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Sammanfattning 

 
 
Titel:  Alternativa marknadsplatser – har de spelat ut sin roll? 
 
Författare:  Emma Nilsson och Caroline Prior 
 
Handledare:  Göran Anderson 
 
Nyckelord:  Alternativ marknadsplats, karakteristika, diversifieringsmöjligheter 
 
Problemdiskussion:  Under slutet av 90-talet växte flertalet alternativa marknadsplatser 

fram som följd av den ökade noteringsvilja som skapades i IT-
boomens spår. Behovet och kvaliteten på dessa marknadsplatser har 
ifrågasatts under senare år och intresset för noteringar har minskat till 
nästan noll. Marknadsplatserna själva anser att de är ett viktigt 
komplement till de stora börserna. Genom sina lägre noteringskrav 
och kostnader ger de tillväxtbolag en möjlighet att uppbringa nytt 
kapital, som de annars hade saknat. Om det dessutom kan påvisas att 
de alternativa marknadsplatserna inte är korrelerade med de stora 
marknadsplatserna kan de vara befogade ur en investerares synvinkel, 
genom att de skapar diversifieringsmöjligheter. Kritikerna menar att 
de alternativa marknadsplatserna skapades vid en tidpunkt då det var 
för lätt för företag att notera sig och att dessa listor har spelat ut sin 
roll. 

 
Syfte:  Vårt syfte är att genomföra en kartläggning av den svenska 

marknaden för alternativa marknadsplatser för att undersöka huruvida 
det finns ett behov av denna som finansieringskälla för företag. Vidare 
undersöker vi om listorna kan generera diversifieringsmöjligheter för 
en investerare, genom en låg korrelation med de traditionella 
börserna. 

 
Metod:  Vi har genomfört en studie av tre alternativa marknadsplatser dels 

genom en enkätundersökning riktad till företag noterade på dessa 
alternativa listor, dels genom intervjuer med nyckelpersoner på 
listorna och oberoende parter. Vidare har vi undersökt korrelationen 
mellan dessa alternativa marknadsplatser och A- och O-listan i syfte 
att dra slutsatser om eventuella diversifieringsmöjligheter.  

 
Slutsats: Ur företagens perspektiv finner vi ett behov av alternativa 

marknadsplatser. De är en viktig källa till finansiering för företag som 
inte uppfyller Stockholmsbörsens krav på notering på A- och O-listan. 
Det är dessutom många företag som inte har råd med kostnaderna som 
en notering där innebär. Ur en investerares perspektiv kan vi dock inte 
finna några liknande behov av alternativa marknadsplatser. Vi har inte 
kunnat påvisa någon diversifieringspotential hos dessa listor. 
Investerare har under senare år blivit mer uppmärksamma på de större 
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risker som en investering på alternativa listor innebär och söker sig 
därför hellre till de traditionella börserna, framför allt i sämre tider. 
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1. Inledning 
 

 
 
I detta inledande kapitel ämnar vi ge en kort introduktion till ämnet. Vidare presenterar vi de 
frågeställningar vi kommer att behandla i uppsatsen, vilka sedan leder fram till vårt syfte. De 
avgränsningar vi satt som ramar för vår studie kommer också att presenteras i det inledande 
kapitlet. 
 
 
 
1.1 Bakgrund 
 
Mycket har hänt i den svenska börsvärlden sedan den första Stockholmsbörsen byggdes 1778. 
I dag sker en stor del av aktiehandeln på OM Stockholmsbörsen, men även ett antal 
alternativa marknadsplatser har tagits i bruk. Så sent som den 22 april detta år fick Sverige 
ytterligare en börs då finansinspektionen gav sitt tillstånd till den redan auktoriserade 
marknadsplatsen Nordic Growth Market, NGM. 
 
Handel med värdepapper så som aktier och obligationer blev vanlig vid mitten av 1800-talet i 
samband med att industrialismen tog fart. Den första auktionsförsäljningen ägde rum 1863, då 
aktier för första gången ropades ut till ett av säljarna valt utgångspris. På 1970-talet skedde 
det första steget mot en automatiserad handel då Värdepapperscentralen, VPC, lade över de 
gamla aktieböckerna i en databas. 1993 upphörde börsmonopolet och Stockholms fondbörs 
ombildades till ett aktiebolag. OM gruppen och Stockholms fondbörs gick samman 1998 och 
bildade OM Stockholmsbörsen. OM gruppen hade bildats 1985 av Olof Stenhammar och 
introducerade 1986 aktieindexet OMX, vilket utgörs av de 30 mest omsatta aktierna på 
Stockholmsbörsen. 1990 utvecklades den elektroniska handelsplatsen Stockholm Automated 
Exchange, SAX, vilket är ett orderbaserat system som sammanför säljare och köpare 
automatiskt.1   
 
Stockholmsbörsen består av olika huvudlistor så som A-listan och O-listan. A-listan är 
indelad i segmenten ”Mest omsatta” och ”Övriga”. För att ett företag ska placera sig på ”Mest 
omsatta” måste handeln i bolagets aktier, under en 12-månaders period överstiga 6 miljarder 
och marknadsvärdet måste vid årets slut vara högre än 8 miljarder.2 O-listan kan i sin tur delas 
in i Attract 40 och Obs-listan. Attract 40 innehåller de mest omsatta O-listebolagen och 
uppdateras en gång i halvåret. När ett företag kvalificerar sig för placering på Attract 40 
betyder det att intresset från utländska investerare och analytiker ökar.3 Vilka företag som ska 
placera sig på listan bestäms utav investerarna och inte börsen. Det grundläggande kriteriet är 
företagets omsättningshastighet, dvs hur stor andel av börsvärdet som omsätts under året.4 När 
ett bolag är omgärdat av stor osäkerhet brukar börsen flytta bolaget till Obs-listan som ett sätt 
att placera ut en varningsflagg.5 Det avgörande för vilket segment ett företag placerar sig i är 
omfattningen på handeln i bolagets aktier och bolagets marknadsvärde.6 Potentiella 

                                                 
1 www.stockholmsborsen.se 
2 Den svenska finansmarknaden 2003, Riksbanken 
3 Persson, Magnus, IT-bolag sparkas ut från börsens finrum, 2002-12-19, TT 
4 Den svenska finansmarknaden 2003, Riksbanken 
5 Isacson, Torbjörn, För sent varna på obs-listan, 2002-09-10, Dagens Industri 
6 Den svenska finansmarknaden 2003, Riksbanken 
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investerare kan i dagsläget även vända sig till mer alternativa listor som Nordic Growth 
Market (NGM), Aragonlistan, Göteborgslistan. H&Q Tech Market, Spectra samt 
Stockholmsbörsens Nya Marknaden.7  
 
 
1.2 Problemdiskussion 
 
Kring millennieskiftet skedde en anstormning från företag som ville bli noterade, vilket ledde 
till att ett flertal alternativa marknadsplatser växte fram. I dagsläget kämpar dock många av de 
alternativa marknadsplatserna för sin överlevnad.8  Ett exempel på detta är att Deutsche Börse 
efter en rad skandaler och kursras valt att skrota Neuer Markt, vilken var den ledande 
alternativa marknadsplatsen i Europa. Det blåser allt snålare även kring svenska alternativa 
marknader.9 Intresset för bolag noterade på de svenska alternativa marknaderna närmar sig 
noll, vilket är fullt naturligt efter det stora börsintresset under år 2000 och det följande raset10. 
NGM, en av Sveriges största alternativa marknadsplatser, har till och med blivit anklagade för 
att ha försökt locka bolag till sin lista genom att erbjuda betalning. Detta förnekas dock helt 
av NGM.11 I februari i år omsatte NGMs lista NGM Equity aktier för 15,9 miljoner. I februari 
2001 var omsättningen nära 160 miljoner. Antalet aktieaffärer har minskat från 9900 till 3300 
i månaden och det har inte varit några nynoteringar på listan i år.12  
 
Det finns forskare som anser att avkastning över det normala erhålles genom att investera i 
portföljer som inte är korrelerade.13 Om det kan bevisas att de nya marknadsplatserna är 
mindre korrelerade med övriga marknader än de traditionella skulle detta kunna göra de 
alternativa marknadsplatserna befogade ur en investerares synvinkel. Det finns forskare som 
menar att just så är fallet. Det finns dokumenterad forskning som tyder på att flertalet nya 
marknader uppvisar en korrelation med övriga marknader som fluktuerar över tiden.14 Dessa 
fluktuationer skulle kunna utnyttjas av investerare för att skapa en högre avkastning vilket i så 
fall kan motivera de alternativa marknadsplatserna ur en investerares synvinkel. Enligt en 
studie angående flertalet amerikanska marknadsplatser är korrelationen mellan dessa så pass 
låg att diversifiering kan generera signifikanta vinster.15  Det finns inga bevis för att de 
mindre amerikanska marknaderna rör sig i enlighet med de större som t.ex. New York Stock 
Exchange.16 Liknande resultat har även erhållits för de nordiska marknaderna.17 
 
