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Efter flera lärorika veckor med både med- och motgångar har vi nu slutfört vår studie. Under 

studiens gång är det några personer som genomgående stöttat oss under processen. 
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Titel: Nyintroducerade bolag – En studie om risk och värdering vid nyintroduktioner  

 

Handledare:  Mona Andersson 

 

Nyckelord:  Nyintroduktion, Värdering, Riskbedömning, Underprissättning/Underprestation  

 

Frågeställning: Hur bedömer aktörer på finansmarknaden huvudsakligen värdet och risken i bolag 

som skall börsnoteras? 

 

Syfte: Denna studie har för avsikt, att utifrån tre aktörer på finansmarkaden, diskutera 

och analysera hur värdet och risken i ett bolag som skall börsnoteras 

huvudsakligen bedöms. 

    

Metod:   För att kunna få en djup förståelse och besvara frågeställningen har vi använt oss  

av en kvalitativ studie. Vi har intervjuat två aktieanalytiker och en 

placeringsrådgivare. 

 

 

Slutsats: Studien visade att de tre aktörerna bedömer värdet och risken i bolag som ska introduceras på ett 

liknande sätt som i ett redan etablerat bolag. Skillnader finns i att det läggs ett större fokus på att granska 

ägare och ledning samt branschens framtidsutsikter då det är brist på annan information. Vidare är det 

viktigt att ett bolag som ska noteras och är i ett tidigt utvecklingsstadium, har gott om kapital och en låg 

skuldsättning för att kunna etablera sig på marknaden.  
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  discuss and analyze the value and risk of a company that will go public on the  

  stock market.  

Method:  In order to get a deep understanding and answer our issue, we have used a 

             qualitative approach. We interviewed two analysts and an investment adviser. 

Conclusion: The study showed that the three parties assess the value and risk of the company that will be 

introduced in a similar way as an already established company. Some of the differences are a greater focus 
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1 Inledning 

I detta avsnitt är vår ambition att ge läsaren en förklaring till studiens ämnesval. Bakgrunden 

inleds med historia om aktiehandeln i Sverige och varför handeln är viktig för samhället. Vidare 

beskrivs främsta motivet till att placera i aktier. I problematiseringen förs en diskussions kring 

bl.a. riskbedömning och riskhantering av aktier. Diskussionen leder fram till uppsatsens syfte och 

frågeställning. Studier om nyintroducerade bolag på aktiemarknaden är intressanta då 

nyintroduktioner saknar kurshistorik, vilket många ekonomiska modeller utgår ifrån.  

1.1   Bakgrund 

År 1863 grundades Sveriges första fondbörs i Stockholm. När den öppnades hölls 

fondbörsauktioner den första onsdagen varje månad med obligationer, lottbrev och aktier. Mer 

historisk information om börsen finns att hitta på (http://www.riksarkivet.se) . Sedan slutet av 

1990-talet är alla fysiska aktiebrev slopade och ersatta med ett datoriserat kontobaserat system. 

Det nya papperslösa systemet innebär ökad säkerhet, minskad risk för förfalskning och snabbare 

leveranser mellan köpare och säljare.  

Idag finns det aktiebörser i alla länder och börshandeln pågår i princip dygnet runt. Sveriges idag 

dominerande marknadsplats är NasdaQ OMX Stockholm med 99 % av Sveriges totala  

marknadsvärde år 2012 av de aktier som handlas i landet. (Beckman et al., 2014)  

Börsen finns inte bara till för att erbjuda möjligheter att köpa och sälja aktier utan fyller flera 

viktiga funktioner för samhällsekonomin. Börsnoterade företag kan via försäljning av befintliga- 

eller nyemitterade aktier få in nytt kapital för att utveckla idéer, växa och skapa jobb i samhället 

(NasdaqOmxNordic, 2016b).  

Det finns många skäl1 till varför företag väljer att låta sina aktier handlas publikt. När ett bolag 

börsnoteras blir deras aktier tillgängliga för allmänheten och det blir fritt fram för privatpersoner 

att satsa kapital i bolaget. (Grundvall, Melin, & Thorell, 2003) En aktie är en tillgång som 

representerar en andel i ett företag. I ekonomiska sammanhang definierar man en tillgång som en 

ägodel som har ett bytes- eller marknadsvärde. En innehavare av en aktie är alltså delägare i 

                                                           
1 I avsnitt 2.1.1 beskrivs skäl till börsnotering. 
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bolaget, har rösträtt på bolagsstämman och kan när som helst sälja sin aktie. (Vinell & De Ridder, 

1995)  

Ett grundläggande mål för en plac2erare vid köp av en aktie är att köpa den undervärderad3 och 

sälja den övervärderad4 för att på så sätt göra en kursvinst. Den avkastning man kan få av en 

aktieplacering delas upp i två delar: utdelning som är den del av företagets vinst som delas ut till 

aktieägarna samt värdeökning i form av ökning av aktiekursen. En placerare önskar i normalfallet 

ca 4-5 procent totalavkastning från en investering utöver den riskfria räntan5. (Beckman et al., 

2014) Intresset för aktier är stort och kan härledas till att den svenska aktiemarknaden varit 

gynnsam. För placerare som hade aktier under perioden 1985-1995 var avkastningen i genomsnitt 

17 procent per år. (ibid) 

1.2   Problematisering 

Att köpa aktier leder inte alltid till god avkastning, utan kan leda till stora förluster. Alla 

aktieplaceringar innebär en risk. Ifall möjligheten till avkastning skulle vara lika stor på ett 

riskfritt alternativ6  som en placering med risk hade ingen valt att placera i aktier. En investerare 

behöver därför riskera en del eller hela sitt kapital för att få en avkastning som är högre än den 

riskfria räntan. (De Ridder, 2008)  

I vardagsspråket betyder risk, något som kan hända som en individ inte vill ska hända (Randquist, 

2014). Enligt Beckman et al. (2014) definieras begreppet risk inom kapitalmarknaden som 

historisk variationen i en akties avkastning. En aktie med hög variation i avkastningen innebär 

hög risk för en placerare och tvärt om. Dock är, enligt Nyberg et al. (2000), historiska resultat ett 

osäkert mått på aktiernas ”rätta” värde eftersom avkastningen på aktier varit mycket högre än vad 

som kunnat förklaras med hjälp av ekonomiska modeller.  

För att kunna välja aktier att investera i är det viktigt att förstå vad som påverkar aktiekursen. Det 

finns två huvudinriktningar att utgå ifrån när det gäller analys av aktier. Dessa två metoder 

                                                           
2 Vi använder orden placerare och investerare för att beskriva en person som handlar med aktier. 
3 Ett värde som är lägre än det ”verkliga” värdet. 
4 Ett värde som är högre än det ”verkliga” värdet.  
5 Riskfria räntan betraktas som den lägsta avkastningsnivå en investerare kan få vid en investering, utan att ta någon 

risk för att förlora något. 
6 Vanligaste riskfria placeringen är i statsobligationer (Beckman et al., 2014). Mer om riskfria placeringar tas upp i 

avsnitt 2.2. 



3 
 

benämns som fundamental- och teknisk analys. Vid fundamental analys studeras företaget, dess 

bransch, räkenskaper och marknad. Vid teknisk analys analyseras historiska kursrörelser i ett 

försök att förutspå aktiens framtida rörelser. (Bernholm, 2014)  

När ett bolag är en nykomling på börsen eller ska börsintroduceras så finns det dåligt med 

information om bolaget jämfört med ett etablerat bolag på börsen. Bristen på information ökar 

osäkerheten och risken för investerare vilket leder till att ett bolag som ska nyintroduceras 

underprissätts för att kunna locka investerare.  Dessutom tenderar nyintroducerade bolag att 

underprestera på lång sikt. (Thorsell & Isaksson, 2014) Då bolagen generellt presterar sämre än 

vad analytikerna förutspår så är det uppenbarligen ett problem i att värdesätta bolag som ska 

introduceras på börsen (Hoechle & Schmid, 2009). Vidare, om analytiker har svårt att bedöma 

värdet på ett bolag så ökar ovissheten och därför risken. Även i en artikel av Bernholm (2014), 

styrker Aktietorgets grundare, Engellau, svårigheten i att bedöma ett nyintroducerat bolag: 

Du har rätt i att kurser tyvärr ibland går ned efter listning och att medicinen är att få företagarna 

att inse att priset är fel. Detta är en ständig diskussionspunkt inför listningar. En annan metod är 

att försöka övertyga företagarna att först göra en mycket liten emission till en kurs som de tycker 

är löjligt låg för att bolaget sedan ska kunna listas och få en kurs (som kanske närmar sig vad 

företagarna hade väntat sig) och därefter göra en större emission till ’rätt’ kurs (Bernholm 2014, 

s. 1). 

Fenomenet att nyintroducerade bolag ofta underprissätts samt på lång sikt underpresterar har 

enligt Nandini och Guruprasada (2016) länge existerat. Även Ritter och Welch (2002) som under 

en längre tid studerat nyintroduktioner och dess utveckling,  styrker att bolagen underpresterar på 

lång sikt. Det är dock viktigt att poängtera att enligt Degeorge och Derrien (2001) presterar 

nyintroducerade bolag på den franska börsen enligt den bedömning analytikerna beräknar fram, 

d.v.s. att bolagen varken under eller över presterar på lång sikt7 , vilket är överförbart till svensk 

forskning. Slutsatsen i  Degeorge och Derriens forskning är att investerares förväntningar av 

nyintroducerade bolag är korrekta vilket är motsägelsefullt till vad många andra forskare kunnat 

bevisa.  

Det är uppenbart att det är svårt att förutspå framtiden. Många metoder för riskbedömning av en 

aktie utgår ifrån historisk data. Hos ett nyintroducerat bolag finns det dock brist på historisk 

                                                           
7 I studien av Degeorge och Derrien (2001) är lång sikt 36 månader.  
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information. Är det då några specifika faktorer som beaktas vid just nyintroducerade bolag till 

skillnad från bolag som har en kurshistorik?  

Det finns delade meningar gällande ifall nyintroduktioner är en lönsam investering eller inte, 

vilket tidigare framgår i problematiseringen.  

1.3   Syfte och frågeställningar 

Frågeställning:  

 Hur bedömer aktörer på finansmarknaden huvudsakligen värdet och risken i bolag som 

skall börsnoteras? 

 

Denna studie har för avsikt, att utifrån tre aktörer på finansmarkaden, undersöka och beskriva hur 

värdet och risken i ett bolag som skall börsnoteras huvudsakligen bedöms. Studiens utfall kan 

vara av intresse för intressenter inom finansbranschen.  

1.4  Avgränsning 

Vi kommer inte att gå in på djupet i ekonomiska och matematiska formler för beräkning av risk. 

Uppsatsen kommer inte att beröra bedömning av risk eller riskhantering i privata aktieportföljer. 

Vid inhämtning av empiriskt material avgränsar vi oss till aktieanalytiker samt 

placeringsrådgivare.  
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2 Referensram 

Följande avsnitt inleds med att presentera olika marknadsplatser samt motiv till 

börsintroduktion. Varför nyintroducerade bolag underprissätts illustreras och förklaras i ett 

exempel. Vidare behandlar kapitlet begreppet underprestation, risk och vad risk innebär vid 

aktieplaceringar. I avsnittet presenteras även fundamental och teknisk analys och för uppsatsen 

relevanta modeller som används inom den förstnämnda inriktningen.   

2.1 Marknadsplatser 

Det finns flera olika marknadsplatser i Sverige där möjligheten ges att handla med värdepapper. 

Vissa marknadsplatser är mer eller mindre reglerade än andra. (NasdaqOmxNordic, 2016a) Att 

gå in på djupet och förklara samtliga marknadsplatser är inte av relevans för studien. 

Värt att nämna är dock att det finns två typer av marknader för handel med finansiella instrument. 

Reglerade och oreglerade marknader. Skillnaden på dessa två är i stort sett vad för regler 

marknaderna måste följa för att ge investerare rätt information och vilka kontroller som utförs. 

