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ABSTRACT 
 
Title:   Pricing of IPO:s on the Swedish stock market 
 
Authors: Mikael Gustavsson  

Martin  Kvist 
Henrik Wannberg 

 
Tutor:  Anders Hederstierna 
 
Problem: There are certain sets of problems for underwriters when they 

are pricing potential stock- exchange companies. The problem 
partly consists of estimating the demand at an IPO and also to 
accurately value the business in  comparison to  the market.  

 
To set the price per share is problematic, since the company 
carrying out the public offering wants to optimise the amount of 
capital at the same time as they want the share to be subscribed 
in full. If the IPO would not be carried out, it could cause harm 
to the position of the underwriters. 

 
Purpose: To investigate whether underpricing exists associated with 

IPO:s on the Swedish market during the period 1995-1999. 
 
Method: The collection of data has been achieved by means of: Internet, 

E-mail and telephone calls. 
 

Conclusions: We have reached the conclusion that oversubscribing in 
comparison to the return at an IPO has an average growth of 3.3 
per cent the first day, on every occasion of oversubscribing. 

 
For the studied population, including 138 in itial public 
offerings, the average market value rise is 15 per cent the first 
day. When we have made our calcu lations, adjustments have 
been made for the general index of Affärsvärlden (AFGX). The 
revenue of 15 per cent indicates that underpricing does exist. 
 
102 IPO:s raise in value the first day and 36 decrease, after 
adjustmens have been made for AFGX. This interprets that 
IPO:s are underpriced. 

Formaterat

Formaterat : Svenska (Sverige)

 



 Högskolan Karlskrona/Ronneby  InledningInnehållsförteckningSammanfattn ing  
 Institu tionen för Ekonomi och Management   
 Kandidatarbete    
 
 

 

SAMMANFATTNING 
 
Titel:   Prissättn ing av IPO:s på den Svenska aktie marknaden 
 
Författare: Mikael Gustavsson  

Martin  Kvist 
Henrik Wannberg 

 
Handledare: Anders Hederstierna 
 
Problem-  Det finns en viss problematik för värderingsföretag när de skall 
formulering:  prissätta potentiella börsföretag. Problemet består bland annat i 

att uppskatta efterfrågan som finns vid en börsintroduktion, och 
att värdera företaget rätt i jämförelse med marknaden. 

 
Att sätta försäljningspriset är ett problem eftersom företaget som 
genomför introduktionen vill optimera mängden kapital, sam-
tid igt som de vill att aktien fulltecknas. Om börsintroduktionen 
in te fullföljs, kan även värderingsföretagets anseende skadas. 

 
Syfte: Undersöka om det förekommer undervärdering i samband med 

börsintroduktioner på den svenska marknaden under perioden 
1995- 1999. 

 
Metod: Insamlande av data har skett v ia: Internet, E-post och Telefon. 
 
Slutsatser: Vi har kommit fram till att överteckning i förhållande till 

avkastningen vid en börsintroduktion stiger de i genomsnitt med 
3,3 procent första dagen, för varje gång den är övertecknad. 

 
För den undersökta populationen bestående av 138 
börsintroduktioner, är den genomsnittliga kursutvecklingen 
första dagen 15 procent. När vi beräknat kursutvecklingen har 
justering gjorts för Affärsvärldens generalindex. Avkastningen 
på 15 procent, den första dagen, tyder på att underprissättning 
sker. 
 
Det är 102 börsintroduktioner som stiger den första dagen och 
36 sjunker, efter justering för AFGX. Detta v isar på underpris-
sättning av börsintroduktioner 

 

Formaterat
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INLEDNING 
I detta kapitel redogör vi för den grundläggande problematiken vid pris-
sättning av IPOs1. Efter problemdiskussionen kommer vårt Syfte. Kapitlet 
avslutas med vår metod. 

Problem 
Frågeställn ingen Ett problem som finns är varför värderingsföretagens2 
värdering av nyintro-ducerade företag skiljer sig från marknadens värdering 
den första tiden. Det finns undersökningar som visar att aktier den första tiden 
ökar i värde (se figur 13), för att sedan stagnera och senare sjunka i värde i 
förhållande till teckningskursen 

Värderingsföretagen står 
inför ett d ilemma där det på 
ena sidan gäller att värdera 
företaget så nära marknads-
värdet som möjligt, för att 
sätta det optimala priset på 
företaget och därmed maxi-
mera kapitalanskaffningen. 
Den andra sidan är att in te 
värdera företag för högt, 
vilket skulle kunna medföra 
att de blir tvungna att ställa 
in börsintroduktionen. En 
följd av detta är att 
värderingsföretagets an-
seende försämras vid en 
misslyckad börsintroduktion. 

1  En IPO (Initial Public Offering) är det samma som en börsintroduktion, det vill säga en 
försäljning av företagets aktier till allmänheten.  
2  Vi har i vår rapport tänkt använda oss av värderingsföretag. Det är helt enkelt det/de bolag 
som handhar börsintroduktionen och vilket/vilka gjort värderingen av det introducerande 
företaget. Orden marketmakers, underwriters, corporate finance företag och värderingsföretag 
syftar alla på samma sak. 
3  Se Sharpe, W. et al (1999). Investments, sidan 486 

Figur 1 
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Vid värdering av företag är det lättare att värdera fysiska tillgångar än den 
kunskap de anställda har och dess strukturkapital4. Generellt bygger 
värderingen på dagens och framtida värde.  

Värderingsföretaget värderar ibland olika i jämförelse med marknadens 
värdering. Värderingsföretagets problem vid värderingen är att uppskatta 
efterfrågan för att få en fulltecknad börsintroduktion. Detta kan medföra att 
värderingsföretaget sätter teckningskursen under marknadsvärdet, så kallad 
underprissättn ing. På en effektiv marknad sker det överteckning5 i samband 
med underprissättn ing.  

Det är marknaden som bestämmer den verkliga värderingen av bolaget. 
Värderingsföretagen bygger sin värdering på en grundlig analys av företaget. 
Det kan finnas omvärldsfaktorer såsom makro- och mikrovariabler vilka 
påverkar företagsvärderingen direkt eller indirekt.  

Syfte 
Vårt syfte är att Unundersöka om det förekommer underprissättn ing i samband 
med börs-introduktioner på den svenska marknaden under perioden 1995- 
19996. 

Metod 
Begreppen kvalitativ t och kvantitativ t går in i varandra. De kvantitativ t 
inriktade undersökningarna har ofta kvalitativa inslag, likväl som kvalitativ t 
inriktad forskning använder sig  av kvantitativ  information. 

Vi valde kvantitativ metod för den lämpar sig bäst för att kunna analysera våra 
data. Den kvantitativt utformade studien lämpar sig att uttrycka resultaten i 
sifferform, som tillsammans med fallstudien utgör grunden för analys och 
slutsats.Under våra snart tre år vid Högskolan Karlskrona/Ronneby har 
in tresset vuxit för ämnesområdet finansiering. I och med den positiva 
utvecklingen på världens finansmarknader under föregående år tycker vi att 
det skulle vara intressant att undersöka detta område. Närmare bestämt 
förhållanden kring börsintroduktioner. Efter val av ämne började vi diskutera 
olika infallsvinklar och slutligen bestämde vi oss för att undersöka prissättning 
vid börs-introduktioner. När vi bestämt oss för angreppsätt började vi samla in 
data kring företag som genomfört börsintroduktioner. Vi valde perioden för att 
vi var intresserade av de senaste årens introduktioner. Eftersom det gjorts 
många undersökningar under 1970- talet till början av 1990-talet. 

 

4  För förklaring av strukturkapital se under rubriken: Intellektuelltkapital 
5  För förklaring se under rubriken: Analys av överteckning i förhållande till tillväxt utveckling 
6  1995-01-01 - 1999-10-12 
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Till en början krävs att man läser in sig på ämnet. Detta innebär att analysen 
grundar sig på redan genomförda studier och teorier. För att sedan därefter 
jämföras med den verklighet vi samlat i vår databas. Databasen har 
tillsammans med teorierna utgjort grunden för vår analys. Den insamlade datan 
har vi bearbetat för att med hjälp av teorierna försöka se likheter etcetera. Vi 
har analyserat våra data på olika vis bland annat beräkning av aktiekurser med 
justering för AFGX7.  

Kvalitativ och Kvantitativ metodÄmnesval 
Under våra snart tre år vid Högskolan Karlskrona/Ronneby har intresset vuxit 
för ämnesområdet finansiering. I och med den positiva utvecklingen på 
världens finansmarknader under föregående år tycker vi att det skulle vara 
in tressant att undersöka detta område,. Nnärmare bestämt förhållanden kring 
börsintroduktioner. Efter val av ämne började vi diskutera olika infallsvinklar 
och slutligen bestämde vi oss för att undersöka prissättn ing vid börs-
in troduktioner. När vi bestämt oss för angreppsätt började vi samla in data 
kring företag som genomfört börsintroduktioner. Vi valde perioden för att v i 
var intresserade av de senaste årens introduktioner,. Eeftersom det gjorts 
många undersökningar under 1970- talet till början av 1990-talet.Begreppen 
kvalitativ t och kvantitativ t går in i varandra. De kvantitativ t inriktade 
undersökningarna har ofta kvalitativa inslag, likväl som kvalitativ t inriktad 
forskning använder sig  av kvantitativ  information. 

Vi valde kvantitativ metod för den lämpar sig bäst för att kunna analysera vår 
data. Den kvantitativt utformade studien lämpar sig att uttrycka resultaten i 
sifferform, som tillsammans med fallstudien utgör grunden för analys och 
slutsats. 

Den insamlade datan 
Vi har samlat in  följande data om börsintroduktionerna: 

Företagsnamn  Introduktionsdatum  Noteringslista 

7  Affärsväldens generalindex (AFGX) är ett brett börsindex som beräknas dagligen och mäter 
den genomsnittliga kursutvecklingen på Stockholmsfondbörs. AFGX är ett kapitalvägt index. 
Börsvärdet för varje börsbolag beräknas genom att multiplicera det totala antalet aktier med 
slutköpkursen för det största aktieslaget. Vikterna i AFGX ändras varje dag, beroende på 
aktuellt börsvärde. Alla börsvärden adderas och totalen relateras till basvärde och basindex. 
Basvärdet är börsvärdet vid föregående indexberäkning plus justeringar för nyemissioner och 
liknande. AFGX och dessas branschindex sattes till 100 den 31 december 1979. Basen för 
Generalindex var tidigare 1937, men för att underlätta jämförelser mellan de nya branschindex 
som startades 1979 räknades tidigare indexserier om till en gemensam bastidpunkt. 
Utdelningar är inte återinvesterade i index (AFGX är tänkt för att användas för att utvärdera 
aktiers utveckling inte förvaltarens resultat). Alla aktier som är registrerade eller noterade vid 
Stockholmsfondbörs ingår i AFGX från den 2 Jjanuari 1998. Vid den tidpunkten  var antalet 
bolag 262 stycken. Nya bolag ingår från och med andra dagen de registrerades på börsen. 
Källa: www.afv.se 
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Teckningskurs8 Teckningsgrad 9  Värderingsföretag10 

Slutkurs11 dag 1 Slutkurs dag 30  Slutkurs dag 180 

Bransch  AFGX 

Datainsamlingsförfarande 
Vi har valt att göra en heltäckande undersökning bland de företag som 
in troducerades på A-, O-, OTC-,SBI- listan, Aktietorget och Innovations-
marknaden under åren 1995-1999. 

Vi har främst valt att använda Internet som källa för insamlandet av datan. 
Detta tillvägagångssätt ser vi som det optimala, eftersom de flesta uppgifter 
redan finns publicerade så kallad sekundärdata12.  

Vi har från Finansinspektionen13 rekvideratrekvirerat en förteckning avöver 
alla förän-dringar på Stockholmsfondbörs. Från OM Stockholmsbörsen har vi 
via Internet laddat hem de förändringar som varit på listorna, månad för månad. 
Dessa två källor har vi jämfört med varandra för att h itta avvikelser. I de fall vi 
in te själva hittat den sekundärdata vi har behövt., Dså har vi via e-post, 
alternativ t telefon, tagit kontakt med aktuellt företag eller med det 
värderingsföretag som genomförde introduktionen.  

För att få ytterligare information har vi sökt i relevant litteratur. Vi har studerat 
böcker från tidigare kurser, artiklar i flera olika databaser samt sökt infor-
mation i tidningar. Vi har även studerat rapporter inom samma ämnesområde 
för att se vad som gjorts tid igare och vilka slutsatser de har dragit.  

8  Teckningskursen (försäljningspris) är det pris varje aktie kostar vid en börsintroduktion. Vid 
olika teckningskurser för institutioner och privata placerare har vi använt teckningskursen för 
de privata investerarna.  
9  Exempel, om en nyintroduktion skall tillföra företaget en summa av 100 miljoner kronor med 
ett pris på 100 kr per aktie och handelsposter om 100 aktier, är således varje börspost värd 10 
000 kronor. För att introduktionen skall bli fulltecknad krävs att 10 000 börsposter tecknas, 
eller med andra ord den är tecknad till 1 gång. Om istället det istället finns en samlad efterfråga 
om  
20 000 börsposter är den övertecknad med 1 gång. 
1 0  Exempel på värderingsföretag se under rubriken: Olika sätt för företag att skaffa kapital 
1 1  Om det har varit en helgdag eller om det inte varit någon handel på den 30:e eller 180:de 
dagen för börsintroduktionen,. Dså har vi tagit slutkursen för närmaste handelsdag innan. 
1 2  Eriksson, T. & Wiedersheim- Paul, F. (1997). Att utreda forska och rapportera, sidorna 65-
66. Enligt författarna, är data som redan finns sekundärdata, eftersom de samlats in av någon 
annan för något annat ändamål. Data som man själv samlar kallas primärdata, eftersom man 
själv samlar in den för ett bestämt ändamål.  
1 3  Finansinspektionen är en myndighet som övervakar företagen på försäkrings-, kredit- och 
värdepappersmarknaderna. Finansinspektionens övergripande mål är att bidra till 
finanssektorns stabilitet och effektivitet samt verka för ett gott konsumentskydd. 
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Tillförlitlighet av källor 
Den kritik som kan riktas mot källorna, är att dessa i stor utsträckning grundar 
sig på sekundärdata, hämtad från Internet. Vilket kan uppfattas som osäkert. 
VDock är våra uppgifter är hämtade från väl etab lerade databaser såsom 
Affärs- Data14 och Dagensindustri15., v i har även fått information från Finans-
inspektionen. 

 

 

 

 

 

Avgränsningar 
Företag som inte är med i vår undersökning finns inte med på grund av att:  

• dde avregistrerats från Stockholmsfondbörs 
• dde har fusionerats med ett annat bolag 
• de har gått i konkurs 
• de har bytt lista 
• de har introducerats för mindre än 6 månader sen.,  dDärför har vi inte 

kunnat undersöka dem under en 6 månaders period. 
• de företaget som har delats ut till tid igare aktieägare i moderbolaget eller 

närliggande bolag 
• de bolag som genomfört nyemission 
 

1 4  www.ad.se 
1 5  www.di.se 
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BÖRSINTRO-
DUKTIONER 

Detta kapitel kommer att gå in på motiven för att göra en börsintroduktion. Vi 
börjar med att förklara hur företag kan skaffa kapital., dDärefter redogör vi 
för Stockholmsbörsen och dess olika listor.  Vi har med ett exempel på hur en 
förkortad företagsvärdering kan se ut i ett prospekt16. 

Olika sätt för företag att skaffa kapital 
När entreprenörer vill expandera sin verksamhet kan de behöva kapital för att 
kunna investera i kapitalintensiva tillgångar. För att ha råd med detta krävs 
kapital från en eller flera intressenter. Det finns givetvis andra motiv för att 
göra en börsintroduktion17. 

Tillvägagångssätt för att skaffa kapital: 

• Att låna från en bank. Banken är oftast inte särskilt benägen18 att låna ut till 
entreprenörer som inte har några tillgångar eller säkerheter. De kräver mer 
än en idèidé på ett papper.  

• Bidrag, exempelvis statlig t. 
• Att försöka intressera en riskkapitalist som är villig att satsa kapital, men 

som kan även kan tillföra intelligent kapital. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 6  Ett prospekt är en tryckt broschyr som värderingsföretaget ger ut till de potentiella 
investerarna. I den finns information om det introducerande företaget, olika finansiella 
rapporter, försäljningspris, framtidsutsikter etcetera. 
1 7  Se under rubriken: Motiv för att göra en börsintroduktion 
1 8  Källa: www.directipo.com 
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Exempel på värderingsföretag19: 

Alfred Berg Fondkommission Aragon Fondkommission 
Aros Securities   Carnegie Fondkommission 
Den Norske Bank   E.Öhman J:or Fondkommission 
Enskilda Securities   Fischer Partners Fondkommission 
Föreningssparbanken   Hagströmer & Qviberg Fondkommission 
Matteus Fondkommission  Myrberg 
Nordbanken    Nordiska Fondkommission 
Erik Penser Fondkommission  Servisen Investment Management 
Spectra Kapitalförvaltning  NetCap ital (tidigare Stockton) 
Handelsbanken Markets  Swedbank Markets 

Börsintroduktioner 
Det finns olika sätt att göra en börsintroduktion. Ett sätt är att företaget säljer ut 
nya aktier för att få in ytterligare kapital till företaget20. Ett annat sätt är att 
grundare och riskkapitalister säljer ut sina redan befintliga aktier. Det 
vanligaste sättet är dock att företagen ger ut nya aktier och på detta sätt ökar 
tillgångarna21. Företagets grundare (aktieägare) kan även sälja ut sina befintliga 
aktier, för att på så sätt realisera värdet, och samtidig t få företaget publikt. 

Antalet börsintroduktioner i Sverige har ökat de senaste åren i förhållande till 
tid igare år. Det var dock ett rejält uppsving bland nyintroduktionerna under 
åren1983-1984 (se figur 2).  

Vi anser att vårens turbulen ta börsutveckling borde minska in tresset för att göra 
börsintroduktioner. Så är dock in te fallet, under årets fyra första månader har 54 
bolag ansökt. Hans Edenhammar chef för notering och övervakning (OM 
Stockholmsbörsen) tror att det i år b lir rekord för nynoteringar22 (60- 70 företag). I 
figur 1  kan man se att an talet börsintroduktioner under de senaste åren har ökat. 

 

1 9  Denna lista består av de värderingsföretag som genomfört introduktioner under perioden 
1994-1999 - 09-15. 
2 0  I USA började det köpas och säljas med obligationer, försäkringar och bank aktier i början 
av 1800-talet, men. Ddet var först under 1830-talet handeln ökade. När företagen skulle börja 
bygga järnväg genom USA krävdes det mycket kapital och det började säljas aktier till 
allmänheten. I slutet av 1800-talet ökade omsättningen på New York Stock- Exchange. Doch 
den första investmentbanken etablerades i Chicago., dDe köpte och sålde företagsaktier till 
institutioner och investerare. I början av 1900-talet ökade handeln ännu mer och det var många 
industriföretag som börsintroducerades. Efter börskraschen 1929 började aktie och aktiehandel 
regleras genom the Securities act of 1933 och the Securities and Exchange act of 1934. 
Andersson, S. et al, (1995). Initial Public Offerings: findings and theories. 
2 1  Brealey, R. & Meyers, S. (2000). Principles of corporate finance, sidan 410 
2 2  Rekordmånga vill till börsen, Dagens industri, (2000-05-12) 
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Figur 223 

Stockholmsbörsen 
I Jjanuari 1998 bildades OM Stockholmsbörsen som ett resultat av samgåendet 
mellan derivatbörsen OM Stockholm AB och Stockholms Fondbörs AB. 
Stockholms Fondbörs bildades år 1863. 

På OM Stockholmsbörsen finns det tre olika aktielistor som ett bolag kan 
noteras på: A-listan, OTC-listan och O-listan. På A-listan återfinns de största 
börsbolagen i Sverige och de är inregistrerade utifrån krav på att verksamheten 
ska ha bedrivits i minst tre år. Bolagen skall ha ett marknadsvärde på minst 300 
miljoner kronor, samt minst 25 procent av aktierna och 10 procent av rösterna 
ska dessutom vara i allmän ägo24. Det är bara bolagen på A-listan som är 
registrerade på börsen. Dessa sluter ett inregistreringskontrakt, medan bolagen 
på de andra två listorna sluter ett noteringsavtal. 

