118                     - 0,035                     0,030 - 0,940                    3,200 
FN (Intensiv) 34 0,031                     0,264 - 0, 053                    - 0,020                     0,050 -  0,360                     1,390 
OMXS + FN (Normal) 74 - 0,032 0,223 - 0,063 - 0,020 0,020 - 0,940 1,200 
OMXS + FN(Intensiv) 61 0,112 0,558 - 0, 045 - 0,010 0,045 - 0,360 3,200 
 
 
Resultaten för såväl OMXS som First North saknar statistisk signifikans, medan resultaten för 

OMXS och First North tillsammans är signifikanta på 5 % - nivån. Se tabell 12 för testvärden. 
 
Tabell 12. t-värde och p-värde för skillnad mellan avkastning  
Tabell 12 visar t-värde och p-värde för hypotestest gällande skillnad mellan första dagens och första 
veckans avkastning.  
Urval t-värde p-värde 
OMXS  - 0,35 0,3637 
First North  - 0,38 0,6472 
OMXS + First North  1,91 0,0300** 

**** Indikerar statistisk signifikans på 0,1 % - nivån 
  *** Indikerar statistisk signifikans på 1 % - nivån 
   ** Indikerar statistisk signifikans på 5 % - nivån 
     * Indikerar statistisk signifikans på 10 % - nivån 
 

Resultatet kan med bakgrund av denna studies övriga utfästelser gällande antal ägare tolkas 

som att investerare på OMXS under intensiva veckor påverkas av informationsöverflöd och 

därför avstår handel, men att aktiviteten generellt ökar efter endast ett par dagar. 

Tolkningsnivån är dock låg och hypotesen kan inte bekräftas. 
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5. Sammanfattning  

5.1 Analys av resultat 
Resultaten ger en indikation om att informationsöverflöd och valöverflöd påverkar 

individuella investerare på följande vis:  

 

• Hypotes 1) Antalet investerare är lägre för bolag som introduceras under intensiva 

veckor har fått starkt empiriskt stöd på OMXS; Individer passiviseras och avstår från 

att investera. Detta tycks inte stämma för First North. 

• Hypotes 2) Informationssökning om ett bolags börsintroduktion är lägre under 

intensiva veckor kunde inte stärkas i väsentlig mening. 

• Hypotes 3) Intensiva veckor föranleder lägre initial avkastning första dagen för ett 

börsnoterat bolag får signifikant stöd gällande OMXS men inte First North. 

Förhållandet mellan initial avkastning första dagen och antal börsintroduktioner per 

vecka tycks vara negativt, något som kan förklaras med att individer avstår från att 

investera och aktien därmed inte uppvisar samma prisutveckling till följd av 

underprissättning. 

• Hypotes 4) Avkastningen under den första veckan efter börsintroduktionen är högre 

för bolag som noterats under intensiva veckor får visst stöd då differensen mellan 

första dagens och första veckans initiala avkastning är större efter veckor med två eller 

fler börsintroduktioner. Resultatet är dock endast signifikant för OMXS och First 

North tillsammans, och det är inte säkerställt att listorna påverkar varandra. Ändock är 

detta ett resultat som kommer studiens hypoteser till dels i och med att de deskriptiva 

resultaten antyder att om en viss tid förflyter kan individuella investerare ägna mer 

uppmärksamhet och aktivera sig igen. 

5.2 Slutsats 
När två eller fler bolag börsintroduceras under samma vecka tyder denna studies resultat på 

att individer upplever överflöd, vilken föranleder en passivitet som kan innebära lägre initial 

avkastning för bolagen, då individer avstår från att investera. Studien visar att såväl antalet 

ägare som initial avkastning första dagen för nyligen introducerade bolag på OMXS är 

betydligt lägre om bolaget i fråga noterats under intensiva veckor, medan First North inte 

visar samma tendenser.  
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5.3 Praktiska implikationer 
Det tycks finnas en skillnad mellan individuella investerares beteende på OMXS och First 

North, då såväl de preliminära resultaten som testernas p-värden genomgående stämmer bättre 

överens med hypoteserna för OMXS. Anledningar till denna skillnad förblir outredd. Vidare 

implikationer kan bestå i att denna studies databehandling bortsett från variabler som 

emissionsstorlek, marknadsvärde och kvalitativa variabler vilka skulle kunna förklara 

skillnader i resultaten. 

