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Sammanfattning 
I vår undersökning har vi utgått från Holmströms studie kring över- och underprissättning av 
nyintroducerade företag. Holmström studerade även hur de nyintroducerade företagens 
aktiekurser reagerar vid olika händelser och jämförde detta med två etablerade företag. Då vi i 
vår kritiska granskning upptäckte brister i Holmströms undersökning valde vi att komplettera 
med två andra undersökningar rörande underprissättning samt en om överreaktionshypotesen. 
 
Med vår undersökning vill vi studera hur Telia, Glocalnet och Ericssons aktiekurser påverkas 
vid nationella samt internationella händelser. Vår undersökning börjar vid Telias introduktion 
år 2000, detta är samma år som Glocalnet introducerades på börsen. För att få med ett etablerat 
företag från samma bransch valde vi Ericsson. Undersökningen kommer att sträcka sig över 
tidsperioden 2000 till sommaren 2005. Händelserna vi har med i undersökningen kan vara av 
olika karaktärer. Fem dagar innan händelsen och fem dagar efter händelsen valde vi att söka på 
nyhetsnotiser kring företagen, detta för att vi vill undersöka om positiva och negativa rapporter 
knuta till företagen väger tyngre än de externa händelserna. 
 
Uppsatsen kommer att utgå från en kvalitativ ansats. Vi har valt att undersöka en nationell 
samt en internationell händelse per år. Den första händelsen är Telias introduktion, där vi 
studerade hur stor överprissättningen var under de 22 första börsdagarna. Vid beräkningarna av 
de övriga händelserna undersökte vi förändringen på dagen vid händelsen samt under en sju 
börsdagars period. För att uppnå en ökad förståelse har vi även genomfört en intervju med en 
aktiemäklare.  
 
Vid Telias börsintroduktion fick vi fram resultatet att det skedde en marginell överprissättning 
efter 22 börsdagar. En viktig slutsats vi kom fram till var att oavsett karaktär på händelsen var 
reaktionen på aktiekursen densamma. Det vill säga reaktionen kom på dagen för att sedan 
stabilisera sig till dagarna efter. Ericsson påverkades mest av internationella händelser, 
Glocalnet reagerade mest av företagen och Telia var det företag som var mest stabilt. Nisse 
Sandberg menar att detta resultat beror på att Ericsson endast är svenskt på pappret och 
påverkas därför mest av den internationella marknaden, Glocalnet är ett litet företag som förde 
en tuff konkurrens mot telejättarna samt att Telia stöttades av bland annat den svenska staten. 
 
Ett annat resultat är att positiva och negativa rapporter knutna till företagen väger tyngre än 
externa händelser. Vid de negativa rapporterna reagerade aktiekursen mest.  
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
Historien visar att aktier är en överlägsen sparform. Ingen annan tillgång – vare sig fastigheter, 
obligationer, konst eller antikviteter – ger en sådan avkastning som aktier. De senaste 100 åren 
har Stockholmsbörsen stigit med ungefär 10 procent per år i genomsnitt, detta trots oljekriser, 
fastighetskriser och IT-krascher. (Finansportalens hemsida) 

 
Placeringar av olika slag är förknippade med vissa risker, dessa kan bero på olika faktorer. En 
typ av risk är marknadsrisk som innefattar konjunkturnedgångar, krig och andra 
världshändelser som kan orsaka nedgångar på aktiemarknaden. Aktieköp i små företag är 
oftast associerade med hög risk. (HQ Fonders hemsida). Företaget man har investerat i kan 
börja visa negativt resultat och då sjunker aktierna. I värsta fall kan hela aktiemarknaden 
krascha. Mellan mars år 2000 och oktober 2002 rasade den svenska börsen (OMX-index) med 
73 procent, detta var den största nedgången någonsin. Många som hade valt att investera i 
mycket riskfyllda aktier förlorade då nästan hela sitt sparkapital. Historien visar att om man 
investerar i fel företag vid fel tillfälle, när börsen är kraftigt övervärderad, kan man få vänta 
mycket länge innan man får tillbaka sin investering. (Finansportalens hemsida) 

 
När man ska välja vilka aktier man vill investera i är det viktigt att förstå vad det är som 
driver aktiekurserna. I grund och botten styr utbud och efterfrågan, ju fler som vill köpa en 
aktie i förhållande till hur många som vill sälja den desto mer går kursen upp. Tvärtom 
gäller när många vill sälja och få vill köpa vilket leder till att kursen faller. På kort sikt (1-3 
år) kan därför aktiemarknaden vara ganska irrationell. Kurserna kan rusa i höjden då många 
vill vara med på uppgången, liksom aktiemarknaden kan krascha då alla får panik. 
På lång sikt är det företagets utveckling som driver aktiekursen. Ett företag som är lönsamt 
och växer och har en stark balansräkning får förr eller senare alltid en stark kursutveckling. 
Omvänt gäller för upphaussade företag i nya, heta branscher, oavsett hur populära de är. 
Om de inte visar vinst så kraschar de. På kort sikt är det alltså marknadens temperament 
som styr och ställer, och på lång sikt är det hur företagens vinst utvecklas som avgör. Så 
trots bubblor och krascher är marknaden på lång sikt effektiv i sin prissättning av företag. 
Det är en ständigt återkommande läxa som kan vara bra att lägga på minnet. 
(Finansportalens hemsida) 
 

År 1993 var 44 % av Sveriges vuxna befolkning aktieägare, tio år senare hade dessa siffror 
ökat till 84 %. Den vanligaste formen av aktieägande är genom del i aktiefond, i huvudsak 
PPM (finansinspektionens hemsida). Under 2000-talet har aktiesparandet ökat bland de 
svenska hushållen, enligt sparbarometern så mycket som från 19 % till 27 % bara under år 
2000. Toppens nåddes i juni år 2000 då Telia börsnoterades. Sparbarometern för det fjärde 
kvartalet 2000 visar att hushållens direkta placeringar i aktier ökade med 18 miljarder kronor 
under andra kvartalet p.g.a. Telia-emissionen (Statistiskacentralbyråns hemsida). 

Telia var en aktie som med en hård marknadsföring såldes in till svenska folket både av banker 
och kommissionärer. Under det rådande marknadsläget var Telia aktien alltför dyr och det 
visade sig att ett gammalt statligt företag med höga kostnader och en ledning ovan vid 
konkurrens skulle misslyckas. Telia sjönk i takt med börstemperaturen i världen. En annan 
aktör som introducerades på marknaden vid denna tid var Glocalnet. Ett relativt litet företag i 
jämförelse med Telia som trots sin storlek förde en tuff konkurrens mot Telia. Till skillnad 
från Telia och Glocalnet är Ericsson ett stort internationellt etablerat företag som finns i alla 
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stora investmentportföljer världen över. Ericsson är en del av stor etablissemanget och 
påverkar börserna lika mycket som de påverkar Ericsson (Nisse Sandberg).  
 
1.2 Frågeställningar 
 
Holmström har gjort en undersökning av över- och underprissättning på nyintroducerade 
företag. Det som intresserade oss i undersökningen var hans jämförelse av aktiekursens 
förändring av olika externa händelser. Holmström undersökte förändringen efter en dag. I vår 
undersökning kommer vi att gå in djupare kring varje händelse. Vi vill undersöka hur mycket 
aktiekursen påverkades på dagen av händelsen samt hur aktiekursen förändrades efter sju 
börsdagar. Detta för att se om det finns belägg för överreaktionshypotesen som innebär att en 
kursavvikelse alltid återföljs av en betydande återgång. Återgången skulle enligt denna teori 
betyda att investeraren har överreagerat och när denne insett detta justeras aktiekursen tillbaka 
till ursprungsläget. Holmströms utgångspunkt var nyintroducerade företag, vid händelserna 
jämförde han nyintroducerade företag med etablerade företag för att se om de reagerade 
annorlunda. Vi kommer att börja vår undersökning vid Telias introduktion då även Glocalnet 
var nyintroducerade och jämföra dessa företag mot ett etablerat företag - Ericsson. Som ett 
jämförelseverktyg kommer vi använda oss index.  
 
Holmström kommer i sin undersökning fram till att det sker en överprissättning på 
nyintroducerade företag. Det är allmänt känt att Telia överprissattes vid sin introduktion vi 
kommer i vår undersökning studera hur stor överprissättningen var under de 22 första 
börsdagarna. Vidare kommer Holmström fram till att nyintroducerade företag påverkas av 
affärshändelser i en lägre grad än större, etablerade företag. Han menar även att katastrofer 
drabbar nyintroducerade företag mer. Vi vill undersöka om detta stämmer överens med Telia, 
Glocalnet och Ericsson.  
 
För att gå in djupare i ämnet vill vi ta reda på om stora nationella och internationella händelser 
påverkar de olika företagen i samma grad. Händelserna kan vara politiska eller av annan 
karaktär.  
 
I undersökningen vill vi ta reda på om positiva samt negativa rapporter till de valda företagen 
väger tyngre än externa händelser. Vi kommer även att undersöka om marknaden reagerar 
mer/mindre på positiva än på negativa rapporter.  
 
1.3 Syfte 
 
Hur förändras Telia, Glocalnet och Ericssons aktiekurser vid nationella samt internationella 
händelser? 
 
1.3.1 Syftets förändring 
 
Vi menade att jämföra börsintroduktioner och nyemissioner då de i princip har samma 
förfarande men vid nyemission har man tillgång till den historiska avkastningen. Då detta 
innebar en tidsmässigt omfattande undersökning bestämde vi oss för att gå in djupare på ett 
nyintroducerat företag och jämföra det med ett företag som samma år genomfört en 
nyemission. För att denna jämförelse skulle kunna genomföras krävdes två företag inom 
samma bransch. Dessutom ville vi få med en så aktuell period som möjligt. Detta visades sig 
dock vara svårt att finna. Vi fann emellertid två företag som genomfört börsintroduktioner 
samma år och valde att gå in djupare på förändringen av deras aktiekurser.  
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1.4 Avgränsningar 
 
Vi har i vår undersökning valt att fokusera på perioden 2000 till sommaren 2005, detta för att 
få de mest aktuella siffrorna. Vår avgränsning gjordes till den svenska aktiemarknaden då 
informationen är lätt att tillgå på Stockholmsbörsen hemsida.  
 
Under år 2000 introducerades Telia på börsen, samma år genomförde även Glocalnet sin 
börsintroduktion. För att kunna jämföra mot ett på börsen redan etablerat företag valde vi 
Ericsson, detta då de befinner sig i samma bransch samt är ett stort svenskt företag.  
 
Vi har avgränsat oss till två händelser per år, en nationell och en internationell, för att se vilken 
av dessa händelser som påverkar våra valda företag mest.  
 
1.4.1 Perspektiv  
 
Enligt Holmström gjordes hans undersökning ur en allmän investerares perspektiv då dessa är 
de som investerar på Stockholmsbörsen. Vi har valt samma perspektiv som Holmström och 
kommer därför att jämföra Ericsson B med Telia och Glocalnet. Detta då A aktier är till för 
storägare som vill kontrollera företaget.  
 