För de andra två listorna hos OM Stockholmsbörsen, – OTC-listan och O-listan 
ställs andra krav på bolagen. Bolag på OTC-listan ska också ha en treårig 
historik men har en lägre gräns på 50 miljoner kronor i börsvärde. Det ska 
finnas minst 500 aktieägare som var och en äger aktier motsvarande en börs-
post, vars värde uppgår till minst ett kvarts basbelopp. Minst 10 procent av 
aktierna ska vara i allmän ägo. 

På O-listan återfinns många tillväxtbolag. Kravet är ett lägsta antal aktieägare, 
vilket är (300 stycken). ägare. Samma regler för andel aktier och röster i allmän 
ägo som vid A-listan25. Det sker många börsintroduktioner på O-listan, och 

2 3  Data för åren 1970-1991 är hämtat från Högholm & Rydqvist, (1993). The Decision To Go 
Public, samt datan för åren 1992-1999 kommer från Finansinspektionen. 
2 4  Intervju på Epo:s hemsida www.epo.com Tomas Westin, noterings ansvarig för OM 
Stockholmsbörsen,  
2 5  Karlsson, I. (1998). Aktie handboken lär dig spara i aktier, sidan 20  
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bolagen ser det som en kvalitetsstämpel att godkännas för notering på börsen 
O-listan, i och med dess formella krav. 

Det finns även ett antal andra listor, IM marknaden (SBI-listan), Nya mark-
naden och Aktietorget. Bolag som har sina aktier på dessa listor saknar i 
allmänhet de meriter som krävs för en plats på de tre stora listorna. 

Kraven för att få notera ett bolag på SBI-listan är bland annat att bolagen ska 
ha ett marknadsvärde på minst 50 miljoner kronor, lägst 300 aktieägare samt 
vara registrerat hos värdepapperscentralen (VPC). 

IM Marknaden är ett dotterbolag till SBI och en auktoriserad marknadsplats 
som bedriver börsverksamhet med hög servicegrad för tillväxtföretag. 
Marknadsplatsen noterar bolag med hög risk och ställer därför långtgående 
krav på bolagens information för att p lacerarna ska erhålla ett bra 
beslutsunderlag för sina investeringsbeslut26. 

Aktie Torget tillhandahåller ett rikstäckande system för handel med aktier i de 
bolag som finns med på dess lista. För att få finnas på Aktie torget måste 
företaget ha goda tillväxtmöjligheter. Företaget ska ha ha varit aktivtigång i 
minst två år. Företagaren ska har goda referenser och ska välkomna extern 
styrelse-kompetens. Företagaren ska inse sitt ansvar gentemot de externa 
ägarna och rapportera till dem, enligt AktieTorgets riktlinjer och 
Finansinspektionens krav27. 

Värdet av aktier 
Enligt Brealey & Meyers28 kan det ske en indelning av aktier i två olika 
kategorier, tillväxtaktier och inkomstaktier. 

Investerare som är intresserade av tillväxtaktier värdesätter en stigande aktie-
kurs och att vinsten i verksamheten återförs i företaget, genom till nya investe-
ringar med positiv t nuvärde. Andra investerare som har intresse av inkomst-
aktier ser helst till att v insterna av de gjorda investeringarna istället återförs till 
aktieägarna i form av utdelning. På lång sikt är aktiekursen nuvärdet av den 
framtida utdelningen. De tillväxtföretag som idag är i expansiva skeden 
återinvesterar kapitalet för att bygga upp den framtida rörelsen, därmed skjuts 
utdelningen på framtiden. 

 

 

2 6  Källa: www.im-marknaden.se 
2 7  www.aktietorget.se 
2 8  Brealey, R. & Myers, S. (2000). sidan 72 
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Uppdelningen av aktier i formerna tillväxt- och inkomstaktier, är två grova 
uppdelningar som i det närmaste gäller redan befin tliga aktier. När det gäller 
börsintroduktioner kan dessa hänföras till tillväxtaktier, eftersom det är ett av 
de främsta skälen är att få in  kapital för att kunna expandera verksamheten.29 

Hur gör man en börsintroduktion? 
Det potentiella börsföretaget väljer ett eller flera av värderingsföretagen som är 
ansvariga för utformningen och ledningen av börsintroduktionen. Värderings-
företaget beräknar ett värde på företaget och prissätter aktierna därefter, 
beroende av antalet aktier som finns i företaget. Värderingsföretaget väljer i sin 
tur en sammanslutning av andra värderingsföretag som är villiga att köpa de 
emitterade aktierna. Sammanslutningen får köpa dessa aktier till ett förmånligt 
pris,. Eeftersom det medför risker för värderingsföretagen som har köpt 
aktierna., Oom de inte kan sälja aktierna på grund av svag efterfrågan. 
Skillnaden mellan det pris värderingsföretaget betalar och försäljn ingspriset 
kallas ”spread”. Det är bland annat det som minskar risken. När detta är klart 
och värderings-företaget har satt försäljningspriset trycker de upp ett prospekt 
till de potentiella investerarna och institutionerna. Genom den stora 
sammanslutning av värderingsföretag som säljer ut aktierna, sprids riskerna 
samtidigt som en bredare ägarstruktur uppnås i bolaget30. 

 

 

2 9  För ytterligare information, se under rubriken: Enkelt kapitalanskaffningssätt 
3 0  Brealey, R. & Myers, S. (2000). sidorna 410 - 414 
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Exempel på en börsintroduktion, 
värdering av Cyber Com 
För att visa hur ett prospekt kan se ut i nedkortad form. FinnsHär nedan finns 
en sammanfattn ing av Cyber Com:s prospekt som innehåller: framtidsutsikter, 
nyckeltal och aktiedata. För att v isa hur ett prospekt kan se ut i nedkortad form. 
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Motiv för att göra en börsintroduktion 
Det finns olika motiv varför ett företag gör en börsintroduktion. Nedan 
kommer vi att beskriva vilka fördelar deten finns att göra en börsintroduktion 
har.31 

Marknadsföring av företaget 
Många företag använder börsintroduktioner som en PR-aktivitet och marknads-
föringskanal vid marknadsföringen av företaget. Detta medför att företaget får 
mycket uppmärksamhet i press och bland aktieanalytiker, investerare, och 
kunder. När företaget är börsintroducerat måste de lämna finansiell information 
till sina aktieägare, enligt särskilda börsregler. Detta medför i sin tur att 
företaget förser marknadenfår med indirekt reklam. och på så sätt kan sälja mer 
av sina produkter alternativt tjänster. 

Enkelt kapitalanskaffningssätt 
Det finns olika fördelar med att använda sig av en börsintroduktion, om man 
jämför med att ta ett banklån. En fördel är att företaget inte behöver ha någon 
säkerhet för att erhålla lånet. Aktieägarna som har satsat pengar i företaget är 
medvetna om den risk som finns. Andra fördelar är: 

• Företaget behöver inte amortera av lånet. 
• Bolaget behöver inte ha borgensmän som garanterar att betala tillbaka 

lånet. 
• Då företaget har börsintroducerats är det också lättare att göra en 

nyemission om företaget behöver ha ytterligare pengar vid senare tillfälle. 

Ökad kundlojalitet 
Genom att företaget är börsintroducerat är det enklare att knyta upp kunderna 
till företaget med olika lojalitetsband. Det ger en viss kvalitetsstämpel att vara 
börsnoterad. 

Realisera företagsvärdet för ägarna 
Ägarna av ett företag kan realisera värdet på företaget och därmed få pengar 
istället för aktier vid en börsintroduktion. Till exempel om ägaren säljer ut 500 
000 andelar eller 20 procent av företagets aktier till 5 kr per stycket. Detta 
medför att företagen får in 2 500 000 kr. Stiger priset till 10 kr per aktie medför 
det att ägarens 2 000 000 andelar (resterande 80 procent) är värda 10 000 000. 

3 1  Dessa motiv bygger på en intervju med Lauritzon, O. Vd, epo.com, 
    en undersökning gjord av Högholm, K. & Rydqvist, K. (1993). 
    samt ett kandidatarbete gjort av Pyyluoma, J. & Löfgren, P. (1997). Värdering av IT-bolag 
    särskilt vid börsintroduktion. 
    För mer information se www.directipo.com 
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Det finns exempel på ägare som har blivit rika på att börsintroducera sina 
företag till exempel Jonas Birgersson (Framfab) och Johan Staël von Holstein 
(Icon Medialab). Viktigt är att beakta är att det finns regler och lagar som styr 
insider försäljning. Ett exempel på dessa regler är att ägarna får sälja aktier sina 
tid igast ett halvår efter introduktionen. 

Insiderlagen 1990:1342 
Insiderlagen32 är ett h jälpmedel för att upprätthålla förtroendet för den svenska 
värdepappersmarknaden. Lagen kan delas upp i tre olika delar; handelsförbud 
(förbud för handel i v issa fall) , anmälningsskyldighet och förbud mot korttids-
handel (gäller ledande befattn ingshavare, se nedan). 

                                     Anmälningsskyldighet33   Kortidshandelsförbud 
Styrelseledamöter    Ja   Ja 
Verkställande Direktör   Ja   Ja 
Revisorer     Ja   Ja 
Andra ledande befattn ingshavare34  Ja   Nej 
Större aktieägare >10%10 % av kap. röstetal Ja   Nej 
Närståendekretsen35    Ja   Ja 
Figur 3 
 
Anmälningsskyldighet och ett offentligt register har funnits i över 25 år i vårt 
land. Det syftar främst till att agera som informationskälla om vissa personers 
aktieinnehav. Anmälningsskyldigheten avser också ha en avskräckande faktor 
mot förbjuden insiderhandel36 (handelsförbud). 

Kortidshandelsförbudet infördes 1 januari 1997 som en ny bestämmelse i 
insiderlagen om förbud mot korttidshandel. Om en person som omfattas av 
förbudet förvärvar aktier i bolaget, får aktier av samma slag, upp till mot-
svarande antal, överlåtas mot vederlag tidigast tre månader efter förvärvet. 
Undantag från förbudet gäller om aktiekursen fallit under anskaffningskursen, 
om överlåtelse skett enligt villkoren i ett offentligt erbjudande om köp av aktier 
eller om överlåtelse har skett av tilldelade emissionsrätter. 

3 2   Nedanstående resonemang beskriver Insiderlagen. Ursprungskällan är en broschyr som går 
att ladda ner från www.fi.se 
3 3  Anmälningsskyldigheten gäller även suppleanter och ställföreträdande för styrelseledamöter, 
verkställande direktör och revisorer. 
3 4  Exempel på andra ledande befattningshavare kan vara ekonomichef, marknadschef och 
controller. 
3 5  Den omfattar även make, sambo omyndiga barn och närstående juridiska personer. 
3 6  Det är förbjudet att med kunskap om en icke offentliggjord omständighet köpa eller sälja 
finansiella instrument för egen eller annans räkning 
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Använda aktier som betalningsmedel vid fusion 
Ett sätt att expandera företag är att fusionera och förvärva andra företag. Detta 
görs för att åstadkommafå de vill ha en snabb tillväxt. Om företaget är publikt 
kan det använda sig av företagets aktier som betalningsmedel, om de vill köpa 
upp andra företag. Framfab och Icon medialab är bra exempel på bolag som 
växer genom förvärv på detta sätt. 

Optionsprogram för de anställda 
Ett sätt för att få talangfull personal att börja arbeta och stanna kvar på ett 
företag, är att använda sig av optionsprogram37 för de anställda. Detta ger 
incitament för personalen att arbeta mer. Går företaget bra, stiger värdet på 
aktierna och optionerna blir mer värda. Motiverad personal är en drivkraft för 
företag, därför vill man behålla de sina anställda. Vid marknadsnotering av 
före-tagets aktier kan handel lättare bedrivas. Marknadsnoteringen innebär att 
investerare får större möjlighet att handla med företagets finansiella instru-
ment38. När handel sker kan marknaden sätta rätt pris och således kan 
eventuella värdeförändringar realiseras.  

Företaget analyseras på ett mer kvalitativt sätt av olika 
aktieanalytiker 

Det är enklare för ett börsintroducerat företag att låna pengar. Detta på grund 
av att utomstående bedömare har analyserat och värderat företaget och. Ddär-
med kan värdet på företaget med större tillförlitlighet fastställas. 

Diversifiera verksamheten för att minska riskerna för 
företaget 

Genom att börsintroducera företaget kan de diversifiera verksamheten för att 
på så sätt minska riskerna. Detta är möjligt på grund av att de får in mer 
pengar som bolaget i sin tur kan använda till investeringar inom nya projekt. 

Knyta upp andra företag som samarbetspartners 
Det är även enklare att knyta upp andra företag som samarbetspartners när 
företaget är börsintroducerat. En börsintroduktion medför en kvalitetsstämpel 
för företaget, och gör det enklare för dem att knyta upp kontakter och 
samarbeten med andrallan olika företag.  

3 7  Ett belöningssystem, där anställda får optioner med rätt att köpa aktier i företaget till ett 
förutbestämt pris vid en förutbestämd tid.  
3 8  Exempel på finansiella instrument är aktier, optioner och derivatinstrument  

Formaterat
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Omsättningsvolymen av aktier ökar 
Omsättningsvolymen av aktier ökar oftast vid en aktienotering vilket medför att 
potentiella investerare har större möjlighet att realisera vinster och förluster. 

Motiv för att inte göra en 
börsintroduktion 

Det finns givetvis även nackdelar att göra en börsin troduktion. Dessa kommer 
att beskrivas nedan39. 

Låg lojalitetsnivå bland aktieägarna av ett företag 
Det är svårt för företaget att tillgodose alla krav som aktieägarna ställer på 
företaget. AktieägarnaDe är inte heller alltid lojala gentemot företaget. Aktie-
ägarna kan kräva större vinster och bättre tillväxt av företaget. Om ledningen 
in te kan tillfredsställa dessa behov kan aktieägarna överge företaget och köpa 
aktier i ett annat företag. Aktieägarna studerar den senaste kvartalsrapporten. T, 
tillgodoser den inte deras krav säljer de aktien, vilket medför att aktien sjunker 
i värde. Det kan leda till att företagsledningen fokuserar för mycket på hur de 
skall tillfredsställa aktieägarna på kort sikt,. Dnågot som etta motverkar 
långsiktiga och lönsamma investeringar, vilka kortsiktigt inte är lika 
vinstgivande. Före-taget måste ha utmålade strategier och visioner för 
framtiden för att kunna lyckas. 

Ägarna får mindre inflytande 
I de flesta fall har de tidigare ägarna förlorat majoriteten av rösterna40 och 
ägarandelarna av företaget i och med en börsintroduktion. Ägarinflytandet kan 
minska genom att de köper upp andra företag med hjälp av sina egna aktier,. 
Vvilket leder till att grundarna av företaget får minskat inflytande. 

Omvärldsfaktorer kan påverka företaget negativt 
Även om de anställda gör en bra arbetsinsats på företaget kan aktien sjunka i 
värde. Detta kan bero på att aktiemarknaden förväntar sig mer av företaget. 
Företagsledningen måste då kommunicera med aktiemarknaden om hur man 
skall gå tillväga. 

 

3 9  Dessa motiv bygger på en intervju med Lauritzon, O. Vd, epo.com, en undersökning gjord 
av Högholm, K. & Rydqvist, K. (1993). samt ett kandidatarbete gjort av Pyyluoma, J- & 
Löfgren, P. (1997). 
4 0  Det finns A-aktier och B-aktier, skillnaden därimellan är rösträtten. En B-aktie har lägst 
1/10-dels röstvärde jämfört med A-aktie. Regeln säger att ingen aktie får ha ett röstvärde som 
överstiger tio gånger röstvärdet för en annan aktie. Källa ABL 1975:1375, 3 kap. 1§ 
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Dyrt att göra en börsintroduktion 
Det är relativt dyrt att göra en börsintroduktion. De börsintroducerade 
företagen behöver juridisk hjälp med genomförande av sin börsintroduktion 
och registreringen på Stockholm Fondbörs. Beroende på vilken lista som 
företaget vill registrera sig på, måste företagten redovisa olika mycket 
finansiell information. Det krävs även distribution och tryckning av material 
till potentiella aktieägare och marknadsföring av börsintroduktionen. (Om 
börsintroduktionen blir inställd får företaget ändå betala dessa kostnader.) När 
man gör en traditionell börsintro-duktion i USA, tar värderingsföretaget ut en 
kostnad på cirka 10 procent av vad företaget försöker få in i kapital. Medan iI 
Europa är det ungefär halva kost-naden cirka 5 procent av värdet på 
börsintroduktionen. Detta kan anses märkligt eftersom det är mer eller mindre 
samma aktörer som agerar på dessa marknader, i både USA och Europa. 

 En anledning till att värderings-företaget sätter ett så lågt teckningspris kan 
bero på att man vill få full teckning så att börsintroduktionen genomförs och 
värderingsföretaget kan ta ut sin provision på börsintroduktionen. Om inte 
börsintroduktionen genomförs får inte heller värderingsföretaget in några 
in täkter för att täcka kostnaderna. Sedan tillkommer kostnader såsom 
granskning av: räkenskaperna, kvartals-rapport, halvårsrapporter, årsbokslut, 
bolagsstämma och information till ak tie-ägarna.41 

Försäljning till underpris 
När företagen skall börsintroduceras brukar de ge en rabatt ges för att vara 
säkraer på att intro-duktionen skall blir fulltecknad. VDetta ilket medför att de 
nya aktieägarna får ett bra pris. 

Enklare för konkurrenter att analysera företaget 
Det börsintroducerade företaget måste även redovisa information och vad som 
pågår i företaget till marknaden. Exempel på information är; resultaträkning, 
balansräkning och förvaltningsberättelse42. Detta medför att konkurrenter har 
lätt att få information om vad företaget gör och hur det går för dem. Vd:n och 
styrelsen står ansvarig inför aktieägarna hur de har handlat under det gångna 
året. 

Högre skatter 
Beroende om aktierna är noterade eller inte, beräknas förmögenhetsskatten på 
olika sätt. Noterade aktier beräknas på marknadsvärdet medan onoterade aktier 

4 1  Källor Lauritzon, O. Vd epo.com och www.directipo.com  
4 2  Höglund, O. (2000) Svenskförfattningsamling, Års redovisningslagen (1976:125) Kap. 2:1 
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(vilka oftast är lägre värderade) aktier beräknas efter substansvärdet43, vilka 
oftast är lägre värderade. 

Elektroniska börsintroduktioner 
Vanligtvis görs en börsintroduktion i fysisk form, det vill säga på papper. 
Prospekt och annan information trycks upp och distribueras till in tressenter. 
Nuförtiden använder sig flera värderingsföretag av elektroniska börsintro-
duktioner., dDet innebär att alla processer görs elek troniskt från teckning till 
betaln ing av aktierna. Ett svenskt företag som använder sig av denna teknik är 
epo.com44. 

 

Vad görs händer om 
börsintroduktionenför att undvika inte 

blir fulltunderteckningad? 
I de fall börsintroduktionen inte blir fulltecknad kangör värderingsföretaget 
göra på följande sätt; teckningstiden kan utökas förlängas, försäljn ingspriset 
kan sänkas45 för att på detta vis öka efterfrågan. Som slutligt alternativs amt 
nyintroduktionen kan nyintroduktionen ställas in. som slutlig t alternativ . Sista 
alternativet är naturligtvis något som företaget vill undvika. Det gäller även de 
alternativ t det värderingsföretag som har gjort börsintro--duktionen. 
Investeringar har planerats och allt förarbete inför en introduktion är 
förknippad med stora kostnader, som i så fall är bortkastat.  