Desto färre regler som finns, desto större ansvar har investeraren själv. Finansinspektionen som 

reglerar marknadsplatserna, har en hemsida för de som är intresserade av mer information 

(http://www.fi.se) 

Det finns krav som måste uppfyllas för att ett bolag ska kunna börsnoteras. Bolaget ska ha 

bedrivit verksamheten i minst tre år. Minst 25 % av aktierna ska finnas i allmän ägo och 

börsvärdet ska uppgå till minst en miljon Euro. Vidare måste bolaget visa att det har en 

intjäningsförmåga, d.v.s. att de kommer gå med vinst. Om bolaget inte går med vinst måste man 

visa att man har resurser för att driva verksamheten i minst ett år. (Wilke, 2015) 

2.1.1 Börsföretag 

År 2015 fanns det mer än femhundra svenska aktiebolag, vars aktier är noterade på 

aktiemarknaden (Wilke, 2015). Det finns olika motiv till varför ett företag vill börsnoteras. Det 

främsta motivet är för att ankaffa kapital. Andra motiv kan vara att bolaget får stor publicitet 

bland allmänheten och blir transparent, d.v.s. allmänheten får mer information om bolaget och 

dess affärshändelser. En börsnoteringen kan även möjliggöra att egna aktier används som 

http://www.fi.se/
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betalning vid företagsförvärv samt ger möjlighet till aktierelaterade incitamentsprogram8. (Ritter 

& Welch, 2002)  En notering innebär även en form av kvalitetsstämpel av bolaget då det ställs 

höga krav att bli börsnoterat. Att vara börsnoterat gör att företaget syns och att personer får upp 

ögonen för dess produkter eller tjänster. (Advokatfirman Lindahl, 2016) De nackdelar som en 

börsintroduktion medför är förutom kostnaden, som inte ska försummas, att det tar tid och är 

krävande för företagsledningen då de måste uppfylla tidigare nämnda krav. Vid en massmedial 

bevakning kan det förekomma felaktiga tolkningar av verksamheten och ryktesspridningen av 

den felaktiga informationen kan leda till att bolaget stagnerar. (Grundvall et al., 2003) 

2.2 Risk 

I ett bolag som börsnoterats blir investerare delägare genom att handla aktier i bolaget på börsen. 

Inför en investering behöver risken identifieras för att placeraren inte ska förlora mer än den risk 

som investeraren är villig att ta. (Wilke, 2015) Risk är något en individ försöker värdera på olika 

sätt. Risk är ett centralt begrepp inom kapitalmarknaden. Enligt De Ridder (2008) definieras risk 

som variationen i placeringens avkastning. När risk bedöms så beaktas bl.a. historisk data. En 

investerare vill försöka skapa en så hög avkastning som möjligt till lägsta möjliga risk. Med risk 

menas även enligt Beckman et al. (2014) variation i en placerings avkastning. Wilke (2015) 

definierar risk som ett mått på aktiers rörlighet. Det är dock viktigt att understryka att placerare 

har olika syn på risk, d.v.s. vilken risknivå som tolereras. Med risktolerans menar man den 

maximala osäkerheten en individ är beredd att anta vid ett investeringsbeslut. (Sultana & 

Pardhasaradhi, 2011)  

En akties rörlighet eller s.k. volatilitet förklaras genom följande exempel. 

Om en aktie kostar 100 kr vid årets början, med en volatilitet på 30 procent, kan aktien förväntas 

ha ett pris mellan 70 kr och 130 kr vid årets slut. En höjd volatilitet innebär att sannolikheten ökar 

för att placeringens värde kommer stiga eller sjunka ”kraftigare”. (Santomero & Babbel, 2001).  

Risken vid en aktieplacering är omöjlig att eliminera eller bortse ifrån. Risken är att värdet på 

aktien kan sjunka eller till och med bli värdelös om ett företag går i konkurs. Även fast ett företag 

är framgångsrikt kan värdet av dess aktier minska, vilket beror på att det finns faktorer utanför 

                                                           
8 Den vanligaste typen av aktierelaterade incitamentsprogram är personaloptioner och teckningsoptioner, d.v.s. 

personalen får en rättighet att teckna aktier till ett förbestämt, ofta förmånligt, pris (Eriksson, 2010). 
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företaget som påverkar aktiekursen. (Wilke, 2015) De olika faktorerna som påverkar värdet av 

aktier samt risken i en placering behandlas senare i uppsatsen.  

Det råder ingen brist på information inom det finansiella området. Det svåra är enligt Nyberg et 

al. (2000) hur risk och avkastning bäst ska beräknas. Data som samlas in ger aldrig någon garanti 

eller exakt beräkning på en förväntad avkastning, av den anledning att det inte är möjligt att 

förutspå omvärldsfaktorer som påverkar en aktiekurs förändring. (Nyberg et al., 2000) riskfria 

räntan9.  

Det finns placeringar som garanterar ett visst belopp eller en viss procent i avkastning och därför 

saknas variation10 i placeringens avkastning, dessa kallas riskfria placeringar. Sådana placeringar 

ger en låg avkastning och skulle kunna vara ett traditionellt banksparande eller en 

statsobligation11. (Beckman et al., 2014) Även Nyberg et al. (2000) påstår att den kändaste typen 

av riskfri investering är statsobligationer och dessa ska erbjuda en avkastning som åtminstone 

motsvarar den riskfria räntan. Skillnaden mellan en riskfri avkastning och en avkastning på 

riskabla placeringar benämns som riskpremie. En placerare kräver en kompensation som en följd 

av variationen och osäkerheten för en akties avkastning. (Beckman et al., 2014) En rationell 

placerare kräver ersättning utöver den riskfria räntan för att vara villig till att ta en risk. Genom 

att eliminera de risker som går att eliminera, kan en god avkastning ges inom en acceptabel 

risknivå. (Wilke, 2015)  

En akties risk kan förenklat delas upp i två komponenter, marknadsrisk och unik risk. Beta-värdet 

är ett mått på en akties marknadsrisk. Beta-värdet kan definieras som en akties kurskänslighet i 

förhållande till hela aktiemarknaden. ”Beta-värdet svarar på frågan: Om hela marknaden rör sig x 

procent, hur mycket rör sig då min aktie”. (Kamal, Nordbeck & Sundling, 2000, s.34) 

Om en aktie har ett beta-värde över siffran ett kategoriseras den som en högriskaktie då en viss 

förändring i marknadsportföljens12 avkastning leder till en större förändring i den enskilde aktiens 

avkastning. Har aktien ett beta-värde som är lägre än siffran ett, benämns den istället som en 

lågriskaktie. Genomsnittliga beta-värdet för samtliga aktier som finns tillgängliga är siffran ett 

                                                           
9 Riskfria räntan betraktas som den lägsta avkastningsnivå en investerare kan få vid en investering, utan att ta någon 

risk för att förlora något. 
10 Synonym med förändring och avvikelse 
11 Statsobligationer utfärdas av centralbanken, som i Sverige är Riksbanken. Det är ett skuldebrev som visar att 
köparen av obligationen har lånat ut pengar till staten. (Beckman et al., 2014) 
12 Marknadsportföljen är en teoretisk konstruktion som innehåller alla aktier på marknaden.  
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(De Ridder, 1989). En aktie med ett högt beta-värde är även enligt Kamal et al. (2000) en mer 

riskabel placering än en aktie med ett lågt värde, men kan i gengäld ge en högre avkastning. 

riskfria räntan13.  

Unik risk är risken i ett företags verksamhet. I all företagsverksamhet finns osäkerhetsmoment 

och risker. Det kan t.ex. handla om att nya konkurrenter träder in på marknaden, ny lagstiftning, 

ändrat konjunktursläge, förändrade räntor eller nya skatteregler som uppkommer. Det kan även 

vara att interna problem uppstår eller Vd:n avgår. (Wilke, 2015)  riskfria räntan14.  

Enligt Bask (2010) är det viktigt att förstå mekanismerna bakom variationen i en akties 

avkastning då det, som det tidigare i uppsatsen framgår, är nära förknippat med risk på 

finansmarknaden. Den faktiska avkastningen på en placering kan vara mycket annorlunda än den 

förväntade avkastningen. Att mäta risk är avgörande för att kunna hantera upp och nedgångar på 

finansmarknaden.  riskfria räntan15.  

Hur risk och värdet bedöms i nyintroducerade börsbolag är en fråga som tidigare har ställts, 

därför är det av intresse att ge läsaren kortfattad information kring en börsintroduktion samt 

prissättning på nyintroducerade bolag då det enligt Bernholm (2014) är förknippat med 

svårigheter.  

2.3 Nyintroducerade börsbolag  

En börsnotering är komplicerad och omfattande. De existerande aktieägarnas ägarandel reduceras 

vid en börsnotering eftersom de säljer ut sitt aktieinnehav till allmänheten. När en börsnotering 

genomförs så sker detta med en så kallad underwriter, som oftast är ett finansiellt institut. En 

underwriter hjälper till att fastställa vilken typ av värdepapper som företaget skall utfärda, vilket 

pris som skall sättas tillsammans med grundarna, samt vid vilket datum aktierna ska finnas 

tillgängliga på marknaden. Det finns belägg inom den akademiska forskningen för att 

                                                           
13 Riskfria räntan betraktas som den lägsta avkastningsnivå en investerare kan få vid en investering, utan att ta någon 

risk för att förlora något. 
14 Riskfria räntan betraktas som den lägsta avkastningsnivå en investerare kan få vid en investering, utan att ta någon 

risk för att förlora något. 
15 Riskfria räntan betraktas som den lägsta avkastningsnivå en investerare kan få vid en investering, utan att ta någon 

risk för att förlora något. 
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nyintroduktion sker till underkurs, d.v.s. att de tidigare aktieägarna säljer sina aktier till ett pris 

som understiger marknadens prissättning av aktierna. (Bodnaruk, 2005)  

När ett bolag ska introduceras på börsen för första gången så finns det mindre tillgänglig 

information om bolaget än ett börsnoterat bolag. En följd av detta är en viss underprissättning 

vanligtvis förväntad av investerare, då brist på information ger en högre osäkerhet och högre risk. 

En högre osäkerhet leder till ett lägre pris för att investerare ska vilja investera i bolaget. Ägarna 

till ett bolag som ska nyintroduceras utnyttjar ofta bristen på information som allmänheten har för 

att öka intresset för sitt egna bolag. I många fall, före en börsnotering, försöker bolagets ägare 

framställa bolaget som mer lönsamt än vad det egentligen är för att kompensera en 

underprissättning. Det har även visat sig att bolag väljer att börsnoteras när aktiemarknaden är 

inne i en ovanligt stark period. Både att ägarna framställer bolaget som bättre än vad det är och 

att bolag börsnoteras vid en gynnsam period på börsen leder till att förväntningarna som ställs på 

bolaget blir höga. Det leder till att bolagets aktiekurs vid nyintroduktionen ökar kraftigt. Det kan 

kopplas till att aktien har underprissätts då investerare accepterar ett högre pris än det pris som 

aktien introducerats till. (Thorsell & Isaksson, 2014) 

De Ridder (2008) bekräftar det Bodnaruk (2005) samt Thorsell och Isaksson (2014) kommer 

fram till gällande underprissättning av nyintroduktioner. Han menar att forskning kring 

nyintroduktioner kan sammanfattas med två slutsatser. Den första inbegriper att aktierna på kort 

sikt är underprissatta. Andra slutsatsen beaktas på lång sikt och innebär att nyintroduktioner i 

genomsnitt är en ”dålig” placering då det ger en avkastning som är lägre än relevant 

jämförelseindex. Ett jämförelseindex kan förklaras som en passiv portfölj, där det finns ett flertal 

aktier som sätter värdet på portföljen. Hur många aktier som ligger i portföljen beror på vilken 

marknad eller bransch som undersöks (Daniel, Grinblatt, Titman & Wermers, 1997).  