5.4 Framtida studier 
Eftersom detta specifika forskningsämne inte studerats i bred omfattning skulle förslag för 

vidare studier inom detta ämne vara att: 

• Undersöka börsintroduktioner under en längre period för att utöka tolkningsgraden, 

• Utföra liknande studie enbart för OMXS, 

• Utreda vilka faktorer som föranleder skillnader i individers beteende på First North, 

• Utesluta somliga observationer på grundval av en nedre gräns för teckningskursen, 

vilket möjligtvis skulle öka relevansen av resultaten för den listan.  
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Bilagor 
  

Bilaga 1. Sammanställning av statistiska tester 
 
Urval N Genomsnitt Standardavvikelse Medelfel t-test p-värde 
Ägare OMXS (Int)  11 1851,0 1088,3 328,1 - 3,54 0,0005**** 
Ägare OMXS (Norm) 35 3751,7 2519,1 425,8 
       
Ägare FN (Int) 23 1231,5 1171,7 244,3 - 0,10 0,4595 
Ägare FN (Norm) 41 1274,5 2190,2 342,1 
       
Ägare OMXS + FN (Int) 34 1431,9 1166,5 200,1 - 2,71 0,0039*** 
Ägare OMXS + FN (Norm) 76 2415,3 2642,0 303,1 
       
SVI OMXS (Int) 13 2,7423 2,0793 0,5767 - 0,40 0,3458 
SVI OMXS (Norm) 40 2,9993 1,7070 0,2699 
       
SVI FN (Int) 34 3,6059 2,5039 0,4294 1,43 0,9208 
SVI FN (Norm) 44 2,8332 2,1892 0,3300 
       
IR OMXS (Int) 13 0,03154 0,1012 0,0281 - 1,47 0,0775* 
IR OMXS (Norm) 41 0,08220 0,1288 0,0201 
       
IR FN (Int) 34 0,0568 0,2947 0,5054 - 0,84 0,2027 
IR FN (Norm) 48 0,1165 0,3490 0,0504 
       
IR OMXS + FN(Int) 61 0,0754 0,2793 0,0358 - 0,30 0,3828 
IR OMXS + FN (Norm) 74 0,0893 0,2565 0,0298 
       
Diff. Dag-Vecka OMXS (Int) 41 0,0017 0,0534 0,0083 - 0,35 0,3637 
Diff. Dag-Vecka OMXS (Norm) 13 0,0092 0,0703 0,0195 
       
Diff. Dag-Vecka FN (Int) 34 0,0315 0,2638 0,0452 - 0,38 0,6472 
Diff. Dag-Vecka FN (Norm) 48 0,0716 0,6592 0,0952 
       
Diff. Dag-Vecka OMXS+FN (Int 61 0,1126 0,5576 0,0714 1,91 0,0300** 
Diff. Dag-Vecka OMXS+FN 
(Norm) 

74 -0,0324 0,2227 0,0259   

**** Indikerar statistisk signifikans på 0,1 % - nivån 
  *** Indikerar statistisk signifikans på 1 % - nivån 
   ** Indikerar statistisk signifikans på 5 % - nivån 
     * Indikerar statistisk signifikans på 10 % - nivån 
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Bilaga 2. ANOVA för antal ägare 
 
Antal ägare  Adj SS df Adj R2 f-värde p-värde 
       
OMXS, First 
North samt 
OMXS + First 
North (Normal) 

Mellan 115869270 2 9,87 % 9,27 0,0002 
Inom 931131745 149   
Total 1047001015 151   

       
OMXS, First 
North samt 
OMXS + First 
North  (Intensiv) 

Mellan 2855576 2 0,20 % 1,07 0,3499 
Inom 86953304 65   
Total 89808880 67   

 
 
 
Bilaga 3. ANOVA för inital avkastning 
 
Initial 
avkastning 

 Adj SS df Adj R2 f-värde p-värde 

 
OMXS, First 
North samt 
OMXS + First 
North (Normal) 

Mellan 0,0312 2 0,00 % 0,22 0,8005 
Inom 11,1915 160   
Total 11,2226 162   

 
OMXS, First 
North samt 
OMXS + First 
North (Intensiv) 

Mellan 0,02341 2 0,00 % 0,16 0,8521 
Inom 7,67023 105   
Total 7,69364 107   

 
 
 