 

 

 

 

 

4 3  Substansvärde är bolagets sammanlagda tillgångar minus skulder, till bokfört värde. Källa:  
lfwasa.newmedia.se/placeringsradgivning/ordlista/ 
 
4 4  För mer information om Eepo.com, se deras hemsida www.epo.com 
4 5  Här är ett exempel på ett IT- företag  (Jeeves) ”vilket har tagit till ett ordentligt grepp för att 
lyfta intresset för aktien. I fredags sänktes priset, teckningstiden förlängdes och antalet 
erbjudna aktier minskades. Den 7 april är sista teckningsdagen, en framskjutning i tiden med 
två veckor.” Källa: Dagens Industri (1999-04-01), Tvärstopp för börsintroduktioner, Erik 
Amcoff 
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VÄRDERING AV 
FÖRETAG 

I detta kapitel ska vi gå in på företagsvärdering där vi steg för steg går igenom 
de olika faserna för värdering av företag,. för För att sedan komma fram till 
företagetsvärde och hur man beräknar dess kapitalkostnad. 

Därefter går vi in på de kriterier som marknaden tittar på vid värdering av 
redan existerande företag på publika listor. I den delen går Vvi in går in på 
begreppet risk och vad det har för inverkan på marknadens avkastningskrav.  

Slutligen redogör vi för underprissättning. 

Företagsvärdering 
Det finns idag en mängd olika värderingsmodeller och tillvägagångssätt att 
tillgå när ett företag ska värderas. Vid en värdering av ett företag finns det flera 
faktorer som ska studeras. Det är informationen som är det viktigaste, vilken 
kan vara av både intern och av extern karaktär. 

Extern- och intern information 
Den externa informationen består vanligtvis av: 

• Balansräkning 
• Resultaträkning 
• Finansieringsanalys 
• Nyckeltal. 
 
Den externa informationen måste ett företag tillhandahålla enligt lag. Förutom 
extern information finns intern. Den interna informationen består vanligtvis av 
produktkalkyler, budgetar, lönsamhetskalkyler för olika projekt med mera. 

När ett värderingsföretag ska värdera ett företag använder de inte enbart 
information från företaget utan även utomstående information. Exempelvis 
makrovariabler ned till speciell företagsinformation som värderare har tillgång 
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till. Makroekonomiska variabler, rör sådant som ligger utanför det enskilda 
företagets beslutandesfär, vilket företaget inte kan påverka utgången av., Ttill 
exempel reporäntan. .  

De som är informationsgivare är företagets ledning och styrelse. Ett företag 
som redan är börsnoterat har vissa normer, de måste följa när det gäller hur 
informationen skall utformas. Det kan handla om information de måste lämna 
ifrån sig  för att b li registrerade på fondbörsen. 

IT- branschen 
Idag talas det om den nya ekonomin, främst inom IT-branschen. Många av 
företagen i denna bransch vill in på börsen av olika anledningar. Idag vill fler 
företag än någonsin notera sig. Nästan en fjärdedel av dem sysslar med IT46. 
Detta beror till stor del på den positiva utvecklingen på börsen under hösten 
199947. 

Intellektuelltkapital 
De olika värderingsföretagen kan använda sig av olika metoder. Vissa 
värderingsföretag modeller är mer inriktade på att värdera48 tjänstein tensiva 
företag med mera intellektuellt kapital än andrai.. . Vid värdering av företag 
med stor andel intellek tuelltkapital kan inte samma metoderii användas som vid 
värdering49 av företag med mycket fysiska tillgångar. Intellek tuellt kapital är 
summan av strukturkapital och humankapital. Det intellek tuella kapitalet 
indikerar framtida intjäningsförmåga. Strukturkapital är värdet av det som finns 
kvar när humankapitalet (de anställda) har gått hem. Det kan handla om 
databaser, kundregister, manualer etc. Humankapitalet är det samlade värdet av 
investeringar i medarbetarnas utbildning, kompetens och framtid 50. 

. 

Den viktigaste tillgången hos företag i IT-branschen är de ss anställda och 
deras kompetens. Vare sig företaget sysslar med programvarutillverkning eller 
konsultuppdrag kan arbetet inte automatiseras mer än i ytterst begränsad 

4 6  Holmström, P. (2000). IT- bolag vill till börsen, Kapital februari sidorna 26-27 
4 7  www.omgruop.se  
4 8  Exempelvis Skandia har utvecklat en metod (Skandia Navigator) som genom styrtal 
underlättar att identifiera utvecklingen inom en rad områden som har betydelse för 
affärsutvecklingen. Styrtalen fokuserar på kunder, finans, företagets processer, förnyelse och 
utveckling samt humankapital. Wallström, M. (1999-02-01). När hjärnan blir viktigare än 
handen, Computer Sweden 
4 9  Leif Edvinsson lyfter fram bekymret med dagens bokföringssystem som är mer 
bakåtblickande, och inte rättvisande kan visa värdet av den framåtriktade potentialen som 
investeringar i kunskap och kompetens ger. – det tas upp som en utgift, och blir en skuldpost i 
balansräkningen. Trots att kunskapen är en investering, som på sikt ger återbäring. Det ska ju 
istället ses som en investering som skapar värde på sikt. Wallström, M. (1999-02-01). När 
hjärnan blir viktigare än handen, Computer Sweden 
5 0  Falsk matematik, Kapital april (2000). sidan 42 

 25 610 

                                                             

http://wwwomgruop.se/


 Högskolan Karlskrona/Ronneby   Värdering av företag  
 Institu tionen för Ekonomi och Management   
 Kandidatarbete    
 
 

 

omfattning, vilket gör att man kan se personalen som ”hantverkare”. Med tanke 
på den snabba utvecklingen som idag präglar branschen måste personalen hela 
tiden utbilda sig  så att företaget förblir konkurrenskraftigt. 

p/e - tal 
Ett företags p/e- tal (price/-earnings ratio) visar aktiekursen i förhållande till 
vinsten. Med andra ord vad marknaden är beredd att betala för vinsten i 
företaget. Ett företag kan ha högt p/e-tal dock inte på grund av att priset är högt 
utan för att v insten är låg. Ett företag som inte redovisar någon vinst (vinsten 
per aktie = 0) under en period kommer att ha ett p/e- tal som är oändligt, så 
länge som dess aktier har ett värde. Istället används p/s-tal51. 

Är pP/e- tal är till h jälp vid värdering av ett företag,? Ja, ibland exempelvis när 
ett företag som inte har någon handel med sina aktier. Vad är företaget värt? En 
uppskattning kan göras om det går att h itta företag med ungefär likvärdiga 
vinstmöjligheter, risker, och tillväxtmöjligheter som ett annat företag. Det råder 
skillnader mellan olika branschers p/e-tal. Om företagets vinst per aktie 
multipliceras med branschens p/e-talet får vi företagets uppskattade 
marknadsvärde52. 

 

 
 
Detta är ett u tdrag ur Cyber Coms prospekt53. De har där räknat ut ett 
prognostiserat p/e- tal som ligger mellan 36,2 - 39,2. Även på en del andra 

5 1  P/S-talet är priset på aktien i förhållande till omsättningen per aktie 
5 2  Ross et al, (1999), Essentials of Corporate Finance, sidorna 61-62 
5 3  Cyber Com introducerades 1999-12-01 på O-listan 
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andra företags-prospekt vi tittat på, har värderingsföretagen uppskattat p/e- 
talet för redo-visning i prospektet. Värderingsföretagen räknar i v issa fall på 
p/e- tal vid värdering av företag som skall introduceras på börsen. I de fall 
företag inte kan redovisa vinst används ibland p/s-talet. P/s-talet är en annan 
form av metod vid företagsvärdering. Med hjälp av någotn av dessa mått, kan 
värderingsföretaget få fram en uppskattning om var börskursen bör hamna. 
Nackdelen med att beräkna värdet på detta sätt är att analytiker inte får fram 
enhetliga värden. P/e- och p/s-talet bygger till viss del på uppskattningar, 
därmed kommer även p/e-talet att variera beroende på vem som gör analysen. 
Detta kan leda till felbedömningar och svårighet i jämförelser. 

Tillvägagångssätt vid företagsvärdering 
Copeland et al54 beskriver fem huvudsakliga steg i en värdering. Dettassa är 
följande:; analysera historisk prestation, förutsäga prestation, uppskatta 
kapitalkostnaden, uppskatta Continuing Value55 samt beräkna och tolka 
resultatet. 

 

 

 

 

Figur 456 

Steg 1: Analysera historisk prestation 
Med hjälp av historisk information kan värderarna göra en förutsägelse om hur 
företaget kommer att utvecklas med hänsyn till ROIC57 och företagets tillväxt-
potential. Värderingsföretaget utvärderar även företagets strategiska position. 
Genom att göra detta kan värderarna analysera hur mycket organisationen kan 
växa och om företaget kan få en avkastning som är större än kapitalkostnaden. 
Värderingsföretagen kan göra kund- och branschsegment analys, den visar 
vilka som är företagets konkurrenter och varför kunderna väljer företagets 
produkter istället för konkurrenternas. Genom att använda sig av denna metod 
kan företaget vidareutveckla sina konkurrensfördelar och att uppskatta sin den 
potentiella marknadsandelen för företaget. 

5 4  Copeland et al (1994) Valuation Measuring and Managing the Value of Companies, sidorna 
159-325 
5 5  För förklaring se under rubriken: Steg 4: Uppskatta continuing value  
5 6  Copeland et al (1994)., sidan 157 
5 7  ROIC (Return On Invested Capital) är avkastningen på investerat kapital. 
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Steg 2: Förutse prestation 
Efter den historiska analysen utvecklas olika scenarios för affärsverksamheten 
och hur organisationen kommer att prestera under perioden. Det går ut på att 
kvalitativ t beskriva företagets framtid, till exempel svårigheter eller möjlig-
heter som kan påverka dess prestation. Copeland et al skriver att det är bättre 
att u tveckla flera scenarios och att förstå företagets värde för varje scenario 
istället för att försöka att hitta det mest troliga scenariot58. Istället kan dessa 
scenarier utvärderas beroende på de olika möjligheterna för varje scenario. 
Efter detta fortsätter analysen med att prognostisera enskilda poster på resultat-
räkningen. För att få substans i varje scenario, är det viktigt att de bygger på 
väl genomarbetade budgetar. Därefter identifieras företagets värdedrivare, till 
exempel ROIC. Slutligen måste scenarierna vara rimliga att genomföra. 

Steg 3: Uppskatta kapitalkostnaden 
Copeland et al argumenterar för att det är tre steg som ska gås igenom när man 
beräknar WACC59. Dessa tre är: 

• Första steget är att bestämma hur målet för kapitalstrukturen ska viktas60. 
Den nuvarande kapitalstrukturen ska bedömas. Det gör man genom att 
analysera marknadspriserna hos de faktorer som påverkar kapitalstrukturen 
hos företaget. Även liknande företags kapitalstrukturer bör analyseras. 
Denna jämförande analys görs för att se om kalkylerna skiljer sig  från de 
liknande företagen. Genom att göra denna jämförelse ges en ökad förståelse 
om vad det är som skiljer företagen. Slutligen i det första steget granskas 
den finansiella filosofin hos företagsledningen.  

 
• Andra steget går ut på att uppskatta kostnaden för det lånade kapitalets 

finansiering. På marknaden finns det fler alternativkostnader som ska 
kalkyleras, de kan vara allt från banklån till preferensaktier.  

 
• Tredje steget kostnaden för finansiering av det egna kapitalet uppskattas. 

För att beräkna detta används antingen Capital Asset Pricing Model 
(CAPM) eller Arbitrage Pricing Model (APM).För att kunna åstadkomma 
detta måste tre steg följas enligt Copeland et al. 

5 8  Copeland et al (1994). sidan 215 
5 9  Copeland et al (1994). sidan 249, WACC (Weighted Average Cost of Capital) är företagets 
genomsnittliga kapitalkostnad. Företagets investerare, aktieägare och fordringsägare behöver 
bli kompenserade för den risk de tar. Ju större risk desto större är alternativkostnaden för deras 
investerade kapital. 
6 0  Copeland et al (1994). “The first step in developing an estimate of the WACC is to 
determine a capital structure for the company you are valuing. This provides the market value 
weights for the WACC formula.” sidan 249 
 

Formaterade: Punkter  och  numrering

Formaterade: Punkter  och  numrering

Formaterade: Punkter  och  numrering
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• Det första steget är att bestämma hur målet för kapitalstrukturen ska 
viktas.61 

• Först måste en bedömning av företagets nuvarande kapitalstruktur göras. 
Det görs genom att analysera marknadspriserna hos de faktorer som 
påverkar företagets kapitalstruktur. 

• För det andra bör jämförbara företags kapitalstrukturer analyseras. Det 
kommer att visa om kalkylerna skiljer sig från de jämförbara företagen. 
Därmed ges en ökad förståelse om vad som skiljer företagen gentemot 
andra. 

• Det tredje steget är att granska den finansiella filosofin hos 
företagsledningen. 

 

Att uppskatta kostnaden för det lånade kapitalets finansiering. 
Det finns flera alternativkostnader på marknaden som ska kalkyleras., dDetta 
kan vara allt från banklån till preferensaktier. 

I det sista steget skall kostnaden för finansiering av eget kapital uppskattas. För 
att beräkna detta används antingen Capital Asset Pricing Model (CAPM) eller 
Arbitrage Pricing Model (APM). 

 

 

 

WACC 
WACC beräknas enligt nedanstående formel62: 

WACC = (E/V)* Re+(D/V)* Rd* (1-Tc)  
 
E = Eget kapital (Equity) 
V = Eget kapital + Skulder (E+D) 
Re  = Avkastning på eget kapital (Return on Equity) 
Rd   = Avkastning på skulder (Return on Debt) 
D = Skulder (Debt) 
Tc  = Företagsskatt (Corporate tax rate) 
 
Denna modell förutsätter att Re är känt, det vill säga det går att beräkna 
betavärdet. Om detta inte är möjlig t får betavärdet uppskattas med hjälp av 
uppgifter från ett företag som liknar och är i samma bransch. Nedan kommer vi 
att beskriva hur betavärdet och Re beräknas. 

6 1  Copeland et al (1994). “The first step in developing an estimate of the WACC is to 
determine a capital structure for the company you are valuing. This provides the market value 
weights for the WACC formula.” sidan 249 
6 2  Brealey R. & Myers S. (2000). sidan 484 

Formaterat : Svenska (Sverige)
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σ2m 

Betavärde 
För att kunna beräkna WACC krävs det att man vet betavärdet som ingår i Re. 
Betavärdet beskriver vilken risk företaget har och vilket avkastningskrav som 
aktieägarna kräver. Ju högre risk desto högre avkastningskrav kräver mark-
naden. Med hjälp av betavärdet kan företagets avkastning beräknas. Den risk-
fria räntan har ett betavärde som är lika med noll, ett exempel på detta är 
statsskuldssväxel. Genom att beräkna alla aktiers betavärde på en aktiemarknad 
kan den genomsnittliga risken för att p lacera pengar beräknas. Hela 
aktiemarknaden har ett betavärde lika med ett. 

Beta formel63: 

  σim  

 

Där σ im är covariansen mellan aktiens i u tveckling och marknaden, 
och σ2m är variansen av marknads utvecklingen. 

CAPM-modellen 
För att kunna beräkna WACC krävs att Re är känt. Kapitalkostnaden eller Re 

beräknas med hjälp av CAPM. 

 

 

Modellen beskriver ägarnas avkastningskrav. Enlig t Brealey &, Myers finns 
det teorier kring CAPM och hur investerare väljer rätt portfölj: 

• Investerare vill ha så hög avkastning med så liten risk som möjlig t. 
• När investeraren har möjlighet att låna till r iskfri ränta, är en effektiv 

portfölj bättre än alla andra. Portföljen som erbjuder den högsta andelen 
riskpremie i förhållande till standardavikelsestandardavvikelse är den mest 
effektiva port-följen. 

• Sammansättn ingen av en portfölj beror på bedömning av den förväntade 
avkastningen, standardavikelsestandardavvikelse och korrelation. 

 

CAPM (Re) = E(Ri)= Rf +[E(Rm)-Rf]*βi 
 
E  =  Eget kapital (Equity) 
Rf  = Den ränta en risk fri placering ger (The pure time value  

money/ risk free rate) 
[E(Rm)- Rf] = Den genomsnittliga börsaktiens (marknadsportföljens) 

6 3  Brealey R. & Myers S. (2000). sidan 176 

βi  = 

Formaterat : Svenska (Sverige)
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förväntade avkastning (The reward for bearing 
systematic risk/ risk premium) 

βi  = Betavärdet, den systematiska risken (The amount of  
systematic risk) 

The Security Market Line 
The sSecurity market line64 är resultatet av att plotta in förväntad avkastning 
och beta koefficienten, i ett d iagram. Denna linje beskriver relationen mellan 
syste-matisk risk65 och förväntad avkastning. Skillnad mellan avkastningen på 

marknaden och avkast-
ningen på den riskfria 
statsskulds-växeln utgör 
marknadens risk premie 
(RM-Rf). Genom att använda 
sig av CAPM-modellen och 
beräkna ett betavärde kan 
värderare räkna fram avkast-
ningskravet för ett specifikt 
företag. Vid en börsintro-
duktion uppstår ett problem i 
och med att värderarna inte 
har några aktiekurser att 
beräkna betavärdet på. Det 
medför svårigheter att 
värdera ett företag när de 

skall göra en börsintroduktion. Det kapital som företaget får in genom 
börsintroduktionen används ofta för att företaget skall kunna expandera 
tillräckligt fort, exempelvis ny verksamhet eller något nytt projekt.  

Genom att satsa hälften av investerarens riskkapital i en riskfri statsskuldväxel 
och hälften i en marknads-portfölj kan investeraren tjäna minst lika mycket 
som genom att ha en portfölj enligt punkt A (se figur 6). 

För att få bättre avkastning än att ha en aktie enligt punkt B kan investeraren 
istället låna 50 öre för varje satsad krona och köpa enligt marknadsportföljen. 
Om alla investerare gör likadant faller kursen, därmed ökar avkastningen på 
aktie B till SML och därmed kommer aktien att ligga på SML. 

Med hänsyn till börs-introduktioner kan det konstateras att ingen vill köpa 
aktien, när den förväntade avkast-ningen är låg i för-hållande till risken. Detta 
är ett y tterligare skäl till varför värde-rings-företaget sätter ett lägre pris än vad 
aktien är värd. Om efterfrågan är för låg kan det börsintroducerade företaget 
antingen sänka försäljningspriset eller inte göra någon börsintroduktion alls. 

6 4  En linje i ett diagram som beskriver relationen mellan förväntad avkastning och risk 
6 5  En risk som påverkar de flesta tillgångar även kallad marknadsrisk. Motsatsen 
osystematiskrisk påverkar endast ett fåtal eller speciella tillgångar. Investerare kan eliminera 
riskerna genom att sprida dessa i sina aktieportföljer.  

Figur 5 
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Anledningen till att en 
börsintroduktion inte 
blir fulltecknad kan 
även bero på andra 
faktorer till exempel 
att det är turbulent 
utveckling på börsen. 

Om förhållandet är tvärtom, såsom punkt C kommer kurserna att stiga för 
aktien och därmed kommer avkastningen att sjunka till SML. Detta kan vara ett 
av skälen till överteckning, investerare har insett att det börsintroducerade 
företaget har liten risk. Avkastningen kommer att bli högre för den 
börsintroduktionen, än vad de övriga aktierna på marknaden har. Detta medför 
att många investerare vill teckna sig i aktien. Vilket även kan hända vid 
underprissättn ing av en börsintroduktion. Förutsatt att det inte är ”luft i 
teckningen”66” av aktier, kommer aktien korrigeras till SML först första 
handelsdagen av aktien.67 

Steg 4: Uppskatta continuing value 
Först väljs den teknik som skall användas för att uppskatta Continuing Value. 
Sedan bestäms hur lång den framtida perioden skall vara. Om den är lång 75 år 
eller mer behövs det inte göras några beräkningar på det därefter fortsatta 
värdet. Det sista steget är att uppskatta det fortsatta värdets parametrar (dessa 
är NOPLAT, ROIC, WACC och kassaflöde) och att diskontera dessa till 
nuvärde. 

Metoden att beräkna ett företags värde med hjälp av prognostiserade siffror på 
dess kassaflöde har företagsvärderare använt sig av under en lång tid . Det finns 
flera olika sätt att använda sig av denna metod och det saknas en enhetlig 
standard. 