1.5 Disposition 
 
Kapitel 2: Vi tar upp allmän information om börsen (begrepp, krav) samt går in djupare på 
Holmströms undersökning, som ligger till grund för vår uppsats. 
Kapitel 3: Vi redovisar den vetenskapliga grunden för vår undersökning samt vårt 
tillvägagångssätt vid urval av företag, källor, händelser samt respondenter.  
Kapitel 4: Här kan läsaren se resultaten från undersökningen, vi har även med artiklar från 
Affärsvärlden som härledning till tidsperioden vid händelsen. 
Kapitel 5: Vi kommer under detta kapitel analysera resultaten.   
Kapitel 6: I detta kapitel drar vi utifrån vår analys slutsatser kring de olika händelserna, här tar 
vi även upp de intervjuer vi genomfört. 
Kapitel 7: Här knyter vi samman våra slutsatser med intervjuerna samt Holmströms slutsatser. 
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2.Teori 
 
2.1 Allmänt om börsen  
 
(Föreningssparbankens hemsida) 
Kraven är höga för den som vill ta sig in på Stockholmsbörsen och de skiljer sig även åt 
beroende på vilken lista företaget söker sig till. Börsmässiga krav som gäller samtliga listor är 
att företaget ska ha minst fem års verifierbar historia och dokumenterad 
vinstintjäningsförmåga. Man ställer även krav på företagsledningen, styrelsens 
sammansättning, ekonomistyrningen och informationen. 
 
A-listan 
På A-listan är de större företagen registrerade. Här är företagen indelade efter olika kategorier: 
mest omsatta aktier, övriga aktier, utländska aktier samt preferensaktier. För att ett företag ska 
kunna registrera sig på A-listan ska de börsmässiga – samt följande krav vara uppfyllda: 
 

• börsvärdet ska uppgå till minst 300 miljoner kronor vilket minst ska motsvara 25% av 
aktiekapitalet och 10% av rösterna i allmän ägo  

• minst 2000 aktieägare som vardera äger aktier till ett värde av minst ett halvt 
basbelopp (basbeloppet 1996 = 36 200) 

• ska upprätta börsprospekt1, gäller dock inte om företaget varit noterat i två år på  
O-listan 

 
O-listan 
Aktier på O-listan är noterade men inte registrerade vid OM Stockholmsbörsen. Under 
”Attract40” hittar man de aktier som det handlas mest av. Utöver de börsmässiga kraven ska 
företagen även uppfylla följande krav: 

• minst 300 aktieägare som vardera äger aktier till ett värde av minst ett fjärdedels 
basbelopp  

• minst 10 procent av aktierna och 10 procent av rösterna i allmän ägo 
• ett noteringsprospekt ska vara upprättat (gäller inte om företaget flyttas från A-listan)  

2.1.1 Börsintroduktion 
 
När representanter från Stockholmsbörsen och företaget träffas för att etablera en kontakt och 
diskutera noteringsprocessen, utses en börsrevisor. Denne ska göra en utredning till underlag 
för Stockholmsbörsens noteringsbeslut. Syftet är att klarlägga om företaget uppfyller 
noteringskraven för A- respektive O-listan (Stockholmsbörsens hemsida).  
 
Villkoren som granskas under utredningen är förmågan att leverera information till marknaden 
om företaget och dess finansiella situation, om ledningens och styrelsens sammansättning, om 
ekonomiska rapportsystem och om kontrollsystem i företaget. Efter granskningen sätts en 
omfattande genomgång av företaget igång, en så kallad ”due diligence” (Affärsvärlden 
2004:19). Parallellt med att utredningen pågår skriver företaget prospekt och förbereder sig för 
börsnoteringen (Stockholmsbörsens hemsida ). 

                                                 
1 Prospekt  
Ett företags redogörelse för allt som investerare kan tänkas behöva känna till för att fatta beslut om att göra en 
investering. Presenteras till exempel vid nyemissioner. (Finansinspektionens hemsida) 
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Due diligence går ut på att se om det finns några oklarheter och att kartlägga de eventuella 
risker som finns i företaget. När genomgången av företaget är klar och nödvändiga justeringar 
gjorda kan prospektet färdigställas. Om börsrevisorn är nöjd med företagets tillstånd ger han 
sitt klartecken till börsbolagskommittén (Affärsvärlden 2004:19). Stockholmsbörsens 
bolagskommitté är det organ som beslutar om ett företags notering. Kommitténs 
beslutsunderlag utgörs av börsrevisorns rapport och företagets prospekt (Stockholmsbörsens 
hemsida). 
 
Nästan inga prospekt godkänns direkt, utan kommittén brukar komma tillbaka med krav på 
ändringar och förtydliganden. När alla papper är klara offentliggör företaget och 
investmentbanken sitt erbjudande och prospektet (Affärsvärlden 2004:19). 
 
2.1.2 Nyemission 
 
Ett företag som vill få in kapital till exempelvis en investering kan genomföra en nyemission 
och då ge ut nya aktier.  Dessa aktier brukar kosta mindre än de vanliga för att skapa intresse 
för dem. Då företagets vinst sprids ut på fler aktier blir de värda mindre än tidigare 
(Föreningssparbankens hemsida). När ett företag värderas högt och har lovande 
expansionsplaner är vanligtvis en nyemission självklar om företaget vill få in riskkapital 
skriver Bo Pettersson och Pia Sörman (Veckans Affärer 1992 51/52). 
 
2.2 Tidigare forskning 
 
Vi kommer att göra en replika studie av Holmströms undersökning då vi använder denna som 
underlag. Under följande sidor kommer vi att gå in mer noggrant på Holmströms 
undersökning. 
 
Under- och överprissättning av Paul Holmström 
 
Allmänt om undersökningen 
Undersökningen utfördes under tidsperioden 1998 till 2004, detta för att det först år 1998 gick 
att få fram aktiekursdata från Internet. Dessutom ville Holmström få med börsbubblan år 2001. 
De sju åren innefattar både uppgångar och nedgångar vilket enligt Holmström gör tidsperioden 
ännu mer intressant. Undersökningen genomfördes år 2004. 
 
Holmström avgränsade sig till den svenska aktiemarknaden och de företag som fanns med på 
A- respektive O-listan. Samtliga nyintroducerade företag under tidsperioden användes i 
undersökningen. Dock har han valt att bortse från företag som gått i konkurs eller blivit 
uppköpta under tidsperioden. Sammanlagt var det en population på 131 företag kvar som 
undersöktes. 
 
Den avgörande datainsamlingen är från primärdata som erhållits genom observationer från 
Holmströms statistiska undersökning. För en ökad kunskap om sina resultat genomförde 
Holmström fyra intervjuer. Som sekundär data har han använt sig av artiklar, litteratur, Internet 
samt tidigare forskning.  
 
Undersökningen är gjord ur en allmän investerares perspektiv och syftet är att ge denne ett bra 
underlag vid beslut om aktieköp vid börsintroduktioner.  
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Tidigare forskning 
Det har gjorts ett antal tidigare studier kring Holmströms valda ämne, framförallt kring 
underprissättning. Hansson och Larsson (1994) gjorde en undersökning kring aktiens 
underprissättning vid börsintroduktioner under åren 1979-1994 och kom fram till att den kunde 
beräknas till 33.6%. Holmström anser dock att inga av de tidigare undersökningarna har 
behandlat ämnet utifrån hans valda tidsperiod eller gjort en bransch- och tidsindelning. 
 
Börsintroduktion 
Huvudsyftet med Holmströms undersökning är att ta reda på hur den svenska aktiemarknaden 
reagerat på nyintroducerade aktier under tidsperioden samt undersöka om det sker under- eller 
överprissättning vid börsintroduktioner. För att få en djupare förståelse delar han in företagen 
efter bransch och efter år.  
 
Holmström har använt sig av Stockholmsbörsens hemsida för att få tillgång till de kurslistor 
som behövdes i undersökningen. Branschlistor togs fram från Privata Affärers hemsida.  
 
Beräkningsteknik vid börsintroduktion 
Vid beräkningen av över- och underprissättning gjordes en jämförelse mellan medelvärdet av 
öppningskursen under de fem sista dagarna i en 30-dagars period, detta medelvärde jämfördes 
med öppningskursen på introduktionsdagen. Genom denna beräkningen fick Holmström fram 
avvikelsen per företag. Mätningen efter 30 dagar motiverar Holmström med att efter den tiden 
ska marknaden ha hunnit sätta kursen rätt gentemot introduktionspriset. En längre tidsperiod 
än 30 dagar menar Holmström kan medföra att externa faktorers inverkan ökar.  
 
Holmström genomförde en stickprovskontroll efter sex månader för att se om 30 dagar är en 
tillräcklig tidsram för att aktiekursen efter introduktionen ska ha stabiliserat sig. Detta gjordes 
på två företag per år.  
 
Resultat och analys av börsintroduktionerna 
För att få fram resultaten uppdelat per år summerar Holmström avvikelsen för alla 
nyintroducerade företag under det aktuella året och sen dividerar den summan med antalet 
företag. Detta blir den genomsnittliga avvikelsen per aktie per år.  
 
När Holmström beräknar den genomsnittliga avvikelsen för samtliga aktier över samtliga år får 
han fram att det sker en överprissättning på 4 % under de första 30 dagarna. Då börsklimatet 
har en stor inverkan på aktiekursen gjorde Holmström ytterliggare en undersökning där han 
räknade bort åren då börsbubblan sprack, nämligen år 2000 och 2001. I denna beräkning tog 
han den genomsnittliga aktiekurs förändringen per år vilket blev summan av årens 
genomsnittliga förändring dividerat med antalet år, i detta fall fem år. Resultatet blev då en 
knapp underprissättning på 0.5 %.  
 
För att få fram resultaten uppdelat per bransch summerar Holmström avvikelsen för alla 
nyintroducerade företag under den aktuella branschen och sen dividerar det med summan av 
antalet företag. Vid denna beräkning kom han framförallt fram till att telekom och hårdvara 
företagen är de mest övervärderade branscherna under de åren som undersökningen 
genomfördes.  
 
En slutsats Holmström drar är att vare sig aktiekursen har gått sämre eller bättre sen 
introduktionen har de stabiliserat sig efter 30 dagar. Detta grundar han på sin 
stickprovskontroll som inte visade någon större förändring efter sex månader.  
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Affärsmässiga händelser 
Holmström går i sin undersökning in och studerar hur nyintroducerade företag reagerar på 
affärsmässiga händelser jämfört med två etablerade företag. Vår tolkning av hans definition av 
affärsmässig händelse är externa variabler som till exempel världspolitik, krig, naturkatastrofer 
samt epidemier som ofta påverkar aktiemarknaden.  
 
De affärsmässiga händelserna som han utgår från har han fått fram genom att ta ett antal 
händelser per år utifrån sin egen förförståelse, dessa har han sökt på Yahoo, Altavista och 
Google för att se vilken händelse som har fått flest träffar. 
 
Beräkningsteknik vid affärsmässiga händelser 
För att se hur aktiekursen förändrats vid händelserna har en jämförelse gjorts mellan slutkursen 
från dagen innan händelsen mot slutkursen dagen efter händelsen. Detta blir två börsdagar 
inklusive dagen händelsen inträffade. Holmström gjorde detta val då han antar att det är den 
minsta tiden det tar för kursen att påverkas. 
 