Naturligtvis gäller inte slutsatserna om underprissättning för samtliga nyintroduktioner, det finns 

alltid undantag, men utgångspunkten är från normalfallet. Varför nyintroduktioner måste vara 

underprissatta kan förklaras med hjälp av ett exempel i följande avsnitt.  
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2.3.1 Underprissättning- ett exempel 

Källan i följande avsnitt är De Ridder (2008). 

Förutsättningar 

 Företag X ska börsnoteras på Stockholmsbörsen.  

 Antal aktier som ska säljas till allmänheten är 100 st 

 Korrekt marknadspris är 10 kr per aktie 

 Allmänheten delas in i två grupper: De som vet det korrekta marknadspriset (informerade) 

och de som inte vet (oinformerade) 

 Om det sker en överteckning fördelas aktierna ”pro rata”16 (om nyintroduktionen är 

övertecknad 2 ggr erhålls hälften av antalet sökta aktier) 

 Det finns 100 informerade och 100 oinformerade placerare  

Om teckningspriset sätts till 12 kr per aktie kommer de informerade att avstå att delta då de vet 

att det verkliga värdet är 10 kr per aktie. De oinformerade vet ingenting alls gällande 

marknadspris och kommer oavsett teckningspris att delta. Totalt efterfrågas 100 st aktier och 

samtliga oinformerade får en var. Det kommer den första handelsdagen resultera i en förlust med 

2 kr vardera vilket totalt sett blir 200 kr i förlust för samtliga 100 aktieägare.  

Om teckningspriset sätts till 8 kr, d.v.s till underkurs, kommer både de informerade och de 

oinformerade att deltaga i nyintroduktionen. Totalt efterfrågas nu 200 aktier. Det innebär 

överteckning och eftersom aktierna enligt förutsättningarna fördelas ”pro rata” mellan de två 

grupperna erhåller bägge 50 aktier vardera. Varje placerare vinner 2 kr per aktie vilket innebär en 

total vinst på 100 kr (50 x 2 kr) för varje grupp.  

Antag vidare att det sker fyra stycken nyintroduktioner varav två underprissätts och två 

överprissätts, alla andra förutsättningar kvarstår. Detta får till följd att: 

Informerade: 

-underprissatt 2 x 100 kr= 200 kr 

                                                           
16 Med pro-rata menas att alla får lika mycket. 
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-överprissatt deltar ej 

Totalvinst/-förlust= 200 kr 

Oinformerade: 

-underprissatt 2 x 100 kr= 200 kr 

-överprissatt 2 x -200 kr= -400 kr 

Totalvinst/-förlust= -200 kr 

Men andra ord, ifall det sker en genomsnittlig korrekt prissättning (2 överprissatta och 2 

underprissatta nyintroduktioner) kommer de oinformerade inte att fortsättningsvis delta i 

nyintroduktioner. Om istället tre nyintroduktioner underprissätts och en överprissätts blir utfallet 

enligt följande: 

Informerade: 

-underprissatt 3 x 100 kr= 300 kr 

-överprissatt deltar ej 

Totalvinst/-förlust= 300 kr 

Oinformerade: 

-underprissatt 3 x 100 kr= 300 kr 

-överprissatt 1 x -200 kr= -200 kr 

Totalvinst/-förlust= 100 kr 

Tolkningen blir uppenbar, i detta fall kommer de oinformerade att delta i nyintroduktioner 

eftersom de förväntas erhålla en vinst på 100 kr. Slutsatsen är att nyintroduktioner måste 

underprissättas för att kunna attrahera de oinformerade. Nyintroducerade bolag inte bara 

underprissätts utan det är också vanligt att de underpresterar.  Något som också är viktigt att 

beakta enligt Lewellen (2006) är att aktier med högre risk tenderar att vara mer underprissatta än 

aktier som har lägre risk. 

2.3.2 Underprestation 

Som föregående avsnitt berör så underprissätts vanligen nyintroducerade bolag. Om en aktie är 

undervärderad/underprissatt kommer många placerare vilja köpa aktien vilket leder till en 

kursuppgång p.g.a. större efterfrågan än utbud. Nyintroducerade bolag brukar därför utvecklas 
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starkt den första handelsdagen på börsen. (Ritter & Welch, 2002) Enligt Lowry och Shu (2002) så 

ökar aktiekursen i ett bolag som gör en börsintroduktion i genomsnitt cirka 15 % första 

handelsdagen. Storleken på denna avkastning är varierande beroende på vad för egenskaper 

företaget har. Men studien poängterar att fler forskare är eniga om att aktiepriset i normala fall 

ökar vid första handelsdagen.   

 

Ritter och Welch (2002), som länge studerat nyintroducerade bolag och dess utveckling, 

bekräftar argumentet att nyintroducerade aktier har en stark utveckling som överstiger 

jämförelseindex den första handelsdagen för att sedan underprestera kraftigt. Underprestation är 

när ett börsnoterat bolag och dess aktiekurs presterar sämre än vad börsen i genomsnitt presterar 

under en viss period. De har undersökt nyintroducerade bolag under en längre tid och det 

tydligaste mönstret är att bolagen underpresterar under en tidsperiod mellan sex månader och tre 

år. Även enligt Nandini och Guruprasad (2016) underpresterar ofta nyintroducerade bolag. I 

deras forskning har nyintroduktioners prestation undersökt på lång och kort sikt. Det visade sig 

att många av de undersökta bolagen var underprissatta och deras aktiekurser därför steg kraftigt 

den första handelsdagen. I deras forskning bekräftas även argumentet gällande att 

nyintroducerade bolag underpresterar på lång sikt. Det framgår att en anledning till 

underprestationen kan vara att nyintroducerade bolag ofta väljer att noteras på börsen under tider 

där investerare är överoptimistiska gällande tillväxttakten. Samt att investerare generellt, ofta är 

överoptimistiska gällande förväntad avkastning i nya bolag som befinner sig i en tidig 

utvecklingsfas.  

Underprestation kan alltså bero på flera faktorer. En gemensam nämnare de flesta forskare är 

överens om och som nämns som den största anledningen till underprestation, är att 

förväntningarna på nyintroducerade bolags tillväxtutsikter är alltför optimistiska. (Hoechle & 

Schmid, 2009)  

Thorsell och Isaksson (2014) bekräftar att nyintroduktioner underpresterar de första tre till fyra 

åren efter listningen. När bolagen börjar underpresterare försöker ägarna sända signaler till 

aktieägare om bolagets kapacitet och professionalism. Syftet med signalerna är att minska 

osäkerheten och öka investerarnas värdering av bolaget. Ägare och ledning kan således utnyttjas 

för att signalera till investerare att företaget är uppbyggt och strukturerat för hög prestanda, därför 
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kan det konstateras att ägarnas kunskap och erfarenhet är viktigt för ett nyintroducerat bolags 

prestation. riskfria räntan17.  

Degeorge och Derrien (2001) har forskat kring underprestation i nyintroducerade bolag och 

kommit fram till att inget tydligt samband finns gällande underprestation på lång sikt. I deras 

studie undersöks nyintroduktioner under tre års tid. Det visade sig att det förekom 

underprestation under vissa perioder i de bevakade bolagen, men inte under hela 

undersökningsperioden. Därför drogs slutsatsen att inget samband fanns, då bevisen var för små 

för att se ett samband mellan nyintroduktion och underprestation. Resultatet är motsägelsefullt 

mot vad flera andra forskare kunnat bevisa.  

Som vi sett är det vanligt att nyintroducerade bolag underprissätts och underpresterar vilket 

innebär att ett köp av en nyintroducerad aktie är förknippad med risk.  

2.3.3 Kapitalanskaffning & risker i nyintroducerade börsbolag  

Uppsatsen har tidigare berört att det är svårt att bedöma en akties framtida värde och risken med 

en aktieplacering. Det är särskilt svårt att värdera ett nyintroducerat bolag som befinner sig i ett 

tidigt skede av sin utveckling. Det är vanligt att företag som bedriver forskning eller annan 

utvecklingsverksamhet, som innebär stora kostnader, väljer att börsnoteras för att få in nytt 

aktiekapital och finansiera verksamheten. Erfarna placerare med god kunskap lägger, vid en 

eventuell placering i ett nytt bolag, stor vikt vid företagsledningens erfarenhet och dess bevisade 

förmåga att driva forsknings- eller utvecklingsprocesser. Företag som befinner sig i det tidiga 

utvecklingsstadiet har ofta svårt att bedöma hur mycket kapital de behöver för att färdigställa sin 

produkt och komma igång med sin försäljning på marknaden. Det leder till att de befintliga 

aktieägarna bör vara beredda på att ”skjuta till” mer kapital genom eventuella nyemissioner. 

(Wilke, 2015) En nyemission betyder att aktieägare går in med nytt eget kapital till bolaget. De 

befintliga ägarna erbjuds att teckna nya aktier i förhållande till sitt tidigare innehav. (Beckman et 

al., 2014)  riskfria räntan18.  

                                                           
17 Riskfria räntan betraktas som den lägsta avkastningsnivå en investerare kan få vid en investering, utan att ta någon 

risk för att förlora något. 
18 Riskfria räntan betraktas som den lägsta avkastningsnivå en investerare kan få vid en investering, utan att ta någon 

risk för att förlora något. 
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Om aktieägare med stor ägarandel i ett nyligen börsnoterat bolag skulle sälja av en betydande 

mängd aktier, kan aktiekursen sjunka. Det beror på att utbudet av aktier då blir större än 

efterfrågan, därav sjunker vanligen kursen. På aktiemarknaden skulle även huvudägarnas 

försäljning kunna ses som ett svaghetstecken för bolaget. För att skapa ett förtroende för en 

nyintroducerad aktie och minska risken för att investera i ett nyintroducerat bolag brukar därför 

huvudägarna, i samband med introduktionen, förbinda sig att inte sälja några aktier på marknaden 

under en viss period. Detta kallas ”lock-up”, en tidsperiod när huvudägarnas innehav är låst. 

(Wilke, 2015) 

Några områden som kan vara extra viktiga att beakta och analysera när ett bolag ska börsnoteras 

kan enligt Wilke (2015) vara: 

 

 Vad gör företaget? 

 Hur ser affärsmodellen ut? Tillverkar man något, är man återförsäljare, säljer man tjänster 

eller annat? 

 Vilken bransch finns företaget i? 

 Hur ser framtiden ut för branschen? Är branschen i tillväxt, mogen eller nedåtgående? 

 Varför ska jag köpa aktier i just det företaget? Hade företaget någon specialitet som det 

var ensamt om? 

 

Det är även viktigt för en investerare att undersöka vad ett bolag som ska börsintroduceras har för 

ändamål med kapitalet bolaget får in. Motivet till en börsintroduktion är ofta kapitalbehov, som 

studien tidigare berört. Det är således viktigt för investerare att kapitalet går till rätt ändamål för 

att verksamheten ska växa och investeringen ska bli lönsam. Om bolaget vid en börsintroduktion 

t.ex. använder kapitalet för att betala av skulder till leverantörer så gynnar det inte aktieägarna. 

Att betala av skulder är inget investeringsändamål. (Ljungqvist, Nanda, & Singh, 2003)  

2.3.4 Avkastning 

Det är värt att definiera begreppet avkastning då det är starkt relaterat till risk. Definitionen är, 

enligt Vinell och De Ridder (1995), kvoten mellan investerat belopp och värdetillväxten av en 

investering. En akties värdetillskott består av två kompontenter, att aktiekursen ökar samt 

företagets utdelning av åretsvinst till aktieägarna. Utdelningen kallas direktavkastning. Möjlighet 

till avkastning är anledningen till varför en placerare är villig att ta en risk. (De Ridder, 2008) 

För att bedöma risken är det vanligt att använda sig av antingen fundamental eller teknisk analys 

(Kamal et al., 2000). 
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2.4 Fundamental & teknisk analys 

Vid analys och riskbedömning av aktier finns det två inriktningar att utgå ifrån, dessa är 

fundamental och teknisk analys (Kamal et al., 2000). Enligt Axelsson och Karlsson (1991) är den 

fundamentala analysen den som främst används vid en aktieanalys och ger en mer korrekt 

bedömning. Den tekniska analysen har inte funnits eller använts lika länge av aktieanalytiker som 

den fundamentala analysen.  