I dagsläget är intresset för nyintroduktioner bland de svenska företagen lågt. Antalet 
nyregistrerade börskandidater hos VPC har minskat, och har inte varit på denna låga nivå sen 
mitten av 1990-talet.18 Både den rådande lågkonjunkturen och den minskade omsättningen på 
börsen har bidragit till detta låga intresse. Men även det faktum att allt färre företag uppfyller 
kraven för nyintroduktion på de traditionella listorna har betydelse.19 Detta väcker frågan om 

                                                 
7 Isacson, Torbjörn, Alternativa börser riskerar sotdöden, 2002-09-28, Dagens Industri 
8 Isacson, Torbjörn, För sent varna på obs-listan, 2002-09-10, Dagens Industri 
9 Isacson, Torbjörn, 2002-09-28, Alternativa börser riskerar sotdöden, Dagens Industri 
10 Benson, Peter, Lillbörsen inte död, 2003-05-28, Dagens Industri 
11 Skarin, Ulf, På börsens bakgata, 2003-06-02, Veckans Affärer 
12 Rörbecker, Mats, Tuffa tider för alternativa börser, 2003-08-14, Svenska Dagbladet  
13 Goetzmann et al, Long term market correlations, 2001 
14 Bekaert & Harvey, Time-varying world market integration, 1995 
15 Liljeblom et al, The benefits from international diversification for nordic investors, 1997 
16 Reilly, Evidence regarding a segmented stock market, 1972 
17 Haavisto & Hansson, Risk reduction by diversification in the nordic stock markets, 1992 
18 Lundell, Stefan, 2002-06-10, Allt färre bolag vill noteras på börsen, Dagens Industri 
19 Edenholm, Yvonne, 2001-11-02, De flesta klarar inte av börskraven, Computer Sweden 
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bolagen inte håller tillräckligt hög standard, eller om de krav som de traditionella listorna 
ställer, är för krävande. Detta kan föranleda att det finns utrymme för de alternativa 
marknadsplatserna eftersom de krav som ställs för notering är lägre än för exempelvis 
Stockholmsbörsens A- och O-lista. (Aktuella noteringskrav presenteras i Kapitel 4) 
Förespråkare för alternativa marknadsplatser i USA menar att dessa relativt sett mindre, 
marknadsplatser är tillräckligt viktiga för att undersökas separat på grund av att de har 
fundamentalt olika ekonomiska karaktäristika.20 Detta skapar även ett intresse för vilka 
karaktäristika som är utmärkande för de svenska alternativa marknadsplatserna.  Det finns 
dock företagsrepresentanter som anser att de alternativa marknadsplatserna skapades vid en 
tidpunkt då det var för lätt för bolag att noteras. De krav som idag ställs för notering på de 
traditionella marknadsplatserna har lett tillbaka till ett normalläge, där fundamentala 
grundkriterier som kassaflöde och vinst sätts i fokus.21 
 
 
1.3 Problemformulering 
 
Ur ovanstående problemformulering utmynnar följande frågeställningar: 
 

• Vilken typ av företag placerar sig på de alternativa listorna och finns det några 
gemensamma kännetecken? 

 
• Varför befinner sig företagen på de alternativa marknadsplatserna? 
 
• Kan de alternativa listorna motiveras ur en investerares synvinkel genom att de 

uppvisar en låg korrelation med Stockholmsbörsen? 
 

 
1.4 Syfte 
 
Vårt syfte är att genomföra en kartläggning av den svenska marknaden för alternativa 
marknadsplatser för att undersöka huruvida det finns ett behov av denna som 
finansieringskälla för företag. Vidare undersöker vi om listorna kan generera 
diversifieringsmöjligheter för en investerare, genom en låg korrelation med de traditionella 
börserna. 
 
 
1.5 Avgränsningar 
 
Vi har valt att fokusera vår undersökning på den svenska börsmarknaden, då detta medför mer 
lättillgänglig information samt underlättar jämförelser. Vidare anser vi att det finns ett 
intressebehov av en kartläggning av den svenska marknaden då detta är ett relativt nytt 
område. Vi kommer att undersöka tre alternativa marknader; Aktietorget, NGM och Nya 
Marknaden. Valet föll på dessa marknadsplatser eftersom de är tre av Sveriges största listor. 
De var även de listor vi haft störst kontakt med innan studiens inledande och därmed hade 
störst intresse av. 

                                                 
20 Reilly, Evidence regarding a segmented stock market, 1972 
21 Lundell, Stefan, 2002-06-10, Allt färre bolag vill noteras på börsen, Dagens Industri 



 9

2. Metod 
 
 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för vårt val av undersökningsmetod. Vi kommer vidare 
att gå igenom hur vi har gått tillväga för att samla in vår emiriska och teoretiska data. 
Avslutningsvis redogör vi för reliabilitets- och validitetssvårigheter. 
 

 
 
2.1 Val av ämne 
 
Det har debatterats flitigt kring svenska alternativa marknadsplatser under senare år i 
affärspressen. Alternativa marknadsplatser är ett relativt nytt fenomen i Sverige som uppstod i 
samband med en ökad noteringsvilja under slutet av 90-talet. Detta har väckt vårt intresse för 
ämnet. Omfattningen av tidigare bedriven forskning på detta område är begränsad, vilket vi 
anser gör ämnet intressant att studera. 
 
 
2.2 Undersökningsmetod 
 
2.2.1 Vårt val av undersökningsmetod 
 
Vi har valt att genomföra en studie av de tre alternativa marknadsplatserna Aktietorget, NGM 
samt Nya Marknaden. Vi har valt dessa tre marknadsplatser eftersom de är tre av Sveriges 
största marknadsplatser utanför Stockholmsbörsen. Deras storlek medför till viss mån att 
informationsinhämtandet kan underlättas. Syftet med denna studie är att göra en djupdykning, 
som kan belysa marknadsplatserna ur olika aspekter.  
 
Vi har genomfört intervjuer med nyckelpersoner på Aktietorget, NGM samt Nya Marknaden 
samt oberoende parter i form av en börsreporter och en representant från Aktiespararna. 
Intervjuerna genomfördes för att ge en inblick av marknadsplatsernas bakgrund, aktuella 
situation och framtid.  
 
För att även inkludera de företag som finns noterade på dessa marknadsplatser har vi valt att 
använda oss av en enkätundersökning. Detta för att erhålla information angående företagens 
karaktäristika och deras skäl till att befinna sig på aktuell marknadsplats. Denna enkät har 
skickats till samtliga företag listade på någon av de tre marknadsplatserna per den 14 april 
2003 (se bilaga 1 och 2).  
 
Med syfte att redogöra för respektive listas kursutveckling och därigenom dra slutsatser kring 
eventuella diversifieringsmöjligheter, har vi genomfört en undersökning där vi jämför den 
relativa genomsnittliga kursutvecklingen för Aktietorget, NGM och Nya Marknaden. Dessa 
värden jämförs vidare med den relativa genomsnittliga kursutvecklingen för A-listan mest 
omsatta och O-listan. Vi anser dessa vara intressanta jämförelseobjekt då det är till dessa 
listor majoriteten av företag noterade på Aktietorget, NGM och Nya Marknaden önskar flytta. 
Vi har även studerat korrelationen mellan de tre undersökta marknadsplatserna och A- och O-
listan. 
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Vår undersökningsmetod består således av både en kvalitativ och en kvantitativ del då vi 
anser att vår undersökning gynnas av att båda dessa metoder tas i anspråk.  
 
 
2.3 Datainsamling 
 
2.3.1 Intervjuer 
 
En del av vår primärdata är resultatet av genomförda intervjuer med representanter för 
Aktietorget, NGM samt Nya Marknaden. Vår representant för Aktietorget utgörs av 
handelschef Sten Wachtmeister och på NGM har vi valt att intervjua VD Ulf Cederin. Dessa 
var de representanter vi blev rekommenderade att intervjua av respektive marknadsplats då 
det ansåg att de var mest insatta i ämnet. Vad gäller Nya Marknaden har vi intervjuat 
Christina Ploom, Listing Advisor på Stockholmsbörsen. Vi har valt att följa Plooms 
rekommendation och även intervjuat en av Nya Marknadens sponsorer, Pål Hodann på 
Remium AB. Nya Marknaden hyr in sig hos Stockholmsbörsen och alla företag på listan har 
en så kallad sponsor.  
 
För att få en mer nyanserad syn på alternativa marknadsplatser har vi även intervjuat Peter 
Benson, börsreporter på Dagens Industri och Theresa Schechter på Aktiespararna. Under 
arbetets gång kom vi i kontakt med en artikel av Benson på detta område. Hans åsikter skilde 
sig från övriga intervjuobjekt varför vi ansåg att Benson kunde tillföra ytterligare en 
dimension till vårt arbete. Aktiespararna är kända som en intresseorganisation som tar tillvara 
på de små aktieägarnas intressen och ska fungera som ett självständigt förbund. På grund av 
det geografiska avståndet till intervjupersonerna har vi valt att genomföra telefonintervjuer. 
Vi har konstruerat frågor på förhand, vilka distribuerats innan intervjun i syfte att skapa 
utrymme för uttömmande svar. Efter intervjuerna har vi skickat våra tolkningar av svaren till 
dem för verifikation för att på så sätt undvika missförstånd. 
 