Resultat och analys av affärsmässiga händelser 
Jämförelse- företagen är Ericsson och Volvo då han anser dessa vara två av de största 
företagen i Sverige samt att de är förankrade internationellt. De valda händelserna är följande: 
 
1998: EU beslutar att inför Euron som gemensam valuta, de nyintroducerade företagen 
påverkades positivt av denna händelse vilket deras aktiekurs visar som gått upp 5 -10 % i 
jämförelse med de etablerade som påverkades endast med 2 %. Denna händelse påverkade 
samtliga företag positivt, dock hade de nya företagen en kraftigare värdestegring än de 
etablerade. 
 
1999: Aktieägarna beslutar att sälja Volvo personvagnar till Ford. Resultatet av denna händelse 
var att de nya företagen påverkades positivt med 2 – 5 % medan de etablerade påverkades 
negativt med 4 – 5 %. Holmström menar att nya företag inte är så beroende av händelser 
liknande denna då deras introduktion är mer av intresse för aktieägarna. Nyheten om de nya 
företagen överväger Volvos händelse. 
 
2000: Bush blir vald till president, aktiekursen för de nya och de etablerade företagen ger inga 
förändringar som författaren kan härleda till denna händelse. 
 
2001: Nine- eleven attacken i New York, de nya företagens aktiekurs sjönk mellan 11 – 25 % 
medan de etablerade företagens sjönk mellan 5 -7 %. Här menar Holmström att nya företag är 
mer sårbara vid katastrofer liknande denna. 
 
2002: VM fotboll i Japan Sydkorea, noterbart här är att de etablerade företagen sjönk 2 – 4 %, 
medan de nya företagen höjdes med någon procent. Världsevenemang liknande detta påverkar 
de etablerade företagen mer än de nyintroducerade.  
 
2003: Irakkriget, detta året skedde inga börsintroduktioner men de etablerade företagen sjönk 
med 2 – 6 %. Den fallande kursen denna dag berodde enligt Holmström på att marknaden 
avvaktar vid en så stor händelse som ett krig.  
 
2004: EU får tio nya medlemsstater. Resultatet kan inte härledas specifikt till de 
nyintroducerade företagen eller till de etablerade företagen. Holmström menar att det kan vara 
så att börskurserna reagerar mer på ekonomiskt resultat än en händelse som kan ha ekonomisk 
inverkan.  
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Slutsatser kring händelserna 
Holmström kan som slutsats av detta dra att nyintroducerade företag är mindre känsliga för 
negativa händelser och påverkas kraftigare vid katastrofer. Han menar att detta kan bero på att 
de nya företagen är så pass intressanta i sig att världshändelser inte väger lika mycket. Viktigt 
menar Holmström är att han valt att gå in kortsiktigt på de olika händelserna och aktiekursen 
kan reagera annorlunda på långsikt.  
 
Analys av intervjuer 
Valet av respondenter gjordes utifrån kompetens och erfarenhet. Holmström ville ha med 
personer som hade förmågan att besvara hans frågor. 
 
Intervju 1: Respondenten anser att det inte går att dra någon generell slutsats om större 
världshändelser, vidare säger hon att varje nyhet måste granskas för att se om den har 
korrelation med verksamheten. I viss mån håller hon med Holmström i hans antagande att 
nyintroducerade företag påverkas mindre av världshändelser än etablerade. Avslutningsvis 
föreslog hon att man kan undersöka färre aktier mer ingående exempelvis se hur flera olika 
händelser påverkar en börskurs.  
 
Intervju 2: Respondenten menar att den största fallgropen vid börsintroduktion är när politiska 
makthavare uttalar sig om aktien som exempel tar han upp när Björn Rosengren uttalade sig i 
media om Telia aktien. Respondenten håller med om att nya företag på börsen är mindre 
känsliga än de befintliga företagen då de redan ingår i olika aktieportföljer.  
 
Intervju 3: Även denna respondent instämmer i Holmströms resonemang angående de nya 
företagen och deras känslighet. Han anser att detta beror på att nya företag oftast har lägre 
likviditet och omsättning på grund av ägarstrukturen. Respondenten anser generellt att 
börsintroduktioner ska vara en god investering tack vare introduktionsrabatten.  
 
Intervju 4: Respondenten instämmer i Holmströms slutsatser att nya företag är mindre 
känsliga. Respondenten anser att det beror på att de nya företagen är mer nischade och mer 
beroende av framgång. 
 
Slutsats kring intervjuer 
En slutsats som Holmström kommer fram till är att nyintroducerade företag oftast påverkas 
mindre av affärsmässiga nyheter än väletablerade företag. Orsaken till det är att informationen 
kring de nyintroducerade företagen väger tyngre än övriga nyheter, vilket även respondenterna 
instämmer i. Respondent 3 menar att det är ägarstrukturen som kan ha en viss inverkan på 
detta resultat. I de nyintroducerade företagen som undersöktes är det mest privatinvesterare 
som äger aktierna. De vill inte göra en förlust på en enstaka händelser och behåller därför 
aktien.  
 
2.2.1 Kritisk analys av Holmströms studie 
 
Vid genomförandet av vår undersökning upptäckte vi en del brister i Holmströms beräkningar.  
När Holmström beräknar introduktionen väljer han att gå in 30 dagar efter, detta motiverar han 
med att det är den tid som krävs för att marknaden ska kunna påverka kursen. Han menar att 
efter en längre tid än 30 dagar ökar de externa faktorernas påverkan. Vi anser att 30 dagar är 
för lång tid för att externa faktorer inte ska hinna påverka företagens aktiekurser. Holmström 
har ingen tillräcklig grund för valet av 30 dagar tycker vi. Dock kommer Holmström fram till 
att nyintroducerade företag påverkas mindre av externa faktorer än etablerade företag.  
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För att ytterliggare styrka valet av 30 dagar genomför Holmström en stickprovskontroll efter 
sex månader på två företag per år. En kontroll efter sex månader anser vi inte säger så mycket 
om kursens stabilisering då mycket kan ha hänt på sex månader. I analysen skriver dock 
Holmström att han har studerat företagens aktiekurser under sex månaders tid vilket skulle 
styrka valet av 30 dagar.  
 
Holmström kommer fram till att det sker en överprissättning på 4 % vilket tidigare forskning 
inte styrker. I sin analys väljer Holmström en annan beräkning än den han använt från början 
för att utesluta börsbubblan år 2000 – 2001. Vi har svårt att tyda hur han har gjort dessa 
beräkningar och tycker inte att han har en bra motivering till uteslutningen av dessa år. Han 
skriver i sin avgränsning att han valde tidsperioden för att få med ”yran” under just 2000 -
2001. Komplikationerna kring Holmströms beräkningar gjorde att vi valde att studera 
ytterliggare två uppsatser som behandlar över- och underprissättning. Detta för att ta reda på 
vilka beräkningar de använt sig av och om dessa skiljer sig från Holmströms beräkningar.  
 
Den enligt oss största bristen är vid beräkningarna av händelserna. Holmström skriver i sitt 
tillvägagångssätt att han jämför en börsdag innan och en börsdag efter händelsen. Under 
resultatdelen tar han upp datum mellan fem och sju börsdagar innan händelsen inträffade vilket 
fick oss att ifrågasätta vilka datum han egentligen använt sig av. För att studera detta närmare 
genomförde vi kontrollberäkningar på dessa datum men lyckades inte få fram samma resultat 
som Holmström. Detta ledde till att vi tog kontakt med Holmström som tyvärr inte kunde 
hjälpa oss. För att få en grund i vår undersökning har vi därför valt att studera ytterligare en 
uppsats med samma inriktning.  
 
Om Holmström hade använt sig mer av tidigare forskning som grund i sin undersökning tror vi 
att han hade ifrågasatt sina egna beräkningar mer. Vi menar att han då kanske skulle ha varit 
mer konsekvent i sina beräkningar. 
 
Holmström skriver att hans undersökning är skriven ur en allmän investerares perspektiv och 
att hans undersökning ska fungera som beslutsunderlag vid aktieköp. Vi anser inte att hans 
undersökning genererar till några råd och är därför svår att använda som beslutslag. Meningen 
är inte att vår undersökning ska användas som beslutsunderlag utan mer att ge läsaren en 
uppfattning om hur aktier kan reagera på marknaden.  
 
I undersökning kommer generalindex ibland fram som en jämförelse mot aktiekurserna, dock 
framgår det inte om det är genomgående under arbetet. I våra resultatdiagram kommer vi ha 
med index som ett jämförelseverktyg.   
 
2.2.2 Underprissättning och ägarspridning –ett test på svenska börsintroduktioner 
 
Berglund, Jacobson och Wiberg (2000) gjorde en undersökning om underprissättning och 
ägarspridning. Undersökningen gjordes på 272 nyintroduktioner under åren 1979-1999 på 
Stockholmsbörsens A-, O- och OTC lista. Författarna har beräknat underprissättningen som 
den sista betalkursen under introduktionsdagen minus introduktionspriset, dividerat med 
introduktionspriset. De menar att tidigare studier visar att den första börsdagen är tillräcklig för 
att ett tillförlitligt marknadspris ska hinna etableras. Vidare skriver de att en längre tidshorisont 
än en börsdag skulle kunna innebära att marknadspriset påverkas av externa faktorer eller 
företagsspecifika nyheter. Underprissättningen har ej justerats efter index då de menar att 
tidigare forskning inte har visat på någon anmärkningsvärd påverkan på resultaten. De kommer 
i sin undersökning fram till att det har skett en underprissättning men den avtar från år 1989.  
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2.2.3 Nyintroduktioner –är den initiala avkastningen beroende av det rådande 
börsklimatet? 
 
Huvudsyftet med undersökningen är att studera om den initiala avkastningen på 
nyintroduktioner är betydande skild från noll, dels i perioder med kraftig börsuppgång och dels 
i perioder i kraftig börsnedgång. Författarna Widesköld och Delayah (2003) har beräknat den 
initiala avkastningen genom att ta slutkursen på första handelsdagen minus teckningspriset, 
dividerat med teckningspriset. En justering mot index SIXRX har gjorts för att exkludera 
börsutvecklingens påverkan. För att få en bra grund till sitt huvudsyfte har författarna förlängt 
undersökningsperioden till 22 börsdagar efter börsintroduktionen. Även dessa beräkningar har 
jämförts med index. Författarna kommer i sin undersökning fram till att den initiala 
avkastningen i börsuppgångar är betydande skild från noll, detsamma gäller den mer ingående 
undersökningen på 22 börsdagar. I börsnedgångar fann de inget samband att nyintroducerade 
bolag underprissätts. Vidare kom de fram till att den initiala avkastningen har minskat 
historiskt sätt.   
 