2.4.1 Fundamental analys 

I en fundamental analys görs bl.a. en grundlig undersökning av företagets finansiella ställning, 

marknadssituationen och företagsledningens kompetens. Utifrån informationen som inhämtas, 

ges en bild över den förväntade framtida vinstutvecklingen i bolaget. Den förväntade 

vinstutvecklingens ställs sedan i relation till bolagets nuvarande aktiekurs. Aktieanalytikern 

bedömer om aktien anses vara över- eller undervärderad. (Kamal et al., 2000) Verktyg som 

används i analysen är nyckeltal och värderingsmodeller. Enligt Nyberg et al. (2000) bör placerare 

ha ett kritiskt synsätt till ekonomiska modeller som utgår ifrån historiskt material. Det har 

historiskt varit svårt att beräkna en akties ”verkliga” värde med hjälp av modeller och mått där 

informationen är baserad på historisk data. Avkastningen på aktier har historiskt sätt varit 

betydligt högre än vad någon modell kunnat förklara. Den överlägsna avkastning aktier givit, är 

ett starkt bevis för att det ständigt skett en undervärdering av aktiekurserna i förhållande till 

aktiernas substansvärde19. De verktyg som presenteras är: 

 

Vinst/aktie 

Vinst per aktie beräknas fram genom att företagets vinst efter skatt divideras med antalet aktier. 

(Kamal et al., 2000) 

 

P/E-tal 

P/E-tal20 kallas även vinstmultiplikatorn. P/e-talet beräknas genom att aktiekursen21 divideras 

med vinsten per aktie. Måttet anger hur många gånger av vinsten man betalar för aktien i relation 

                                                           
19 En förklaring och definition av substansvärde ges på nästa sida.  
20 Price earnings ratio. 
21 Aktiekurs är vad man får betala för en aktie. 
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till den aktuella aktiekursen. T.ex. om aktiekursen är 360 kr och vinsten per aktie 45 kr blir P/E-

talet 360/45=8. Talet som beräknas fram kan sedan jämföras med andra företags P/E-tal eller med 

tidigare års beräkningar. Ifall ett företag har ett högt P/E-tal tyder det på att aktien är högt 

värderad eller att aktiemarknaden betraktar företagets framtidsutsikter som goda. Ett lågt P/E-tal 

tyder på motsatsen, d.v.s. att aktien är undervärderad eller att framtidsutsikterna bedöms som 

dåliga. Vad som är ett högt eller lågt P/E-tal går inte att definiera då talet kan variera kraftigt 

mellan olika branscher. En analytiker jämför istället likvärdiga företags P/E-tal och på så sätt 

konstateras det om talet är jämförelsevis högt eller låg. (Axelsson & Karlsson, 1991)  

Avkastning på eget kapital 

Avkastning på eget kapital är företagets vinst efter skatt dividerat med eget kapital. Beräkningen 

av måttet gör det möjligt att jämföra en aktieplacerings lönsamhet i jämförelse med andra 

investeringsformer. (Kamal et al., 2000)  

Direktavkastning 

Direktavkastning är ett mått på utdelningen storlek. Direktavkastningen beräknas genom att årets 

utdelning divideras med aktiekursen. Då ges den procentuella utdelningen i relation till aktiens 

pris. (Kamal et al., 2000) De flesta börsnoterade bolagen ger en årlig utdelning. Det kan vara av 

intresse att jämföra utvecklingen av ett företags direktavkastning, även kallad utdelningstillväxt. 

En hög utdelningstillväxt brukar samtidigt betyda att företaget har en hög lönsamhetstillväxt. 

Detta är ett skäl till att aktier med hög utdelningstillväxt kan vara intressanta att investera i. 

(Axelsson & Karlsson, 1991)  

Substansvärde 

Substansvärdet är ett mått på företagets eget kapital. Substansvärde innebär en skattning av 

företagets värde utifrån dess tillgångar och skulder. Värdet erhålls genom att man beräknar de 

enskilda tillgångarnas samt skuldernas nettovärde. När substansvärdet ska beräknas är man 

intresserad av företagets verkliga värde och inte det bokföringsmässiga värdet. Verkliga värdet 

måste därför fastställas för att man ska få fram ett korrekt substansvärde. För att fastställa 

företagets verkliga värde justeras tillgångs- och skuldposterna i balansräkningen, därför benämns 

substansvärdet även som justerat eget kapital. Verkligt värde bestäms utifrån antingen 
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återanskaffningsvärdet22 eller likvidationsvärde. Återanskaffningsvärdet är vad man skulle få 

betala om en tillgång av samma kvalitet köps externt. Likvidationsvärde är det värde som skulle 

kunna erhållas för tillgången vid en likvidation23. (Nilsson, Isaksson & Martikainen, 2002) 

 

 

 

Capital asset pricing model 

CAPM är en finansiell modell som visar sambandet mellan förväntad avkastning och risk på en 

tillgång (Sharpe, 1990). Modellen kan användas för att beräkna avkastningskravet för en aktie 

och beta-värdet är det mått på risk som modellen baseras på. För att tillämpa modellen på ett 

företag behöver man information om den nuvarande riskfria räntan, den förväntade avkastningen 

på marknadsportföljen och aktiens beta-värde. Ekvationen ser ut enligt följande:  

 𝐸(𝑟) = 𝑟𝑓 + 𝛽(𝑟𝑚 − 𝑟𝑓) 

Där: 𝐸(𝑟)= förväntad avkastning 

𝛽= beta-värdet 

𝑟𝑓= den riskfria räntan 

𝑟𝑚= marknadsportföljens avkastning riskfria räntan24. 

Det har forskats kring hur tillförlitlig CAPM är och om det verkligen är ett mått som fungerar. 

Forskning har visat att det finns brister i modellen när det gäller att förklara avkastning över tid. 

Anledningen är att beta-värdet förändras med tiden vilket gör att modellen inte håller under en 

längre tidsperiod. (Artez, Söhnke, & Pope, 2005) 

2.4.2 Teknisk analys 

En teknisk analys bygger på studier av historiska aktiekurser där analytikern försöker hitta 

mönster och trender för en aktie, en bransch eller hela aktiemarknaden (Kamal et al., 2000). Det 

finns flera olika metoder en analytiker kan använda sig av vid en teknisk analys. Många av 

metoderna utgår ifrån studier av aktiediagram där analytikern försöker hitta indikationer i 

                                                           
22 Synonym till marknadsvärde. 
23 Likvidation inom ekonomiska termer betyder att ett företag upphör. 
24 Riskfria räntan betraktas som den lägsta avkastningsnivå en investerare kan få vid en investering, utan att ta någon 

risk för att förlora något. 
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kursrörelserna som indikerar att aktien är under- eller övervärderad. Det är inte möjligt att 

tillämpa teknisk analys på bolag som saknar kurshistorik då hela analysen bygger på data från 

historiska kurser. (Nilsson et al., 2002)   

Enligt Kamal et al. (2000) bör man vara försiktig med att endast använda sig utav en teknisk 

analys vid en bedömning av en aktie. Metoden används flitigt av analytiker men statistiker har 

aldrig kunnat konstatera att teknisk analys bevisar några säkra mönster i en aktiekurs. Vidare 

säger författarna att många experter menar att ”pilkastning på börslistan” d.v.s. att på måfå välja 

en aktie utan någon som helst förkunskap, är lika effektivt som användandet av teknisk analys. I 

praktiken använder en analytiker ofta en kombination av fundamental och teknisk analys.  

Sammanfattningsvis kommer vi huvudsakligen utgå från följande begrepp vid insamling samt 

analys av empirin: risk, riskbedömning, värdering och nyintroduktion.  
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3 Metod 

I följande kapitel motiverar och beskriver vi de metodval som görs i studien. Vi kommer att 

redogöra för hur vi har använt oss av det inhämtade materialet samt belysa de vetenskapliga 

synsätt som påverkar vår studie. 

3.1 Metodansats 

Det finns två olika forskningsstrategier när data ska inhämtas, dessa är kvantitativ forskning och 

kvalitativ forskning. Det som skiljer dessa åt är att kvalitativ forskning intresserar sig mer för 

intervjuer och meningar medans kvantitativ forskning riktar in sig på siffror och annan statistisk 

data. (Alvenius, 2013) 

Kvalitativ forskning är en passande metod då vi väljer att utforma intervjuer för att ta reda på 

vilka faktorer som beaktas vid en riskbedömning och vilka modeller/mått som används vid 

värdering av ett nyintroducerat bolag. Via en intervju kan vi föra en diskussion med respondenten 

samtidigt som vi kan ställa uppföljningsfrågor för att få tillräckligt med information.  

Vi strävar efter att få en djupare förståelse av riskbedömning/värdering, underprissättning- samt 

underprestation av nyintroducerade bolag. Vi kommer därför att belysa de begrepp och riskmått 

som används av rådgivare och aktieanalytiker för att ta reda på hur en riskbedömning och 

värdering görs. Eftersom att slutsatsen påverkas utav respondenterna så är det viktigt att 

respondenterna har den kompetens och kunskap som krävs för att besvara frågorna som ställs 

(Alvesson & Deetz, 2000).  

3.2 Metodreflektion 

Kvalitativ forskning har kritiserats då den anses vara alldeles för subjektiv. Med detta menar 

Bryman och Bell (2013) att kvalitativ forskning oftast är strukturerad efter forskarnas uppfattning 

om vad som är relevant och betydande i arbetet. Detta leder till att det är svårt att få samma utfall 

i två liknande kvalitativa undersökningar. En kvalitativ metod ansågs som det bästa alternativet 

för att genomföra denna studie eftersom att vi vill föra en dialog med respondenten. 
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Den kvalitativa metoden ger oss en möjlighet att ändra framförhållningen samt planeringen av 

vilka frågor som ska ställas, vilket bidrog till att en kvalitativ metod är mer passande. 

En kvantitativ forskning kan t.ex. vara insamling av numerisk data via enkäter (Bryman & Bell, 

2013). Vi hade kunnat använda oss av en kvantitativ ansats där vi bevakar utvecklingshistoriken 

ifrån ett urval av nyintroducerade bolag eller genom att skicka ut enkäter med redan ifyllda 

frågor. Dock valde vi bort den metoden eftersom syftet med studien är att tolka respondenternas 

perspektiv på hur värdet och risken i ett bolag som skall börsnoteras huvudsakligen bedöms. 

Tolkningen som vi gör blir enklare via en personlig kommunikation. Vid en enkätundersökning 

är det svårt föra en diskussion med respondenten och kommunikationen kan därmed brista. Av 

den anledningen har vi valt att använda en kvalitativ ansats vid insamling av det empiriska 

materialet.   

3.3 Intervjuer & Urval 

Den metod som tillämpas för empiri-insamlingen i detta arbete är semi-strukturerad kvalitativ 

intervju där intervjuaren utgår ifrån öppna frågor men att uppföljningsfrågor ställs i samband med 

svaren. Öppna frågor ställs för att undvika svar som inte ger tillräcklig med information. Att 

ställa öppna frågor kan även leda till att vi får information som vi inte själva tänkt på. Samtliga 

frågor som ställs finns med i bilaga 1.  

Enligt Bryman och Bell (2013) bör man även beakta vilken makt och status respondenten har. Ett 

problem som uppstår kan vara att en högre uppsatt chef har ett pressat schema och har därför 

svårt att ställa upp på en intervju. Vi har därför kommit med fler förslag på hur intervjun kan 

genomföras. Första alternativet är via ett personligt möte. Om inte individen i fråga kan ställa 

upp, så föreslår vi en intervju via telefonen eller mail. Av de 13 personer som vi har kontaktat via 

mail, så var det endast sju personer som svarade och tre personer som hade möjlighet att ställa 

upp på en intervju. De personer vi kontaktade var tio aktieanalytiker, två rådgivare och en person 

som inte längre arbetade inom finans med ansågs ha god kunskap inom området. Intervjuerna 

gjordes via personliga möten. 