Copeland et al beskriver i sin bok två olika värderingsmodeller som kallas för 
the Accounting approach och the Discounted Cash-flow approach (DCF).  

Om en organisation använder Accounting approach använder den sig bara av 
vinsten som ett mått på värde. I DCF approach beräknas värdet på ett 
annorlunda sätt (se nedan). Vid beräkning av värdet på ett företag med hjälp av 
DCF diskonteras de framtida kassaflödena med en riskfri räntesats. 
Användandet av denna metod är den som författarna själva tycker är bäst 
eftersom den får med alla värden ”captures all elements of value”68,. Ttill 
exempel tillgångar, framtida vinster, förväntad tillväxt etcetera. 

6 6  Det kan skapas luft i en teckning om det är gratis att teckna sig. Denna företeelse finns även 
på bostadsmarknaden där många ställer sig i kö eftersom det är gratis och därmed struntar i att 
meddela bostadsförmedlingen att man har fått bostad på annat håll. 
6 7  Ross et al, (1996). Essentials of Corporate Finance, sidorna 291-298 
6 8  Copeland et al, (1994) sidan 72 
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I DCF- modellen mätser man det egna kapitalet hos företaget som värdet på 
företagets verksamhet, minus värdet av dess skulder och andra anspråk från 
investerare. Värdet hos företaget är dess förväntade diskonterade kassaflöde i 
framtiden. För att använda modellen måste man förutsäga och beräkna det 
diskonterade kassaflödet i en prognos, till exempel 10 år. Värderingsföretagen 
bör förutse det diskonterade värdet efter prognos perioden, detta kallas för 
Continuing Value.  
 
Coutinuing Value består av NOPLAT som är vinsten före justerad skatt. Den 
består även av WACC som visar den genomsnittliga vägda kapital kostnaden 
minus tillväxt. Detta är alltså ett beräknat värde på framtida vinster för 
företaget och därmed en företagsvärdering. Formeln ser ut så här: 
 

NOPLAT (Net Operating Profit Less Adjusted Taxes) 
WACC (Weighted Average Cost of Capital) 

Ett exempel på hur Countinuing Value beräknas: 

                 50      +     53     +     56       +….50(1,06)149 

    1 ,11  (1,11)2  (1,11)3 

 (1,11)150_50__+__53__+__56__+......._50(1,06)149 

               1 ,11      (1,11)2   (1,11)3            (1,11)150 

 
CV= 999 

I exemplet på föregående sidaovan är talet i täljaren det prognostiserade 
kassaflödet, och talet i nämnaren är företagets WACC. I täljaren respektive 
nämnaren har vi utelämnat en serie tal vilka ej syns i exemplet. I detta exempel 
har vi fått fram ett CV på 999. Continuing Value är relativt osäkert eftersom 
det är ett prognostiserat värde av de framtida kassaflödena. 

Det finns även en del varianter på DCF-modellen, här nedan är en av dem. Det 
som är "nytt" är att faktor g (tillväxtfaktor) har tagits med i formeln. Denna kan 
dock inte användas om g är större än WACC69.  

 
   NOPLAT 

     WACC-g 
 

WACC=P/E 
Countinuing vValue bör beräknas med g, det vill säga NOPLAT/(WACC-g), 
eftersom hänsyn måste tas till tillväxten. 
 

6 9  Ross et al, (1996). sidan 164 

Continuing Value     = 

CV  = 

CV   = 
CV=999 

Formaterat : Engelska  (USA)

Formaterat
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WACC kan beräknas på olika sätt: Vanligen används oftast den formel som 
beräknas med hjälp av betavärde 
 
P/e-talet visar vad marknaden är beredd att betala för vinsten i företaget. Det 
vill säga om priset på aktien är 200 och vinsten per aktie är 10, då är p/e-talet 
20. Kravet är att företaget redovisar vinst, annars fungerar inte denna modell 
heller utan då kan man använda sig  av p/s-tal istället.  
 
P/e-talet kan användas så här: 
 
Exempel: 
Om; p/e=20 betyder det att 1/(WACC-g)=20 
Om WACC  = 0,1 
       g =0,05 
Om företagets vinst är 10 000 000 (e) är då företaget värt följande enligt 
Countinuing Value: 
 
200 000 000 = (106 / 0,05)  
 
Beräknas formeln utan g blir företaget hälften så mycket värt, eftersom 
nämnaren blir dubbelt så stor i detta fallelt. Det är viktig t att tänka på att: om 
företaget som introduceras är ett tillväxtbolag, vilket medför att om 
beräkningen sker utan g, kommer företagsvärderingen bli för låg. 
 

Steg 5: Beräkna och tolka resultatet 
I det sista steget ska det uppskattade resultatet beräknas. Det är viktigt att testa 
resultaten och försöka se om de går att genomföra dessa eller ej. Till sist måste 
resultaten tolkas genom att använda de kunskaper som har erhållits om 
organisationen och de faktorer som driver företaget framåt. Detta är hela idén 
med värdering, att lära sig mer om företaget och kunna fatta bättre beslut på 
lång sikt. 

Underprissättning 
Att bestämma teckningspriset är svårt vid en nyin troduktion för värderings-
företaget. Deltagarna vid en börsintroduktion kan grovt klassificeras in i tre 
olika aktörer: 

• Företaget som vill göra en nyintroduktion 
• De potentiella investerarna i företaget 
• Värderingsföretaget 
 
Dessa tre aktörerna är olika. De har inte samma tillgång till information om 
företaget, men även olika motiv för att accep tera det uppskattade företags-
värdet. Företaget vill få in så mycket kapital som möjlig t och det går hand i 
hand med vadde grundare och tidigare aktieägares anserlinje. Däremot vill de 
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potentiella investerarna ha ett så lågt pris som möjligt på aktierna. Den tredje 
aktören, värderingsföretaget, måste hitta en balans mellan de andra två 
parterna.  

Det börsintroducerande företaget får en kostnad om teckningskursen sätts för 
högt eller för lågt. Om teckningskursen är för hög, kan emissionen bli 
misslyckad och bli tvungen att ställas in. Dock kvarstår kostnaden för 
värderingen och investeringsplaner får vänta. Om teckningskursen sätts under 
marknadsvärdet kommer företagets nuvarande aktieägare att förlora på 
emissionen eftersom deras aktier säljs ut till ett pris under deras verkliga värde.  

En av värderingsföretagets uppgifter är att minska den asymmetriska70 
informationen som existerar mellan emissionsföretaget och de potentiella 
aktieköparna. För att lyckas med detta, gör de en grundlig genomgång av 
företaget för att kunna göra en beräkning av deras värde. När teckningspriset 
sätts försöker värderingsföretaget få fram ledningens bedömning av hur 
framtiden ser ut. 

Värderingsföretagen värderar företag annorlunda i jämförelse med marknaden. 
Trots sin kompetens finns en differens mellan försäljn ingspris och 
maknadspris. Exempel på detta är som Andersson, S. skriver " Some issues are 
stabilized by the underwriter at a price equal to a slighty below the offering 
price. Other IPO issues are strongly demanded and exhibit large first-day 
gains"71.  

I detta läge handlar det mycket om rykte för värderingsföretaget. De måste 
sätta ett pris som aktieköparna godtar och priset måste godkännas av 
emissionsföretaget.  

Företaget som genomför emissionen tjänar inte något på att få sina aktier 
undervärderade. Det kan förlora stora summor på om teckningskursen sätts fel. 
Det finns åtskilliga exempel på aktier som har ökat mycket i värde redan den 
första dagen på börsen. Ett exempel är Intentia72 de hade en teckningskurs på 
55 kronor och en slutkurs första dagen på 100 kr. 

I många fall sätts kurserna lågt, orsaken är att undvika ett värsta-scenario, 
nämligen att aktien betalas lägre än introduktionskursen under första dagens 
handel. Aktörerna vill undvika att börsintroduktionen blir undertecknad, för då 
blir den inställd . 

För perioden 1980- – 1994 i Sverige har det gjorts en undersökning av 251 
nyintroducerade företag och den genomsnittliga avkastningen för dem var 34,1 

7 0  Ojämnt fördelade 
7 1  Andersson, S et al, (1995). Initial Public Offerings: findings and theories  
7 2  O- listan, 96-11-22 
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procent73. Den slutsats som kan dras av detta är att underprissättn ing är vanligt 
i Sverige. 

Det optimala teckningspriset skulle kunna sägas vara, är när 
värderingsföretagets och marknadens pris överensstämmer med varandra, ur en 
korrekt värderings-bedömning. Förutsatt att det inte sker några förändringar 
mellan försäljn ings-prisets sättande och introduktionsdatumet.a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varför finns underprissättning? 
Det finns flera orsaker till underprissättn ing74: 

• Underprissättn ing är vanligare hos företag som haft liten eller ingen 
försäljn ing alls förra året. Företag vars verksamhet är förenat med hög risk, 
måste vara underprissatta för att någon ska köpa dem. Detta är en av 
förklaringarna till att underprissättn ing fortsätter att existera.  

• En annan förklaring är att underprissättn ing är en slags försäkring för 
värderingsföretagen för att få börsintroduktioneneen genomförd.  

 

7 3  Ross et al, (1999). sidan 403 
7 4  Ross et al, (1999). sidorna 405-407 

 36 610 

                                                             



 Högskolan Karlskrona/Ronneby   Prissättn ing  
 Institu tionen för Ekonomi och Management   
 Kandidatarbete    
 
 

 

PRISSÄTTNING 
I detta kapitel går vi först igenom de grundläggande nationalekonomiska 
teorierna för efterfråge- och utbudskurvorna och även den tillhörande 
prissättningsteorin. 

Vi kommer även att resonera kring risker vid börsintroduktioner samt de 
problem som värderingsföretaget möter vid  sättandet av försäljningspriset. 

Nationalekonomiska prissättnings 
modeller 

 

 

På den fria marknaden där en 
konkurrenssituation råder, bestäms 
priset och kvantiteten genom att 
efterfrågekurvan skär utbudskurvan, 
vilket innebär ett jämvikts-
förhållande. Vi kommer här att 
redogöra för de underliggande 
faktorerna som bestämmer priset. 

 

En börsintroduktion består av ett antal aktier som kan tecknas i olika poster 
(fastställda kvantiteter), aktierna kan handlas på en publik lista i och med att en 
börsintroduktion genomförs. Dock kan det pågå handel innan den gjorts, så 
kallad inofficiell handel. Denna handel sker genom mäklare och värderings-
företag. 

Nedan kommer ett resonemang att föras om prissättn ing och till grund har vi 
använt oss av Parkin et al & Hirshleifer75.. 

 

7 5  Hirshleifer, J, Hirshleifer, D, (1998). Price Therory and Applications, sidorna 244-49 
Parkin, M. et al, (1997). Economics, sidorna 68-113 
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Efterfrågan 
Efterfrågekurvan är i de flesta fall nedåtlu tande76. Oftast råder en större vilja 
hos konsumenterna att betala ett högre pris för en vara där en mindre kvantitet 
finns att tillgå. Efterfrågekurvan utgör egentligen en prislin je för vad 
konsumenterna är beredda att betala för varje given kvantitet. Efterfrågelagen 
säger att ju högre pris allting oförändrat77, desto mindre vill konsumenterna 
köpa och därför minskar den efterfrågade kvantiteten. Efterfrågelagen med-
verkar till att Substitu tions- och Inkomsteffekt börjar att gälla när en aktie blir 
dyrare, allt annat oförändrat.  

Substitu tionseffekten, efterfrågan på den dyrare aktien kommer att sjunka men 
efterfrågan på närliggande substitut till den dyrare aktien kommer att öka. 

Inkomsteffekten, när priset ökar på en aktie i jämförelse med aktieägarens 
inkomst, kommer konsumtionen av det som tid igare konsumerats att minska.  

Förändringar i efterfrågan 
Det finns två olika typer av förändringar av efterfrågekurvan. Den ena är 
förändring längs en kurva och den andra är förändring eller skift av hela 
kurvan. Förändring i aktiepriset, allting oförändrat, är en förändring längs en 
kurva. Om någonting annat påverkar efterfrågan har ett skift av kurvan skett, 
vilket kan bero på följande: 

I den nationalekonomiska teorin finns en rad olika parametrar som påverkar 
efterfrågan, dessa är naturligtvis även gällande för aktier. En aktie är en del av 
ett företag, vilket innebär att varje företags aktie är unik eftersom det inte finns 
ett företag som är exakt likt ett annat. Med hänsyn till detta, skulle dessa regler 
i allra högsta grad vara gällande för aktier, men som investerare är en aktie ett 
sätt att få avkastning på sitt kapital78. Detta medför att alla aktier egentligen är 
lika och varje aktie har ett stort antal substitut bland andra aktier, men även 
andra finansiella instrument. I jämförelse med andra varor har aktier ytterligare 
aspekter som skall tas i akt, en aktie utgör ett prognostiserat framtida värde av 
företagets handlingar. Denna aspekt är svår att härleda till en vara, vars pris 
bestäms på andra kriterier. Med tanke på detta, beror egentligen en 
prisförändring i en aktie på ändrade prognoser eller förhoppningar i framtida 
investeringar. Dessa kan vara unika för företaget men också ge utslag för hela 
branscher eller hela marknaden. 

 

 

7 6  I de fall då efterfrågekurvan ej är nedåt lutande kallas varan för giffen-vara, dvs högre pris 
ger en större efterfrågad kvantitet. 
7 7  Lat. Ceteris paribus 
7 8  På en effektiv marknad är det förhållandet mellan avkastningen och risken som är det 
avgörande beslutsunderlaget. 
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De nationalekonomiska mikroteorierna för förändringarna av efterfrågekurvan 
kan vara: 

Antag: att du är aktieägare i Volvo; substitu t = Scania och att dessa ger samma 
avkastning. 

När priset på närliggande (substitu t) aktier förändras, kommer det att påverka 
andra aktier. Sjunker priset på Volvo, kommer investerare i Scania att vilja 
köpa Volvo istället och då sjunker priset på Scania (ökat utbud). Eftersom 
efterfrågan på Volvo ökar, kommer det att leda till att priset på Volvo blir 
högre. I jämförelsen har Scania blivit billigare, och då kommer investerarna 
istället att köpa Scania istället, och då är vi tillbaka i utgångsläget. 

Aktier kan härledas till normala varor i och med detta kommer den efterfrågade 
kvantiteten att öka när inkomsten ökar.79 

I en akties kursförändringar ligger förväntningar. Tror marknaden att priserna 
kommer att stiga kommer det leda till en ökad efterfråga för att köpa. Tror 
marknaden att aktiekursen kommer att sjunka leder det till att efterfrågan 
minskar. Priset kommer att sjunka om det finns en större utbjuden kvantitet än 
vad som efterfrågas. 

1999 var det över 60 
procent av Sveriges 
befolkning som sparade 
i aktier i någon form. 
Om antalet aktieägare 
ökar, som det har gjort 
de senaste åren80 kom-
mer det att leda till att 
efterfrågan blir större. 
Detta beroende på att 
om marknaden växer, 
kom-mer det att 
innebära att även det 
enskilda före-tagets 
marknad ökar. 

Förändringar i smak och attityder kan också påverka efterfrågan. Idag finns det 
fonder 81 som har en uttalad policy att inte handha några aktier med anknytning 
till företag med ”miljöfarlig” eller ”oetisk” verksamhet. Bortsett från det över-
gripande avkastningskravet från investerare, kan påverkansopinionsgrupper i 
viss ut-sträckning påverka företag, alternativ t aktier, som har viss tveksam 
verk-samhet. 

7 9  Efterfrågan på inferiora varor kommer att minska på grund av att dessa väljs bort när man 
har råd att köpa mer exklusiva varor. 
8 0  Källa: www.temo.se 
8 1  Källa: www.banco.se/fetch.asp?tpl=InfoIdeellafonder 
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Elasticitet i efterfrågan 
En annan faktor är efterfrågekurvans lutning, eller varje punkt på kurvans 
lu tning. Dessa täta punkter utgör tillsammans en linje eller kurva som vid varje 
unik punkt har en egen lutning, förutom när η=∞ eller när η=0, då lutning är 
konstant eller helt obefintlig . η=∞ Brukar kallas perfekt elastisk, vilket betyder 
att oavsett vilken kvantitet som erbjuds kommer det att finnas ett enhetlig t fast 
pris (se figur 98 a). 

 

η=0 kallas perfekt oelastisk, vilket betyder att till en fast erbjuden kvantitet är 
man beredd att betala till v ilket pris som helst (se figur 98 c). 

Vid en börsintroduktion förekommer ofta begreppet underprissättn ing, vilket 
då betyder att aktien säljs ut till ett lägre pris än vad den egentligen är värd. En 
nackdel med underprissättn ing är då att företag som börsintroducerats kunde ha 
fått in mer pengarkapital om ett högre pris hade sattssatts förvid emissionen,. 
när en övertäckning har skett. Till denna diskussion måste det även tas hänsyn 
till om ett högre pris hade satts för att kompensera överteckningen, är det inte 
säkert det innebär att företaget får in mer pengar., dDetta beror på efterfrågans 
lu tning, det vill säga elasticiteten. 

Mellan dessa två extrem fall finns alla variationer. Vid en efterfrågefunktion 
med konstant lutning som i figur 98 b, kommer den i punkten som precis skär 
P-axeln att vara perfekt elastisk och i punkten som precis skär K-axeln att vara 
perfekt oelastisk. Mitt på denna kurva kommer elasticiteten att vara 1. En sådan 
kurva kallas enhets elastisk, på grund av att varje punkt eller enhet har en 
specifik  elasticitet. 

Faktorer i den nationalekonomiska mikroteorin som som påverkar 
efterfrågeelasticiteten, kan till exempel vara: närheten av substitut, hur stor del 
av inkomsten som spenderas på varan och tiden sedan en prisjustering skett. 
När det gäller antalet substitu t till den efterfrågade varan spelar det en viss roll. 
Ju färre substitu t desto mer oelastisk är efterfrågan. Varor med många substitu t 
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är mer elastiska. Andelen av inkomsten som spenderas på varan påverkar 
också. Om en stor andel av inkomsten tillägnas en viss vara kommer även små 
prisjusteringar att påverka hushållskassan mycket. Desto Ju mer av inkomsten 
som spenderas på en vara, desto mer elastisk är då efterfrågan. Den tredje 
faktorn som påverkar elasticiteten är den tid som har gått sedan exempelvis en 
prishöjning skett. På kort sikt kommer man helt enkelt att konsumera mindre 
vilket å andra sidan ger ett sämre resultat. På lång sikt kommer man att utnyttja 
den mindre mängden av vara mer effektivt och därmed uppnå samma nytta 
som innan prishöjningen. Det får följande konsekvens: på kort sikt är 
efterfrågan mindre elastisk än vad den är på lång sikt. 

Efterfrågeelasticiten beror på hur unik en aktie anses vara. Aktier anses som 
mer unika om de har få nära substitu t, och de anses vara mindre unika om de 
har många närliggande substitu t. Denna relation visar att den samlade 
efterfrågan att köpa kommer att vara mer elastisk för mindre unika aktier. Ju 
mindre unik en aktie är, desto större kommer ökningen av den efterfrågade 
kvantiteten att vara, vid ett g ivet prisfall. Beroende på att dessa aktier kommer 
att utgöra en mindre ökning av den genomsnittliga portföljrisken när den är 
substituerad för andra aktier. I ena extremfallet kommer den vara ett perfekt 
substitut för andra aktier (efterfrågekurvan horisontell, se figur 9 a). I det andra 
fallet kommer det inte att finnas några substitut vilket kommer att medföra att 
efterfrågan är perfekt oelastisk (efterfrågekurvan vertikal, se figur 98 c). 

Vad gäller icke eller närliggande substitu t, kan det vara företag i samma 
bransch med en liknande filosofi, kostnads- och intäktsstruktur. För inve-
sterarna har de omkringliggande faktorerna ingen betydelse. Investerarna är 
fokuserade på avkastning och risk. På så sätt kan även andra finansiella 
instrument utgöra ett substitut för en aktie. 