2.2.4 Beteendevetenskaplig aspekt på överreaktioner hos investerare på aktiemarknaden 
 
Johansson och Puksec (2002) gjorde en undersökning på hur investerare överreagerar på små 
mängder ny information. Överreaktion menar författarna är när beslutfattaren fokuserar sig på 
den mest aktuella informationen, vilket oftast är en liten mängd information. Undersökningen 
gjordes genom att testa överreaktionshypotesen som säger att en kursavvikelse alltid återföljs 
av en betydande återgång. Återgången skulle enligt denna teori betyda att investeraren har 
överreagerat och när denne insett detta justeras aktiekursen tillbaka till ursprungsläget. 
Undersökningen genomfördes på Stockholmsbörsens A- och O lista under året 2001. 
Författarna har i undersökningen följt de valda företagens aktiekurser under 7 börsdagar efter 
urvalsdagen (T1… T7) samt noterat kursen dagen före urvalsdagen ( T-1). För att få kunskap 
om andra påverkande faktorer kring företagen har författarna samlat in nyhetsnotiser från 
urvalsdagen (T0) och dag T-1. Johansson och Puksec kom i sin undersökning fram till att det 
finns belägg för överreaktionshypotesen. Vidare menar de att reaktionen sker på dag T0 för att 
sen röra sig mot ursprungsläget vid dag T1. Detta innebär att svenska investerare på 
aktiemarknaden har överreagerat.   
 
2.3 Hypotes 
 
Vår hypotes är att aktiekursen är väldigt känslig för nationella samt internationella händelser. 
Dock tror vi att den återhämtar sig efter några dygn och är tillbaka på samma kurs som innan 
händelsen inträffade. Vid en världsomfattande katastrof tror vi att marknaden blir bedövad och 
aktiekursen rasar.  
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3. Metod 
 
”För att man ska komma dit man vill, måste man veta vart man ska” Abraham Lincoln 
 
När man väljer metod är det viktigt att ta den som passar bäst för frågeställningen man har. 
Olika metoder har olika funktioner och alla har sina svaga och starka sidor (Holme och 
Solvang 1997). 
 
3.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
 
Att förstå tillstånd, händelser, förlopp och handlingar är ett viktigt syfte, ett syfte som är svårt 
att precisera. Man kan säga, att förståelse innebär förklaring plus inlevelse. Det kan innebära 
olika saker beroende på vilken vetenskapsuppfattning utredaren utgår ifrån. Man talar idag 
inom samhällsvetenskapen om två olika inriktningar; positivism och hermeneutik (Gustavsson 
2004).  
 
Till skillnad från den hermeneutiska forskaren som arbetar med tolkning som metod, strävar 
den positivistiske forskaren efter att få reda på det som är. Man vill söka sanningen till varje 
pris. Detta gör man genom att ställa sig ovanför sina egna värdepremisser och etiska åsikter 
(Holme och Solvang 1997). Det hermeneutiska arbetssättet ger forskaren en hög grad av frihet 
då han/hon inte är bunden till slumpmässiga urval men detta begränsar även. Urvalsprincipen 
är istället att tillföra sin tolkning ny kvalitativ poäng. Forskaren kan se mer och djupare än de 
data han samlat in visar, genom att fylla i de luckor som finns mellan enskilda data eller göra 
helhetsbedömningar som går bortom insamlade data (Gustavsson 2004). Då hermeneutiken vill 
få en djupare förståelse vill positivismen bygga på positiv, dvs. säker kunskap. Enligt 
positivismen har vi endast två källor till kunskap – det vi kan registrera med våra fem sinnen 
och det vi kan resonera oss fram till med mänsklig logik, vårt förnuft. Kritiken under de senare 
åren mot positivism har varit forskarens svårigheter att förhålla sig objektivt till forskningen 
(Ericsson och Wiedersheim - Paul 2001). Inom hermeneutiken är svårigheten att forskaren är 
unik i sin förförståelse, vilket gör det svårt utföra undersökningen på nytt och få fram exakt 
samma resultat (Gustavsson 2004). 
 
Att ha ett kritiskt förhållningssätt är en av de viktigaste traditionerna inom akademiskt vetande. 
Genom att ständigt ifrågasätta, kritisera och ge förslag på nya lösningar kommer forskningen 
framåt och det vetenskapliga kunnandet förbättras eller förändras (Gustavsson 2004). Den 
kritiska teorin vill utveckla ett synsätt som förenar objektiva och subjektiva förklaringar, som 
vänder sig till hermeneutiska tolkningar såväl som positivistiska kausala orsaksanalyser 
(Eriksson och Wiedersheim-Paul 2001). 
 
Val av förhållningssätt 
Med detta i åtanke valde vi att utföra denna undersökning med ett hermeneutiskt 
förhållningssätt. Vi kommer i vårt arbete att utgå från data insamlad från Stockholmsbörsen, 
efter att ha gett vår tolkning till dessa data kommer vi komplettera vår undersökning med en 
intervju med en aktiemäklare. Detta för att lägga de sista pusselbitarna i pusslet, och på så sätt 
komma djupare in i undersökningen. Under insamlingen av data försökte vi hålla oss så 
objektiva som möjligt men då vi har en förförståelse anser vi att det är svårt att helt lämna sina 
värderingar.   
 
Då vi anser att ett kritiskt tänkande är viktigt för att komma vidare i sin undersökning har vi 
under arbetets gång hela tiden ifrågasatt våra resultat och slutsatser. 
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3.2 Angreppssätt 
 
Det finns två olika angreppssätt för att komma fram till sina slutsatser , induktiv och deduktiv. 
Det induktiva sättet grundar sig på empirisk data, (Eriksson och Wiedersheim-Paul 2001) 
medan det deduktiva angreppssättet innebär att man som forskare gör en logisk och 
tankemässig slutledning (Gustavsson 2004). En svaghet med den induktiva metoden är att den 
sällan bygger på samtliga möjliga observationer. Man kan alltså så småningom upptäcka 
undantag. Det mest renodlade exemplet är grundad teori där forskaren i den empiriska delen 
strävar efter total frigjordhet från existerande teori (Eriksson och Wiedersheim-Paul 2001). 
Inom det deduktiva angreppssättet utformar forskaren utifrån en teori sina hypoteser. En 
hypotes är ett testbart påstående om verkligheten. Från dessa hypoteser drar forskaren logiska 
slutledningar för att till slut komma fram till ett resultat (Gustavsson 2004). 
 
Val av angreppssätt 
Vi har valt ett deduktivt angreppssätt med utgångspunkt från Holmströms undersökning. 
Holmström kommer i sin undersökning fram till att nyintroducerade företag påverkas mindre 
av externa händelser än större etablerade företag. Han menar vidare att de nyintroducerade 
företagen är mer känsliga vid katastrofer. Med Holmströms undersökning som grund har vi 
kommit fram till följande hypoteser nämligen att aktiekursen är känslig för världshändelser. 
Vid en världsomfattande katastrof tror vi att marknaden reagerar negativt och som ett resultat 
kommer aktiekursen att rasa. Vi tror dock att kursen återhämtar sig efter några dygn.  
 
3.3 Ansats  
 
Den kvantitativa och den kvalitativa metoden går båda ut på att skapa sig en bättre förståelse 
för vissa faktorer. Den kvantitativa metoden skapar förståelse genom att omvandla siffror och 
mängder på dessa görs det sedan statistiska analyser. I den kvalitativa metoden är det 
forskarens uppfattning eller tolkning av informationen som allting bygger på (Holme och 
Solvang 1997). 
 
Genom en jämförelse mellan data och data, egna fall med varandra och med andras fall, 
jämföra sina resultat med existerande litteratur och teori (Gustavsson, 2004) strävar den 
kvalitativa forskaren efter fullständig förståelse som inte kan eller bör omvandlas till siffror 
(Holme och Solvang 1997). Holme och Solvang menar att den kvalitativa forskaren når 
fullständig förståelse genom att sätta sig in i den undersöktes situation och se världen utifrån 
hans eller hennes perspektiv. Förståelsen kan även nås genom en djupgående intervju. Det är 
dock viktigt att man hela tiden växlar mellan ett inre och yttre perspektiv, så att man både 
förstår och förklarar objektet (Holme och Solvang 1997). 
 
I den kvantitativa metoden skriver Holme och Solvang att forskaren ska ha ett jag-det-
förhållande till undersökningsobjektet. Han/hon ska observera på avstånd och inte själv vara en 
del av objektet som studeras. Observationen kan t.ex. ske genom enkätundersökning med fasta 
svarsalternativ (Holme och Solvang 1997). Fördelen med den kvantitativa forskningen är att 
den utgår ifrån att kunskap om ett visst urval kan användas för att uttala sig om alla individer. 
Här är också metodens nackdel då bredden kan göra att man går miste om förklaringar till 
resultatet. Detta kan undvikas genom att kombinera den kvantitativa metoden med den 
kvalitativa metoden för att på så sätt uppnå ett bredare perspektiv menar Gustavsson 
(Gustavsson, 2004).  
 
Kvalitativ forskning visar däremot på totalsituationen, genom en helhetsbild får forskaren en 
ökad förståelse. Helhetsbilden fås genom en intensiv undersökning av varje enskild 
undersökningsenhet. Här kommer den kvalitativa metodens nackdel in menar Holme och 
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Solvang då man i brist på resurser lägger koncentrationen på några få enheter, och inte kan 
svara på hur väl undersökningen täcker alla enheter (Holme och Solvang 1997).   
 
Val av ansats 
Beroende på vad man vill få fram och vilken frågeställning man har i sin undersökning är de 
båda metoderna användbara på sitt sätt. Deras styrkor är även deras svagheter. Då vi i vår 
undersökning vill gå in djupare i Holmströms resonemang om aktiekursens känslighet av olika 
händelser har vi valt att utföra denna undersökning med kvalitativ metod. Under vår valda 
tidsperiod har vi gått in på två händelser per år. För att se om det är några andra faktorer som 
kan ha påverkat aktiekursen under händelserna har vi även noggrant studerat nyhetsnotiser 
knutna till företagen under mätperioden. De företag som vi studerat är Telia, Glocalnet och 
Ericsson. Vår undersökning börjar vid Telias börsintroduktion, samma år börsintroducerades 
Glocalnet. Vi har även valt att studera Ericsson som är ett etablerat företag inom samma 
bransch. Som ännu ett steg i undersökning har vi genomfört en intervju där våra resultat har 
analyserats. 
 
3.4 Vetenskapliga krav 
 
Gustavsson nämner två olika punkter som är viktiga inom dagens forskning. Nämligen 
reliabilitet och validitet (Gustavsson 2004). 
 
3.4.1 Reliabilitet 
 
Reliabilitet innebär att man ska få fram tillförlitliga och stabila utslag (Eriksson och 
Wiedersheim – Paul 2001). En undersökning som har hög reliabilitet kan upprepas av andra 
forskare som alla ska komma fram till ungefär samma svar. Enligt Gustavsson är detta oftast 
inte möjligt vid studiet av komplexa fenomen (Gustavsson 2004). Vid kvalitativ forskning 
besitter forskaren en unik förförståelse som är svår att efterlikna. Genom att visa så noga som 
möjligt hur man har gått tillväga i sin forskning kan man uppnå en hög reliabilitet (Holme och 
Solvang 1997). 
 
Detta har vi eftersträvat genom att visa vårt urval av företag, händelser samt våra beräkningar. 
Som underlag till vår intervju använde vi oss av de resultat vi kunde utläsa från vår 
undersökning. Vi har även redovisat det urval vi använde oss av vid val vår respondent. 
 