Vi kom i kontakt med en aktieanalytiker som arbetar på Pareto Securities i Stockholm och en 

aktieanalytiker som arbetar på Handelsbanken i Stockholm. Vi kom även i kontakt med en 
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placeringsrådgivare som arbetar på Handelsbanken i Stockholm. Samtliga intervjuer ägde rum i 

en lugn och ostörd miljö på respondenternas kontor och intervjuerna tog cirka fyrtio till femtio 

minuter att genomföra. Intervjuerna spelades in via två mobiltelefoner för att minimera risken för 

tekniska problem, samtidigt som en av oss gjorde anteckningar på datorn. Alla intervjuer inleddes 

med allmänna frågor och övergick därefter till mer strukturerade frågor. Som avslut så lyfte vi 

frågor som kopplades till de tidigare svar vi hade fått av respondenten. Alla följdfrågor finns inte 

med i frågeformuläret då de inte var förbestämda. Vi anpassade dom efter de tidigare svar vi fått.  

En aktieanalytikers huvudsakliga arbetsuppgift är att analysera aktier samt komma med 

rekommendationer till aktiemäklare som sedan för informationen vidare till potentiella 

investerare. En placeringsrådgivares huvudsakliga uppgift är att förmedla värdepapper till 

befintliga eller nya kunder hos ett finansinstitut. 

De frågor som har tagits fram är utformade genom den data och teori som har samlats in via 

begreppen: Nyintroduktion, värdering, riskbedömning, underprissättning/underprestation. 

Intervjuerna inleds med mjukare frågor om personen för att lära känna denne bättre. Därefter 

ställs de frågor som berör arbetets syfte.  

3.4 Analysmodell 

När en analys görs så måste de som utför studien, enligt Backman (2008), organisera och 

systematisera insamlad data. Data som används måste omstruktureras till en tolkningsbar form så 

att observationsutfallet kan jämföras med den problemställning som tas upp från början. Vår 

studie kommer att genomföras med sekundärdata, d.v.s vårt ramverk som används då vi 

analyserar vår empiri, som jämförs mot kvalitativ primärdata. Dessa data som används kommer 

sedan att sammanställas för att göra en analys. Resultatet som fås fram kommer att presenteras i 

ett eget avsnitt. 

3.5 Reliabilitet & Validitet 

Reliabilitet och validitet är två viktiga kriterier för att skapa en trovärdig bild av arbetet. Validitet 

är enligt Frost (2005)  ett instrument som ska mäta det den är avsedd att mäta. Om vi t.ex. är 
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intresserade av att ta reda på hur ofta en börsintroduktion görs på ett år så ska svaren handla om 

veckor, månader och år istället för aldrig, sällan eller ofta. 

Vid forskning så är det viktigt att lyfta fram reliabiliteten i studier. Reliabilitet handlar om 

mätningarnas pålitlighet. Om samma studie skulle upprepas vid ett senare tillfälle ska utfallet inte 

skilja sig åt från den första studien om inte tidsskillnaden mellan den första och andra studien kan 

vara en avgörande faktor för att utfallet blir annorlunda. Reliabilitet är således ett väldigt viktigt 

mått för att kvalitetskriterierna ska uppfyllas och att resultatet bekräftas (Bryman & Bell, 2013).  

Det är viktigt att den som intervjuas har rätt kompetens och kunskap för ämnet. Av den 

anledningen har vi valt att begränsa oss till aktieanalytiker samt placeringsrådgivare. 

Aktieanalytiker bör ha den kompetens som krävs då dennes arbete innebär att granska, värdera 

och riskbedöma olika bolag. För att få arbeta som rådgivare så krävs det att kunna göra en 

riskbedömning när en placering ska förmedlas till en kund. Rådgivaren vi intervjuade hade även 

arbetat som företagsrådgivare och hade erfarenhet samt kunskap om vad som krävs hos ett bolag 

och dess ägare för att lyckas. Som författare måste vi kritiskt granska de svar som ges och 

jämföra svaren med den teori som tas fram för att på så sätt uppnå en högre reliabilitet. Som 

författare är det även viktigt att, utifrån respondenterna, tolka informationen rätt.  

Som författare måste vi kunna visa läsarna att den data som används och de resultat som tas fram 

är trovärdiga. Det innebär att vi måste visa eller samla in data på ett trovärdigt sätt. Detta kommer 

vi att göra genom att vara transparenta i arbetet. All data som vi hämtar måste finnas tillgänglig 

för granskning. Två respondenter valde att vara anonyma, av den anledningen har vi valt att göra 

alla namn anonyma, men att vi tar med deras arbetsplats. 

Frågorna som ställs till respondenterna är öppna frågor. Öppna frågor bidrar till att respondenten 

fritt kan svara på de frågor som ställs i intervjuguiden. Vi leder inte in respondent till 

ämnesområden där respondenten måste vara begränsad med svar, som tillexempel ja eller nej. Vi 

vill att respondenten ska tala fritt och ge sina egna tolkningar, vilket styrker validiteten. Självklart 

så uppkommer nya frågor under intervjun som är ledande till ett svar som vi är ute efter. De flesta 

följdfrågorna av relevans redovisas i bilaga 1, under övriga frågor. 
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3.6 Operationalisering 

Operationalisering är en process som beskriver de tillvägagångssätt som används vid mätning av 

ett begrepp. T.ex. mäter IQ intelligens och meter ett avstånd. (Bryman & Bell 2013) Vi använder 

oss av operationalisering för att förklara de olika begrepp som används. 

Enligt Bryman och Bell (2013) är begreppen som används, teorins byggstenar. Dessutom så är 

begreppen vi hanterar en utgångspunkt för genomförandet av arbetet. Olika begrepp som vi har 

använt oss av är risk, riskbedömning, värdering och nyintroduktion. De frågor vi ställer är 

kopplade till dessa begrepp. Frågorna som ställs finns med i bilaga 1. 

I intervjuguiden delade vi upp frågorna utifrån fem olika fokusområden. Den första handlar om 

en lätt introduktion där vi lär känna respondenten. Vi lyfter fram frågor som ska göra att 

respondenten känner sig bekväm och för att göra det enkelt att inleda en diskussion. 

I det andra området så fokuserar vi på begreppet risk. Vi ställer frågor som generellt handlar om 

begreppet risk för att ta reda på vilken uppfattning respondenterna har på begreppet. På det sättet 

kan vi komma igång med diskussionen som senare kommer att leda till en del av vårat 

huvudområde vilket är riskbedömning och värdering. 

När vi i det tredje området talar om riskbedömning och värdering så skapas en uppfattning om 

hur respondenterna gör en riskbedömning. Frågorna ska besvara vilka riskmått och modeller som 

huvudsakligen används i praktiken för att sedan koppla dessa till nyintroducerade bolag. 

Vidare vid den fjärde området lyfter vi frågan om nyintroducerade bolag. Vi vill ta reda på hur en 

värdering och bedömning utförs i ett bolag som ska introduceras på börsen och vad en 

analytiker/rådgivare tar hänsyn till. Här ställer vi öppna frågor som ska leda till en diskussion om 

nyintroducerade bolag, värdering och bedömning samt dess lönsamhet på kort och lång sikt. Vi 

ställer frågan ”Brukar det generellt vara en bra affär att teckna aktier i ett nyintroducerat bolag, på 

kort- respektive lång sikt?” och den frågan ska skapa en diskussion till hur nyintroducerade bolag 

presterar inom några få månader; kort sikt, fram till 36 månader; lång sikt.  

Avslutningsvis ställs övriga frågor som vi har kommit på under diskussionens gång. 

De uppföljningsfrågor som ställs har för avsikt att utveckla respondentens svar. Tillexempel så 

ställs uppföljningsfrågan ”Det finns riskfaktorer som påverkar bolag. Vilka faktorer anser du 
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utgör störst risk på exempelvis industrier, butiker och läkemedelsbolag?”. Anledningen till att 

industrier, butiker och läkemdelsbranschen nämns är för att inte beakta riskfaktorer inom ett 

specifikt område. Genom att beakta fler områden får vi en bredare bild om de mest generella 

riskfaktorerna.  

3.7 Källkritik 

Den litteratur som har valts kan på många sätt påverka vilket fokus som undersökningen får 

(Bryman & Bell, 2013). Om vi enbart håller oss till litteraturen så kan detta påverka hela 

undersökningens resultat. Av den anledningen görs en jämförelse med teori och empiri för att 

vara så objektiv som möjligt och öka slutsatsens trovärdighet. 

I uppsatsen har vi hämtat information från vetenskapliga artiklar. En vetenskaplig artikel utsätts 

för en omfattande granskning av andra forskare vilket gör dessa till en trovärdig källa. Det finns 

två artiklar och tre litteraturkällor som är hämtade ifrån 90-talet och i slutet av 80-talet. Dessa 

källor kan kännas gamla, men den informationen som är hämtad utifrån dessa källor är sådan 

information som författare fortfarande refererar till. Även formler som fortfarande används finns i 

de källorna. T.ex. så är Sharpe en välkänd nationalekonom som har skapat många välkända 

formler. Även De Ridder är en välkänd nationalekonom som är författare till ett flertal böcker.  

Degeorge och Derriens forskning om nyintroduktioner på franska börsen är överförbar till vår 

studie då Europas börser anses vara likaartade. Det skulle även medföra svårigheter att endast 

hänvisa till studier utförda på den svenska börsen då det inte finns tillräckligt med forskning om 

nyintroduktioner på den svenska börsen. Även Nandini och Guruprasadas studie är överförbar till 

vår studie då tidigare forskning om nyintroduktioner ofta är generaliserade.  

Litteraturen har hämtats ifrån biblioteket i Mälardalens Högskola och Södertörns Högskola. Den 

litteratur som finns tillgänglig på dessa högskolor är tryckta källor som är publicerade och anses 

vara tillförlitliga. För att bekräfta tillförlitligheten i litteraturen har vi jämfört böcker med 

varandra för att säkerställa att den information som ges ut är tillförlitlig. Vid inhämtning av 

information från elektroniska källor så gäller det att vara extra kritisk eftersom att det som skrivs 

på elektroniska källor kan vara förvrängt. Vi anser att Nasdaq, Finansinspektionen, 

Aktiespararna, Riksarkivet samt Advokatfirman Lindahl är tillförlitliga källor men har ändå valt 
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att granskat de data som inhämtats för att informationen ska bli mer trovärdig. Granskningen 

genomfördes genom att jämföra den elektroniska information med litteratur. Vi har även jämfört 

informationen ifrån elektroniska källor med andra elektroniska källor för att öka tillförlitligheten. 

Som författare måste vi kritiskt granska de svar som ges och jämföra svaren med den teori som 

tas fram genom att på så sätt uppnå en starkare tillförlitlighet. Som författare är det viktigt att, 

utifrån respondenterna, tolka informationen rätt. Empirin har skickats tillbaka till respondenterna 

för att få en bekräftelse på att tolkningen överensstämer med det som respondenten har förmedlat. 

Denna metod kallas enligt Bryman och Bell (2013) för respondentvalidering. 
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4 Empiri 

I följande avsnitt kommer de tre intervjuer som ligger till grund för uppsatsens empiriska del att 

presenteras. Genom en sammanställning av resultaten från de tre intervjuer utgör avsnittet 

tillsammans med referensramen grunden för kommande analys. 

4.1 Respondent A 

Intervju med respondent A som arbetar på Pareto Securities som aktieanalytiker. Pareto 

Securities är en investmentbank som tillhör den norska finanskoncernen Paretos. De riktar sig 

till företag och förmögna kunder som har ett kapital på minst 50 miljoner. Paretos har kontor i 

Norge, Sverige, Danmark, Finland, USA, Frankrike, Singapore, Australien och Storbritannien . 