Utbud 
I mikroteorin kommer den mängd av varor som en eller flera producenter under 
en viss tidsperiod erbjuder marknaden, kallas utbud. Utbudet liksom 
efterfrågan lyder under en lag, utbudslagen: ju högre pris det är på en vara 
desto större är den utbjudna kvantiteten. Utbudskurvan utgör en prislin je för de 
utbjudande företagen, där varje utbjuden kvantitet har sitt pris. Varför ökar den 
utbjudna kvantiteten när priset ökar? När priset på en vara ökar har 
producenterna en större möjlighet att producera varan eftersom marginalerna 
blir större, vilket leder till att en större kvantitet erbjuds. 

Aktier kännetecknas av ett ”fast utbud”, vilket skiljer sig från det ovan sagda 
resonemanget. Det finns ett ”fast” antal aktier beroende på hur många som har 
emitterats. Utbudet av aktier är beroende på antalet tid igare aktieägare som är 
villiga att sälja, så även om det finns ett stort antal aktier är det inte säkert att 
någon vill sälja. Finns det samtidigt investerare som vill köpa, kommer dessa 
att ”bjuda över” tills säljarens avkastningskrav är tillgodosedda. Antalet aktier 
kan förändras genom exempelvis nyemissioner.  (men detta är inget vi 
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fördjupar oss inom). Det är ”efterfrågan för att köpa” och ”utbudet till att sälja” 
som bestämmer priset på aktien. 

 

 

Förändringar i utbudet 
Det finns två typer av förändringar i u tbudet, skift längs med utbudskurvan och 
skift av hela kurvan. Förändringar längs utbudskurvan, allting oförändrat, kan 
vara beroende av att priset sjunkit eller ökat och detta kan ha i sin tur bero på 
att efterfrågekurvan har skiftat. Det kan också beror på att utbudskurvan i sig 
har skiftat, v ilket den kan göra av nedan följande anledningar: 

Det finns svårigheter att applicera Mmikroteoretiska aspekter är svåra att 
applicera aspekter på aktier. Vilket beror på att antalet aktier generellt är 
oförändrat, dock med vissa förändringar när det gäller exempelvis emission 
eller split av redan befintliga aktier. När väl en förändring av antalet aktier 
sker, är det justerat direkt till marknadens krav, blir det dubbelt så mycket 
aktier genom en split 1 :2 kommer marknaden att handla aktien till halva priset 
jämfört med kursen innan spliten. Det är ”utbudet för att sälja” som bestämmer 
utbudskurvan för aktier. Utbudet för att sälja beror på den information om 
bolaget som kommer marknaden till kännedom. 

Tror marknaden att det framtida priset, kommer att sjunka, leder det till att de 
flesta vill rädda det som räddas kan och därmed vill sälja., uUtbudet kommer 
då att överträffa efterfrågan och priset kommer att sjunka. 

I och med att varje aktie nu eller någon gång i framtiden erbjuder avkastning, 
är alla lika (i förhållande till sin risk, eftersom alla aktier ligger på SML) ur en 
investerares ögon. På så sätt kan alla aktier jämställas och för varje ny 
börsintroduktion som genomförs, innebär det att u tbudet på marknaden ökar. 

Den i nationalekonomin mest betydelse fulla förändringen av utbudskurvan är 
när teknologi förändringar leder till effektivitets förbättringar. Detta faktum går 
in te att härleda till u tbudet av aktier utan istället kommer det att påverka 
utbudet av att sälja ak tier, v ilket kommer att sjunka. 

Sammantaget leder resonemangen om efterfrågan och utbudet till följande 
mikroekonomiska teoretiska sammanfattning 
 
E = Efterfrågan   ⇔ = Oförändrat 
U = Utbud    ⇑  = Ökar 
P = Pris    ⇓  = Minskar 
K = Kvantitet    = Medför 
 
• E ⇑  P ⇑, K ⇑  • E ⇑, U ⇑  K ⇑, P ⇑, P ⇓, P ⇔ 
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• E ⇓  P ⇓, K ⇓  • E ⇓, U ⇓  K ⇓, P ⇑, P ⇓, P ⇔ 
 
• U ⇑  K ⇑, P ⇓  • E ⇓, U ⇑  P ⇓, K ⇓, K ⇑, K ⇔ 
 
• U ⇓  K ⇓, P ⇑  • E ⇑, U ⇓  P ⇑, K ⇓, K ⇑, K ⇔ 
 

Elasticitet i utbudet 
Elasticiteten i utbudet är ett mått på förändringsbenägenheten hos den utbjudna 
kvantiteten beroende på förändringar i priset. Precis som efterfrågeelasticiteten 
kan den vara perfekt elastisk, perfekt oelastisk och även anta alla möjliga utfall 
däremellan. Lutningen på utbudskurvan beror i huvudsak på två faktorer; 
substitut bland produktionsfaktorerna och tidsramen för produktionsbeslutet. 

En del varor tillverkas med sällsynta eller unika produktionsfaktorer. Ett 
exempel kan vara Till exempel en en specifik persons arbete82, v ilket leder till 
att u tbudet blir nästan perfekt oelastiskt. Det andra extremfallet är när 
produktionsfaktorerna är vanliga och kan ersättas av många. Eller när varan 
tillverkas på många olika platser i världen, vilket då gör att utbudet av varan 
blir elastiskt. 

När det gäller tidsramen för produktionsbeslutet kan det delas upp i tre olika 
tidshorisonter; för stunden, på kort sikt samt på lång sikt. Den utbjudna 
kvantiteten för stunden kan inte påverkas när den kan hänföras till tillverkning 
som ligger i ett tidigare tidsskede, vilket då innebär att u tbudet är perfekt 
oelastiskt. På sikt finns det större möjligheter hos producenterna att anpassa 
den tillverkade kvantiteten. Slutligen på längre sikt finns ännu större 
möjligheter till anpassning hos producenterna att anpassa den utbjudna 
kvantiteten. 

Skift av efterfråge- och utbudskurvor 
Om en investerare blir pessimistisk samtid igt som en annan blir optimistisk 
kommer det inte påverka den samlade efterfrågan och utbudet (förutsatt att det 
är samma kvantitet)., pPriset kommer att vara det samma. Blir fler investerare 
optimistiska än vad de blir pessimistiska kommer efterfrågekurvan att skifta till 
höger och utbudskurvan att skifta till vänster och priset kommer att stiga. Om 
däremot fler blir pessimistiska än optimistiska kommer efterfrågan att skifta till 
vänster och utbudskurvan till höger och priset kommer att sjunka. Något som 
försvårar det ovanstående resonemanget, är att v issa investerare kan snabbare 
ta hänsyn till framtida prognoser (som det bakomliggande företaget för aktien 
publicerar). Vilket kan leda till p lötsliga och kraftiga kursrörelser. I frånvaro av 
ytterligare information kommer en del investerare att känna att det är ”någon 
som vet något som inte jag vet”. Under den tid när situationen utreds kan 

8 2  Leonardo da Vinci, är ett exempel på en unik produktionsfaktor.  

Figur 109 
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investerarnas efterfråge- och utbudskurva att ändra sig. Framförallt kommer 
färre investerare att placera sina order avsevärt avvikande från jämviktspriset,. 
eFör att om ftersom om sådana ”avvikande” order skulle bli av, måste det tyda 
på att betydande förändringar i företagets verksamhet har genomförts. 
DettaVilket skulle  i så fall skulle innebära att en noggrannare värdering borde 
ligga som grund för vidare sälj- och köpbeslut. 

 

Multiprissättning 
När säljaren kan ta ut olika priser för 
samma vara eller olika priser för olika 
kunder är detta en form av pris-
diskriminering. Detta kan göras när 
det lätt går att urskilja vissa segment 
på marknaden och genom att den 
säljande har alternativt skapat en 
monopolsituation. Extremfallet med 
perfekt prisdiskriminering där varje 
köpare betalar precis vad den är 
beredd att betala, existerar inte på en 
marknad som är i närheten till den 
perfekta konkurrensmarknaden,. 
dåFör att ingen konsument ska betala 
mer än det av marknaden bestämda 
priset och inget företag skulle vilja 
sälja för ett pris under jämviktspriset. 

Genom att segmentera marknaden i två olika grupper. Kommer, den grupp vars 
efterfråga är mer elastisk, får det lägre priset. Till den andra gruppen med lägre 
elasticitet sätts det högre priset.  

Det går även att erbjuda en vara enskilt för priset P1. Köper du en till, erbjuds 
du köpa den för priset P2 det vill säga ”köp en för 20 och två för 30”. Om det 
egentliga jämviktspriset ligger vid p2 har man genom detta förhållningssätt 
överfört ytan (P1, P2, 0 och K1) till företagets favör, från den yta som tidigare 
varit konsumentöverskott, (arean över P2 men under E). Dock är det inte säkert 
att det passar alla konsumenter, vissa kan enligt de fastställda priserna få betala 
ett för lågt pris i jämförelse med andra som inte har samma inkomst eller 
preferenser. Dessutom är det inte säkert att konsumenten köper den andra 
varan, för i och med att man köpt den första kan det betyda att man redan har 
använt andelen av sin inkomst på den typen av vara. 

Multipelprissättning är inget som behöver betyda att konsumenten köper 
ytterligare en vara av samma sort, u tan det kan också vara att priset är tudelat, i 
form av att det består av en fast avgift och en rörlig del. Telefonräkningen är 

Figur 101 
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exempel på detta., först betalas en fast abonnemangsavgift sedan en rörlig 
avgift beroende på hur mycket kunden ringer för. 

Vid en börsintroduktion, kan det förekomma prisdiskriminering. Det första 
fallet är när ett pris ges till de institu tionella investerarna, och ett tilljämfört 
med det pris som erbjuds till allmän-heten. I dessa fall brukar det vara 
allmänheten, som får det rabatterade priset. Ett annat fall är när tidigare 
aktieägare får ett förmånligare pris i förhållande till nya aktieägare. Den 
underliggande anledningen till att erbjuda marknaden mer än ett pris är att på 
så sätt erövra en del av det konsumentöverskott som annars varit 
konsumenterna tillgodo. Beroende på att det finns två klart urskiljbara grupper 
(institu tioner och enskilda investerare) med olika förutbestämda priser, 
förekommer det inget svinn mellan grupperna. Med inget svinn menar vi att det 
råder inget tvivel om vilken grupp investeraren tillhör. 

Auktioner 
Vanligtvis ger det börsintroducerande företaget ut ett v isst antal aktier till ett 
förutbestämt pris. Detta medför att om efterfrågan är större än utbudet blir 
aktien övertecknad och bara en del av de som tecknar sig får aktier. I vissa 
länder främst USA och nu även England användser de sig av auktioner vid 
börsintro-duktioner. Där institu tioner och investerare får bjuda på aktier. De 
som har bjudit högst får köpa aktier först, därefter den som bjudit näst höst och 
så vidare. Detta medför att aktierna inte blir underprissatta utan marknaden 
sätter priset direkt och försäljn ingen av aktier multiprissätts. 
Konsumentöverskottet kommer därmed säljaren tillhanda. Det finns dock 
nackdelar med denna metod eftersom aktierna kan bli övervärderade när 
investerarna bjuder över varandra,. Vvilket medför att de får betala för mycket 
i förhållande till vad aktierna kommer värderas till senare83. 

Risker vid börsintroduktioner 
När ett värderingsföretag skall börsintroducera ett företag använder de sig av 
modeller för att värdera företaget. 

• För värderingsföretaget finns det ett problem. De vet inte hur stor efter-
frågan är för det börsintroducerande företagets aktier, v ilket medför att för-
säljningspriset är svårt att bestämma.  

• Det finns en risk för värderingsföretag att de inte får börsintroduktionen 
fulltecknad, vilket kan medföra dålig publicitet. Värderingsföretagets 
anseende kan skadas. 

• Risken för det börsintroducerande företaget är att de inte blir fulltecknade. 
De får stå för kostnaderna, för den uteblivna introduktionen.  

8 3  Källa: Lauritzon, O. Vd epo.com sSamt www.openipo.com  
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• I och med att det råder en mer eller mindre monopolsituation (i sättandet av 
priset) finns det en risk att inte ett marknadsmässigt pris sätts, som om 
marknaden satt priset. 

• Det finns en osäkerhet med att beräkna kassaflöde eftersom detta är en 
beräknad prognos. Det kan uppstå betydelsefulla eller väsentliga 
förändringar över den beräknade perioden som gör att företaget värderas till 
ett helt annat pris. Börsmarknaden är ibland också väldigt kortsiktig när den 
värderar företaget. 

Verktyg för att minska kraftiga kursrörelser vid en 
börsintroduktion 

Vid en börsintroduktion anmäler sig investerare för att köpa aktier i det 
börsintroducerande företaget. Anmälan är bindande och skapar därmed inte 
mycket luft i teckningen. 

Värderingsföretagen kan använda sig av tilldelningsoption under den första 
månaden för att en aktie inte skall kunna stiga alltför kraftigt eller sjunka för 
mycket. Denna tilldelningsoption alternativ t överteckningsoption är cirka 15 
procent utöver den totala transaktionsstorleken. Detta medför att värde-
ringsföretagen kan stödköpa aktier vid en stor nedgång eller sälja sitt innehav 
vid en kraftig  uppgång, för att minska stora kursfluktuationer.84 

Beslutstagande vid sättandet av försäljningspriset 
När försäljningspriset bestäms står värderingsföretaget inför ett svårt besluts-
problem. Problemet består i att värderingsföretaget ska sätta försäljn ingspriset 
på en nivå där de kan få in så mycket kapital de behöver. Det är viktigt att 
emissionen blir fulltecknad annars kan det hända att de blir tvungna att ställa in 
den. Värderingsföretaget måste hitta ett pris som överensstämmer med efter-
frågan. Dock föreligger det svårigheter att h itta det optimala försäljn ingspriset. 
Därför tenderar värderingsföretaget att sätta priset på en nivå där efterfrågan är 
större än utbudet,. Ddetta för att uppnå full teckning. Om priset sätts för lågt, 
vilket leder till överteckning, går företaget miste om kapital de hade kunnat få 
in om priset satts högre. Om försäljn ingspriset sätts för högt och emissionen 
in te blir av på grund av att den blir undertecknad,. kKan det leda till betydande 
konsekvenser för företaget,. Ttill exempel om de har planerat in investeringar 
för kapitalet de skulle ha fått in. Dock är inte alla som gör en introducering i 
behov av kapital utan gör det av andra anledningar exempelvis 
marknadsförings-syfte85. 

Dessa beslutsproblem är svåra att komma ifrån. Det finns faktorer värderings-
företaget måste ta hänsyn till som de inte har någon kontroll över (makro-
variabler). De faktorer de inte har kontroll över kan vara efterfrågan, kon-

8 4 Christensson, C. Enskilda Securities 
8 5  För fler anledningar se under rubriken motiv till att göra en börsintroduktion 
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junktur, räntenivåer och hur branschen utvecklas etcetera. Till h jälp för värde-
ringsföretaget finns beslutsmodeller. En beslutsmodell kan ta hänsyn till 
sannolikheten för olika utfall. Beroende på vilken efterfrågan som har störst 
sannolikhet sätts priset. Efterfrågan kan bara uppskattas, värderingsföretaget 
kan ta hjälp från tidigare gjorda introduktioner i samma bransch. Detta är dock 
ett ganska riskfyllt sätt, då ett företag är inte är lik t ett annat. 

 

 

Ett exempel: 

Vid sättandet av försäljningspriset A får de in X-antal kronor (överteckning 
som följd) och vid sättandet av försäljningspriset B får de in Z-antal kronor 
(utbud och efterfrågan är lika stor), och vid priset C får de in Q-antal kronor 
(emissionen är undertecknad). Det alternativ som väljs beror på risktagande 
och vilket syfte företagen har med introduktionen. Alternativ C försöker 
värderingsföretagen undvika. Alternativ A väljs när kapitalanskaffningen inte 
är det primära. Alternativ B innebär en större risk i jämförelse med A, men är 
det optimala vid börsintrodruktioner. Det alternativet ger även störst 
kapitalanskaffning. 

Att sätta priset är lite av ett spel men i grund och botten är det värderingsföre-
tagets värdering av företaget som är viktig . Marknaden kommer förhoppnings-
vis fram till ett liknande värde (oftast högre86). Både överteckning och under-
teckning leder till kostnader för värderingsföretaget och emissionsföretaget. 
Därför är sättandet av priset viktigt. 

Denna beslutsprocess87 är inte lätt, då efterfrågan är mycket svår att uppskatta i 
förväg. Mycket kan hända efter att försäljn ingspriset har satts., Det kan 
exempelvis det kan vara vara fall på börsen, (vilket ofta leder till minskad 
efterfrågan). helt enkelt allt som kan påverka efterfrågan för företagets 
emission. 

Slutligen kan man säga att det bara finns två lägen, fullteckning eller under-
teckning. Den senare är något man inte vill vara med om medan den tidigare 
självklart är målet. 

 

 

8 6  Enligt vår undersökning stiger börsintroduktionerna den första dagen i genomsitt med cirka 
15 procent. För djupare redogörelse se kapitlet: Analys  
8 7  Gordon, G. et al. (1990). Quantitative decision making for business, sidorna 76-105 
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ANALYS 
Utifrån våran teoretiska redogörelse har vi format en hypotes kring 
underprissättning av börsintroduktioner.  

Därefter analyserar vi och för en diskussion utifrån teorin och insamlad data. 
Vi börjar med förhållandet mellan överteckning och kursutveckling, för att 
sedan fortsätta analysen kring de olika värderingsföretagen. 

Hypotes 
Vi tror att värderingsföretagen inte tar hänsyn till prissättn ingsmekanismen, det 
vill säga då priset sätts av tillgång och efterfrågan. Dessa värderingsföretag 
prioriterar hellre att sätta ett lägre pris än vad marknadsvärdet på företaget är, 
för att i största möjligaste mån undvika en underteckning. 

Analys av överteckning i förhållande till 
kursutveckling 

I vår undersökning av 138 börsintroducerande företag under åren 1995-1999 
har vi lyckats fått fram graden av teckning i 334 av fallen. I fyrafem av dessa 
334 fall har värdena varit så extrema att de är att betrakta som ”outliers”88. 
Dessa extremvärden är börsintroduktioner som stigit eller sjunkit mycket 
kraftigt. 

På aktiekursens utveckling i förhållande till teckningsgraden, har vi räknat 
fram en regressionslinje. Nedan finns ekvationen för linjen. Vi har återgivit de 
tre olika datainsamlings tillfällen tillsammans med några statistiska mått. 

 

 

 

 

8 8  En markant avvikelse från övrig population. Andersson, G. et al (1994). Regressions- och 
tidsserieanalys 

Formaterat
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y = α  + β  ∗  x  Detta är ett u ttryck för räta lin jens ekvation. I vårt fall gäller 
följande: 
 
y = procentuella utvecklingen på aktien 
α = där lin jen skär Y-axeln, har inget förklaringsvärde i vår modell 
β   = procentuell förändring för varje enhet x 
x = antalet gånger tecknad 
r   = korrelationskoefficienten89 
r2  = determinationskoefficienten 90 
 
 
En översikt av regressionslinjen för de tre mättillfällena finns beskriven i 
diagram (se bilagorna 1, 2  och 3). 
 
y (dag 1) = - 5.68 + 3.334x   r = 0.7540788 r2 = 
0.563507 
y (dag 30) = - 32.68 + 3.394x   r = 0.5447363 r2 = 
0.2896776 
y (dag 180) =   59.364.2 + (- 0.962)x  r = -0.0380592 r2 = 
0.001435 
 

Den värdering värderingsföretaget genomför, grundar sig på vad företaget är 
värt i dagsläget. Detta medför att värderingen är mest tillförlitlig precis vid det 
tillfälle den genomförs. Företagets framtida beslut värdesätts av marknaden 
från och med den första börsdagen. De nya beslut som med tiden blir kända av 
marknaden, kommer att medverka till att företagets marknadsvärde kan 
förändras. Detta gör att ju längre tid från börsintroduktionsdagen man kommer, 
desto mindre har att göra med det pris som värderingsföretaget har satt på 
företaget. 