3.4.2 Validitet 
 
Har forskaren lyckats få fram det fenomen denne var ute efter? (Gustavsson 2004) Det vill 
säga mätinstrumentets förmåga att mäta det som man avser att mäta. Eriksson och 
Wiedersheim – Paul anser att validiteten är det viktigaste mätinstrumentet ”om inte 
instrumentet mäter det som avses, spelar det ju ingen roll om själva mätningen är bra”. Det är 
svårt för den kvalitativa forskaren att veta om informationen denne får in är så giltig som 
möjligt (Eriksson och Wiedersheim – Paul 2001).  
 
Då vi i vår kritiska granskning av Holmströms undersökning kom fram till att hans 
beräkningar inte stämde överens med tidigare forskning valde vi att studera ytterligare tre 
undersökningar som berör vårt ämnesval. Detta för att våra beräkningar ska ge en mer 
rättvisande bild av företagens aktiekurs. Vi har även valt att jämföra företagens aktiekurser 
med OMX Stockholm 30 index. 
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Under 8 mars, 2000 till 8 mars, 2003 inträffade börsdepressionen, detta har påverkat samtliga 
resultat negativt under perioden. Genom vår jämförelse med index anser vi att vi ändå kommer 
kunna urskilja händelsens påverkan på resultatet.  
 
3.5 Datakällor 
 
Den samhällsvetenskapliga forskningen har många datainsamlingskällor i sin metodarsenal. 
Att använda sig av information i olika register eller arkiv innebär ofta ett snabbt och relativt 
billigt sätt att samla data. En fördel med denna datainsamlingsmetod är att den snabbt kan ge 
data om en stor mängd undersökningsobjekt. En nackdel är att forskaren är hänvisad till den 
informationen som redan finns tillgänglig (Gustavsson 2004). 
 
Att enbart göra datainsamlingar från officiell statistik kan ifrågasättas om det som kommer 
fram är relevant, om uppgifterna är fullständiga, aktuella och tillförlitliga. Datagenerering 
används som ett vidare begrepp där man skapar data med hjälp av statistik, observationer eller 
andra alternativ. Två viktiga frågor är hur många och vilka fall som ska ingå i undersökningen. 
Man talar om mättnad i undersökningen, det vill säga när man har fått ihop så många fall att 
man till slut inte får fram mer kompletterande information. Om man väljer att studera ett eller 
ett fåtal fall där man inte når mättnaden är det viktigt att få fram medvetenheten kring 
begränsningarna. Om man väljer att studera företag är det viktigt att fastställa vilka man ska 
studera (Gustavsson 2004). 
 
Källmaterial kan skilja sig åt både till innehåll och kvalitet, men mycket ofta är materialet i sig 
tillräckligt för att vi ska kunna diskutera och analysera det. En källa kan definieras som ”en 
skrift som åberopas för en viss uppgift och som utgör grunden för denna uppgifts auktoritet”. 
Alltså skriftligt nedtecknat material, som blir till en källa först när vi använder det. En inverkan 
på vår källa är den frågeställning som vi utgår ifrån. Om vi är medvetna om vilka 
begränsningar som finns och om vi ställer de rätta frågorna till materialet kan vi få fram svaret 
till vår frågeställning. Vad som har hänt under den tid som källan nedtecknades har inverkan 
på källan. Samtidigt är delförståelsen vi får från källan viktig för den historiska förståelsen. 
Dessa två händelser hänger alltså ihop (Holme och Solvang 1997).  
 
3.5.1 Urval företag 
 
I vår undersökning ville vi få med en så aktuell period som möjligt och i brist på tid valde vi de 
fem senaste åren, år 2000-2005. År 2000 introducerades Telia och Glocalnet på börsen. Vi 
hade då två företag som är nya på börsen och dessutom från samma bransch. För att få ökad 
förståelse av utvecklingen på deras aktiekurs valde vi att jämföra med ett på börsen redan 
etablerat företag. I samma bransch finns ett av de största svenska företagen – Ericsson. 
Jämförelsen blev Ericssons B aktie med Telia och Glocalnet. Då vi skriver ur en 
privatinvesterares perspektiv valde vi B aktien då A aktien är för storägare som vill kontrollera 
företaget. Hädanefter när vi nämner företag/en refererar vi till Telia, Glocalnet samt Ericsson. 
 
3.5.2 Urval av källor 
 
Då samtliga av våra företag är noterade på Stockholmsbörsen, finns historiska data om deras 
aktiekursutveckling på Stockholmsbörsens hemsida. Vid framtagningen av händelser använde 
vi oss av Wikipedias hemsida samt sökmotorerna Google, Altavista och Yahoo. Vi har även 
använt oss av Affärsvärldens arkiv vid sökning på nyhetsnotiser som berör företagen och som 
kan ha påverkat kursen vid våra händelser. 
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3.5.3 Urval av händelser 
 
Vi vill i den här undersökningen se hur mycket aktiekursen förändras i respektive företag vid 
olika händelser. För att få med de största händelserna under respektive år har vi använt oss av 
Wikipedias hemsida. Där finns information om vilka stora händelser som skett uppdelat per år. 
Utifrån den informationen valde vi ut de mest välkända nyheterna per år. Vi använde oss av 
sökmotorerna Google, Altavista samt Yahoo för att ta reda på vilka händelser som gav flest 
träffar. Då våra företag agerar både på den nationella samt den internationella marknaden tog 
vi med en nationell och internationell händelse per år. Följande händelser fick flest träffar på 
sökmotorerna: 
 
År 2000: 
Nationell: Telia börsnoteras 14 juni 
Internationell: Bush blir vald till president i USA den 7 november 
Prognos: Vi tror att Telias introduktion påverkade både Glocalnet och Ericsson negativt då 
Telia var ett sen tidigare välkänt företag och ansågs intressant av marknaden. Valet i USA blev 
utdraget och därför tror vi att företagens kurser påverkades negativt. 
 
År 2001: 
Nationell: Sverige har ordförandeskapet i EU och den 14 juni äger EU toppmötet i Göteborg 
rum. 
Internationell: Terrorattack mot World Trade Center och Pentagon 11 september  
Prognos: Toppmötet anser vi är en stor negativ händelse för Sverige, vilket borde ha påverkat 
kurserna negativt. Dock tror vi att Ericsson är mer oberörda då de är mer etablerade i fler 
länder. Terrorattacken tror vi påverkade aktiekurserna mest av våra händelser då det drabbade 
landet var USA, ett land som har ett stort inflytande på världsmarknaden.  
 
År 2002: 
Nationell: Val i Sverige 15 september 
Internationell: OS i Salt Lake City 8 – 24 februari 
Prognos: Vi tror att valet i Sverige märktes av på aktiekurserna då politiken spelar stor roll 
inom ekonomin. OS är en händelse som vi har svårt att se att den skulle ha påverkat kurserna 
eftersom evenemanget pågår under en längre tid samt är väl förutspådd. 
 
År 2003: 
Nationell: Anna Lindh avlider 11 september 
Internationell: USA inleder krig mot Irak 20 mars 
Prognos: Anna Lindhs mord anser vi är en viktig händelse som spelat en stor roll och påverkat 
kurserna negativt. Kriget tror vi påverkat samtliga företag negativt, då kriget är mellan två 
stora oljeländer. 
 
År 2004: 
Nationell: Tsunamin drabbar semesterfirande svenskar 26 december 
Internationell: Bush blir omvald till president 3 november 
Prognos: En världskatastrof som tsunamin tror vi bedövade hela marknaden då många länder 
blev drabbade. Framförallt tror vi att den svenska marknaden påverkades då många svenskar 
gick förlorade. Återigen tror vi att politiken vare sig den är svensk eller amerikansk påverkar 
kurserna. 
 
År 2005: 
Nationell: SIBA:s vd Fabian Bengtsson blir kidnappad 17 januari 
Internationell: Bombattentat drabbar London 7 juli 
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Prognos: Vi tror inte att kidnappningen av Fabian påverkade aktiekurserna. Händelsen var stor 
för SIBA men inte för hela svenska marknaden. Bombattentatet var en katastrof som skedde 
nära Sverige och därför tror vi att påverkan av kurserna var stor.  
 
För att få en ökad förståelse ifall aktierna kan ha påverkats av fler faktorer än ovannämnda 
händelser har vi gått in på Affärsvärldens hemsida. Där har vi sökt på varje företag samt från 
fem börsdagar innan händelsen till fem börsdagar efter händelsen. Valet av fem börsdagar 
innan händelsen gjordes då vi tror att vissa typer av händelser som till exempel en nyemission 
berör företagets aktiekurs under en längre tid. Valet av fem dagar efter gjordes då vi ville få 
med de mest aktuella dagarna efter händelsen. Vi har i våra mätningar inte tagit hänsyn till 
påverkande faktorer utanför vår tidsram. 
 
Vid användningen av sökmotorer för att få fram antalet träffar på händelserna märkte vi att 
dessa varierade beroende på sökord. I bilaga 1 finns exakta sökord som vi använde oss av, där 
finns även det antal träffar som vi fick. 
 
Samtliga händelser vi har undersökt närmare är affärshändelser, vi har valt att dela in dem i 
nationella/internationella, politiska samt katastrofer för att kunna urskilja om det finns några 
trender inom dessa områden. En händelse, OS i Salt Lake City, faller utanför dessa 
indelningar. Vi har valt att diskutera denna för sig.   
 
3.6 Beräkningar 
 
Vi kommer att utgå från följande beräkningar vid händelserna: 
Vi utgår från dagen innan urvalsdagen (T-1) och jämför denna mot urvalsdagen och sju 
börsdagar framåt (T0, T1… T7). Detta för att studera förändringen under sju börsdagar. 
Beräkningen blir då (T-1-T0)/T-1, (T-1-T1)/T-1 osv.  
 
Som ett jämförelseverktyg till företagens aktiekurser har vi valt OMXS30 index.  
 
Motivering till beräkningen: 
Vi hade svårt att tyda Holmströms beräkningar och valde därför att utgå från Johansson och 
Puksecs beräkningar. De jämförde dock ej aktiekursen mot T-1 utan istället jämförde de med 
dagen innan beräkningsdagen (T2-T1/T1, T3-T2/T2 osv.). På så sätt fick de ut förändringen 
per dag. Vi har istället valt att jämföra med T-1 för att se hur aktiekursen reagerade på 
händelsen.  
 
Vid beräkningen av OS kommer vi endast att beräkna påverkan i början av händelsen. Dvs 
från start den 8 februari 2002 och sju dagar framåt.  
 
Då det var svårt att finna ett exakt datum när marknaden fick besked om när Irakkriget skulle 
inledas har vi valt att utgå från krigsstarten den 20 mars 2003.  
 
Beräkning vid introduktion: 
Vi kommer att utgå från de 22 första börsdagarna efter introduktionen. Vi kommer även att 
följa OMXS30 index under dessa dagar. Beräkningen vi kommer att använda oss av för att se 
om det har skett en under- eller överprissättning är följande:  
T1-T0/T0, T2-T0/T0 osv. För att få ut ett medelvärde av detta har vi summerar vi avvikelserna 
och dividerar de med 22.  
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Motivering till beräkningen: 
Då vi anser att Holmström inte har någon tillräcklig grund till att gå in och göra sin mätning 
under de fem sista börsdagarna i en 30 börsdagars period valde vi att utgå ifrån Widesköld och 
Delayahs beräkning. Detta för att vi anser att de gör en mer noggrann uppföljning av kursens 
utveckling då de går in 22 börsdagar efter introduktionen.   
 