(Pareto Securities, u.å) 

Respondent A har en tre årig kandidatexamen i Business Economics och en tvåårig master i 

Finance. Han arbetar med att analysera aktier och hans titel är aktieanalytiker. Syftet med arbetet 

är att ge rekommendationer om bolag som han anser vara köpvärda eller inte. Analysen är 

oberoende25 och bolagen han analyserar kan vara allt ifrån en storbank eller ett mindre 

industriföretag. På senare tid har hans fokusområde dock varit att analysera bolag inom bank- och 

finanssektorn.  

För respondenten är risk ett negativt begrepp och handlar om hur stor chansen är att förlora satsat 

kapital. Respondentens kunder är erfarna personer inom kapitalmarknaden, det kan t.ex. vara 

fondförvaltare eller förmögna personer som endast arbetar med att förvalta sitt kapital. Därför 

definieras inte ordet risk till kunderna, utan de vet mycket väl vad det är och innebär. Målet med 

en analys av en aktie är att bedöma det verkliga värdet och ge en rekommendation. För att kunna 

göra det skapas en helhetsbild av bolaget, där risk är ett viktigt begrepp som beaktas. För att 

uttala sig om hög eller låg risk på en aktie, är bolagets historik, en av delarna som respondenten 

utgår ifrån. Med historik menar han inte endast kurshistorik, utan det kan vara årsredovisningar, 

kvartalsrapporter och andra nyheter som berör det bolag som analyseras. Volatilitet är ett mått 

som han tar hänsyn till i den kompletta bedömningen av en aktie som är etablerat på börsen, men 

                                                           
25 Neutral och inte styrd av bolagen som analyseras.  
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det måttet fungerar inte på bolag utan kurshistorik och det finns ingen motsvarighet till volatilitet 

som kan tillämpas på nyintroducerade bolag.  

Det fundamentala är det absolut viktigaste att beakta vid analys av nyintroducerade bolag. Ett 

bolag som är noterat måste följa regler kring offentliggörande av viss information, därför finns 

det mycket mer material att analysera hos ett bolag som länge varit noterat på börsen jämfört med 

ett bolag som ska introduceras på börsen.  

Vid en fundamental analys tar respondenten hänsyn till gällande marknadsläge26. Exempelvis så 

säger han: ”Hypotetiskt, om jag tror att bostadsmarknaden är alldeles för högt värderad, då kan 

jag göra bedömningen av att bankerna är alldeles för riskabla placeringsalternativ för tillfället27”. 

Han ger oss ett annat exempel gällande ett bolag han tidigare analyserat, utan att nämna bolagets 

namn; ”säg att du har bussar som kör kollektivtrafik, då har bolaget staten som kund och det leder 

till ett stabilt kassaflöde och låg risk. Men om bolaget samtidigt har väldigt mycket skulder, så 

ökar det risken i den finansiella bedömningen.” Han förklarar vidare att desto mer skuld ett 

företag har, ju mer ränta betalar dem och det leder till mindre marginaler ifall bolaget skulle få en 

nedgång i sina intäkter, därför ökar risken i bolag med mycket skulder.  

Att precist säga vilka mått eller metoder som används vid värdering och riskbedömning av ett 

nyintroducerat bolag menar respondenten är svårt, eftersom det skiljer sig beroende på vilket 

”case” man kollar på. DCF28 är ett mått som flitigt används. Han berättar att det finns flera 

varianter av DCF som beräknar ett företags framtida kassaflöde och att det är ett enkelt mått att 

tillämpa. 

Vidare säger respondenten att P/E-talet används mycket i kombination med andra nyckeltal i en 

så kallad ”peer valuation”29. När P/E-talet beräknas använder han den uppskattade vinsten för 

bolaget men man kan även utgå ifrån ett historiskt resultat, sedan relateras det till priset på aktien. 

Det beräknade P/E-talet jämför han sedan med den billagste samt dyraste konkurrentens P/E-tal. 

Genom att göra de jämförelserna skapas ett intervall, där rimligtvis, den analyserade aktiens pris 

                                                           
26 Det nuvarande marknadsläget, exempelvis högkonjunktur eller lågkonjunktur. 
27 För att poängtera så har han ingen åsikt gällande hurvida bostadsmarknaden är övervärderad eller inte, utan 

respondenten ville endast ge oss ett konkret exempel. 
28 DCF står för Discounted Cash Flow. 
29 Peer valuation är en metod där multiplar används för värdering av företag. P/E-talet är ett exempel på en 
multipel. Multiplar bygger på olika värdens relation till varandra.  
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bör befinna sig. P/E-talet kan därför vara ett bra mått för att bekräfta att sin egen värdering av en 

aktie är ”rimlig”.  

Vilka faktorer som påverkar risken i ett nyintroducerat bolag beror på vad för typ av bolag det är 

och i vilken bransch det är verksamt. En bank påverkas t.ex. av ränteläget, ett oljebolag av 

oljepriset och en klädbutik, i större utsträckning, av konjunkturläget. Han berättar att många 

oljebolag har gått i konkurs de senaste åren då oljepriset sjunkit kraftigt även fast det kan vara 

välskötta bolag. Det är faktorer som inte går att styra över för det enskilda bolaget och 

riskmoment som inte går att bortse ifrån.  

Respondent A menar att det främsta motivet till börsintroduktion är att ”få bättre tillgång till 

kapitalmarknaden”. Det finns även andra motiv, t.ex. att de största ägarna i bolaget vill göra en 

”exit”. En ”exit” är ett sätt för ägarna att avyttra bolaget. Istället för att sälja bolaget till privata 

investerare så kan bolaget börsintroduceras och ägarens innehav kan successivt säljas av på 

börsen. Ett annat motiv som respondenten nämner är att det är lättare att locka investerare ifall 

bolaget är börsnoterat. Det beror på att bolaget är hårdare granskat och ”man har mer koll på 

bolaget”. Det leder till att risken är mindre för en investerare att gå in i ett börsnoterat bolag än ett 

onoterat. 

Respondenten menar att det inte finns några möjligheter att tillämpa teknisk analys på ett bolag 

som ska introduceras och saknar kurshistorik, utan det är enbart fundamental analys som 

används. Analytiker använder mestadels fundamental analys, även på bolag som har etablerats på 

börsen. ”Om en analytiker skulle komma med rekommendationer utifrån en teknisk analys skulle 

ingen ta en på allvar”. Det ”mest tekniska” han tillämpar är beta-värdet och CAPM ansatsen. 

CAPM tillämpar han även på bolag som ännu inte introducerats. Då tar han fram ett hypotetiskt 

beta-värde, utifrån ett liknande bolag. Respondenten är kritisk till beta-värdet som ett mått då han 

menar att ett företags beta-värde förändras och varierar så pass mycket över tiden.  

Enligt respondenten finns det vissa skillnader i analys av ett bolag som ska introduceras och ett 

bolag som är etablerat på börsen. På ett bolag som ska introduceras måste en Due Diligence göras 

för att de ska få vara med på börsen. Due diligence är ett engelskt ord som betyder 

företagsbesiktning. En företagsbesiktning är en omfattande process där advokater och andra 

aktörer blandas in för att granska företaget som helhet.  



29 
 

Respondenten säger i intervjun att det är större risk att investera i bolag som gör ”udda” saker och 

som ännu inte har accepterats på marknaden. När väl en ny produkt eller ett nytt bolag 

accepterats av markaden så minskar risken drastiskt. Priset hittar då en stabilare nivå.  

Något en analytiker lägger stor vikt vid i en analys av bolag som ska börsnoteras är ägarna och 

management menar respondenten. När man gör en nyintroduktion så granskas ägarna för att se 

deras tidigare resultat. Ägarna åker tillsammans med analytiker runt för att presentera bolaget till 

investerare. ”Om Bill Gates kommer och vill introducera ett bolag så är det bara att köra, då är 

det lätt att hitta investerare”.  

Respondenten berättar att forskning tyder på att nyintroducerade bolag ofta underpresterar på 

lång sikt. Han förklarar att det beror på att ett nyintroducerat bolag måste ”jämna ut sitt pris med 

marknaden”. Ett bolag som funnits länge på marknaden har fått ett stabilt pris. Vid en 

nyintroduktion ges en rabatt för att investerare ska känna sig trygga, samt för att de då blir lättare 

att locka till sig fler investerare.  

4.2 Respondent B 

Intervju med respondent B som arbetar på Handelsbanken Capital Markets som aktieanalytiker. 

Handelsbanken tillhör en av de största bankerna i Norden och är en välkänd bank i Sverige.  

Respondent B har en tre årig kandidatexamen i Företagsekonomi och två årig masterexamen i 

Finance. Han har samma arbetsuppgift som respondent A, d.v.s. är aktieanalytiker. Han har 

arbetat som aktieanalytiker i fyra år på Handelsbanken Capital Markets. Hans arbetsuppgifter är 

att analysera ett urval av företag för att sedan ge köp-, sälj- eller behåll rekommendationer. 

Respondent B definierar begreppet risk som ett mått på hur mycket en investerare är beredd att 

förlora vid en investering. Han menar att ingen kan förutspå framtiden. Volatilitet är enligt 

honom ett otillräckligt riskmått. Självklart fyller det en funktion, annars hade det inte funnits 

enligt honom, men att enbart använda det som ett argument för hög/låg risk fungerar inte. 

Viktigare är det att studera hur känsligt företaget är mot förändring som kan komma att ske. 

Exempel på dessa förändringar är omstrukturering i ledningen, konjunktursvängningar och om 

kostnader på material ökar. Man undersöker företagets marginaler och ser hur en viss förändring 

klaras av och hur stabilt bolaget är. Sedan kan volatilitet användas som ett komplement till den 
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informationen. Han menar att ett viktigt mått är skuldsättningsgraden. En hög skuldsättningsgrad 

kan i kombination med ett dåligt kassaflöde, innebära en väldigt hög risk för konkurs, såvida inte 

nya investerare tillför nytt eget kapital.  

Beräkning av P/E tal är enligt respondenten, inte ett bra mått för värdering av ett bolag, men det 

kan användas för att övertyga potentiella investerare. Huvudfokus med P/E tal är att ta reda på 

hur lång tid det tar innan investeraren får tillbaka investeringen som är gjord. Detta är dock 

sanning med modifikation berättar respondenten, eftersom företaget måste återinvestera nästan all 

vinst som görs för att det ska gälla. Nyintroduktioner och mindre bolag som är i en tidig 

utvecklingsfas har oftast inte någon utdelning, därför går direktavkastningen inte att bedöma. 

Direktavkastning används vid mid-cap30bolag och större bolag som är etablerade. 

Det vanligaste motivet till att göra en nyintroduktion är att få in kapital till sin verksamhet samt 

publikation. Ett börsnoterat bolag är reglerat och måste följa vissa regler gällande 

informationsgivning. Det leder till ökad transparens i bolaget, vilket är positivt för investerare. 

Dock så är detta inte alltid det bästa för företagen. Exempelvis så är inte IKEA börsnoterat. IKEA 

har aldrig varit i behov av riskkapital, men det bolaget är väldigt unikt. IKEA har istället gjort 

långsiktiga satsningar och undvikit kortsiktiga satsningar som t.ex. nyemissioner, och på lång sikt 

så har det gått väldigt bra för dem berättar han.  

Det är skillnader i att göra en riskbedömning i ett nyintroducerat bolag som saknar kurshistorik 

och ett bolag som har kurshistorik. Eftersom det inte finns någon historisk kurs att utgå ifrån så 

görs vanligen en due diligence på företaget. En due diligence ingår i processen när en 

börsnotering ska göras, detta är ett krav.  

Det är svårare att göra en riskbedömning på ett bolag som ska nyintroduceras istället för ett bolag 

som redan finns på börsen. Anledningen till detta är att det finns mer information om de 

börsnoterade bolagen. Bolag som inte finns på börsen är oftast inte lika transparenta och därmed 

är det svårare att göra en bedömning på dem. 