 
2.3.2 Enkätundersökning 
 
Våra primärdata består vidare av enkätsvar från företag listade på dessa marknadsplatser. Vi 
har konstruerat en enkät med öppna svarsalternativ, som vi har skickat via e-mail till samtliga 
79 företag listade på de tre marknadsplatserna vid denna tidpunkt. Enkäten var konstruerad 
för att ge information angående företagens karaktäristika och motiv för att befinna sig på 
listorna. Att genomföra intervjuer med även dessa företag hade varit för tidskrävande. De 
första sex frågorna på enkäten behandlade vilken typ av företag som finns placerade på de 
alternativa marknadsplatserna. Dessa svar kunde med andra ord erhållas direkt från företagens 
hemsidor och årsredovisningar. Vi valde att samla in denna information via enkäterna i syfte 
att spara tid och extraarbete. För att få en så hög reliabilitet som möjligt har vi dock valt att 
inhämta dessa svar på egen hand från de företag som valt att inte svara på enkäten. Detta har 
möjliggjort en hundraprocentig svarsfrekvens på enkätens sex första frågor. Enkätens tre sista 
frågor behandlade företagens val av noteringsplats och framtidsplaner. Dessa frågor krävde 
uttömmande svar som vi inte kunde erhålla på egen hand. Då det ofta är svårt att få höga 
svarsfrekvenser vid enkätundersökningar skickade vi ut enkäterna i flera omgångar till de 
företag som inte svarat, vilket resulterade i en bättre respons.  De erhållna enkätsvaren har 
slumpmässigt kontrollerats för att ytterligare öka reliabiliteten. 
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2.3.3 Listornas diversifieringsmöjligheter 
 
Det uppstod vissa svårigheter vid insamlandet av datan, som vi har baserat vår undersökning 
på. Trots att vi valde att undersöka de tre största alternativa marknadsplatserna i Sverige 
kunde dessa inte bistå oss med något material, då statistiska avdelningar saknades eller var 
mycket outvecklade. Vi kontaktade även ett antal oberoende institut som Waymaker, 
Vikingen Börs och Delphi Economics, utan framgång. Den data vi samlat in kommer från 
Dagens Industris börssidor. All data har samlats in manuellt från mikrofilmer från Lunds 
Universitets Biblioteks källararkiv. 
 
 
2.4 Databearbetning 
 
2.4.1 Intervjuer 
 
För att läsaren ska kunna tillgodose sig intervjuerna på bästa sätt har vi valt att presentera 
svaren från marknadsplatsrepresentanterna gemensamt. Detta föll sig naturligt då de besvarat 
samma frågor. Intervjun med Peter Benson och Theresa Schechter redovisas separat då de 
besvarade andra frågor, men även för att poängtera deras mer objektiva ställning i frågan. 
 
 
2.4.2 Enkätundersökning 
 
Enkätundersökningen har vi valt att presentera fråga för fråga. Svaren har delats in i 
kategorier. Vi har därefter redovisat hur många procent av svaren som befinner sig i 
respektive kategori. På de sex första frågorna var det relativt lätt att dela in svaren i 
kategorier, då det var numeriska svar. De tre sista frågorna var svårare då det handlade om 
öppna svarsalternativ. Vi har i så stor utsträckning som möjligt försökt vara objektiva vid 
indelningen. 
 
 
2.4.3 Listornas diversifieringsmöjligheter 
 
Vi har valt en undersökningsperiod som sträcker sig från juli 1998 till och med januari 2003 
med mätperiod två gånger per år, första vardagen i januari respektive juli.  Detta val motiveras 
genom att data för samtliga listor fanns tillgängligt först från juli 1998. För att underlätta 
jämförelsen mellan de olika listorna börjar samtliga med ett kursvärde på 100. Det är således 
den procentuella kursutvecklingen som undersöks. 
 
 
2.5 Teoriinsamling 
 
Vårt teorimaterial utgörs av böcker i ämnet samt vetenskapliga artiklar. Vi har strävat efter att 
ge en klar och objektiv bild av den forskning som genomförts på området genom att inkludera 
flertalet vetenskapliga artiklar från olika forskare. Befintlig forskning på området är dock 
begränsad, framförallt inom svensk forskning. Teorikapitlet bygger av denna anledning till 
stor del på amerikansk forskning.  
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2.6 Kritik 
 
Ett vanligt förekommande sätt att bedöma kvaliteten på undersökningsresultaten är att 
använda sig av begreppen reliabilitet och validitet.22 Vi har valt att arbeta efter ett induktivt 
arbetssätt vilket kan ge vissa reliabilitetssvårigheter. Vår fallstudie bygger på tre av Sveriges 
alternativa marknadsplatser, vilka vi sedan dragit slutsatser från. Här finns utrymme för 
generaliseringssvårigheter.  Rent allmänt blev studien mer omfattande än förväntat eftersom 
vi skrev om en ny marknad som inte studerats i någon större omfattning tidigare.  Dessutom 
tillät den begränsade tidsramen inte en djupdykning i alla intressanta aspekter. 
 
 
2.6.1 Intervjuer 
 
I vårt fall har intervjupersonerna i nästan alla fall varit välvilligt inställda till att medverka i 
intervjuerna. När det gällde att hitta ett intervjuobjekt som inte var direkt knutet till någon av 
marknadsplatserna uppstod svårigheter. Det var svårt att hitta avvikande uppfattningar 
gällande alternativa marknadsplatser. Flertalet tillfrågade självständiga institut, däribland 
Finansinspektionen och Fondhandlarna, ville inte uttala sig i denna fråga då det uppfattades 
som känsligt. En del av de tillfrågade påpekade att det inte är ”modernt” att kritisera de 
alternativa marknadsplatserna. Vi lyckades dock erhålla en intervju med Peter Benson på 
Dagens Industri och en intervju med Theresa Schechter från Aktiespararna. Rent officiellt har 
inte Aktiespararna någon ståndpunkt i denna fråga, men ställde till slut upp på att svara på 
våra frågor. Då vi distribuerat frågorna i förväg och intervjupersonerna på så sätt kunnat 
förbereda sina svar anser vi att vi lyckats reducera en eventuell intervjuareffekt. För att erhålla 
en hög validitet har vi låtit de medverkande ta del av våra bearbetade intervjusvar och på så 
sätt kunna verifiera vår tolkning. Intervjupersonerna har stor erfarenhet och kunskap på 
området varför vi anser reliabiliteten vara god. Läsaren gör dock klokt i att hålla i åtanke att 
representanterna för listorna är säljare, och därmed subjektiva. 
 
 
2.6.2 Enkätundersökning 
 
Vi valde att genomföra en enkätundersökning för att fokusera på den information som vi 
ansåg var relevant för vår undersökning. Det är även betydligt svårare att följa upp 
enkätundersökningar än traditionella intervjuer.23 Vi anser dock att valet av 
enkätundersökning är motiverat då resultatet av enkäterna är av stort intresse för 
undersökningen. Genom att skicka ut enkäterna ett flertal gånger har vi erhållit en 
svarsfrekvens på 54,4 %. I och med att vi tagit fram svaren på det på de sex första frågorna på 
egen hand har vi där uppnått en svarsfrekvens på 100 %. Validiteten är svår att uttala sig om 
då vi i många fall inte vet vem det är som har besvarat enkäten eller om våra frågor gett en 
god bild av verkligheten. I ett försök att erhålla en god reliabilitet har vi genomfört en 
bortfallsanalys.  Vi kan inte se att det är en viss typ av företag som valt att svara, respektive 
inte svara på enkäten. I båda läger återfinns bolag i vitt skilda branscher och storlek. Vi anser 
därför att de företag som svarat på enkäten är representativa för urvalsgruppen. 
 
 

                                                 
22 Andersen, Ib, Den uppenbara verkligheten, 1998 
23 Eriksson, Lars Torsten & Wiedersheim-Paul, Finn, Att utreda forska och rapportera, 2001  
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2.6.3 Listornas diversifieringsmöjligheter 
 
Då vi använt oss av mindre marknadsplatser i vår undersökning har tillgången på statistiskt 
material varit knapphändig. Vår undersökning rymmer dessutom endast tio mätperioder, 
vilket innebär att vi kan ha missat vissa svängningar. Detta förklaras av det digra arbete 
datainsamlingen innebar. Reliabiliteten har försämrats av de få mättillfällena, men vi har svårt 
att se hur problemet hade kunnat lösas bättre under de villkor som rådde.  
 
 
2.6.4 Teori 
 
Vi har till stor del använt oss av amerikanska forskningsartiklar, vilket kan påverka 
validiteten. Vår uppsats behandlar situationen då det finns ett flertal marknadsplatser inom ett 
och samma lands gränser. Detta är ett relativt nytt fenomen. I Sverige fanns det knappt några 
marknadsplatser förutom Stockholmsbörsen innan slutet av 90-talet. Detta medför att det inte 
finns någon omfattande teori om detta ämne. 
 