Sambandet mellan teckningsgraden och den procentuella utvecklingen vid de 
tre tillfällena är starkast vid det första mättillfället., den första börsdagen. 
Vilket r2–värdet för de olika observationerna tydligt understryker. Ju längre tid 
det går från börsintro-duktionsdagen desto större är spridningen eller 
utvecklingen av aktien. Tydligt är att extrema överteckningar i samband med 
teckningstillfället inte leder till lika extrema förändringar den första dagen för 
handel. Inte heller på lång sikt (180 dagar) finns ett samband med stor tillväxt. 

8 9  Korrelationskoefficienten mäter om det finns ett linjärt samband mellan två variabler, det vill 
säga om det är lämpligt att beskriva sambandet mellan variablerna med en rät linje. 
9 0  Determinationskoefficienten anger hur stor del av den totala variationen för den beroende 
variabeln som förklaras av det linjära sambandet med den oberoende variabeln. 
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Vid försäljningen av bolaget på börsen sker detta till ett fast pris eller 
möjligtvis ett avgränsat intervall, om du ska teckna dig för en introduktion 
måste du kunna acceptera det högsta priset i in tervallet. Överteckningen är ett 
mått på hur stor efterfrågan är vid just det priset. Vid ett annat pris gäller nya 
förutsättningar. Priset på aktien kan ställas i relation till v insten (p/e-talet) som 
kan användas vid prissättn ingen av aktien.  

IT- företag 
Av den totala populationen är 41 IT-företag. I bilaga 1 som visar regressions-
lin jen för börsintroduktionerna finns 298 företag, av dessa är nio IT-företag. 
Sju av de totalt elva börsintroduktionerna som ligger ovan regressionslinjen är 
IT-bolag.  

Det kan tyda på att IT-företagen är svårare att värdera än andra företag. För att 
in te riskera underteckning prissätts aktierna lågt91 så att full teckning uppnås. 
Detta är en balansgång vilket kan leda till att ett för lågt pris sätts och då 
uppstår en överteckning i stället. 

 

 

 

 

 

Aktie kursen beror på efterfrågan 
 

 

 

 

 

 

 

Antag att det finns ett utbud på 1000 aktier och värderingsföretaget fastställer 
försäljn ingspriset till 100 kr per aktie. Antag då att det blir överteckning med 

9 1 Detta är en form av försiktighetsprincipen. 
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en gång, det vill säga efterfrågan är dubbelt så stort som utbudet. Enligt reg-
ressionslinjens ekvation har vi kommit fram till att för varje gång en aktie är 
övertecknad ökar företagsvärdet med 3,392. I och med att den är övertecknad en 
gång kan en efterfrågekurva ritas in i d iagrammet93 (se figur 12), vilken 
kommer att skära utbudskurvan vid priset 103 kr. Om börsintroduktionen över-
tecknas en gång är det optimala priset istället 103 kr. På grund av att efter-
frågan är osäker sätter värderingsföretaget teckningspriset lågt för att uppnå 
fullteckning. Eftersom kapitalmarknaden anses som effektiv kan inte värde-
ringsföretaget sätta rätt pris och samtid igt få överteckning. (Gör värderings-
företaget rätt bedömning, betyder det att kapitalmarknaden inte är effektiv på 
grund av asymmetrisk information.) 

I förhållandet mellan kursutvecklingen och överteckningen sker en tillväxt av 
företaget med 3,3 procent för varje gång börsintroduktionen är övertecknad. 
Vilket måste anses som rimligt. Hur stark efterfrågan än är, påverkar den inte 
direkt företags värdet, utan är bara ett u ttryck för vad marknaden värderar 
företaget till v id en speciell tidpunkt. Det säger också att värderingsföretagen 
ligger förhållandevis rätt i sin värdering. Överteckningen är ett mått på 
efterfrågan vid det fastställda priset. Från och med första dagen för handel kan 
marknaden direkt reagera på händelser i företaget och prisjustering kan ske. 
Prisförändringar av aktien kan också förklaras av att det från sista dagen för 
teckning tills in troduktionsdagen sker händelser som påverkar företaget. 

En aspekt som bör beaktas är att det finns ledtid94 mellan anmälningstidens 
utgång och första dagen för handel95. Vilket kan påverka företagets nuvärde 
positiv t eller negativ t. Den information som framkommer under ledtiden kan 
påverka företagets värde. Det kan även ske handel innan den officiella 
tidpunkten för börsintroduktionen. Handeln medför att det kan finnas en 
kursutveckling som påverkar den officiella handeln. 

Sammanfattning av överteckning 
Förhållandet mellan överteckning och den procentuella förändringen har störst 
samband den första dagen96. Överteckningen beror på pris, efterfrågan och 
elasticiteten om man rent prissättn ingstekniskt skall se på saken. Denna 
diskussion bortser från den inverkan som informationsflödet från media har på 
investerarna. För det pris som fastställs finns en viss efterfråga och beroende på 
varje enskild investerares priskänslighet kommer den att påverka när han eller 
hon säljer eller köper aktier. 

En förklaring till varför övertecknade nyintroduceringar inte utvecklas lika 
kraftfullt som man skulle kunna tro., kKan vara att det förekommer luft i 

9 2  Se ovan i tabellen för betavärdet vid y (dag 1) 
9 3  Källa: egen 
9 4  I detta fall är ledtid den tid mellan teckningstidens utgång till första officiella handelsdag. 
9 5  Om försäljningspriset är inom ett intervall kommer det fastställas efter anmälningstidens 
utgång, Priset sätts då med hjälp av efterfrågan.  
9 6  Se r2  under rubriken: Analys av överteckning i förhållande till kursutveckling 
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teckningen., för äÄven om avtal skall fullföljas97 kan inte alla få aktier när 
efter-frågan är för stor. När aktien sedan finns på marknaden kommer 
investerarna att driva upp priset till högre nivåer. De som tecknade sig under 
teckningstiden och inte fick tilldelning, är villiga att köpa aktien till ett högre 
pris. När ett högre pris erbjuds kommer de investerare som placerat sitt kapital 
kortsiktigt att sälja för att realisera sin vinst, därmed kommer utbudet av aktier 
att öka och prisstegringen att minska. 

Kursutveckling den första 
dagenÖvertecknade aktierningsgrad 

I jämförelse med de observationer där vi har lyckats samla in övertecknings-
graden och där vi inte lyckats, är proportionen IT-företag i stortsett den samma 
som för dentycks det finnas en slumpmässighet. Detta ”urval” skiljer sig inte 
från den totala undersökningspopulationen.. BORDE INTE VI SÄGA ATT 
DET ÄR UNGEFÄR LIKA STOR IT-FÖRETAG OCH DÄRFÖR ANSER VI 
ATT DET RÅDER EN SLUMPMÄSSIGHET OCH INTE SKILJER SIG 
FRÅN TOTALA POPULATIONEN 

När priset skall sättas på företaget (teckningskursen) är det satt med 
utgångspunkt av vad företaget är värt i dagsläget. I de fall där efterfrågan är 
flera gånger större än den utbjudna kvantiteten, kommer det att leda till att 
överteckning sker av aktien. Detta i sin tur leder till att när väl aktien är 
marknadsnoterad kommer priset att justeras till ett jämviktspris i förhållande 
till u tbud och efterfrågan. Av de observationer där vi har uppgifter om 
överteckningen har vi en procentuell tillväxt på cirka 17 procent den första 
dagen för handel, detta skiljer sig från det totala genomsnittet, v ilket ligger på 
cirka 15 procent. I jämförelse med De Ridders undersökning98 där den 
genomsnittliga avkastningen är cirka 40 procent, efter justering för marknadens 
rörelser. De Ridders undersökning omfattade 55 börsintroduktioner för 
åren1983-1985 på den svenska marknaden. 

En genomsnittlig tillväxt på cirka 17 procent den första dagen, är vid en första 
anblick en avkastning som är ofantlig t stor i jämförelse med exempelvis ett 
bankkonto. Är 17 procent stort eller litet i förhållande till att det finns en 
efterfråga som i många fall är flera hundra procent större? Det borde finnas 

9 7  Den kommande texten är hämtad från en anmälningssedel för teckning av aktier i ett företag: 
”Anmälan är bindande. Endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas. VP-konto 
eller depå hos bank eller annat värdepappersinstitut måste vara öppnat vid inlämnandet av 
anmälningssedeln. Inga ändringar eller tillägg får göras på anmälningssedelns förtryckta text. 
Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. 
Värderingsföretag Y befullmäktigas att för tecknarens räkning fullfölja teckning av tilldelade 
aktier i företaget X samt att vidta de åtgärder som Värderingsföretag Y bedömer nödvändiga 
för att tecknade och tilldelade aktier skall överföras till tecknaren på nedan angivet VP-konto 
eller depåkonto. Uppgift om adress för avräkningsnota hämtas via ADB-medium från VPC.” 
9 8  Hansson, B. & Ljungqvist A. P. (19/1993) Mispricing of initial public offerings – evidence 
from Germany 
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utrymme till ännu större kursstegringar vid högt efterfrågade nyintroduktioner. 
Detta kan till v iss del förklaras genom så kallad luft i teckningen., dDock är det 
ett avtal som skrivs på,. Detta vilket medför att det inte kan finnas någon luft i 
teckningen, eftersom avtal skall hållas99., men aAlla kan ju inte trots allt få 
aktier tilldelade när det finns en för stor efterfråga. I och med att investeraren 
vet att det är förenat med osäkerhet om han eller hon kommer att få någon 
tilldelning av aktier, kan det hela ses som ett lotteri. Utgången av detta lotteri är 
som bekant förenat med en genomsnittlig tillväxt på 17 procent. Vetskapen om 
att alla inte kan få tilldelning av aktier vid en stor efterfråga, kan göra att folk 
tecknar sig för säkerhets skull. 

Det finns investerare som utnyttjar möjligheten till kursstegring vid 
börsintroduktioner. Om dessa tror, hör eller via media får reda på att 
överteckning kommer att ske i nyintroduktionen kommer de att teckna sig för 
aktier i företaget. När väl introduktionen är genomförd och aktierna handlas på 
börsen, säljer de efter några dagar för att realisera vinsten.100 

Överteckning medför inte någon kostnad i jämförelse med underteckning. När 
börsintroduktionen inte fulltecknas får detta konsekvenser,101 både för 
börsintroduktionsföretaget och det värderande företaget. För att få full teckning 
eftersträvas överteckning, genom underprissättn ing. Om ett högre pris fastsällts 
än marknaden är villig att betala, går det introducerande företaget miste om 
kapital. Detta gäller om efterfrågan är vertikal det vill säga när efterfråge-
elasticiteten är noll. I det fallet kommer efterfrågan ej att förändras, det spelar 
ingen roll vilket pris som sätts på aktien. I verkligheten råder det priskäns-
lighet. Det är inte alls säkert att ett högre pris kommer att innebära en större 
mängd kapital. Beroende på lutningen av efterfrågekurvan, vid en flackare 
kurva kommer mängden kapital att minska mer, i jämförelse med en kurva med 
brantare lutning, om priset höjs. Det beror på att den flackare kurvan är mer 
känslig  för prisförändringar (elastisk). 

Är 17 procent en bra eller dålig avkastning under första dagen för handel? I en 
artikel och undersökningen av Affärsvärlden102 jämförs börsintroduktioner i 
förhållande till hur generalindex har gått. Har introduktionen givit en bättre 
avkastning än generalindex har det setts som en lyckad introduktion, och har 
det givit en lägre avkastning har det setts som en misslyckad. Den under-
sökningen har ett fast slut datum103 och ser ända tillbaka till 
in troduktionsdagen för aktien. Vi har å andra sidan analyserat den första 
dagens kursutveckling för aktien med hänsyn till AFGX som vi subtraherat 

9 9  Lat. Pacta sunt servanda 
1 0 0 Muntlig källa: Topsy Strand, T. Konsult epo.com 
1 0 1  Se mer om detta under rubriken: Vad händer om börsintroduktionen inte blir fulltecknad? 
Vad görs för att undvika underteckning? 
1 0 2  Affärsvärlden, Datum: (1998-08-26). Nyintroduktioner: Vild chansning, Nyintroduktioner 
är inget enkelt sätt att tjäna pengar på. Hälften går sämre än index. 
1 0 3  Avkastningen på aktien har beräknats från teckningskurs fram till 30 juni 1998. Aktiens 
effektiva avkastning (inklusive utdelningar) har jämförts med Generalindex (inklusive 
utdelningar) för samma period. Skillnaden i avkastning mellan aktien och index utgör den 
under- respektive överavkastning som har använts i analysen. 
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från kursutvecklingen för de enskilda aktierna. Dessa har sedan utgjort grunden 
för det genomsnitt som vi har räknat fram. 

Anledningen till att v i har fått ett avkastning på 17 procent kan bero på att: eEn 
aktie inte kan sjunka med mer än hundra procent, men å andra sidan kan en 
aktie stiga med flera hundra procent. När ett medelvärde beräknas och både 
negativa och positiva tal adderas, medför detta att de negativa respektive 
positiva talen kvittas gentemot varandra. Sedan divideras summan med antalet 
börsintroduktioner., Dettanågot som medför att även om några 
börsintroduktioner har stigit kraftigt och några andra har fallit mycket 
resulterar det i att den genomsnittet blir relativ t låg. 

I och med att vi har skalat av generalindex kan en aktie ha en negativ tillväxt 
på över hundra procent,. Oom generalindex går bättre än vad aktien gör och 
särskilt om aktien dessutom sjunker i värde104. 

Själva sambandet mellan antalet gånger överteckning och den procentuella 
utvecklingen, ger en kursstegring på 3,3 procent vid fördubblad efterfrågan. 
Den genomsnittliga överteckningen är cirka 7 gånger och har en standardav-
vikelse på 6,3 och en median på 5. Till detta ska det sägas att det finns två 
stycken observationer av överteckningar på 24 och 28, som höjer både medel-
värdet samt standardavvikelsen105. En aktie som är övertecknad sju gånger 
kommer att öka i pris med 23,1106 procent, i förhållande till teckningskursen. 
Det betyder att efterfrågekurvan har en flack lutning107. 

Är det någon investerare som vill köpa till ett pris som är under marknadspriset 
finns det ingen som vill sälja, och tvärtom ingen vill köpa till ett överpris som 
de säljande investerarna gärna vill sälja till. Detta leder till att efterfrågan är i 
det närmaste perfekt elastisk, alltså förekommer det ingen aktiehandel till något 
pris som inte båda (köpare och säljare) parter tror på. 

Analys av värderingsföretagen 
Tabellen nedan beskriver hur stor förändringen har varit i genomsnitt mellan 
teckningskursen och slutkursen första dagen för respektive värderingsföretag. 
För dag 30 respektive dag 180 se bilagorna 4 och 5. 

 

 Rankinglista värderingsföretag   
 Värderingsföretag  Antal Genomsnittlig 

1 0 4  Om genralindex stiger med 75 % och aktien sjunker med 30 % är skillnaden 105%105 % 
     Om genralindex stiger med 110 % och aktien stiger med 5 % är skillnaden 105 % 
1 0 5  Beräkningar utan ”outliers” ger ett medelvärde på 5,2 och en standardavvikelse på 3,6 
1 0 6  Beräkningar utan ”outliers” ger ett resultat för den genomsnittliga procentuella 
prisstegringen på aktien med 17,2 procent. 
1 0 7  Se figur 121 
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nyintroduktioner förändring dag 1 
1 Merita  2 0.52% 
2 Spectra  2 -0.58% 
3 Nordiska  3 0.72% 
4 Aros  3 -0.84% 
5 Feelgood108  1 4.06% 
6 FSB  7 5.86% 
7 Den Norske bank  3 6.23% 
8 Goldman Sachs  1 6.89% 
9 IM Vent  15 8.04% 
10 Övriga  5 9.14% 
11 Bergs  1 9.31% 
12 Flera  11 10.85% 
13 Fischer  8 -11.39% 
14 Stockton  3 11.46% 
15 Enskilda Securities  14 12.60% 
16 Myrberg  1 13.18% 
17 Merchant  1 14.51% 
18 Aragon  4 15.41% 
19 SHB  15 16.70% 
20 Hagströmer & Qviberg  11 18.52% 
21 Alfred  1 -20.76% 
22 Swedbank  1 -31.53% 
23 Carnegie  12 35.68% 
24 Öhman  3 51.47% 
25 Penser  2 51.75% 
26 Matteus  8 60.52% 
   Standardavvikelse: 0.20 
 

Kritik 
Frågan är om det går att analysera på detta sätt på grund av att det är stor 
spridning på utvecklingen och tidpunkterna109 för de olika börsintroduktio-
nerna. Detta medför att en enskild börsintroduktion kan vara kraftigt under-
värderad eller övervärderad, vilket snedvrider genomsnittet för värderings-
företaget.  

Generellt är standardavikelsenstandardavvikelsen stor, vilket medför att v i 
endast har kunnatkunnat studeratstudera de värderingsföretag med ett relativ t 
stort antal börsintroduktioner. Eftersom det är stora variationer skulle det 
behövas ännu fler observationer för att få en heltäckande bild . Vilket i sin tur 
skulle leda till att v i får ett mer statistiskt säkerställt genomsnitt, för att kunna 
ranka värderingsföretagen bättre.  

1 0 8  Börsintroduktionen har genomförts av företaget självt. 
1 0 9  Se under rubriken: Timing vid börsintroduktion 

Figur 
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Vi har studerat olika värderingsföretags hemsidor och har konstaterat att de 
flesta värderingsföretag är breda i sitt kunnande och kan handha börsintro-
duktioner för företag i olika branscher. De två bolagen som har högst andel IT-
in troduktioner i vår undersökning är Carnegie och Hagströmer & Qviberg. 

Företag Antal IT-
introduktioner 

Totalt antal 
introduktioner 

Carnegie 6 12 
Hagströmer  & Qviberg 9 11 
Enskilda Securities 5 14 
Handelsbanken 4 15 
Matteus 3 8 
IM Venture Finans  1 15 
FSB 1 7 
 

IT-bolagen har en genomsnittligt högre avkastning första dagen än de tra-
ditionella företagen. De har en utveckling på cirka 20 procent första dagen, 
vilket kan jämföras med de traditionella företagen på cirka 11 procent. Detta är 
något som bör beaktas när värderingsföretagen jämförs. De som börsintro-
ducerat fler IT-företag borde ha en kraftigare genomsnittlig utveckling på sina 
in troduktioner än övriga värderingsföretag. För det första är det svårare att 
värdera företag med stor andel intellek tuellt kapital, samt om företaget inte 
visat någon vinst leder det till större osäkerhet., Det inverkar på prissättn ingen. 
För att försäkra sig mot denna osäkerhet sätts försäljn ingspriset lågt. och Ff. 
För det andra är IT-aktier populära110 bland investerare, vilket gör att kurserna 
pressas upp.  

1 1 0  " Trots alla nyintroduktioner som kom under fjolåret verkar vare sig institutioner eller 
allmänhet få nog av internetbolag. Visserligen är många av dem fortfarande mer 
framtidsdrömmar än konstaterade affärer, men det spelar ingen roll. Så länge marknaden tycker 
att det här är verkligt heta papper så kommer de också bete sig därefter - plus lämna ett 
utrymme för nytillkommande bolag." Källa: Privata affärer, (2000-02-01). Fortsatt skjuts uppåt 
för IT-aktierna, Ericson Bengt 

Figur 
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Timing vid börsintroduktion 

Utveckling av Affärvärldens generalindex (AFGX) 
under perioden 19950102-19991012
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Digrammet visar utvecklingen av affärsvärldens generalindex (AFGX) under 
perioden 1995-01-02 till och med 1999-10-12. Det vill säga under den perioden 
vi har undersökt börsintroduktioner. Vi har visserligen skalat bort den 
genomsnittliga förändringen när vi har analyserat vårvåra datadatavåra 
börsintroduktioner. Det kan vara bra att reflektera över om tidpunkten för en 
börsintroduktion. Tidpunkten kan påverka utvecklingen av det 
börsintroducerade företagets aktie. Eftersom börsen påverkas relativt mycket 
av psykologiska faktorer. Lotta Engzell-Larsson skriver nämligen "Det är 
psyko-logiska faktorer, och inte verkliga händelser i företagen, som styr 
utvecklingen just nu"111. Detta resulterar i att många investerare gör precis 
likadant som andra. Det kan medföra att det börsintroducerade företaget under 
en samlad uppgång på börsen kan stiga mer i värde än om det skulle vara en 
allmän nedgång. Detta kan vara en orsak som gör det ännu svårare att värdera 
ett företag rätt. Om börsen stiger medför detta en uppåtgående spiral av aktie-
kurserna112 och om alla investerare har stora förväntningar medför det i sin tur 
att börsföretag värderas väsentlig t högre. I motsats till om tendenserna skulle 
vara att alla tror att det kommer komma en nedgång eller om den är pågående.  