Ägarna är en viktig faktor att beakta. Ägarna kommer att utsättas för en hel del granskning, om 

det anses att de inte är tillräckligt pålitliga så förmedlas inte deras aktier. 

                                                           
30Ett bolag med ett kapital som vanligtvis uppgår till mellan 1 miljard dollar och 5 miljarder dollar. (Nasdaq, 2016) 
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Respondenten säger att det inte är okänt att bolag som ska börsnoteras oftast är underprissatta. 

Anledning till detta är att locka investerare till ett företaget som tidigare inte är känt på börsen. 

”Det är samma sak om en butik öppnar på stan, första dagen så har dom t.ex. tio procent rabatt på 

allt i butiken för att locka kunder, så detta kan ses som en form av marknadsföringsstrategi”. 

Dock är det inte alltid lika gynsamt på lång sikt. Eftersom nyintroducerade bolag ofta har ett 

incitament till att skaffa kapital så sker det med största sannolikhet en nyemission längre fram i 

tiden. Ett nyintroducerat bolag brukar generellt göra en till två nyemissioner inom loppet av ett 

till två år från och med att det har börsnoterats. Detta gör i sin tur att aktiepriset sjunker eftersom 

emissionskursen inte är lika hög som det nuvarande värdet som aktien står i. Anledningen till 

detta är att de nya investerarna ska känna att de får ett ”rabatterat pris” på aktierna vid en 

nyemission. Om vi har en aktie som har värdet 30 kronor och företaget väljer att göra en 

nyemission till befintliga aktieägare med ett pris på 23 kronor så kommer priset snabbt att sjunka 

till exempelvis 25 kronor. Aktiekursen sjunker men företaget får in mer kapital, vilket är 

företagets incitament. Detta är också en anledning som kan styrka att det är högre risk i 

nyintroducerade företag. Tillväxtföretag har generellt högre risk, de är inte stabila, de har ett 

incitament till att skaffa mer kapital för att expandera och detta drabbar oftast de befintliga 

aktieägarna. Om bolaget tar in mer kapital så måste dom generera bra resultat. Om de tar in 

kapital men det visar sig att det inte är lönsamt så kommer aktiekursen att ”gå i botten” och 

aktieägarna upplever det som att de blir ”urmjölkade”. På så sätt kan aktiekursen sjunka under en 

längre period. 

4.3 Respondent C 

Intervju med respondent C som arbetar på Handelsbanken som placeringsrådgivare. Den 

berörda placeringsrådgivaren på Handelsbanken har främst hand om förmögna kunder med ett 

belopp på 20-30 miljoner att placera. Generellt måste rådgivare följa bankens 

rekommendationer och ge råd om de produkter som banken har.  

Respondent C har en tre årig ekonomutbildning och har jobbat på bank i snart tio år. 

Respondenten har som ansvar att ge råd och hjälpa till att förvalta ett Handelsbankenkontors 

förmögnaste kunders kapital. Respondentens huvudsakliga arbetsuppgifter är att hålla sig 

uppdaterad och upplysa sina befintliga kunder om bankens rekommendationer. Arbetet innebär 
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också att respondenten ska kunna svara på alla möjliga frågor gällande olika placeringsformer 

och skattekonsekvenser samt att själv, inom vissa ramar ge egenbaserade råd. Tidigare har 

respondenten arbetat som företagsrådgivare. 

Som placeringsrådgivare är det hårt styrt gällande vad för råd som får ges. Ifall råden inte 

stämmer överens med bankens rekommendationer som högre instanser godkänt, kan 

respondenten hamna i problem. Respondenten har hjälpt sina kunder överträffa index31 flera år i 

rad och har därför fått ökat ansvar och en befogenhet att själv göra egna rekommendationer till 

sina kunder inom vissa ramar.  

Respondenten menar att risk är ett centralt begrepp inom yrket. Att bedöma en kunds 

riskbenägenhet tillsammans med en ekonomisk sammanställning bestämmer till stor del vilka typ 

av råd som ges. Risk kommuniceras enkelt förklarat, som vilken maximal förlust kunden är 

beredd att ta och klarar av utan att hamna i ekonomiska problem.  

Risken i aktier bedöms utifrån ett flertal nyckeltal och modeller. När man tittar på bolag som ska 

nyintroduceras försöker man skapa en helhetsbild utav branschen bolaget är verksamt i, 

ledningen och hur långt bolaget kommit i sin utveckling. Om ett bolag fortfarande håller på att 

utveckla en ny produkt eller tjänst som ännu inte är accepterad på marknaden är risken betydligt 

högre, men möjligheterna kan samtidigt vara stora. DCF, substansvärdering och jämförande 

värdering används ofta för värdering av bolag som ska nyintroduceras. Respondenten spekulerar i 

att DCF är den metod som fått störst genomslag på senare år. Varför DCF är så pass viktig är att 

måttet bedömer vad ett bolags framtida vinst beräknas bli och det är starkt relaterat till framtida 

aktiekurser. Att jämföra med tidigare introduktioner och hur liknande bolag accepterats av 

marknaden kan också vara en bra utgångspunkt menar han. Respondenten menar att de olika 

värderingsmodellerna som används har som syfte att beräkna samma marknadsvärde på ett 

företag. Ju fler modeller som används, ju närmre det verkliga värdet är det meningen att man ska 

komma genom att ta genomsnittet eller medianen av alla värderingar. 

Respondenten har aldrig gjort en egen fullständig analys av ett bolag som ska introduceras men 

har viss kunskap genom att ha läst många analyser som banken tagit fram, för att sedan 

vidarebefordra den informationen till sina kunder. Det han anser vara extra viktigt och som han 
                                                           
31 Index är ett mått på börsen genomsnittliga utveckling. Det finns olika index för t.ex. olika branscher och länder.  
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själv utgått ifrån när han tidigare arbetade med att beviljat lån till företag är bl.a. att bolaget har 

gott om kapital, en tydlig och genomtänkt affärsidé, att de kan kommunicera sin affärsidé, att 

ägarna/ledningen kompletterar varandra och att timingen är rätt. Utan gott om kapital så 

överlever sällan nya bolag. Konkurrensen är hård inom alla branscher och därför måste en 

affärsidé vara unik eller mycket bättre än konkurrenternas. Han fortsätter med att poängtera hur 

viktigt det är att affärsidén och bolagets visioner verkligen kan kommuniceras och förklaras på ett 

intresseväckande, enkelt och tydligt sätt, till potentiella investerare. Respondenten har många 

gånger varit med om personer som har en väldigt bra affärsidé men inte kan kommunicera den. 

Dessa personer lyckas inte driva företaget framåt eftersom det är minst lika viktigt att ha en bra 

affärsidé som att kunna kommunicera den. Han förklarar att ledningen måste komplettera 

varandra, det handlar om effektivitet och att alla delar måste ”falla på plats”. T.ex. ”att en person 

är hjärnan bakom själva affärsidén, en person är extremt duktig med det sociala, en person är 

kreativ samt analytisk och strukturerad”. Timingen är också ett nyckelord för framgång. Den är 

dock svår att känna av och det krävs en fingertoppskänsla, som många erkänt duktiga 

entreprenörer tycks ha. Det är något som är svårt att lära sig och träna in menar han, vissa har helt 

enkelt den egenskapen och andra inte. Teknisk analys har inte respondenten någon kunskap om, 

utan har enbart tillämpat fundamental analys.  

I nästa kapitel kommer vi att analysera respondenternas svar i relation till vår referensram och de 

begrepp som är centrala.   
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5 Analys 

I följande avsnitt analyseras empirin mot teorin som presenterats i uppsatsen. Först analyseras 

begreppet risk och vad det innebär i nyintroducerade bolag. Vidare analyseras nyintroduktioner, 

underprissättning och underprestationen. Slutligen analyseras mått och metoder som tillämpas 

vid analys av bolag som skall börsnoteras samt andra viktiga faktorer att ta hänsyn till.  

5.1 Risk 

Samtliga respondenter är överens när det gäller definitionen av risk. Risk är ett mått på hur 

mycket en investerare är beredd att förlora. En viss nivå av risk bedömer sannolikheten att ett 

negativt utfall inträffar. Respondenternas definition skiljer sig från hur De Ridder (2008), 

Beckman et al. (2014) och Wilke (2015) definierar risk. Respondenterna definierar risk som ett 

mått på en placerings variation i avkastningen och att en hög variation betyder hög risk för en 

aktie. Variation i avkastningen är synonymt med volatilitet. Samtliga respondenter är kritiska till 

användandet av volatilitet och kurshistorisk som utgångspunkt vid riskbedömning och är eniga 

om att måttet är otillräckligt men kan användas som ett komplement. Nyberg et al. (2000) är, 

liksom respondenterna kritisk till måttet, då utfallet sällan blir som förväntat. Måttet volatilitet 

går inte att använda på bolag utan kurshistorik vilket Nilsson et al. (2002) och respondent A är 

eniga om. Det finns ingen variant till volatilitet som går att tillämpa på bolag som inte är 

börsnoterade ännu.  

Respondent C kommunicerar ofta begreppet risk till sina kunder och är överens med Sultana och 

Pardhasaradhi (2011) att investerare kan ha väldigt olika syn på risk och risktolerans. Att en hög 

risk för en placerare kan tolkas som låg risk för en annan.  

Respondent B förklarar att risk också kan vara hur ett bolag klarar av en förändring. T.ex. om 

ledningen byts ut eller andra oförutsägbara händelser. 

5.2 Underprissättning 

Det finns många studier och olika teorier gällande underprissättning på bolag som ska 

börsintroduceras. De Ridder (2008) förklarar varför nyintroduktioner måste underprissättas i 



35 
 

avsnitt 2.1.3. Sammanfattat handlar det om att bolag underprissätts för at attrahera investerare. 

Även Bodnaruk (2005) samt Thorsell och Isaksson (2014) för ett sådant resonemang.  

Respondent A är inne på samma spår, att en rabatt behöver ges för att investerare ska känna sig 

tryggare, samtidigt som det blir lättare att locka till sig fler investerare. Respondent B har ungefär 

samma åsikt, att det handlar om att locka investerare till ett företag som ännu inte är känt på 

börsen. Respondent B drar en parallell som enligt honom, enkelt förklarar fenomenet. ”Det är 

samma sak som om en ny butik öppnar på stan, första dagen så har dom t.ex. tio procent rabatt på 

allt i butiken för att locka kunder, så detta kan ses som en form av marknadsföringsstrategi”.  

5.3 Underprestation 

Enligt Nandini och Guruprasad (2016) kan en anledning till underprestation vara att 

börsnoteringarna ofta sker vid tidpunkter där investerare är överoptimistiska gällande 

tillväxttakten. Nandini och Guruprasad (2016) samt Hoechle och Schmid (2009) är eniga om att 

investerare ofta är överoptimistiska gällande bolag som befinner sig i en tidig utvecklingsfas och 

dess tillväxtutsikter. Att den förväntade avkastningen på nyintroducerade bolag är alldeles för 

hög. När förväntningarna inte speglar det verkliga utfallet leder det till underprestation. 

Respondent A tar upp att en anledning till underprestation är att ett nyintroducerat bolag behöver 

”jämna ut sitt pris med marknaden”. Bolag som länge varit etablerade på börsen har blivit 

accepterade av marknaden och hittat sitt rätta pris. För ett nyintroducerat bolag tar det tid och 

därför är det större osäkerhet och risk för en investerare vilket ofta leder till underprestation.  