 
2.8 Alternativ studie 
 
Undersökningen hade kunnat genomföras genom att studera alternativa marknadsplatser 
utanför Sverige och på så sätt göra studien mer internationell. Detta hade dock blivit en för 
omfattande undersökning med de resurser vi hade. 
 
Genom att enbart fokusera på den kvantitativa delen med korrelationsberäkningar hade en 
betydligt mer djupgående undersökning kunnat genomföras. Med tanke på svårigheten att 
samla in data hade hela uppsatsperioden med fördel kunnat ägnas åt detta.  
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3. Teori 
 
 
 
I teorikapitlet presenterar vi befintlig forskning på området. Vi sammanfattar de viktigaste 
teorierna kring nyckelbegreppen IPO, noteringsbeslutskriterier, korrelation och 
diviersifieringsfördelar. 
 
 
 
3.1 IPOs 
 
Med Initial Public Offering (IPO) menas börsintroduktion med nyemission av aktier24. En 
börsintroduktion betyder att företagets aktier för första gången handlas på en fondbörs dvs 
marknaden. Genom en börsintroduktion diversifieras företagets finansieringskällor och 
lånekostnaderna reduceras samtidigt som det egna kapitalet ökar. Varför företag väljer att 
notera sig är en oerhört viktig men i liten utsträckning undersökt fråga inom corporate 
finance. Det primära är att inbringa nytt kapital till företaget. 25 En studie av den italienska 
aktiemarknaden har visat att företag inte noterar sig för att finansiera framtida investeringar 
och tillväxt, utan snarare för att balansera om sina konton efter investeringar och tillväxt. 
Detta kan säga stämma även för den europeiska aktiemarknaden men inte för den 
amerikanska. Den italienska studien visar vidare att en notering följs av lägre kreditkostnader 
på kortfristiga lån och en ökad utlåningsvilja från banker. Sannolikheten för att ett företag 
väljer att notera sig är kopplat till hur aktiemarknaden värderar andra företag i samma 
bransch. Sannolikheten för en notering ökar med företagets storlek.26 
 
 
3.1.1 Fördelar med en börsintroduktion 
 
Huvudsyftet är som nämnts ovan att anskaffa nytt kapital till företaget. Det är även lättare för 
ett noterat bolag, med en bredare ägarkrets, att kunna uppbringa nytt kapital med hjälp av 
nyemissioner. Investerarna har oftast en kortare placeringshorisont än vad företagen önskar, 
men genom att köpare och säljare av värdepapper kan mötas på en effektiv 
andrahandsmarknad kan både investerarens och företagets intressen bättre tillgodoses. En 
notering kan även öka företagets status och göra det mer allmänt känt. Detta kan vara en 
fördel vid förhandlingar både internationellt och i Sverige. Noteringen kan dessutom göra 
företaget mer attraktiv som arbetsgivare med hjälp av mer publicitet och högre prestige. 27 
Ytterligare en aspekt är tillgången till institutionella investerare till följd av en notering, med 
tanke på deras begränsningar att investera i annat än noterade värdepapper.28 
 
 
3.1.2 Nackdelar med en börsintroduktion  
 

                                                 
24 www.e-analytics.com/ipo 
25 www.sebanken.se 
26 Pegano et al, Why do companies go public? An empirical analysis, 1998, 
27 www.sebanken.se 
28 Nutek, Marknadsplatser för handel med aktier i små företag.  



 15

Det finns ett marknadsvärde på allt kapital. På ett banklån betalar du amorteringar och räntor 
enligt den rådande marknadssituationen. Vid en börsintroduktion uppstår på motsvarande sätt 
ett marknadspris på riskkapitalet där priset är den förräntning som investerarna kan förvänta 
sig vid ett aktieköp i företaget. Avkastningskravet kommer att varierar beroende på olika 
investerares riskbenägenhet, specifika bolags riskolikheter och inflation. En IPO är ett relativt 
omfattande projekt och medför därför också tämligen stora omkostnader.29  
 
 
3.1.3 Noteringsprocessen 
 
Det krävs relativt omfattande förberedelser för en börsintroduktion. Först och främst måste 
företaget undersöka om de uppfyller de kriterier, som den önskade listan kräver. Sen bör 
företaget försöka hitta en bra tidpunkt för notering. En bra idé kan vara att observera bolag i 
samma bransch och studera börsklimatet. Tidpunkten kan vara avgörande för om du får ”bra 
betalt” vid introduktionen. Sen måste en kontakt etableras med den aktuella listan och en 
tidsplan upprättas. Det tar vanligtvis ca tre månader för en notering med emission.  
 
Dessutom ska ett antal ansökningshandlingar lämnas in vid en notering. Handlingarna varierar 
dock beroende på vilken lista företaget ska notera sig på. Men de vanligaste handlingarna är:  
 

• En formell skriftlig ansökan om notering undertecknad av VD med stöd och utdrag ur 
styrelseprotokoll, där ärendet beslutats 

• Ett registreringsbevis från Patent- och registreringsverket 
• Intyg på att företaget har en spridd ägarkrets 
• Noteringsavtal 
• Företagets bolagsordning 
• Kreditupplysning på bolaget och eventuella moder- och dotterbolag, VD, vice VD, 

styrelseledamöter samt finanschef  
• En bekräftelse från market maker om avtal och due diligence (en juridisk och 

redovisningsmässig kvalitetskontroll) 
• De två senaste delårsrapporterna och årsboksluten  
• Tidigare utgivna prospekt och memoranda 

 
Dessutom måste ett noteringsprospekt upprättas med en eventuell emissionsdel. Prospektet är 
den viktigaste handlingen vid en notering och ska godkännas av Finansinspektionen (FI). 
Prospektet måste innehålla nödvändiga upplysningar för att en investerare ska kunna göra en 
omsorgsfull bedömning av utgivarens verksamhet och ekonomiska ställning. De rättigheter 
som är förenade med värdepappret ska även framgå. Näringslivets Börskommité (NBK) har 
gjort en rekommendation om vilka huvudrubriker som bör ingå (FFFS 1995:21). Efter att 
ansökan har lämnats in följer, beroende på lista, ett antal granskningsprocesser och efter det 
tas noteringsbeslutet. Sedan offentliggörs börsintroduktionen i samband med en pressträff och 
efter det noteras företagets aktier och handeln kan börja30. 
 
 
3.2 Noteringsbeslutskriteria 
 
De viktigaste faktorerna när ett företag ska besluta om de ska notera sig eller inte är: 
                                                 
29 www.sebanken.se 
30 www.sebanken.se 
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• Noteringskriterier på listan 
• Olika noteringskostnader  
• Erfarenhet och expertis  
• Genomlysning och finansieringsmöjligheter 
• Likviditet och framtida finansiering 

 
 
3.2.1 Noteringskriterier 
 
För att ett företag ska få notera sig på en lista krävs det att de uppfyller ett antal kvantitativa 
krav. Många listor kräver ett visst antal utomstående aktier och en viss årlig omsättning. Det 
kan även finnas kriterier som rör företagets position, stabiliteten i branschen och 
styrelsesammansättningen. Denna typ av kriterier förekommer dock i mindre omfattning31. De 
krav som företagen måste uppfylla på de olika listorna för att kunna bli börsintroducerade 
behandlas under beskrivningen av listorna i empiriavsnittet, avsnitt 4.1. 
 
 
3.2.2 Noteringskostnader 
 
De vanligaste noteringskostnaderna är: 
 

• Administrativa omkostnader som tryckkostnader för prospekt och annat material, 
förberedelser för notering och portokostnader för utskick av prospekt 

• Konsultkostnader för jurister, revisorer och finansiella rådgivare 
• En kursbevakningsavgift på 2000-7000 kr / år 
• Emissionsinstitutets avgifter som varierar från fall till fall32 

 
Det tillkommer dessutom kostnader för att notera sig på en aktiemarknad. Det finns olika 
kostnader att ta hänsyn till, då företaget söker efter rätt lista att notera sig på. Först finns det 
kostnader för att ta steget till att bli ett publikt bolag. Det finns stora skillnader mellan olika 
listor, vad gäller den initiala avgiften för att få lista sig på marknadsplatsen och garantavgifter. 
Den initiella kostnaden och de årliga listkostnaderna är ofta högre på större börser. Det finns 
dessutom tänkbara kostnader, som kan uppkomma om inte företaget klarar av att hålla kraven 
som listan kräver. Specificerade kostnader för de olika listorna finns i empiriavsnittet 
 
 
3.2.3 Erfarenhet och expertis  
 
Företag noterar sig gärna på listor där de känner sig trygga och företag liknande deras eget 
finns noterade. Företagen vill känna att det finns expertis och vana av deras typ av företag på 
listan och söker sig därför gärna till samma listor som t ex branschkollegor.  
 