Börsintroduktioner handlar delvis om företagsvärdering men mer om pris-
sättning av aktier. Prissättn ingsteorin tyder på att det kan finnas olika stor efter-

1 1 1  Dagens Industri (2000-03-08). Handelsstudenter räknar med krasch,. Artikeln bygger på en 
uppsats som Krohwinkel A. & Kanber H. skrivit med titeln Marknadstro och aktievärdering 
1 1 2   Ollevik, N-O. beskriver i artikeln APROPÅ/Kursfallen: Börsen inget för nervsvaga 
"Marknadens reaktioner kan oftast förklaras i efterhand, men de kan nästan aldrig förutses just 
för att det handlar om psykologi och masshysteri, i upp- som nedgång. Så håll i hatten i dag." 
Svenska Dagbladet, (2000-04-17). 

Figur 154 
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frågan på samma aktie (i samma företag) beroende av tidpunkt. Frågan är om 
priset styrs av efterfrågan, eftersom efterfrågan är okänd vid introduktions-
tillfället. 

Vi kommer nu att analyseraanalysera de olika värderingsföretagen närmare.  

Ordningen för de följande värderingsföretagvärderingsföretagen har inget 
underliggande motiv. De företag som gjort många börsintroduktioner har vi 
studerat närmare. Vi gjorde detta för att undersöka vad som påverkat deras 
placering på rankinglistan. 

På rankinglistan finns värderingsföretag som (se figur 13) benämns ”övriga” 
och ”flera”. ”Övriga” är företag som gjort introduktionen själva, ”flera” är 
företag där en sammanslutning av värderingsföretag har gjort börsintro-
duktionen. För att se vilka börsintroduktioner, se bilaga 9., eller om det är 
andra faktorer som påverkar aktiekurserna.  

Om värderingsföretaget underprissätter börsintroduktionen medför detta att det 
börsintroducerade företaget får mindre kapital än om man hade prissatt efter 
efterfrågan. Detta är ett optimeringsproblem för värderingsföretaget, förutsatt 
man har fullteckning vill det börsintroducerade maximera kapital-
anskaffningen. Genom att sätta så högt pris som möjlig , men samtid igt uppnå 
fullteckning. Detta är ett problem eftersom man inte vet efterfrågan i förhand, 
när priset skall sättas. Det främsta motivet behöver dock inte alltid vara att 
skaffa kapital113. Det kan vara alltifrån marknadsföring till att öka 
kundlojaliteten (se Motiv för att göra en börsintroduktion). Det som dock är 
viktigast för värderingsföretaget är att börsintroduktionen genomförs väl och 
att de potentiellla investerare blir nöjda och återkommer till dem och vill 
investera i nya börsintroduktioner som värderingsföretaget har genomfört. 

Värderingsföretag 
Merita- Nordbanken har den minsta förändringen i genomsnitt. Om datan 
analyseras mer grundligt kan utläsas att det är stor spridning på förändringen 
för deras olika börsintroduktioner. Detta gäller även Nordiska. Några av börs-
in troduktionerna har sjunkit kraftigt i förhållande till 
teckningsskursenteckningskursen, medan några har ökat kraftigt. Detta medför 
att de börsintroducerade företagen i genomsnitt inte har förändrats mycket, på 
grund av utjämning mellan två extremvärden.. Jämförs detta med Aros 
Securities börsintroduktioner ligger deras mer samlade. Även Enskilda 
Securities och Handelsbanken (SHB) har en relativ t väl samlad utveckling på 
sina börsintroduktioner. 

Ordningen för följande värderingsföretag har inget underliggande motiv. De 
företag som gjort många börsintroduktioner har vi studerat närmare. Vi gjorde 
detta för att undersöka vad som påverkat deras placering på rankinglistan. 

1 1 3  Muntlig källa. Lauritzon, O. Vd, epo.com 
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På rankinlistan finns värderingsföretag som (se figur 12) benämns övriga och 
flera. Övriga är företag som gjort introduktionen själva, flera är företag där en 
sammanslutning av värderingsföretag har gjort börsintroduktionen. För att se 
vilka börsintroduktioner se bilaga 9.  

IM Venture Finans 
IM Venture Finans har under den analyserade perioden gjort 15 stycken 
börsintroduktioner. Några har ökat kraftigt, den som steg kraftigast var Texet 
som steg med 51,51 procent första dagen. Medan Glyxorex sjunkit med 25,23 
procent. Om börsintroduktionen som steg kraftigast tas bort, minskas 
skillnaden mellan största och minsta talet, det vill säga 39,3 procent respektive 
-25,23 procent. Nyintroduktionerna IM Venture Finans har gjort kommer inte 
alla från samma bransch. 

Enskilda Securities 
Enskilda Securities har gjort 14 introduktioner varav fem är IT-bolag. Den 
börsintroduktion som ökat kraftigast var MSC- konsult med  ,52,09 procent. 
Av Enskilda Securities introduktioner har 13 ökat i värde första dagen, medan 
en börsintroduktion sjönk. Den introduktionen var BT Industries, den hade en 
negativ  kursutveckling med 6,58 procent. 

Handelsbanken 
Handelsbanken har gjort 15 introduktioner under den analyserade perioden. 
Spridningen är relativ t stor. Introduktionen som steg kraftigast var ett IT-bolag, 
Connecta AB som steg med 105,01 procent första dagen, vilket påverkar 
Handelsbankens medelvärde. Den introduktionen som hade den sämsta 
utvecklingen var Segerström & Svensson, kursen sjönk med 4,14 procent.  

Carnegie 
Av de 12 börsintroduktioner Carnegie gjort, har alla introduktioner utom en 
stigit första dagen i förhållande till teckningskursen, de har stigit i genomsnitt 
med 35,68 procent. Den börsintroduktion som steg kraftigast ökade med 93,17 
procent och den som sjönk, minskade med 2,54 procent. 50 procent av 
Carnegies introduktioner är IT- företag. 

Hagströmer & Qviberg 
Hagströmer & Qviberg har gjort 11 introduktioner under denna period. De har 
haft en genomsnittlig förändring mellan teckningskursen och slutkursen på 
18,52 procent. Den kraftigaste ökningen var på 51,68 procent, medan den 
in troduktion som föll mest i värde sjönk med 7,39 procent. Hagströmer & 
Qviberg har i sin börsintroduktionsportfölj övervägande IT-företag, nämligen 
nio av elva börsintroduktioner. 
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Analys av Matteus och Föreningssparbanken 
Vi kommer här nedan djupare analysera Matteus och Föreningssparbanken. 
Det har vi gjort för att tydligare visa vad som kan vara anledningen till a tt 
värderingsföretagen skiljer sig åt i rankingen. Matteus ligger långt ner i för-
hållande till Föreningssparbanken som ligger relativt högt på rankinglistan.  

Matteus 
Matteus samlade börsintroduktioner har stor genomsnittlig kursutveckling 
(60,52 procent) i jämförelse med andra värderingsföretag. Detta beror till stor 
del på att de ansvarade för introduktionen av Daydream. Företaget steg första 
dagen med 334,63 procent. Detta gör att den genomsnittliga förändringen 
snedvrids kraftigt på grund av Daydream.  

Om den introduktion tas bort ger det ett genomsnitt på 21,37 procent, vilket är 
avsevärt lägre än det tidigare medelvärdet. Skillnaden mellan högsta (60,89 
procent) respektive lägsta (-0,84 procent) förändring har minskat i förhållande 
till tid igare jämförelse. Det är en börsintroduktion som utvecklats negativ t den 
första dagen. Flera av Matteus börsintroduktioner har haft en kraftig kursut-
veckling, detta ger ett högre medelvärde än dess konkurrenter. Av Matteus åtta 
börsintroduktioner är tre114 IT-företag. 

Börsintroduktioner Matteus Förändring  
Daydream 334.63% 
Resco 60.89% 
Fingerprint Cards 33.12% 
Icon Medialab International AB 27.70% 
Traction 10.65% 
ReCulture 9.00% 
AddVise 8.99% 
Autodiagnos -0.84% 
 

Föreningssparbanken 
Föreningssparbanken ligger relativ t bra till på rankinglistan. Av deras sju 
genomförda börsintroduktioner är endast ett IT-företag115. Den börsintroduk-
tion som stigit kraftigast steg med 21,4 procent. Föreningssparbanken har en 
genomsnittlig avkastning första dagen på 5,86 procent. Två börsintroduktioner 
har fallit i förhållande till teckningskursen, ena föll med 10,42 och den andra 

1 1 4  Dessa tre IT-företag är: Daydream, Resco samt Icon Medialab International AB 
1 1 5  Detta bolag är: Alfaskop AB 

Figur 15 
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med 0,51 procent. Vilket beror på att den genomsnittliga förändringen har 
kvittats i högre grad än Matteus introduktioner. Detta beror på att Förenings-
esparbanken har haft fler börsintroduktioner med negativ utveckling första 
dagen. 

Börsintroduktioner FSB Förändring  
Alfaskop AB 21.40% 
Svedbergs i Dalstorp AB 18.45% 
Johnson Pump International AB 5.02% 
Malmbergs Elektriska AB 4.94% 
NIBE Industrier AB 2.13% 
Kungsleden AB -0.51% 
Broström Van Ommeren Shipping AB -10.42% 
 

Kursförändring i förhållande till de tre mättillfällena 
De tre olika tabellerna (se figur 132 samt bilagorna 4 och 5) visar förändring i 
förhållandet mellan teckningskurs och de tre tillfällena: slutkursen efter första 
dagen, 30 dagar samt 180 dagar. Standardavvikelsen för kursförändringen ökar 
med tiden.  

Standardavikelsen på medelvärdet för alla värderingsföretag ökar, beroende på 
hur lång tid det har gått sedan värderingen av företaget och teckningsskursen 
sattes på aktien. Detta verkar logiskt eftersom värderingsföretagen gör en 
värdering och prissättn ing av företaget vid en viss tidpunkt. Efter tidpunkten 
kommer alltfler faktorer påverka företaget och dess värde, till exempel makro- 
och mikrovariabler. Det kan även finnas psykologiska aspekter som kan 
påverka aktier och dess kursstegring eller fall. 

I studier av de sex värderingsföretagen som har haft minst förändring vid mät-
tillfällena. Kan det konstateras att Föreningssparbanken är det enda värderings-
företaget som finns med bland de sex högst rankade på samtliga listor. De 
flesta värderingsföretag som ligger nära teckningskursen i början ligger, 
sämreligger längre ifrån senare i tiden och tvärtom.(Se bilagorna 6, 7 och 8) 

NämnvärtKritik på datan 
Vår analys och undersökning av de svenska börsintroduktionerna är genomförd 
på de företag som faktiskt har lyckats med sin börsintroduktion, vilket medför 
att vårt analysunderlag inte är riktigt tillfredsställande. Utvecklingen på börsen 
för ett företag kan vara av en sådan karaktär, att den i det närmaste är att 
betrakta som ett misslyckande (kursen sjunker). Vi har inga uppgifter om 
antalet börsintroduktioner som ej genomförts däremot ett antal exempel på 
företag som inte börsintroducerats: Reklamföretaget NXT, Snabbmatskedjan 
Mean ing Green, IT-företaget Cascade Computing och Speltillverkaren Massive 
Entertainment. 

Figur 16 
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SLUTSATSER 

Diskussion och reflektionkring analys 
Här nedan kommer vi att redogöra för resultatet av vår undersökning. Först 
diskuterar vi kursutvecklingen för de olika börsintroduktionerna,. Fför att 
slutligen gå in på varför vissa värderingsföretag hamnar högre respektive 
lägre på vår rankinglista . 

I förhållandet mellan kursutvecklingen och överteckningen har vi i under-
sökningen kommit fram till att det sker en kursutveckling hos ett företaget med 
i genomsnitt 3 ,3 procent, för varje gång börsintroduktionen är övertecknad. Om 
värdet hos aktien inte stiger med mer än 3,3 procent för varje gång den är 
övertecknad säger det att värderingsföretaget ändå har lyckats i sin värdering, 
även om företaget övertecknats många gånger. 

Den första dagen har de övertecknade företagen (vi vet teckningsgraden för) i 
genomsnitt en kursutveckling på 17 procent. Det är en ökning som är högre än 
för den totala populationen på 138 företag där genomsnittet är 15 procent. Det 
är dock inte högre än genomsnittet för IT-företagen som har en kursutveckling 
på drygt 19 procent. Om vi haft möjlighet att studera alla 138 
börsintroduktioners teckningsgrad, skulle vi med större säkerhet kunnat 
konstatera utvecklingen.  

En genomsnittlig kursutveckling netto på 15116 procent, justerat för 
aAffärsvvärldens generalindex, anser vi vara en god avkastning på satsat 
kapital. Dock är aktiesparande förenat med risk, vilket också måste vägas in i 
investeringsbedömningen. 

Det är 102 av de totalt 138 börsintroduktionerna som har stigit efter första 
dagen, efter justering för AFGX. Detta tyder på att det sker underprissättning 
på börsintroduktioner,. eEftersom om det inte hade funnits någon underpris-
sättning hade hälften av börsintroduktionerna ökat och, medan den andra 
hälften hade fallit., dDet vill säga ”random walk”. Om vi inte justeratt för 
Affärsvärldens generalindex hade resultaten bliv it annorlunda. Då hade 

1 1 6  RFör den intresserade läsaren kan sägas att räknat på 250 börsdagar med en daglig 
avkastning på 15 procent ger det en årslig ränta på  
1 494 376 703 063 220 procent  
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företagen haft följande: utveckling 25 sjönk, 14 oförändrade och medan 99 
steg. 

Standardavvikelsen för den genomsnittliga avkastningen för respektive 
värderingsföretag ökar med tiden. Det tycker vi verkar vara logiskt, eftersom 
värderingsföretaget gör en värdering av företaget vid tidpunkten för 
börsintroduktionen och inte sex månader i framtiden.  

Det finns förklaringar varför vissa värderingsföretag kommer längre ner på 
rankninglistan än andra. Det beror på att vissa värderingsföretag får någon eller 
några börsintroduktioner som har kraftig avkastning till exempel Daydream, 
vilket medför en snedvridning av genomsnittet. Den kraftiga avvikelsen är 
egentligen ett mått på en felbedömning av efterfrågan och felvärdering av 
företaget. En del värderingsföretag kommer högt upp på rankninglistan 
beroende på att de har ungefär lika många börsintroduktioner som stiger 
respektive faller.  

Slumpmässsiga förklaringar kan finnas till varför en börsintroduktion stiger 
kraftigt eller faller, till exempel tidpunkten för börsintroduktionen.  

Hypotesanknytning 
Tillväxten på 15 procent för de börsintroducerade företagen tyder på fel pris-
sättning. Om värderingsföretaget prissätter börsintroduktionen till vad de tror 
att marknaden är beredd att betala, ökar risken för underteckning. För om 
värderingsföretaget har gjort en felaktig bedömning (för hög) kommer intro-
duktionen inte att b li fulltecknad, vilket medför komplikationer117. 
Underprissättn ing används som en slags försäkring för att säkerställa börsintro-
duktionens genomförande.  

Vi har inte använt hypotesen fullt u t, eftersom vi inte studerat de introduktioner 
som ej blivit genomförda.  

Förslag på fortsatt forskning utifrån vår uppsats 
Vårt förslag är att Nnärmare undersöka sambandet mellan teckningsgraden och 
kursutvecklingen de första fem handelsdagarna. En annan faktor som skulle 
kunna vägas in är antal aktier som omsätts respektive dag. På så sätt visa 
aktiviteten i företaget. 

 

1 1 7  Se rubriken:Vad händer om IPO:n inte blir fulltecknad? 

 64 610 

                                                             



 Högskolan Karlskrona/Ronneby   Källförteckning  
 Institu tionen för Ekonomi och Management   
 Kandidatarbete    
 
 

 

KÄÄLLFÖR--
TECKNING 

Källor 
Amcoff, E. Tvärstopp för börsintroduktioner, Dagens Industri (1999-04-01) 

Amcoff, E. Årets stjärnor, Affärsvärlden, (1999). 15 september, nr 37, sidan 
56-99 

Andersson, G., Jorner, U. & Ågren, A. (1994). Regressions- och 
tidsserieanalys, Sidan, 27, Studentlitteratur, andra upplagan 

Andersson, S., Beard, T. & Born, J. (1995). Initial Public Offerings: findings 
and theories, Kluwer Academic Publ 

Bark, S. Handelsstudenter räknar med krasch , Dagens Industri (2000-03-08). 

Berglund, T. (1995). The underpricing of initia l public offerings: A simple 
explanation , working paper 309, SHH 

Brealey, R. & Myers, S. (2000). Principles Of Corporate Finance, sixth 
edition, Irwin /McGraw-Hill 

Copeland, T., Koller, T. & Murrin, J. (1996). Valuation Measuring and 
Managing the Value of Companies, second edition, McKinsey & Company, Inc  

Ellingsen, T. & Rydqvist, K. (1997). The Stock Market as a Screening Device 
and the Decision to  go public  

Engström, A. Rekordmånga vill till börsen , Dagens industri, (2000-05-12) 

Ericson, B. (2000-02-01). Fortsatt skju ts uppåt för IT-aktierna , Privata affärer  

Eriksson, T. & Wiedersheim-Paul, F. (1997). Att utreda forska och rapportera , 
Liber ekonomi  

Formaterat : Engelska  (USA)

 65 610 



 Högskolan Karlskrona/Ronneby   Källförteckning  
 Institu tionen för Ekonomi och Management   
 Kandidatarbete    
 
 

 

Falsk matematik, Kapital april (2000). sidan 42 

Gordon, G., Pressman, I. & Cohen, S. (1990). Quantitative decision making for 
business, th ird edition, Prentice-Hall International Editions  

Handelsstudenter räknar med krasch , Dagens Industri (2000-03-08).  

Hansson, B. & Ljungqvist, A. (1993). Mispricing of initia l public offerings, 
Evidence from Germany, working paper series, bf93/235 

Hertting, J. & Söderberg, P. (1997). Börsintroduktioner på den svenska 
aktiemarknaden, vilka är orsakerna till in troduktionseffekten? 

Hirshleifer, J. & Hirshleifer, D. (1998). Price Therory and Applications, 6:th 
ed. Prentice-Hall International, London  

Holmström, P. (2000). IT- bolag vill till börsen , Kapital februari sidan 26-27 

Hult, M. (1998). Värdering av företag , Liber ekonomi 

Hägg, I. & Wiedersheim-Paul, F. (1994). Modeller som redskap att hantera 
företagsekonomiska problem, Liber- Hermods  

Högholm, K. & Rydqvist, K. (1993). The Decision To Go Public, An 
Emperical Study of Swedish Corporations, Working paper 267,SHH, 
Helsingfors 

Höglund, O. (2000). Svenskförfattningssamling , ABL 1975:1375, Kap3:1, 
Norstedts juridik 

Höglund, O. (2000). Svenskförfattningssamling , Årsredovisningslagen Kap 2:1, 
Norstedts juridik 

Karlsson, I. (1998). Aktie handboken lär dig spara i aktier, Aktiespararnas 
bokförlag  

Keloharju, M. (1992).Three essays on initia l public offerings, The Helsinki 
School of economics and business administration, Acta academiae 
oeconomicae helsingiensis  

Körner, S. & Wahlgren, L. (1996). Praktisk statistik, Studentlitteratur 

Ollevik, N-O. APROPÅ/Kursfallen , Svenska Dagbladet, (2000-04-17) 

Parkin, M., Powell, M. & Matthews, K. (1997). Economics, Addison-Wesley, 
th ird edition, Harlow  

Pyyluoma, J. & Löfgren, P. (1997). Värdering av IT-bolag särskilt vid 
börsintroduktion 

Formaterat

Formaterat : Engelska  (USA)

Formaterat : Engelska  (USA)

 66 610 



 Högskolan Karlskrona/Ronneby   Källförteckning  
 Institu tionen för Ekonomi och Management   
 Kandidatarbete    
 
 

 

Rekordmånga vill till börsen , Dagens industri, (2000-05-12) 

Ross, S., Westerfield , R. & Jordan, B. (1999). Essentials of Corporate Finance, 
second edition, Irwin /McGraw-Hill 

Ross, S., Westerfield , R. & Jordan, B. (1996). Essentials of Corporate Finance, 
Irwin  

Sharpe, W., Alexander, G. & Bailey, J. (1999). Investments, sixth edition, 
International edition, Prentice-Hall Intenational, Inc.  