3.7 Intervjuer 
 
En intervju kan vara formell eller informell, hårt strukturerad eller öppen för fri diskussion, allt 
beroende på vad man vill få fram. Man kan ställa uppföljningsfrågor för att få bredd inom 
ämnesområdet, fördjupningsfrågor för att tränga ner i sakfrågor. Målet är att föra vidare 
objektiv fakta från respondenten till intervjuaren (Gustavsson 2004). 
 
För att inte få så stor styrning från forskaren använder man sig i den kvalitativa intervjun inte 
av standardiserade frågeformulär. Man vill skapa en ökad förståelse och djup i det fenomen 
som studeras. Man vill få fram respondenternas egna uppfattningar. Urvalet av undersöknings 
person görs medvetet, dvs. varken slumpmässigt eller tillfälligt (Holme och Solwang 1997). 
 
3.7.1 Urval av respondenter 
 
Vi valde att genomföra informella intervjuer, för att inte styra våra undersökningspersoner bad 
vi dem kommentera våra slutsatser. Detta för att gå in djupare i vår undersökning. För urvalet 
vid intervjuerna kontaktades sex personer verksamma inom aktiemarknaden. Våra respontenter 
kontaktades per e-post på grund av geografiska förhållanden. Den knappa tiden gjorde att vi 
endast fick svar ifrån en respondent, Nisse Sandberg.   
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4. Resultat 
 
I bilaga två finner du exakta datum samt kursvärdet för respektive datum. Nedan beskrivs  
T0 som förändringen av aktiekursen på dagen, T1 som förändringen av aktiekursen dagen efter 
osv. Eftersom vi utgår från T-1 börjar mätningen på 0 % i diagrammen. 
 
4.1 Händelser 
 
År 2000 
Nationell: Telia börsnoteras 14 juni 
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Nyhetsnotiser 
Den 22/5 gick Affärsvärlden ut med att Telia är en aktie som man vill ha. Drygt en miljon 
köpte Telia aktier. Intresset för telekombranschen är stort under denna period, de som vill ha 
aktier i Telia och inte får det nöjer sig med att satsa på företag inom samma bransch 
(Affärsvärldens hemsida).  
 
 



  22 

Internationell: Bush vald till president 7 november 
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Nyhetsnotiser 
Glocalnets gick den 6/11 ut med att de inte kommer uppnå sina mål på 130 000 kunder till 
årsskiftet och kursen sjunker (Affärsvärldens hemsida). 
 
Enligt Affärsvärlden brukar börsen gå upp inför ett val i USA, dock drog ovissheten om vem 
som skulle vinna valet ner aktiviteten på börsen. En utdragen omräkningsprocess gjorde att 
man inte förrän den 27 november kunde läsa i tidningen att George Bush hade vunnit valet 
(Affärsvärldens hemsida).  
 
År 2001 
Nationell: Toppmötet i Göteborg 14 juni 
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Nyhetsnotiser 
Glocalnet genomförde under den här perioden en nyemission. (Affärsvärldens hemsida) 
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Enligt Affärsvärlden uppstod olika samhällsekonomiska kostnader som ett resultat av 
kravallerna i Göteborg, samt kostnader för brott som begåtts på ort där polisen inte har varit då 
de bevakat div. möten (Affärsvärldens hemsida). 
 
Ericsson: 15/6 tog de hem en stor order till tre kinesiska företag, (Affärsvärldens hemsida). 
 
Internationell: 11 september attacken mot USA 
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Nyhetsnotiser 
Affärsvärlden skriver att Ericsson kämpade mot en sjunkande aktiekurs innan kraschen.  
 
Affärsvärlden skriver om utebliven ras av aktiekursen efter den 11 september. De menar att 
spekulationen kring raset faktiskt bara är spekulationer, då finansvärlden återhämtade sig 
snabbt. USA:s ekonomi stod och vacklade redan innan katastrofen och detta kan ha varit det 
som fick den att sjunka. Som ett motverktyg till denna händelse sänkte Riksbanken styrräntan 
(Affärsvärldens hemsida). 
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År 2002 
Nationell: Val i Sverige 15 september 
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Nyhetsnotiser 
Ericssons genomförde en nyemission den 6/9 (Affärsvärldens hemsida). 
 
Internationell: OS Salt Lake City 8-24 februari 
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Nyhetsnotiser 
Telia gick ut med en kvartalsrapport för det fjärde kvartalet där det gick sämre än väntat och de 
flaggar för ett svagt 2002 (Affärsvärldens hemsida). 
 
Affärsvärlden skriver att februari månad vanligtvis är den näst bästa börsmånaden men åren då 
vinter OS inträffar går det sämre denna månad. När Sverige dessutom tar guld eller USA är 
värdland går det ännu sämre (Affärsvärldens hemsida). OS 2002 gick inte som det skulle, 
Sverige fick endast två silver och fyra brons med sig hem (Aftonbladets hemsida). 
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År 2003 
Nationell: Anna Lindh mördas 11 september 
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Nyhetsnotiser 
Glocalnet tecknade avtal med Telenor under denna period (Affärsvärldens hemsida). 
 
Internationell: USA inleder krig mot Irak 20 mars 
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Nyhetsnotiser 
Ericsson väljs den 19/3 ut till Swisscoms enda leverantör av företagets uppgraderade fasta 
telefonnätverk. I årsrapporten skriver de att företaget ska behålla sina marknadsandelar och 
fokus ligger på kostnadsbesparingar (Affärsvärldens hemsida). 
 
Dagarna under och efter krigsförklaringen kan man läsa följande i Affärsvärlden: 
20 mars: börshumöret påverkades inte på direkten av kriget. Dock märks en nedgång, när 
placerarna väljer säkra tillgångar som guld och obligationer 
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21 mars: kriget går USA:s väg vilket också ledde till att index gick lite uppåt. Tron på att 
kriget skulle bli kortvarigt fick kursen att gå uppåt. 
26 mars: Det kommer att bli uppbyggnader i Irak efter kriget, telekomindustrin har mycket att 
hämta. Ericsson nämns som ett potentiellt företag. 
27 mars: läser man att det allmänna börsklimatet är avvaktande på om kriget kommer att dra ut 
på tiden.  
 
År 2004 
Nationell: Tsunamin 26 december 
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Nyhetsnotiser 
Glocalnets styrelseledamoten Ahlberg köpte upp 230 000 aktier i företaget. Ericsson fick en 
prestigeorder på världens högsta byggnad i Taiwan som ökade deras aktiekurs med 4.8 % 
(Affärsvärldens hemsida). 
 
Internationell: Bush omvald till president 3 november 
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Nyhetsnotiser 
Enligt Affärsvärlden visar investerare försiktig optimism under början av valperioden. Den 
3/11 uttalar sig FOX om att Bush kommer att vinna valet. Uttalande av detta slag brukar ge en 
börsuppgång då ett omval av Bush anses som positivt av finansvärlden. Man tror att Bush 
kommer att fylla på de strategiska oljereserverna och på så sätt höja efterfrågan på marknaden. 
En uppgång även i slutet av valet då osäkerheten kring valet är borta och oljelagren vuxit 
(Affärsvärldens hemsida). 
 
År 2005 
Nationell: SIBAs vd Fabian Bengtsson kidnappas 17 januari 
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Inga nyhetsnotiser berörande företagen har publicerats. 
 
Internationell: bombattentat drabbar London 7 juli 
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Nyhetsnotiser 
Den 14:e juli fick Ericsson in en stororder i Portugal vilket på dagen höjde kursen. 
Affärsvärlden skriver att Stockholmsbörsen rasade på eftermiddagen den 7 juli. Den kraftiga 
reaktionen på aktiemarknaden ledde till att SAX index gick ner med 2.8 % (Affärsvärldens 
hemsida). 
 
4.2 Intervju 
 
Vi har valt att sammanfatta de viktigaste resultaten från vår intervju, hela intervjun återfinns i 
bilaga 4. 
 
Respondent  
Nisse Sandberg 
Aktiemäklare 
 
Nisse menar att det skedde en överprissättning vid Telias introduktion. Att Glocalnet sjönk så 
mycket vid Telias introduktion berodde på att det var ett litet företag som förde en tuff 
konkurrens mot de stora telejättarna.  
 
Telia och Glocalnet reagerade kraftigare än Ericsson vid nationella händelser. Detta förklarar 
Nisse med att Ericsson endast är svenskt på pappret och därför påverkas företaget mer av 
internationella händelser.  
 
När ett företag går ut med en positiv eller negativ rapport påverkar det företagets aktiekurs mer 
än världshändelser.  
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5. Analys  
 
5.1 Analys av företagen och jämförelse med index 
 
Ericsson 
Ericsson är det företag som reagerat mest vid internationella händelser. Detta härleder vi till att 
Ericsson är ett internationellt etablerat företag. Nisse Sandberg menar att Ericsson endast är 
svenskt på pappret, vidare säger han att Ericsson är en stor internationell koncern. Då Ericsson 
finns med i investmentportföljer över hela världen är det snarare Ericsson som påverkar börsen 
än tvärtom. Det intressanta är att Holmström i sin undersökning får fram att Ericsson reagerar 
mindre än de nyintroducerade företagen vid internationella händelser. Förklaringen till våra 
skilda resultat anser vi beror på att Holmström i sin undersökning genomgående jämför med 
nyintroducerade företag. Företagen i vår undersökning är endast nyintroducerade första året. 
Det vi gjorde var att vi jämförde den internationella händelsen år 2000, då både Telia och 
Glocalnet var nyintroducerade. Något vi då upptäckte var att vid denna händelsen reagerade 
Ericsson mindre än Glocalnet vilket styrker Holmströms resonemang. 
 
Telia 
Av de tre företagen är Telia det som påverkats minst. Dock har de på grund av rådande 
börsklimat påverkats negativt sedan introduktionen. Att Telia inte påverkas mycket av 
händelserna anser vi beror på att investerarna väljer att inte sälja i hopp om att få tillbaka det 
de en gång satsade. Holmström menar att det kan bero på ägarstrukturen. Med detta menar 
Holmström att i nyintroducerade företag är det mest privatinvesterare som äger aktierna dessa 
har en långsiktig placeringsstrategi och vill därför inte sälja av aktierna och göra förlust på 
enstaka händelser. Nisse Sandberg samtycker med detta resonemang och menar på att 
aktieägare som gjorde sin första placering köpte Telia aktien och kommer därför att hålla kvar 
aktien till sin ”begravning”. Han menar även på att Telia stöttades lokalt av svenska staten 
samt emissionsinstituten vilket gjorde att aktien höll sig stabilare i jämförelse med Glocalnet.  
 