 
3.2.4 Genomlysning och sponsormöjligheter 
 

                                                 
31 ASA, The initial listing decisions of firms that go public, Financial management, 2001 
32 www.sebanken.se 
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Det har visats i en modell att företagets marknadsvärde ökar med investerarnas erkännande. 
Det betyder att företag bör notera sig på de listor som erbjuder störst genomlysning och ett 
större utbud av investerare. Empiriska undersökningar tyder på att det är de mindre listorna 
som erbjuder störst sådana möjligheter. 
 
 
3.2.5 Likviditet och framtida finansiering 
 
Företag kan minska sin kapitalkostnad genom finansiella policies som ökar likviditeten. 
Därför är det viktigt att företag noterar sig på listor som erbjuder hög likviditet. 
Undersökningar pekar på att större listor är bättre i detta hänseende.33  
 
Det finns rön som pekar på att om två listor konkurrerar för noteringar med noteringsavgifter 
och kostnader för handel (trade costs) kommer de stora företagen att välja listor med höga 
noteringsavgifter och låga kostnader för handel, medan de mindre företagen föredrar listor 
med låga noteringskostnader men höga kostnader för handel.34 En annan modell som jämfört 
marknader med höga kostnader för handel och hög service med marknader med låga 
handelskostnader och låg service fann att de små företagen föredrar höga handelskostnader 
om de samtidigt kan få den högre servicen.35 
 
Sammanfattningsvis är valet av lista beroende av vad företaget vill uppnå med att notera sig.  
Förändringar i noteringsregler och ökade marknadsansträngningar har en viktig effekt på 
noteringsbeslut. Men hur företag väger kostnader och fördelar av en notering skiftar från 
företag till företag. Ofta sker det en positiv påverkan hos aktiepriset efter ett uttalande om 
börsnotering. Detta ökar likviditeten och intresset för företaget. En börsnotering är en 
kvalitetsstämpel för företagen. 36  
 
 
3.3 Korrelation mellan marknader 
 
Korrelationen mellan olika marknader är inte konstant. Den har enligt empiriska 
undersökningar fluktuerat kraftigt sett över ett historiskt perspektiv. Högst har korrelationen 
varit under slutet av 1800-talet och under 1900-talet, en tid präglad av hög ekonomisk och 
finansiell integration med fria kapitalflöden. Korrelationen var särskilt hög under 
depressionen på 1930-talet. Perioder med dåliga ekonomiska resultat har generellt associerats 
med höga korrelationstal. 
 
Den ekonomiska kraschen 1929 chockerade omvärlden på grund av dess storlek och 
internationella omfattning. Kraschen följdes av strukturella förändringar i den globala 
marknadens volatilitet men även i den internationella korrelationen. Detta var, precis som nu, 
en tid av öppna kapitalmarknader med flertalet företag listade på olika marknadsplatser. Trots 
detta var diversifieringseffekten inte så stor som marknadsaktörerna först trott på grund av 
den höga korrelationen.  
 
Flertalet undersökningar har sökt en förklaring till vad sam driver korrelationen mellan olika 
marknader. Den amerikanska aktiemarknaden har ofta hamnat i fokus. Den utsträckning i 
                                                 
33 Foucault & Parlour, Competition for listing, 1999, 
34 Foucault & Parlour, Competition for listing, 1999, 
35 Aggarwal & Angel, Optimal listing strategy, 1999, 
36 ASA, The initial listing decisions of firms that go public, Financial management, 2001 
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vilken olika aktiemarknader korrelerar kan inte förklaras av industriella skillnader mellan 
olika länder. Forskare på området har undersök huruvida en förklaring går att finna i 
korrelationen mellan fundamentala ekonomiska variabler så som räntor och utdelningar.37 Det 
har genomförts studier som visat hur dessa variabler drivit korrelationen mellan Japan och 
USA38. Varken uttalanden om förändrad ränta eller ändrade utdelningar kan sägas påverka 
korrelationen. Korrelationen mellan den amerikanska och den japanska aktiemarknaden är 
som störst då marknaderna rör sig mycket. Diversifiering fungerar sålunda dåligt som skydd 
mot externa chocker.39   
 
Korrelationen mellan amerikanska aktier och den amerikanska marknaden är större vad gäller 
uppåtgående trender än nedåtgående. Korrelationen är högre hos aktier med högt beta, det vill 
säga hos aktier som bär mer risk. Däremot finns det inget samband mellan korrelation och 
soliditet. Asymmetri mellan positiv och negativ korrelation går att hitta hos aktier på en 
enskild marknad samt mellan olika marknader. Små aktier uppvisar en större tendens till 
asymmetriska rörelser.40  
 
Förändringar i korrelationen mellan marknader drivs främst av förändringar i icke 
observerbara variabler. Dessa variabler kan tolkas som fundamentala variabler som har 
ignorerats eller som investor sentiment.41 Med investor sentiment menas att enskilda 
investerares entusiasm respektive pessimism påverkar aktiekurserna.42 Detta stämmer överens 
med påståendet att den globala marknaden inte är integrerad. Trots att aktiemarknaderna 
närmar sig varandra kan inte en trend mot ökad korrelation påvisas.43 
 
Flertalet nya marknader uppvisar en integration med övriga marknader som fluktuerar över 
tiden. Vissa marknader kan upplevas som segmenterade trots att utomstående har relativ fri 
tillgång till dessa marknader. Det finns en uppfattning att den globala aktiemarknaden blivit 
allt mer integrerad, men landsspecifika undersökningar tyder på att så är inte alltid fallet.44  
 
 
3.4 Diversifieringsfördelar 
 
Diversifieringseffekten från globala marknader är inte konstant. Den är för närvarande relativt 
låg sett i ett historiskt perspektiv. Fördelarna från internationell diversifiering drivs av två 
huvudfaktorer, genomsnittlig kovarians mellan marknader och antalet marknader tillgängliga 
för investerare. Det senare är viktigt då internationell diversifiering studeras på grund av att 
antalet tillgängliga marknader varierat kraftigt de senaste 150 åren.45 Enligt en studie kring 
bland annat amerikanska kapitalmarknader är korrelationen mellan dessa marknader så pass 
låg att diversifiering kan generera signifikanta vinster46. Liknande resultat har även erhållits 
för de nordiska marknaderna47. 

                                                 
37 Goetzmann et al, Long term market correlations, 2001 
38 Campbell & Hamao, Predictable stock returns in the United States and Japan, 1992 
39 Karolyi & Stulz, Why do markets move together? An investigation of US – Japan stock return comovements, 
1996 
40 Ang, Asymmetric correlations of equity portfolios, 2002 
41 King et al, Volatility and links between natinal stock markets, 1994 
42 Lee et al, Investor sentiment and the closed-end fund puzzle, 1991 
43 King et al, Volatility and links between natinal stock markets, 1994 
44 Bekaert & Harvey, Time-varying world market integration, 1995 
45 Obstfeld, Risk-taking, global diversification and growth, 1994 
46 Liljeblom et al, The benefits from international diversification for nordic investors, 1997 
47 Haavisto & Hansson, Risk reduction by diversification in the nordic stock markets, 1992 
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Global diversifiering och integration mellan aktiemarknader genererar stora välfärdsvinster. 
Det finns undersökningar som tyder på att öppnande av aktiemarknader initialt leder till högre 
aktiekurser utan att volatiliteten höjs. Detta som ett led i en ökad efterfrågan på nationella 
aktier.48 
 
I den finansiella världen är det väl känt att portföljrisken avtar när fler aktier tillkommer i 
portföljen.  Detta är en av fördelarna med ökade internationella diversifierings möjligheter. 
Det är dock så att denna diversifieringseffekt avtar när antalet aktier i portföljen blir 
tillräckligt stort.49 Störst reduktion i variansen erhålles när antalet aktier uppnått 3050.  
 