Respondent B har en teori som skiljer sig från Nandini och Guruprasad (2016) förklaringar 

gällande underprestation. Respondenten menar att nyintroducerade bolag ofta har ett incitament 

till att skaffa kapital i samband med en börsintroduktion. Efter bolaget noterats brukar generellt 

två nyemissioner fullbordas inom loppet av ett till två år. Nyemissionerna trycker ner aktiekursen 

då de alltid sker till ett rabatterat pris jämfört med gällande aktiekurs. En nyemission kan även ses 

som ett svaghetstecken för investerare vilket stärker nedgången. Respondenten menar att 

eventuella nyemissioner och brist på kapital ökar risken och underprestation i nyintroducerade 

bolag.  
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Enligt Thorsell och Isaksson (2014) är ägarna och ledningens erfarenhet viktig för ett 

nyintroducerat bolags utveckling och för att motverka underprestation. En metod som används 

för att försöka minska osäkerheten hos investerare och ”trycka upp” värdet är att ägarna och 

ledningen sänder signaler och kommunicerar till investerare att bolaget har hög 

prestationsförmåga och goda tillväxtutsikter. Ju större kompentens och erfarenhet hos ägare och 

ledning, ju mer lyssnar investerare på signalerna som sänds ut. (ibid) 

Respondent A nämnde att ett motiv till börsintroduktion är att ägarna vill göra en ”exit” och 

avyttra bolaget genom att noteras och sedan succesivt sälja av sitt innehav på marknaden. En 

rationell ägare vill vid försäljning av sina aktier få ut så mycket pengar som möjligt. Det kan 

kopplas till vad Thorsell och Isaksson (2014) menar är en metod för att motverka underprestation 

i stycket ovan. Alltså, att ägarna försöker påverka aktiekursen positivt för att få ut mer pengar vid 

försäljning.  

5.4 Riskbedömning/värdering 

Det finns två huvudinriktningar vid analys av aktier, fundamental och teknisk analys. Enligt 

Axelsson och Karlsson (1991) är fundamental analys den dominerande. Det är i linje med vad 

respondenterna anser. De är eniga om att fundamental analys är den bäst fungerande metoden för 

analys av aktier.  

Det är till stor del samma mått och metoder som huvudsakligen används för analys av bolag som 

ska börsnoteras och för ett redan etablerade bolag. DCF ger enligt respondenterna ett bra mått på 

förväntad utveckling av ett bolag som ska börsnoteras. P/E-talet använder respondent A för att 

”stämma av” sin egen värdering och för att se om den är rimlig. Han använder P/E-talet för att 

skapa ett intervall där det analyserade bolagets värde bör ligga. Han jämför det analyserade 

bolagets P/E-tal med den billagaste samt dyraste konkurrentens P/E-tal för att skapa intervallet. 

Respondent B tycker att P/E-talet är ett dåligt mått för värdering av ett bolag men att det fyller en 

viss funktion när ett bolag vill övertyga potentiella investerare. 

Det ”mest tekniska” respondent A tillämpar utöver den fundamentala analysen är beta-värdet och 

CAPM ansatsen. För bolag som ska nyintroduceras tar han fram ett hypotetiskt beta-värde, 

utifrån ett liknande bolag. Enligt Artez et al. (2005) är CAPM en modell som inte fungerar för att 
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förklara ett bolags avkastning över en längre tidsperiod, då beta-värdet förändras med tiden. 

Respondent A bekräftar detta påstående om att beta-värdet är kritiserat eftersom det varierar 

kraftigt övertid.  

Enligt Wilke (2015) så gör erfarna placerare bedömningar av företagsledningens erfarenhet och 

dess bevisade förmåga att driva forsknings- eller utvecklingsprocesser. Han menar också att, 

undersökningar för framtidsutsikterna i den bransch som bolaget är verksam i samt hur 

affärsmodellen ser ut, är viktigt att beakta. 

Respondent C är överens med Wilke (2015) om att branschen och affärsmodellen är viktigt att ta 

hänsyn till. Respondenten poängterar sedan fler områden som är viktiga att beakta vid ett bolag 

som ska nyintroduceras. Bolaget bör ha gott om kapital för att klara av att etablera sig, ha en 

konkurrenskraftig affärsidé och kan marknadsföra den till investerare. Vidare bedöms ägarna och 

ledningen samt att de kompletterar varandra och att timingen för bolaget är rätt.  

Respondent A och B är överens om att ägarna och management i bolaget är av stor vikt. 

Respondent B framhäver att ägarna utsätts för en stor granskning. Respondent A förklarar att det 

är viktigt att ägarna har goda resultat från tidigare projekt. ”Om Bill Gates kommer och vill 

introducera ett bolag så är det bara att köra, då är det lätt att hitta investerare” förtydligar han.  

Respondent A och B påpekar att skuldsättningsgraden av ett bolag är viktigt att ta hänsyn till. Låg 

skuldsättningsgrad innebär mindre risk. I ett bolag som är i en tidig utvecklingsfas med osäker 

framtid beaktas skuldnivån mer än i ett etablerat bolag, då marginalerna ofta är sämre. Mycket 

skuld leder till höga ränktekostnader och i samband med minskade intäkter kan bolaget hamna i 

ekonomisk knipa och i värsta fall konkurs.   

Utifrån ovanstående analys kan vi nu dra våra slutsatser samt besvara vår frågeställning 

 

 

 

 



38 
 

6 Slutsats 

I detta avsnitt presenteras en sammanfattning av uppsatsen övergripande resultat. Studiens 

frågeställning och syfte besvaras. Resonemanget och jämförelserna i analysen ligger till grund 

för utformandet av slutsatsen.   

Respondent Denna studie har för avsikt, att utifrån tre aktörer på finansmarkaden, diskutera och 

analysera hur värdet och risken i ett bolag som skall börsnoteras huvudsakligen bedöms. 

 

 Hur bedömer aktörer på finansmarknaden huvudsakligen värdet och risken i bolag som 

skall börsnoteras? 

 

Studien har kommit fram till att det mer eller mindre är samma tillvägagångssätt i värdering och 

bedömning av risk i ett nyintroducerat bolag som i ett redan etablerat bolag på börsen, d.v.s. att 

de traditionella modeller och metoder som till viss del tas upp i ramverket tillämpas. Det är dock 

vissa områden som de tre aktörerna menar beaktas lite extra vid nyintroduktioner på grund av att 

det är brist på viss information och att ”färska” bolag kan förknippas med andra typer risker än 

redan etablerade bolag. 

Förenklat så underprissätts nyintroducerade bolag för att locka investerare och sedan 

underpresterar de för att investerare är överoptimistiska gällande bolag i en tidig utvecklingsfas. 

Överoptimismen påverkas också av att ägarna anger bolagets tillväxtutsikter som bättre än vad de 

egentligen är samtidigt som bolag ofta börsnoteras vid tidpunkter när marknaden haft en onormalt 

positiv utveckling. Det främsta motivet till en börsintroduktion är att bolaget har ett kapitalbehov. 

Av den anledningen så är det stor sannolikhet att bolaget efter börsintroduktionen gör en eller 

flera nyemissioner riktad till de befintliga aktieägarna vilket leder till att aktiekursen faller och 

det kan därför kopplas till underprestation.  

I bolag som ska nyintroduceras beaktas ägarnas och ledningens bevisade kompetens och 

erfarenhet i större utsträckning än i bolag som redan accepterats på marknaden. Om respekterade 

ägare signalerar att bolaget har stor potential till investerare får det effekt, minskar osäkerheten i 

bolaget och motverkar underprestation. Då det är brist på information i ett bolag som ska 

börsnoteras analyserar aktörerna potentialen och utsikterna för branschen bolaget är verksamt i 
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större utsträckning än i ett etablerat bolag. Att det finns gott om kapital och att de inte har en för 

hög skuldsättning är viktigt för att nyintroducerade bolag ska ha en möjlighet att etablera sig på 

börsen och fortsätta utvecklas.  

Det är endast fundamental analys som utförs på bolag som saknar kurshistorik. Teknisk analys är 

ej möjlig att tillämpa utan kurshistorik och det finns ingen motsvarighet till teknisk analys. Olika 

varianter av DCF anses vara tillförlitliga och P/E-tal används bl.a. för att motivera att värderingen 

är rimlig i förhållande till liknande konkurrenter. CAPM och beta-värdet är det som mest liknar 

teknisk analys som tillämpas på bolag som ska börsnoteras. Dock kritiseras beta-värdet då det 

ständigt varierar hos ett bolag.  

Due diligence är en företagsbesiktning och som utförs på bolag inför en börsintroduktion. Det är 

en stor process som ej används vid analys av etablerade bolag på börsen.  
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7.0 Egna reflektioner 

Under arbetets gång har vi diskuterat om vi istället för att undersöka och beskriva hur värde och 

risk bedöms i nyintroduktioner istället skulle jämföra hur en analys av ett nyintroducerat bolag 

jämfört med ett etablerat bolag på börsen utförs. Vi valde dock att göra det förstnämnda då det 

skulle bli ont om tid och komplicerat att ändra uppsatsens inriktning. Samtidigt finns det redan 

mycket underlag om hur en aktieanalys utförs på ett etablerat bolag och därför skulle det inte 

tillföra någon ny kunskap. Varför vi reflekterade över detta beror på att vi då skulle kunna få en 

tydligare slutsats där skillnader framgår.  

Vi har även reflekterat över att utföra en egen analys över hur nyintroducerade bolag utvecklas 

genom att välja ut ett antal bolag och studera dess utveckling under en viss tidsperiod. Vi valde 

att inte genomföra det på grund av tidsbrist samt att den metodansats vi valt att använda oss utav 

är en kvalitativ metodansats. 

Ett förslag på vidare forskning skulle vara att utföra en kvantitativ studie, vilket framgår i stycket 

ovan, där genom att undersöka utveckling efter nyintroduktion i ett visst antal bolag. Även 

jämföra ifall det finns skillnader i prissättning och underprestation beroende på bransch.  
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Bilaga 1- intervjuguide 

1 Introduktion 

1.1 Vilken befattning har du och vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

1.2 Vad har du för utbildningsbakgrund? 

1.3 Hur länge har du arbetat med aktier? 

1.4 Analyserar/ger du råd om någon viss typ av bolag (bransch, storlek etc.)? 

1.5 Ger du rådgivning om aktier? 

2 Risk 

2.1 Hur skulle du personligen definiera begreppet risk? 

2.2 Hur kommunicerar du ordet risk till dina kunder vid en rådgivningssituation? 

2.3 Hur definierar du hög- och låg risk på en aktieplacering?  

3 Riskbedömning/värdering 

3.1 Hur bedömer du risken och värdet på aktier? 

3.2 Är det några modeller som används och i så fall vilka? 

3.3 Varför är just de modellerna intressanta? 

3.4 Vilka modeller används mest och använder man olika modeller på olika bolag?  

3.5 Vilka faktorer har störst påverkan på risken?  

4 Nyintroducerade bolag 

4.1 Vad tror du motivet är att ett bolag vill börsnoteras? 

4.2 Vad lägger man vikt på vid bedömning av ett nyintroducerat bolag?  

4.3 Vad är det som gör att du rekommenderar en kund att teckna aktier i ett nyintroducerat 

bolag?  

4.4 Brukar det generellt vara en bra affär att teckna aktier i ett nyintroducerat bolag, på kort- 

respektive långsikt? 

5 Övriga frågor 
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5.1 Fundamental eller teknisk analys, vad föredrar du och varför? Eller är det en kombination 

utav de båda inriktningarna? 

5.2 Det finns riskfaktorer som påverkar bolag. Vilka faktorer anser du utgör störst risk på 

tillexempel industrier och butiker? 

5.3 Vad är multiplar 

5.4 Vad är leverage ratio? 

5.5 Vad är peer valuation? 

5.6 Generellt, hur brukar utvecklingen kring nyintroducerade bolag vara de 36 första 

månaderna? 

5.7 Vad är EV/Ebitda? 

5.8 Vad är utdelningstillväxt? 

5.9 Vi har läst om att när bolag ska börsintroduceras så underprissätts det för att locka 

investerare. Är det så? 

5.10 Är det någon skillnad i risk mot bolag som finns på börsen gentemot det som ska 

introduceras på börsen? 

5.11 Vi läste att man kollar mycket på ägarna och deras tidigare erfarenheter. Är det något man 

lägger extra vikt på vid nyintroducerade bolag? 

5.12 Vad är dcf? 

5.13 Kan vi återkomma till dig via telefon eller mail om det är något vi kommer på i efterhand? 
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