Glocalnet 
Utifrån våra resultat är Glocalnet det företag som har påverkats mest av händelserna. Glocalnet 
är ett mycket mindre företag än de två andra samt var dessutom nya på marknaden vid Telias 
introduktion och på sätt har inte undersökningen gjort Glocalnet rättvisa. Nisse Sandberg anser 
att Glocalnet var en mycket liten spelare och svårjämförd med Telia och Ericsson. Det var 
vanligt för företag som Glocalnet att de överprissattes vid introduktionerna. Därefter ville 
företagen få in pengarna innan det blev dags för rimligare kurssättning (Nisse Sandberg).   
 
Index 
Vi kan i våra resultat se ett klart samband mellan Ericsson och index, vilket vi härleder till 
Nisses kommentar om att de finns med i alla stora investmentportföljer världen över och på så 
sätt har stor påverkan på index. Vidare kan vi även se ett visst samband mellan index och 
Telia. Detta menar Nisse beror på att Telia aktien är ganska indextung och därför fastnar i 
diverse fonder.  
 
5.2 Analys av Telias introduktion 
 
Tidigare forskning visar på underprissättning vid en börsintroduktion dock menar Berglund, 
Jacobsson och Wiberg samt Widesköld och Delayah att underprissättning historiskt sätt har 
avtagit. Våra resultat visar att det skedde en marginell överprissättning vid Telias introduktion 
efter 22 dagar. Under de 22 dagarna har även index gått ned vilket vi anser har varit en 
bidragande faktor till vårt resultat. Vidare var det ett stort medialt pådrag kring Telias 
introduktion vilket fick många småsparare att göra sina första investeringar. Detta menar vi är 
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ytterliggare en bidragande faktor till att överprissättningen kunde fortgå. Dock visar siffror 
från vår undersökning på att Telia därefter rasade kraftigt (se bilaga 2). Nisse anser att Telia 
aktien från början var alldeles för dyr och stödet Telia fick gjorde att de lyckades stå emot 
börsdepressionen så pass länge som de gjorde. När raset till slut kom var det aktieägarna som 
fick sota för den höga överprissättningen.   
 
De företag som vi har jämfört Telia med reagerade negativt vid Telias introduktion. Glocalnet 
som även de var nya på marknaden reagerade kraftigare än det etablerade företaget Ericsson. 
Glocalnet introducerades endast en månad tidigare och är då särskilt känsliga för 
konkurrerande företag. Detta strider mot Holmströms resonemang, att nyintroducerade företag 
är mindre känsliga för affärshändelser än etablerade företag då de har nyhetens behag. Vi anser 
att Ericsson återhämtade sig snabbare på grund av sin starka marknadsposition. Nisse menar 
att Glocalnets kraftiga reaktion vid Telias introduktion berodde på att det var ett miniföretag 
som förde en tuff konkurrens mot Telia. Vi anser att överprissättningen av Glocalnet var en 
bidragande faktor till deras ras.   
 
5.3 Analys av händelserna 
 
Johansson och Puksec kommer i sin undersökning fram till att det sker en överreaktion vid 
händelser. De menar att reaktionen sker på dagen för att sen återhämta sig till dagen efter, detta 
visar på att marknaden har överreagerat på nyheten. Våra resultat överensstämmer med deras 
slutsatser, vi kan tydligt se en reaktion på urvalsdagen och en gradvis återhämtning under 
dagarna efter för samtliga företag. Något annat vi kunde urskilja var att resultatet var 
detsamma oberoende av vilken sorts händelse det var.    
 
Vårt resultat visar att aktiekursen påverkades mer av positiva och negativa rapporter som berör 
företaget än händelserna. Vid nyemissioner sjönk aktiekursen för företaget kraftigt under 
dagarna efter. Ett antagande vi gör är att en nyemission kan ses som en negativ rapport för 
aktieägarna om att företaget kan lida av kapitalbrist. Vid positiva rapporter som exempelvis 
när företaget har tagit hem en stororder går kursen upp. Nisse instämmer i detta resonemang 
och menar vidare att det särskilt gäller företag som Glocalnet och Telia då man som aktieägare 
lättare kan ha koll på dessa från hemmamarknaden. Johansson och Puksec kom i sin 
undersökning fram till att investerare överreagerar mer på positiv än på negativ information. 
Vårt resultat visar istället på en kraftigare nedgång vid negativa rapporter och en mindre 
uppgång vid positiva rapporter. Vi kopplar detta till tumultet på börsen under de senaste åren 
som vi anser har lett till att man som investerare lättare tar till sig negativa än positiva nyheter.   
 
I vår undersökning hade vi med tre politiska val, två amerikanska samt ett svenskt. Det vi 
kunde urskilja från resultaten var att när republikanerna vann gick kursen upp samt när 
socialdemokraterna vann så gick kursen ned. Nisse säger att ett politiskt val har stor inverkan 
på aktiekursen. Enligt Affärsvärlden tycker finansvärlden att en valseger för Bush är positivt. 
Under intervjun med Nisse framkom att samma mönster gäller i Sverige där en vinst för 
borgliga sidan gör att börsen går upp och tvärtom att den går ner som i vårt fall när 
socialdemokraterna vann.  
 
Vid kidnappningen av Fabian Bengtsson gick kursen upp på dagen för samtliga bolag, dagarna 
efter började den sjunka nedåt. Det visade sig att under denna period inträffade två 
naturkatastrofer, storm i södra Sverige samt snöstorm i nordvästra USA. Då aktiekurserna 
sjönk först efter några dagar antar vi att naturkatastroferna påverkat aktiekurserna mer än 
kidnappningen.   
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6. Slutsats 
 
Utgångspunkten i vår undersökning var att studera hur tre olika företags aktiekurser reagerar 
vid nationell och internationella händelser. Detta då företagen vi har med i undersökningen 
verkar på den nationella samt internationella marknaden. De händelser som var med i 
undersökningen hade olika karaktärer bland annat katastrof och politisk karaktär. En viktig 
slutsats som vi efter vår undersökning kom fram till var att oavsett händelse var reaktionen på 
aktiekursen densamma. Reaktionen kom på dagen för att sen stabilisera sig dagarna efter vilket 
stämmer överens med överreaktionshypotesen.  
 
Då företaget Ericsson endast är svenskt på pappret reagerade de mest på de internationella 
händelserna. Telia var det mest stabila företaget, under vår intervju framgick det att det 
berodde på att de stöttades av bland annat svenska staten en bra tid efter introduktionen. 
Glocalnet var det företag som reagerade mest vid samtliga händelser. Från detta kan vi dra 
slutsatsen att Glocalnet var ett litet nyintroducerat företag som saknade de resurser som 
Ericsson och Telia hade.   
 
Genom våra nyhetsnotiser kan vi som ytterligare en slutsats dra att negativa samt positiva 
rapporter knutna till företaget väger tyngre än världshändelser. Vi anser att det finns en logisk 
förklaring till detta då du som investerare är mer intresserad av hur det går för företaget i sig än 
marknaden. Vi kunde även se att reaktionen var kraftigare vid negativa nyheter vilket vi anser 
beror på börsdepressionen.  
 
Vid urvalet av händelserna fastställde vi en prognos för samtliga händelser dessa kan 
sammanfattas med en märkbar reaktion på samtliga händelser dock trodde vi inte att OS skulle 
påverka aktiekurserna. Vår prognos stämde väl överens med vårt resultat. Vi trodde däremot 
att mordet på Anna Lindh och tsunamin skulle påverka kurserna mer än vad de gjorde då dessa 
var de två största nationella händelserna som fanns med i undersökningen.  
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8. Bilagor 
 
Bilaga 1. Urval av händelser 
 
Händelser                Antal träffar   Google Yahoo Altavista Totalt 
 
Sökord  
2000 
Börsintroduktion Telia 2000  451 385 618 1 454 
Bofors säljs till Uni. Defense 15 juni 198 157 151 506 
Concord krasch 25 juli  7 3 4 14 
Kursk ubåten som sjönk 12 aug  274 114 119 507 
Milosevic 24 sept  627´ 755´ 762´ 2 144´ 
Bush president 7 nov 2000  14 700´ 11 500´ 11 700´            37 900´ 
 
2001 
Ordförandeskap EU sverige 1 jan 25 700 1 280 1 280 28 260 
EU toppmöte Göteborg 14 juni 28 300 3 040 2 970 34 310 
11 september 2001  171 000´ 142 000´ 144 000´        457 000´ 
USA attack Afganistan 7 okt  593 233 245 1 071 
SAS plankrasch Milano 8 okt  36 10 8 54 
Kina med i WTO 11 dec  58 100 11 300 13 500 82 900 
 
2002 
EURO introduceras 1 jan  818 420 437 1 675 
ENRON skandalen 9 jan  161 78 482 721 
Fadime hedersmord 21 januari  254 164 157 575 
OS i Salt Lake City 8-24 februari 1 230´ 434´ 439´ 2 103´ 
VM Japan 2002   1 210´ 447´ 436´ 2 093´ 
Val i Sverige 15 sept 2002  230´ 116´ 114´ 460´ 
Bali 11 oktober 2002  256´ 277´ 272´  805´ 
 
2003 
Presidentval Brasilien 1 jan  9 700 268 265 10 233 
ABB förlust 27 feb  511 575 581 1 667 
Irak kriget 20 mars  26´ 13 600 13 700 53 300 
Anna Lindh  11 september  433´ 201´ 198´ 832´ 
Folkomröstning EMU 14 september 15 300 4 270 4 150 23 720 
 
2004 
Knutby 10 jan   27 200 30 200 31 500 88 900 
Madrid bomb 11 mars  394´ 166´ 169´ 729´ 
EU nya medlemsländer 1 maj  58 600 18 800 19 200 96 600 
Bush president 3 november 2004 26 600´ 20 500´ 21 100´            68 200´ 
Tsunami 2004   25 000´ 195´ 198´                 25 393´ 
 
2005 
Stormen Gertrud 8 januari  173 37 36 246 
Fabian Bengtsson SIBA 17 januari 145 911 1 380 2 436 
London bomb 7 juli  319´ 76 800 76 500             472 300 
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Bilaga 2. Aktiekursens förändringar 
 
År 2000: 
Nationell 14 juni:   
Introduktion Beräkning av över- / underprissättning 
 Telia  Index 
T0  86.5  1368,32   
T1  84.5  1341,54 
T2  85.5  1338,09 
T3  87  1322,63 
T4  88  1381,55 
T5  87  1362,56 
T6  87.5  1339,23 
T7  88.5  1331,64 
T8 86,5  1305,73 
T9 86,5  1332,49 
T10 82,5  1284,86 
T11 83  1315,1 
T12 84,5  1342,75 
T13 83  1353,57 
T14 84,5  1336,25 
T15 85  1338,48 
T16 85,5  1374,03 
T17 86,5  1376 
T18 85,5  1361,53 
T19 85  1380,09 
T20 84,5  1406,37 
T21 85,5  1420,35 
       
Nationell 14 juni Ericsson B Glocalnet Index  
T-1   20 1375,37 
T0  192.5 19 1368,32 
T1  186 18 1341,54 
T2  184.5 18 1338,09 
T3  179 17 1322,63 
T4  194.5 17,5 1381,55 
T5  190 17 1362,56 
T6  182.5 16,8 1339,23            
T7  178.5 16 1331,64 
 