 
3.4.1 Skillnader och samband mellan olika aktielistor 
 
Forskare har funnit en stark positiv koppling mellan finansiell utveckling och ekonomisk 
utveckling. Möjligheten att skifta ägandet av olika tillgångar leder bl.a. till effektiv fördelning 
av resurser, omfördelning av kapital och snabbare ekonomisk tillväxt. Däremot finns inga 
bevis på att aktiemarknadens storlek, volatilitet och integration har en direkt bestämd 
påverkan på tillväxten.51 
 
Sakkunniga diskuterar ofta olika listor separat på grund av avsaknad av överlappning, olika 
noteringsregler och olika procedurer för köp och försäljning. Exempel på detta är New York 
Stock Exchange (NYSE), the American Stock Exchange (ASE) och the Over-the-Counter 
market (OTC) Lite uppmärksammas det faktum att marknaderna har fundamentalt olika 
ekonomiska karaktäristika. För att återgå till ovan nämnda exempel kan inte NYSE fungera 
som ett generellt mått för aktiekursers utveckling. NYSE kan sägas vara den enskilt viktigaste 
marknadsplatsen med störst värde på transktioner men antalet transaktioner är högre på OTC. 
Det finns inga bevis på att mindre amerikanska marknader rör sig i enlighet med NYSE. 
Störst skillnad i beta koefficienten erhålls vid nedåtgående trender. Dessa relativt sett mindre 
marknader är således tillräckligt viktiga för att undersökas individuellt.52  
 
Följden av en notering på NYSE i jämförelse med en notering på OTC har undersökts av 
olika forskare i decennier. Slutsatsen är att en notering på NYSE leder till en signifikant 
ökning av aktiekursen. Detta har ofta förklarats med ökad uppmärksamhet från investerare 
samt med en ökad likviditet i förhållande till OTC. Den ökade likviditeten leder i sin tur till en 
ökad efterfrågan på aktien.53  
 
Forskare har undersökt 47 företag som frivilligt flyttat från the American Stock Exchange till 
Nasdaq under en tidsperiod från 1992 till 1995. De har funnit en positiv effekt på aktiekursen 

                                                 
48 Han Kim, Singal, Stock Market openings: experience of emerging economies, 2000 
49 Goetzmann et al, Long term market correlations, 2001 
50 Statman, How many stocks make a diversified portfolio?, 1987 
51 Levine & Zervos Stock Markets, banks and economic Growth, 1998 
52 Reilly, Evidence regarding a segmented stock market, 1972 
53 Kadlec & McConnell, The effect of market segmentation and illiquidity on asset prices: Evidence from 
exchange listings, 1994 
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samtidigt som aktiernas spread har ökat med omkring 100 %. Forskarna har inte kunnat 
förklara denna motsägelse.54  
 
 
 

                                                 
54 Clyde et al, The case of firms that voluntarily move from the American Stock Exchange to the Nasdaq, 1997 
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4. Empiri 
 
 
 
I detta kapitel redovisas resultaten av våra empiriska undersökningar. Vi har genomfört ett 
antal intervjuer, genomfört en enkätundersökning och jämfört marknadsvärdets utveckling 
och korrelationen mellan de olika listorna.  
 
 
 
4.1 Bakgrund 
 
Företag som expanderar behöver vanligtvis tillskott av kapital. De risker som är förknippade 
med att låna ut till dessa bolag gör att företagens kapitalbehov inte helt kan tillgodoses av 
kredit- och räntemarknaden, åtminstone inte till rimliga kostnader. Dessa företag kan istället 
emittera nya aktier, som de säljer till riskvilliga investerare. För att denna förmedling av 
riskkapital mellan företag och investerare ska bli så effektiv som möjligt kan det vara 
fördelaktigt att vända sig till en organiserad marknadsplats. Vid sidan av Stockholmsbörsen 
finns då listor över aktier som handlas lokalt hos kommissionärer eller på mindre 
marknadsplatser, till exempel Aktietorget, NGM och Nya Marknaden. Vi har valt att definiera 
alternativa marknadsplatser som alla marknadsplatser i Sverige utanför Stockholmsbörsen. 
NGM har visserligen nyligen erhållit börsstatus men vi har ända valt att klassificerat listan 
som alternativ då den enligt vår definition befinner sig utanför Stockholmsbörsen.  
 
De bolag som vill bli noterade måste förbinda sig att förse marknaden med information om 
händelser och beslut som kan ha kurspåverkande effekt. Detta är för att alla som handlar ska 
ha tillgång till samma information. Kraven på de bolag som söker börsnotering är beroende på 
vilken av listorna de söker sig till.55 För att läsaren ska få en så god inblick i vad som ligger 
bakom ett noteringsbeslut och hur själva noteringsprocessen ser ut idag inleds vårt 
empirikapitel med en beskrivning av de viktigaste faktorerna som styr denna process. 
Avsnittet innehåller också en kort presentation av de olika listorna och deras 
noteringsbestämmelser och –kostnader i jämförande syfte.  
 

 
4.1.1 Finansinspektionen 
 
Finansinspektionen (FI) är den myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. 
Deras uppdrag är att se till så att allmänhetens intressen gagnas och att bidra till att 
upprätthålla förtroendet för den finansiella sektorn. För att driva en verksamhet som erbjuder 
finansiella tjänster krävs tillstånd av FI. För närvarande är det ca 2500 företag som står under 
FI:s tillsyn. Till dessa företag hör bland annat banker, kreditinstitut, börser, auktoriserade 
marknadsplatser och försäkringsbolag. Finansinspektionen undersöker risker och 
kontrollsystem. De övervakar även att företagen följer regler och lagar och utreder misstankar 
om insiderbrott och otillbörlig kurspåverkan. De ska även säkerställa att företagen ger 
fullständig och explicit information till sina kunder.56 Både NGM och Aktietorget står under 

                                                 
55 Den svenska finansmarknaden, Riksbanken 
56 www.fi.se 
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direkt tillsyn av Finansinspektionen medan Nya Marknaden står under 
fondkommissionärernas tillsyn. Fondkommissionärerna i sin tur står dock under FI:s tillsyn.57 
 
 
4.1.2 Lagen om börs- eller clearingverksamhet 
 
I proposition 1991/92:113 och Lagen (1992:543) om börs eller clearingverksamhet redogörs 
för de viktigaste skillnaderna mellan en börs och en auktoriserad marknadsplats. Många av 
bestämmelserna är lika för både en börs och en auktoriserad marknadsplats.  Bland annat 
måste både en börs och en auktoriserad marknadsplats uppfylla vissa sundhetskrav. Dessa är 
fritt tillträde, neutralitet och god genomlysning. Med fritt tillträde menas att var och en som 
uppfyller de krav som ställs i denna lag och av börsen får bli börsmedlem. Neutralitet innebär 
att de regler som uppställts av börsen eller marknadsplatsen ska tillämpas på ett likformigt sätt 
gentemot alla medlemmar. Slutligen betyder god genomlysning att marknaden ska få tillgång 
till samma information samtidigt. Även allmänheten ska ges tillfälle att ta del av denna 
information.  
 
Men det finns även väsentliga skillnader mellan en börs och en auktoriserad marknadsplats. 
För en börs tillkommer vissa kriterier förutom de vanliga sundhetskraven. I 1 § 2 kap står det 
att ”en börs skall driva sin verksamhet så att allmänhetens förtroende för 
värdepappersmarknaden upprätthålls och enskildas kapitalinsatser inte otillbörligen äventyras 
samt i övrigt så att verksamheten kan anses sund”.  Dessutom krävs det enligt 6 § 2 kap att en 
börs har en styrelse med minst fem ledamöter och en VD. Denna paragraf gäller inte för 
auktoriserade marknadsplatser.  För en börs gäller även enligt 3 § 4 kap att kurser måste 
noteras med ledning av de köpanbud, säljanbud och betalkurser som förekommer vid eller 
rapporteras till börsen. Information om kurser och omsättningsuppgifter måste offentliggöras 
omedelbart om inte FI tillåter annat. Även denna bestämmelse gäller enbart börser.58 Rent 
allmänt kan sägas att de regler som gäller för auktoriserade marknadsplatser gäller även för 
börser, men att det tillkommer ett antal strängare regler för börser.  
 
Även EU:s regelverk behandlar detta område i Direktivet om investeringstjänster från 1993. 
Direktivet ger ungefär samma riktlinjer som de svenska bestämmelserna, och kommer därför 
inte behandlas mer utförligt i denna uppsats. Men under år 2000 kom en översikt av detta 
direktiv där ett av nyckelområdena är ”en effektiv konkurrens mellan börser och alternativa 
marknadsplatser”. EU:s mål är att göra förutsättningarna för de kommersiella börserna och de 
alternativa handelsplatserna så lika som möjligt. Denna process är för närvarande under 
arbete. 
 

 
4.2. Kort beskrivning av de alternativa marknadsplatserna 
 
Nedan följer en kort beskrivning av de tre undersökta marknadsplatserna Aktietorget, Nordic 
Growth Market samt Nya Marknaden. 
 
 
4.2.1 Aktietorget 
 

                                                 
57 Intervju med Sten Wachtmeister 
58 Prop. 1991/92:113 
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1995 kom ett förslag från Patrik Engellau, Aktietorgets nuvarande VD, som ett svar på hur 
små- och mellanstora företag skulle kunna uppbära kapital till sin verksamhet. 1997 startades 
Aktietorget som ett svar på detta. Företaget grundades av Nya Välfärden, SAF och Matteus 
Fondkommissionärer. Ett år senare blev Aktietorget en marknadsplats auktoriserad av 
Finansinspektionen.  
 