Svajig, A. (2000-04-11). Nasdaqbörs avskräcker - nyintroduktioner skjuts upp, 
Svenska Dagbladet ekonomi 

Tvärstopp för börsintroduktioner, (99-04-01). Dagens Industri, Börs & Finans 

Wallström, M. (1999-02-01). När hjärnan blir viktigare än handen , Computer 
Sweden 

Källor på Internet 
http://www.ad.se 
http://www.afv.se 
http://www.aktietorget.se 
http://www.banco.se 
http://www.banco.se/fetch.asp?tpl=InfoIdeellafonder 
http://www.carnegie.se 
http://www.carnegie.se/public/default.asp?page=stock 
http://www.cybercom.se 
http://www.derank.n.se 
http://www.di.se 
http://www.directipo.com 
http://www.epo.com 
 http://www.eposcapital.se/new/news/focus/item.asp?id=1293 
http://www.ericsson.se 
http://www.fi.se 
http://www.im-marknaden.se 
http://www.ipo.com 
http://fwasa.newmedia.se/p laceringsradgivning/ordlista/ 
http://www.matteus.se 
http://www.ohman.se 
http://www.omgroup.com 
http://www.openipo.com 
http://www.svt.se/tex ttv 
http://www.temo.se 
http://www.witcaptial.com 
 
 

 67 610 

http://www.ad.se/
http://www.afv.se/
http://aktietorget.se/
http://www.banco.se/
http://www.banco.se/fetch.asp?tpl=InfoIdeellafonder
http://www.carnegie.se/
http://www.carnegie.se/public/default.asp?page=stock
http://www.cybercom.se/
http://www.derank.n.se/
http://www.di.se/
http://www.directipo.com/
http://www.epo.com/
http://www.eposcapital.se/new/news/focus/item.asp?id=1293
http://www.ericsson.se/
http://www.fi.se/
http://im-marknaden.se/
http://www.ipo.com/
http://lfwasa.newmedia.se/placeringsradgivning/ordlista/
http://www.matteus.se/
http://www.ohman.se/
http://www.omgroup.com/
http://www.openipo.com/
http://www.svt.se/texttv
http://www.temo.se/
http://www.witcaptial.com/


 Högskolan Karlskrona/Ronneby   Källförteckning  
 Institu tionen för Ekonomi och Management   
 Kandidatarbete    
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Muntliga källor 
Christensson, C. Enskilda Securities 

Lauritzon, Ola. Vd epo.com 

Topsy Strand, T. Konsult, epo.com 

 

 

 

 

 

 

 

Formaterat : Engelska  (USA)

 68 610 



           
 Högskolan Karlskrona/Ronneby   Källförteckning  
 Institutionen för Ekonomi och Mangement   
 Kandidatarbete    
 
 

 
 

Utveckling (dag 1) i förhållande till teckning

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Antal gånger tecknad

         Bilaga 1 63 



           
 Högskolan Karlskrona/Ronneby   Källförteckning  
 Institutionen för Ekonomi och Mangement   
 Kandidatarbete    
 
 

 
 
 

Utveckling (dag 30) i förhållande till teckning

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Antal gånger tecknad

         Bilaga 2 63 



           
 Högskolan Karlskrona/Ronneby   Källförteckning  
 Institutionen för Ekonomi och Mangement   
 Kandidatarbete    
 
 
 

         Bilaga 2 63 



           
 Högskolan Karlskrona/Ronneby   Källförteckning  
 Institutionen för Ekonomi och Mangement   
 Kandidatarbete    
 
 

 
 

Utveckling (dag 180) i förhållande till teckningen

-150%

-100%

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

350%

400%

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Antal gånger tecknad

         Bilaga 3 63 



    Bilaga 4 
   Högskolan Karlskrona/Ronneby  
 Källförteckning  
 Institu tionen för Ekonomi och Mangement   
 Kandidatarbete    
 
 

Rankinglista värderingsföretag dag 30 
 

 Värderingsföretag Antal 
nyintroduktioner 

Genomsnittlig  förändring      
dag 30 

1 Feellgood 1 -0.86% 
2 FSB 7 -1.50% 
3 Merchant 1 1.64% 
4 Myrberg 1 2.30% 
5 Stockton 3 2.61% 
6 Aragon 4 3.07% 
7 Aros 3 -6.11% 
8 Merita 2 -9.69% 
9 Övriga 5 -11.22% 

10 IM Venture Finans 15 11.93% 
11 Bergs 1 12.09% 
12 Den Norske bank 3 12.27% 
13 SHB 15 12.88% 
14 Nordiska 3 -16.13% 
15 Öhman 3 17.16% 
16 Flera 11 18.33% 
17 Hagströmer & Qviberg 11 21.70% 
18 Fischer 8 -22.01% 
19 Enskilda Securities 14 28.10% 
20 Carnegie 12 33.75% 
21 Goldman Sachs 1 33.80% 
22 Alfredberg 1 -33.86% 
23 Swedbank 1 -36.79% 
24 Spectra 2 -47.33% 
25 Penser 2 52.34% 
26 Matteus 8 63.35% 

  Standardavvikelse: 0.26 
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Rankinglista värderingsföretag dag 180 
 

 Värderingsföretag Antal  
nyintroduktioner 

Genomsnittlig  förändring  
dag 180 

1 Stockton 3 0.65% 
2 Övriga 5 0.96% 
3 FSB 7 3.45% 
4 IM Venture Finans 15 -3.72% 
5 Matteus 8 5.08% 
6 Bergs 1 -5.64% 
7 Aros 3 8.03% 
8 Merchant 1 -14.63% 
9 Alfred Berg 1 15.75% 

10 Den Norske bank 3 18.46% 
11 Aragon 4 18.64% 
12 Penser 2 19.88% 
13 Myrberg 1 -20.81% 
14 Swedbank 1 23.89% 
15 Goldman Sachs 1 -25.83% 
16 Flera 11 29.20% 
17 Nordiska 3 -34.85% 
18 Fischer 8 38.00% 
19 Feelgood 1 39.37% 
20 SHB 15 40.18% 
21 Merita 2 47.83% 
22 Hagströmer & Qviberg 11 53.62% 
23 Spectra 2 -64.29% 
24 Carnegie 12 96.68% 
25 Enskilda Securities 14 119.76% 
26 Öhman 3 165.19% 

  Standardavvikelse: 0.48 
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Utvecklingen för de fem värderingsföretag med högst initial avkastning.
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Utvecklingen för de fem värderingsföretag "i mitten" avseende initial avkastning.
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Utvecklingen för de fyra värderingsföretag med lägst initial avkastning.
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Övriga värderingsföretag: 
Optosof   970714 (I egen regi) 
Know IT AB   971110 (Okänd) 
Infocast (fd Cetronic)  980205 (Cetronic & Företagsbyggarna) 
Countermine Technologies 980914 (Okänd) 
Åhus glass   981230 (I egen regi) 
 
Flera värderingsföretag: 
Lindex    950407 (SHB. SG War) 
Scandic Hotels AB  961217 (SEB. (Övriga)) 
Ticket Travel Group AB  970425 (Carnegie & Nordbanken) 
Castellum AB   970523 (FSB. Alfred Berg & Carnegie) 
Karlshamns AB  970605 (SHB & FSB) 
PartnerTech AB  970612 (Carnegie & SEB) 
Pandox Hotellfastigheter AB 970623 (Alfred Berg & Nordbanken) 
Wedins Norden AB  970701 (FSB & Alfred Berg) 
Munters AB   971021 (SEB & SHB) 
Digital Illusions  980316 (Aragon & Nordbanken) 
Karo Bio AB   980403 (Aros Securities & SHB) 
 

 

Form at erat : Engelska  (USA )

Form at erat : Tyska (Tyskland)

Form at erat : Tyska (Tyskland)

 63 



    Bilaga 10
 Högskolan Karlskrona/Ronneby   Källförteckning  
 Institu tionen för Ekonomi och Mangement   
 Kandidatarbete    
 
 
 
 
 

Företag Teck Kurs 1 Kurs 
30 

Kurs 
180 

Datum Korp 

Cardo 85 85 81 109 950227 SHB 
Segerström & Svensson 102 100 96.5 128 950330 SHB 
Lindex 98 108.5 100 97 950407 Flera (SHB. SG War) 
The Empire 35 40 36.8 35.5 950410 Merchant 
Frontec 53 68 84 170 950608 Carnegie 
Föreningssparbanken 53.93 37.09 37.69 44.99 950609 Swedbank 
IRO AB 67 73.5 78 66.5 950622 Bergs 
Meda 70 76.5 84 119 950627 Carnegie 
Bt industries 72 67.5 65.74 89.94 951127 SEB 
Scania B 180 183.5 186 180.5 960410 SEB 
Nefab 41 52 49 74 960530 Aragon 
Diligentia 50.1 55.17 55.49 55.49 960930 SEB 
Pricer 75 146 135 243.5 961008 Carnegie 
Resco 39 63 88 74.5 961112 Matteus 
Intentia 55 100 95.5 94 961122 Carnegie 
Biacore International AB 106.5 115.5 147 105 961203 Goldman sachs 
Scandic Hotels AB 95 103.5 124 132 961217 Flera (SEB. (Övriga)) 
Salus Ansvar AB 22 49 31.1 36.5 970102 Öhman 
Ortivus 161.5 182 183 311 970102 Aragon 
ADB-Gruppen Mandator 
AB 

66 108 115.5 91.5 970103 SHB 

Optima Batteries 12 23.48 26.42 25.93 970116 Penser 
Daydream 8.35 36.3 36.75 14.63 970117 Matteus 
Biora AB 57.5 67.5 82 71 970210 Carnegie 
Entra Data AB 195 225 205 196 970214 SEB 
Sigma AB 53 86 75 77.5 970221 Carnegie 
Alfaskop AB 70 85 78 61.5 970224 FSB 
Vosok Nafta 40 55 47 87 970306 Hagströmer & Qviberg 
Novacast 145 47.5 39.25 30.5 970326 Fischer Partners 
PC Express 15.6 12.75 12.75 14.25 970402 Fischer Partners 
Pronyx 23 21.08 21.08 16.96 970414 Hagströmer & Qviberg 
MTV Produktion AB 63 64 77.5 50 970414 SHB 
Ticket Travel Group AB 77 84 93 145 970425 Flera (Carnegie & NB) 
Texet 0.9 1.35 1.6 1.08 970428 IM Venture & Finans AB 
Feelgood 70 73 73 100 970512 Feelgood 
AB Fagerhult 62 62 62 59 970513 Hagströmer & Qviberg 
Obducat 1.25 1.85 1.5 1.6 970520 Fischer Partners 
Castellum AB 51 56 56 71.5 970523 Flera (FSB. Alfred-B & 

Carne.) 
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Semcon AB 31.5 33 30.5 36 970526 SEB 
Arkivator AB 130 141 169 316 970605 SEB 
Karlshamns AB 93 95 92 115 970605 Flera (SHB & FSB) 
PartnerTech AB 53 54 59 52 970612 Flera (Carnegie & SEB) 
NIBE Industrier AB 70 71.5 77 129 970616 FSB 
SRAB Shipping 22.5 25 20 16 970616 Aragon 
Drax holding  12 13 12 6.5 970616 Penser 
Binär Elektronik 57 55 48 75 970617 Fischer Partners 
Protect Datasäkerhet AB 111 131 161 192 970618 Hagströmer & Qviberg 
Johnson Pump 
International AB 

26 27.5 28 34 970619 FSB 

ProfilGruppen AB 50 55 70 76 970619 SHB 
Information Highway AB 80 86.5 78 151 970619 Öhman 
Pandox Hotellfastigheter 
AB 

52 53 54 58 970623 Flera (Alfred-B & NB) 

IFS 38 29.95 27.55 43.52 970630 Alfred Berg 
ORESA Ventures S.A. 72 77.5 82 97 970701 SHB 
Wedins Norden AB 56 56.5 51.5 67.5 970701 Flera (FSB & Alfred berg) 
Traction 67 75 75 90 970703 Matteus 
Es tinvest 41 53 75 45 970707 IM Venture & Finans AB 
IDL Biotech 1 1.4 1.35 0.96 970714 IM Venture & Finans AB 
Optosof 40 34 33 27 970714 Övriga (Optosof) 
Sonesta 1 1.1 1.05 0.97 970915 IM Venture & Finans AB 
Svedbergs i Dalstorp AB 66 78.5 75 85.5 971003 FSB 
Independent Media 
Group 

35 38 33 32 971015 Aragon 

Proact 14.8 22.4 21.6 34.6 971016 Hagströmer & Qviberg 
Munters AB 80 80 79 85.5 971021 Flera (SEB & SHB) 
Svenska Orient Linien 
AB 

16.5 15.5 14 11.9 971029 Nordiska 

Flying Interprise 45 38 24 23.5 971103 IM Venture & Finans AB 
Artimplant Development 
Artdev  

45 57 51 65.5 971105 SHB 

Know IT AB 50 40.5 47.5 92.5 971110 Övriga ( ) 
CTT Systems AB 29 27.03 23.54 62.78 971111 Merita- Nordbanken 
Jaakko Pöyry Group Oyi 94 91.5 76 95 971202 Carnegie 
Arete 70 76 89 135 971209 Den norske bank 
ConNova Group AB 60 64 59.5 101 971209 SEB 
New Wave Group AB 110 113 111 135 971211 SHB 
Gandalf AB 42 45 37 31.9 971218 Nordiska 
Autodiagnos 121 124 102 89 971229 Matteus 
Konftel 1 1.1 1.65 2.65 980202 IM Venture & Finans AB 
Infocast (fd Cetronic) 36 65.18 50 58.93 980205 Övriga (Cetronic & Ftgbyg.) 
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Translink 1 1 0.92 0.78 980209 IM Venture & Finans AB 
Vitec 1 1.15 1.05 0.68 980316 IM Venture & Finans AB 
Digital Illusions 10 13.3 26.5 24.4 980316 Flera (Aragon & 

Nordbanken) 
Daltek 45 60 63 33.5 980323 Stockton Corp Finance 
ReCulture 55 60 55 33 980323 Matteus 
AddVise 42 46 41 25.5 980327 Matteus 
Karo Bio AB 92 134 120 93 980403 Flera (Aros Sec. & SHB) 
Karolin Machine Tool AB 98 100 101 90 980403 SHB 
Nilörngruppen AB 115 125 118 106 980406 SEB 
Intra International 50 50 50 27.5 980420 Spectra Kapitalförvaltning 
Fingerprint Cards 30 40 40 20 980508 Matteus 
ACSC - All Card Service 
Center 

43 52 51 33 980512 Den Norske Bank 

MSC Konsult AB 52 79.5 94 92 980519 SEB 
Santa Monica Europe 60 60 48 16 980525 Spectra Kapitalförvaltning 
NovyRost 20 20 20 7.5 980525 Fischer Partners 
MNW Records 38 40.5 33 33 980528 Nordiska 
Prevas AB 47 73 80 90.5 980529 Carnegie 
LightLab 3 3.2 2.8 4.5 980608 Stockton Corp Finance 
Broström Van Ommeren 
Ship. 

35 32 27.5 12 980617 FSB 

MediRox 57 63.5 67 57 980618 Fischer Partners 
Affärsstrategerna i 
Sverige AB 

66 75.5 69 39.5 980626 SHB 

Citymail Sweden AB 68 71.5 89.5 63 980701 SEB 
Glycorex Transplantation 6 4.5 3.8 3 980706 IM Venture & Finans AB 
MultiSimplex 1 1 0.94 0.6 980713 IM Venture & Finans AB 
InnovationsMäklarna 4 5.1 6 3 980727 IM Venture & Finans AB 
Countermine 
Technologies 

18 15.5 12 6.5 980914 Övriga ( ) 

Strand Interconnect 1 0.88 0.99 0.75 981012 IM Venture & Finans AB 
INAC Instrumenteringar 28 27 27 21 981026 Stockton Corp Finance 
Confidence International 6 4.72 3.7 1.68 981026 Fischer Partners 
Icon Medialab 
International AB 

105 136 154 138 981118 Matteus 

3L Systems 20 23 20.5 19.5 981118 Myrberg & Partner 
Softronic AB 64 87 92.5 93.5 981203 Hagströmer & Qviberg 
Arcam 0.8 0.84 0.7 0.65 981207 IM Venture & Finans AB 
Focal Point 3 3 2.95 3.45 981210 IM Venture & Finans AB 
Åhus glass 30 34 20 34 981230 Övriga (I egen regi) 
Opcon AB 28 29 28 23 981230 Aros Securities 
NOCOM AB 43 42 40.5 42.8 990104 Hagströmer & Qviberg 
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Cartesia 0.8 0.8 0.93 1.6 990107 IM Venture & Finans AB 
SECTRA AB 35 42 37 43.5 990303 Hagströmer & Qviberg 
Telelogic AB 50 63 64 137 990308 Carnegie 
Malmbergs Elektriska 
AB 

41 43 40 42.7 990312 FSB 

Teligent AB 26 26 26.5 85 990412 Carnegie 
HiQ International AB 106 99.5 106 202.5 990412 Aros Securities 
Kungsleden AB 66 66 63 63.5 990414 FSB 
Naturkompaniet AB 46 46 41.5 40 990421 Aros Securities 
Jeeves Information 
Systems AB 

40 40 37.5 24 990421 SHB 

Frango AB 62 67 69 86 990423 SEB 
DV-SWEDEN AB 68 74 69 51.5 990428 Hagströmer & Qviberg 
RKS AB 64 68 67 85.5 990517 Merita- Nordbanken 
Adera AB 160 161 177 725 990610 Hagströmer & Qviberg 
ARETE AB 135 138 134 202 990615 SHB 
ACSC AB 43 38 38 55 990616 Den norske bank 
ReadSoft AB 25 31 57 120 990622 SEB 
Framtidsfabriken AB 125 156 231 1350 990623 SEB 
Poolia AB 75 85 100 180 990623 SEB 
BOSS MEDIA AB 39 48 49 196 990624 Öhman 
NOVOTEK AB 21 26.5 25 45 990630 Carnegie 
Pronyx AB 23 33 33 32.3 990702 Hagströmer & Qviberg 
Svensk Vodka 25 15 16 17.5 990825 Fischer Partners 
Connecta AB 68 140 113 415 990920 SHB 
Clas Ohlson AB 106 128 153 314 991005 SHB 
Proffice AB 84 110.5 109 196.5 991011 Carnegie 
Enlight Interactive AB 105 104 93.5 130 991012 SHB 
 

i Leif Edvinsson lyfter fram bekymret med dagens bokföringssystem som är mer bakåtblickande, och inte 
rättvisande kan visa värdet av den framåtriktade potentialen som investeringar i kunskap och kompetens ger. – 
det tas upp som en utgift, och blir en skuldpost i balansräkningen. Trots att kunskapen är en investering, som på 
sikt ger återbäring. Det ska ju istället ses som en investering som skapar värde på sikt. Wallström, M. (1999-02-
01). När hjärnan blir viktigare än handen, Computer Sweden 
i källa: www.carnegie.se/public/default.asp?page=stock 
ii Exempelvis Skandia har utvecklat en metod (Skandia Navigator) som genom styrtal underlättar att identifiera 
utvecklingen inom en rad områden som har betydelse för affärsutvecklingen. Styrtalen fokuserar på kunder, 
finans, företagets processer, förnyelse och utveckling samt humankapital. Wallström, M. (1999-02-01). När 
hjärnan blir viktigare än handen, Computer Sweden 
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