Internationell 7 nov Ericsson B  Telia Glocalnet Index 
T-1  131 63,5 6,75 1186,32 
T0  126,5 63 6,1 1174,33 
T1  128 60 5,95 1173,84 
T2  122,5 59,5 5,55 1153,26  
T3  116,5 58 5,10 1123,61 
T4  114,5 56,5 4,6 1108,01 
T5  119,5 61,5 5,3 1134,39 
T6  124 65 5 1152,58 
T7  121 63,5 5 1139,13 
 
2001 
Nationell 14 juni Ericsson B Telia Glocalnet Index 
T-1  55,5 52,5 0,88 876,85 
T0  52,5 53,5 0,85 855,87 
T1  55 55,5 0,85 866,96 
T2  53,5 53 0,8 851,79 
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T3  54 54 0,8 850,67 
T4  52,5 52,5 0,8 839,76  
T5  53,5 50 0,8 845,34 
T6  54 50,5 0,81 849,77 
T7  54,5 49,9 0,79 845,13 
 
Internationell 11 sep Ericsson B Telia Glocalnet Index 
T-1  41,5 41,2 0,41 733,10 
T0  37,1 37,8 0,38 673,18 
T1  39,7 41,5 0,47 710,09 
T2  38,4 42,4 0,44 718,99 
T3  37,1 41,2 0,4 695,52 
T4  38,3 43,2 0,4 708,92 
T5  38,3 42,6 0,42 695,92 
T6  36,4 43,8 0,48 683,78 
T7  35,4 43,9 0,45 659,17 
 
2002    
Nationell 15 sep Ericsson B Telia Glocalnet Index 
T-1  5,8 27,9 0,71 511,80 
T0  5,4 28,2 0,66 510,54 
T1  4,99 27,1 0,61 505,36 
T2  4,8 26 0,61 485,79 
T3  4,75 26,4 0,55 478,84 
T4  4,61 25,7 0,55 475,64 
T5  4,3 23,8 0,57 455,92 
T6  4,22 22,9 0,45 451,83 
T7  4,1 23,6 0,54 459,6 
 
Internationell 8 feb Ericsson B Telia Glocalnet Index 
T-1  44 42 0,66 774,53 
T0  44,3 38,7 0,62 771,50 
T1  46,5 37,9 0,66 783,70 
T2  46,3 37,1 0,66 784,66  
T3  45,9 37,4 0,63 783,11 
T4  45,2 36,6 0,65 781,75 
T5  43,1 35,7 0,65 770,21  
T6  42,3 34,5 0,68 759,64 
T7  41,4 33,8 0,67 747,94 
 
2003 
Nationell 11 sep Ericsson B Telia Glocalnet Index 
T-1  13,4 35,1 3,56 599,18 
T0  13,2 34,9 3,62 600,44 
T1  13,4 35,1 3,58 602,77 
T2  13,1 34,5 3,7 603,71 
T3  13,2 34,9 3,8 609,53 
T4  13,3 35,1 3,86 608,99 
T5  13,2 35,1 3,98 608,48 
T6  12,7 35 4,1 603,03 
T7  12,3 34,3 3,88 589,36 
 
Internationell20 mars Ericsson B Telia Glocalnet Index 
T-1  6,05 27,8 1,9 490,4 
T0  6,1 28,7 1,95 494,14 
T1  6,3 29,3 1,86 503,4 
T2  6 28 1,82 489,38 
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T3  6,05 27,3 1,78 489,3 
T4  6,05 26,9 1,8 486,82 
T5  5,8 26,4 1,8 478,9 
T6  5,9 25,8 1,77 475,39 
T7  5,3 24,3 1,71 457,78 
 
2004       
Nationell 26 dec Ericsson B Telia Glocalnet Index 
T-1  20,9 40,4 2,1 741,98 
T0  21 40,1 2,09 741,89 
T1  21 40 2,29 739,84 
T2  21,3 39,6 2,32 740,79 
T3  21,2 39,8 2,55 741,88 
T4  21,2 39,8 2,46 747,76 
T5  21,9 40 2,46 753,56 
T6  21,5 39,9 2,44 745,23 
T7  21,2 40,4 2,44 --------  
 
Internationell 3 nov Ericsson B Telia Glocalnet Index 
T-1  21,7 39,5 2,49 723,72 
T0  21,9 39,9 2,49 726,49 
T1  21,4 39,5 2,48 722,28 
T2  21,5 39,8 2,46 726,54 
T3  22 39,8 2,42 728,4 
T4  21,6 39,7 2,42 727,83 
T5  21,4 40,1 2,45 730,27 
T6  21,6 41,1 2,47 735,98 
T7  22,5 40,7 2,46 742,41 
 
2005 
Nationell 17 jan  Ericsson B Telia Glocalnet Index 
T-1  20,8 39,5 2,35 742,63 
T0  21,4 39,8 2,36 747,73 
T1  21,2 40,2 2,34 746,16 
T2  21 39,7 2,34 746,09 
T3  20,4 39,3 2,32 736,87 
T4  20,3 39,4 2,31 735,10 
T5  19,9 38,8 2,25 727,56 
T6  20,2 39,4 2,3 736,19 
T7  20,3 39,8 2,3 736,73 
 
Internationell7 juli Ericsson B Telia Glocalnet Index 
T-1  25,9 36,8 3,93 831,58  
T0  25,4 36,4 3,85 818,54 
T1  25,9 37,2 3,9 832,23 
T2  26,5 38,7 3,88 845,63 
T3  26,6 38,3 3,83 843,81 
T4  26,8 37,8 3,75 850,15 
T5  26,9 37,5 3,71 849,89 
T6  26,6 37,3 3,66 848,46 
T7  26,7 37,2 3,64 849,75 
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Bilaga 3. Intervju underlag 
 
Vi har gjort en studie på Telia, Glocalnet och Ericssons aktiers reaktion av olika externa 
händelser. Händelserna är både på nationell- samt internationell nivå. Undersökningen sträcker 
sig över åren 2000-2005, med början vid Telias börsnotering. I slutet av dokumentet finner du 
övriga händelser vi har studerat. 
 
Vi skulle uppskatta om du kan ge dina kommentarer kring följande slutsatser. 
 

1. Tidigare forskning inom börsintroduktioner menar att kursen stabiliserat sig efter 30 
börsdagar. Telias aktie visar 30 dagar senare visar på en överprissättning. För bolag i 
samma bransch som redan är befintliga på börsen, då särskilt Glocalnet, sjunker 
kursen på introduktionsdagen av ovannämnda företag.    

 
2. De två nationella företagen (Telia och Glocalnet) reagerar inte lika kraftigt på 

internationella händelser och katastrofer som det större internationella företaget 
(Ericsson). 

 
3. Vi har även märkt att händelser knutna till bolagen väger tyngre än världshändelser. 

 
4. I studien såg vi att Telia var det företag som påverkades minst av händelserna. Telia 

var ”folkaktien” som många investerade i för första gången. Då raset inträffade under 
2001 förlorade många sina besparingar. Vi tror att Telia aktien inte sjönk under våra 
utvalda händelser då investerarna väljer att hålla kvar aktien i hopp om att få tillbaka 
det de en gång satsade. 

 
5. Våra beräkningar visade att samtliga företag påverkades negativt under det svenska 

valet 2002. Kan man dra några jämförelser med valet i USA där kursen påverkas olika 
beroende på om det är republikanerna eller demokraterna som vinner valet? 

 
Har du några andra synpunkter som kan bidra med något till arbetet? 
 
Tack för hjälpen på förhand! 
 
Vänliga hälsningar 
Michaela och Madeleine 
 
 
 
Telias börsnotering 14/6 2000.  
Valet i USA 7/11 2000 
EU toppmötet i Göteborg 14/6 2001. 
Terrorattack mot World Trade Center och Pentagon 11/9 2001 
Val i Sverige 15/9 2002 
OS i Salt Lake City 8 – 24/2 2002 
Anna Lindh mördas 10 – 11/9 2003 
USA inleder krig mot Irak 20/3 2003 
Tsunamin 26/12 2004 
Val i USA 3/11 2004 
Kidnappning av SIBAs vd Fabian Bengtsson  17/1 2005 
Bombattentat i London 7/7 2005 
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Bilaga 4. Intervju 
 
Respondent 1 
Nisse Sandberg 
Aktiemäklare 
 
Telia såldes in till svenska folket med en makalös reklambudget, aktien var för dyr i det allt 
mer problematiska marknadsläget som under hand uppstod. Att Telia sjönk efter 
börsintroduktionen menar Nisse dels beror på att Telia från början var ett statligt företag med 
för höga kostnader och en ledning utan riktiga ”morötter”. Dessutom menar han att ledningen 
var ovan vid konkurrens. Telia stöttades lokalt av såväl svenska staten som emissionsinstituten 
så länge det var möjligt men med börsdepressionen föll Telia. Vid slutet av raset fick 
aktieägarna sota för den höga överprissättningen. Att Glocalnet tappade så mycket kan bero på 
att det är ett miniföretag som förde en tuff konkurrens med jättarna Tele2 och Telia. Vanligt 
var att företag som Glocalnet överprissattes vid denna tidpunkten.  
 
Att de två nationella företagen inte reagerar lika kraftigt som det internationella Ericsson 
menar han beror på att det bara är svenskt på pappret. Ericsson är en stor internationell koncern 
som finns i alla stora investment portföljer i världen. Han menar att om Ericsson lämnar en 
dålig rapport eller sämre prognos påverkar det resten av världen, då särskilt telekombranschen. 
Tvärtom tar de stryk vid katastrofer som 11/9 i USA.  
 
Att händelser knutna till företagen väger tyngre än världshändelser håller Nisse med om. Detta 
särskilt när det gäller Glocalnet och Telia då de är lättare att hålla koll på från 
hemmabörsmarknaden. Ericsson är så stora att deras framgångar/motgångar och deras resultat 
både påverkar de internationella marknaderna och påverkas av de politiska och andra skeenden 
i främst USA och numer även Kina.   
 
Nisse håller delvis med i vårt resonemang att Telia inte är lika berörda av händelserna som 
Glocalnet och Ericsson. Detta menar han beror på att alla nybörjar aktieägare som lurades in i 
Teliacirkusen genom reklamkampanjen sannolikt kommer att hålla kvar sina aktier väldigt 
länge. Aktien är dessutom ganska indextung2 vilket gör att den fastnar i diverse fonder. Telia 
sjönk i takt med börstemperaturen i världen. Telia påverkas mindre enligt Nisse av udda 
negativa händelser än andra företag men har fortfarande gått dåligt då de är oförmögna att göra 
bra affärer och behålla gamla kunder.  
 
Att valet har haft stor påverkan på aktiekursen instämmer Nisse i men han menar även att den 
allmänna börsnedgången som hade sin spurt under hösten 2002 också påverkat. När den ”blåa” 
sidan vinner går börsen upp och tvärtom när den ”röda” sidan vinner. Detta menar Nisse beror 
på att den borgerliga sidan vill spara landet i skick och vänstern vill sätta sprätt på 
bidragspengarna särskilt före ett val. 
 
 

                                                 
2 Enligt Finansportalen är ett indextungt företag, ett företag vars aktier omsätts mycket och därför 
påverkar index kraftigt. 