Från början använde sig Aktietorget av ett så kallat Call-system. Detta system innebär att köp- 
och säljkurser läggs in och sedan matchas vid ett visst klockslag. Men då det fuskades en del 
med detta system gick Aktietorget sedermera över till kontinuerlig handel.59 Aktietorgets 
primära verksamhet är att hjälpa utvecklingsbara företag att skaffa ägarkapital och att 
tillhandahålla ett rikstäckande system för handel med aktierna i de noterade bolagen. 
Aktietorget erbjuder även fortsatt rösträttskontroll för företagen, då de kan emittera röstsvaga 
B-aktier.  För de företag som vill emittera krävs att de har goda tillväxtmöjligheter enligt 
Aktietorgets granskningskommitté. De bör dessutom ha varit verksamma i några år och 
företagaren ska ha goda referenser och visa ansvar och rapportera gentemot de externa ägarna. 
Det krävs att företagen följer Aktietorgets riktlinjer och Finansinspektionens krav.60  
 
Krav för notering på Aktietorget 
 

• Företag måste besluta om att bli ett publikt bolag på bolagsstämman (och registrera 
detta hos Patent- och Registreringsverket), samt registrera sig hos 
Värdepapperscentralen, VPC. 

• Företaget måste ha minst två års historia. 
• Företaget måste gå med vinst. 
• Företaget måste ha ett aktiekapital på minst 2 000 000 kr. 
• Minst 20 procent av aktiekapitalet och 20 procent av rösterna ska vara utspritt bland 

externa intressenter. 
• Företaget ska ha kapacitet att informera marknaden om viktiga händelser 

 
För att bli noterad på Aktietorgets måste företagen betala en anslutningsavgift på 0,5 % av det 
egna kapitalet i bolaget, dock ej högre än 100 000 kr. Dessutom betalar företagen en 
kvartalsavgift på 0,125 % av det bundna kapitalet, dock ej högre än 25 000 kr.61 
 
 
4.2.2 Nordic Growth Market (NGM) 
 
NGM, före detta SBI, erhöll Finansinspektionens auktorisation som marknadsplats 199962. 
Den 5 mars 2001 bytte SBI Marknadsplats AB namn till Nordic Growth Market NGM AB. 
Även moderbolaget bytte senare samma månad namn till Nordic Growth Market Holding AB. 
Under maj 2001 lämnade NGM in en ansökan om att erhålla full börsstatus till FI och den 15 
April 2003 tilldelades NGM  börsstatus av Finansinspektionen.63 Detta beslut innebär att det 
för första gången på 140 år finns två börser i Sverige och ett alternativ till 
Stockholmsbörsen.64 NGM tjänar också pengar på att sprida information genom NGM News. 
Alla noterade företag förbinder sig att distribuera sina pressmeddelanden, rapporter och annan 
                                                 
59 Intervju med Sten Wachtmeister 
60 www.aktietorget.se 
61 www.sebanken.se 
62 www.ngm.se 
63 Information från NGM 
64 www.ngm.se 
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finansiell information genom denna nyhetstjänst. Tjänsten kan liknas vid konkurrenten 
Waymaker, som sprider information från bolag noterade vid Stockholmsbörsen.65 NGMs VD, 
Ulf Cederin, är största ägare i NGM Holding med 31,4 % av rösterna och 12,3 % av kapitalet. 
Näst största ägare är Univits International AB med 28,6 % av rösterna och 12,3 % av 
kapitalet.66 NGM har i första hand vänt sig till mindre och medelstora tillväxtbolag. Den nya 
börsauktorisationen gör att NGM även kan inregistrera aktier, vilket endast är aktuellt för 
stora, väletablerade bolag. Företagets inriktning är att skapa en samnordisk börs utan 
nationella gränser. Här ska det vara möjligt att handla över gränserna på en och samma 
marknadsplats.67 Den 2 december 2002 startade NGM en ny lista för handel i nordiska 
onoterade bolag som kallades Nordic OTC. Denna lista ligger utanför den av FI auktoriserade 
börsverksamheten i NGM.68 NGM:s lista heter NGM Equity, men vi kommer hädanefter 
benämna denna lista NGM. 
 
För att noteras på Nordic Growth Market måste företagen genomgå en noteringsprocess för 
att säkerställa att bolaget uppfyller vissa krav. Bolagen måste bland annat ha adekvata system 
för ekonomistyrning och uppfylla kraven på informationsgivning. Bolagen måste även 
uppfylla marknadsmässiga krav på sundhet. Notering med emission tar vanligtvis ca tre 
månader.69 
 
Krav för notering på NGM (Nordic Growth Market och NGM:s väntelista) 
 

• Bolaget måste ha minst 300 aktieägare (150 för NGM:s väntelista). 
• Företagets marknadsvärde ska vara minst 50 Mkr (20 Mkr för väntelistan). 
• Minst 30 procent av aktierna måste vara tillgängliga för handel. 
• En market maker måste vara ansluten till marknadsplatsen. En market maker är ett 

värdepappersinstitut (Fondkommission) som åtar sig särskilt ansvar för ditt bolag och 
garanterar aktiehandeln. 

• Ditt företag måste vara ett avstämningsbolag, vilket innebär att en central 
värdepappersförvaltare (vanligtvis VPC) för företagets aktiebok 

• Du måste avtala med marknadsplatsen om aktiemarknadsinformation 
• Du måste ha godkännande från marknadsplatsen 

 
NGM:s avgifter för att få bli noterad på listan är en ansöknings- och noteringsavgift på  
140.000 kr. Dessutom tillkommer en årsavgift på 40 000 kronor, samt ett krav på att 
nyhetsflödet går genom NGM, till ett pris av 50 000 kronor per år.70 
 
 
4.2.3 Nya Marknaden 
 
Nya Marknaden grundades 1998. Syftet med denna nya marknadsplats var att 
Stockholmsbörsens medlemmar skulle ges möjlighet att handla med bolag, vilka ännu inte 
uppfyllt kraven för A- och O-listan, i ett orderdrivet och genomlyst handelssystem. Nya 
Marknaden hyr in sig på Stockholmsbörsen. All handel sker därför i Stockholmsbörsens 

                                                 
65 Skarin, Ulf, På börsens bakgata, 2003-06-02, Veckans Affärer 
66 Information från NGM 
67 www.ngm.se 
68 Infromation från NGM 
69 www.ngm.se 
70 www.sebanken.se 
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SAX-system och i huvudsak enligt det regelverk som gäller för den ordinarie handeln. Detta 
regelverk inbegriper noteringskrav, sponsoravtal mellan Stockholmsbörsen och sponsorn samt 
en förbindelse mellan sponsorn och det på Nya Marknaden noterade företaget.71  
 
Krav för notering på Nya Marknaden 
 

• Den börsmedlem, som önskar notera sitt bolag, ska teckna ett avtal med Nya 
Marknaden, vilket motsvarar det noteringsavtal som gäller för bolag noterade vid 
Stockholmsbörsen. 

• Företaget skall ha minst 10% av aktierna och minst 10% av rösterna i allmän ägo 
• Företaget skall ha minst 500 handelspostägare, varvid en handelspost skall omfatta 

cirka 5000 kronor  
 
För att noteras på Nya Marknaden blir företag inviterade av en medlem och betalar sedan en 
avgift på 30 000 kr om året.72 
 
 

                                                 
71 Christina Ploom, Stockholmsbörsen 
72 www.sebanken.se 
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4.3 Intervjuer 
 
Vi har genomfört intervjuer med Sten Wachtmeister, handelschef på Aktietorget och Ulf 
Cederin, VD på NGM. För att erhålla en heltäckande bild av Nya Marknaden har vi valt att 
intervjua Christina Ploom, Listing Advisor på Stockholmsbörsen och Pål Hodann från 
Remium AB, sponsor till Nya Marknaden. Vi har även genomfört en telefonintervju med 
Peter Benson, börsreporter på DI, och Theresa Schechter från Aktiespararna för att få en mer 
nyanserad syn på alternativa marknadsplatser. Intervjuerna med representanter för 
marknadsplatserna redovisas nedan. Vi har valt att redogöra för Peter Bensons och Theresa 
Schechters intervjuer separat då de inte besvarat samma frågor som de övriga. 
 
 
Intervju med marknadsplatsrepresentanter 
 
I vilket syfte grundades Aktietorget/NGM/Nya Marknaden? 
 
Enligt Sten Wachtmeister bildades Aktietorget till följd av att det i mitten av 90-talet var svårt 
för många små och mellanstora företag att få lån. Hans uppfattning var att bankerna enbart 
tycktes vilja låna ut till de företag som inte behövde låna. Patrik Engellau, numera VD på 
Aktietorget, skrev 1995 en insändare där han, som en lösning på problemet, föreslog att 
bankerna skulle starta en ny börslista för företagen. Wachtmeister menar att behovet av en 
aktielista var naturligt då investerare ville kunna handla med aktierna i företagen direkt. Viss 
inofficiell handel hade förekommit tidigare via fondkommissionärerna. Detta var dock 
telefonhandel vilket är en icke genomlyst handel där market makern i praktiken kan ändra 
köp/sälj priset som det passar, oftast till kundens nackdel. Patrik Engellau vände sig då till 
Stockholmsbörsen och frågade om möjligheten att hyra in sig i börsens datasystem. Detta 
bifölls och sent 1997 startades den auktoriserade marknadsplatsen Aktietorget. 
 
Enligt Ulf Cederin grundades NGM i syfte att hjälpa tillväxtbolag. NGM skulle ge större 
möjlighet att exponera dessa bolag och kunde även bidra med en elektronisk handelsmiljö. 
Detta ger en ökad transparents och medför mindre osäkerhet för investeraren. Enligt Cederin 
fanns ett behov av en marknadsaktör som erbjöd fullvärdig service för mindre och medelstora 
företag vars uppgift var att bistå dessa företag med tjänster de hade svårt att utföra själva. 
Bland annat finns NG News. NGMs mål är att vara ett seriöst alternativ till 
Stockholmsbörsen, som hittills har haft en monopolställning för börshandel. 
 
Enligt Pål Hodann grundades Nya Marknaden till följd av att Stockholmsbörsen kände ett 
behov av att erbjuda en alternativ marknadsplats då NGM och Aktietorget grundades. Detta 
var således i rent konkurrenssyfte.  
 
 
Vad karakteriserar de företag som söker sig till er och varför tror ni att de söker 
sig till er? 
 
Wachtmeister anser att majoritet av de företag som vänder sig till Aktietorget på något sätt 
blivit ”misshandlade” av de stora bankerna. Aktietorget erbjuder en nationell lista och ett 
antal lokala aktietorg. De lokala aktietorgen är fristående aktietorg med en regional närvaro. 
Att genomföra en nyemission på Aktietorget kostar 3 % av det emitterade beloppet vilket han 
anser är lågt jämfört med andra marknadsplatser. Många banker och fondkommissionärer tar 



 27

2 miljoner kronor för även så små emissioner som 5-10 miljoner kronor. Detta är enligt 
Wachtmeister något som lockar företag till Aktietorget. 
 
Cederin anser att det är företag som är i behov av emission som vänder sig till NGM. 
Notering är ofta ett krav för att erhålla riskkapital då detta säkerställer att t.ex. rapportering 
och intern kommunikation fungerar. En notering medför vidare att aktieägare lättare kan följa 
sin investering. En notering skapar likviditet. Cederin lyfter fram att NGM har lägre krav än 
Stockholmsbörsen och är mer flexibel. Han anser därför att det är lättare för NGM att anpassa 
sig efter företagens behov.  
 
Nya Marknadens företag kännetecknas enligt Hodann av att de är unga, mindre 
omsättningsmässigt och har ofta färre aktieägare än bolag på O-listan. 
 
 
Vad kan ni erbjuda företagen som listar sig hos er som andra listor inte kan? 
 
Enligt Wachtmeister är en av Aktietorgets starkaste konkurrensfördelar att de har lokal 
förankring genom åtta lokala aktietorg ute i landet. Aktietorgens styrelser kan bestå av 
exempelvis myndighetspersoner och bankrepresentanter. En av deras primära uppgifter är att 
fungera som rådgivare. Aktietorgets Service AB erbjuder dessutom gratis 
informationsservice. Det sistnämnda är enligt Wachtmeister en stor inkomstkälla för 
konkurrenten NGM.  
 
Cederin anser att NGM erbjuder samma kvalité som Stockholmsbörsen till en bättre prisbild. 
NGMs storlek medför att högpresterande bolag kan få mer medial uppmärksamhet på en 
mindre börs. På Stockholmsbörsen är det 8-9 värdepapper som står för 80 % av omsättningen. 
 
Ploom poängterar att de bolag som söker sig till Nya Marknaden gör det för att möjliggöra 
handel i företagets aktier i samma system som den ordinarie börshandeln på 
Stockholmsbörsen.  
 
 
Eftersträvar ni att erhålla börsstatus i framtiden? 
 
Wachtmeister framhåller att detta inte är något som Aktietorgets ledning har funderat på. 
Detta då det krävs ett eget fungerande handelssystem för att erhålla börsstatus. Eftersom 
Aktietorget är ”hyresgäster” hos Stockholmsbörsen kan detta innebära vissa svårigheter.  
 
Stockholmsbörsen eftersträvar inte att erhålla börsstatus för Nya Marknaden, enligt Ploom. 
Som strukturen ser ut idag skulle det i så fall kräva att varje enskild sponsor skulle få 
börsstatus. 
 
 
Hur tror ni att framtiden för Aktietorget/NGM/Nya Marknaden kommer att se 
ut? 
 
Wachtmeister tror att Aktietorget kommer att växa och bli större. Listan kommer med andra 
ord att finnas kvar även i framtiden. 
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Ulf Cederin ser ingen ljusning inom den närmaste framtiden men tror att NGM så småningom 
kan komma att bli ett kraftfullt alternativ inte bara till Stockholmsbörsen utan även till andra 
nordiska börser. NGM satsar på att i framtiden kunna erbjuda nya och unika tjänster till ett 
bra pris. Eftersom det bara har funnits en börs tidigare har inte andra möjligheter utforskats i 
någon större utsträckning för hur handel kan gå till. Detta anser han att NGM kan förändra.  
 
Hodann är övertygad om att Nya Marknaden kommer att växa jämfört med Aktietorget och 
NGM. Detta eftersom företag som önskar notera sig söker kvalitet, något som Nya 
Marknaden genom sin bindning till Stockholmsbörsen kan erbjuda. 
 
 
Hur tror ni framtiden för Sveriges alternativa marknadsplatser i allmänhet 
kommer att se ut?  
 
Sten Wachtmeister tror att det finns en framtid för de alternativa marknadsplatserna. Han 
menar att det finns många företag som är anslutna till VPC-systemet. Stockholmsbörsens före 
detta vd, Högbom och före detta chefen för övervakningen av börsen, Hans Edenhammar, har 
startat Alternativa aktiemarknaden. Alternativa aktiemarknaden vill göra en insats för företag 
i uppstartningsskeendet. En gång i kvartalet ska det ske handel med bolagen på listan. Detta 
anser Wachtmeister kan vara bra för företagandet i Sverige. Vidare menar han att det alltid 
kommer att finnas alternativa listor som t ex Göteborgslistan, som är en samlingslista hos 
fondkommissionärshandlande bolag.    
 
Ulf Cederin anser inte att Aktietorget och Nya Marknaden är några alternativ till NGM då de 
nu uppnått börsstatus. Både Aktietorget och Nya Marknaden använder sig av 
Stockholmsbörsens handelssystem. Alternativ till NGM skulle vara de marknadsplatser som 
har egna handelssystem. Det betyder att de enda alternativen således är NGM och 
Stockholmsbörsen. Stockholmsbörsen har sin storhet och ger en kvalitetsstämpel. Men NGM 
slår underifrån och enligt Cederin älskar marknaden ”underdogs”.  
 
Hodann håller som trovärdigt att branschen kommer att konsolideras eftersom behovet av 
alternativa marknadsplatser inte är lika stort idag som för tre år sedan, då noteringstrycket var 
som starkast. Han tror att en del marknadsplatser säkerligen kommer att självdö då bolagen 
byter noteringsplats. På sikt finns det ett behov av alternativa marknadsplatser eftersom även 
små bolag behöver handel i sina aktier, dessa bolag kommer då att vända sig till Nya 
Marknaden.  
 
 
Intervju med oberoende parter  
  
Vad anser du är skälet till att alternativa marknadsplatser så som Aktietorget, 
NGM och Nya Marknaden grundades? 
 
Enligt Benson är både Aktietorget och NGM grundade av entreprenörer. NGM är i huvudsak 
en kommersiell marknadsplats. Den började som en informationsplats och utvecklades till en 
marknadsplats. Aktietorget har ideologiska och ideella förtecken då den har en stiftelse 
bakom sig. Nya Marknaden grundades av Stockholmbörsen i syfte att göra livet surt för 
konkurrenterna och tjäna pengar. Benson påpekar att detta var i enlighet med den trend som 
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rådde under slutet av 90-talet då många av de europeiska storbörserna grundade alternativa 
marknadsplatser.  
 
Theresa Schechter tror att de alternativa marknadsplatserna bildades p.g.a. att inte alla företag 
kunde uppfylla Stockholmsbörsens höga krav, men ändå var intresserade av att notera sig.  
 
 
Vad tror du karakteriserar de företag som söker sig till dessa marknader? 
 
Benson anser att samtliga bolag uppfyller minst ett av följande karaktäristiska: de är små, 
outvecklade, omogna eller oseriösa.  
 
Schechter anser att det är unga företag som ännu inte uppfyller Stockholmsbörsens krav. Det 
krävs några års verksamhet för att uppfylla kraven på t ex information, riskkapital och 
spridning av aktier. Det är dessutom mycket dyrt att notera sig på Stockholmsbörsen. 
 
 
Hur tror du framtiden ser ut för de alternativa marknadsplatserna? 
 
Enligt Benson är den huvudsakliga frågan när de små enskilda aktieägarna kommer tillbaka 
till de alternativa marknadsplatserna. Hur länge detta tar är enligt honom ovisst, men snarare 
fem år än sex månader. Fram till dess måste marknadsplatserna övervintra, vilket kan bli tufft 
då många bolag är beroende av nya miljoner från aktieägarna. Bristen på aktieägare gör, 
enligt Benson, att många bolag riskerar ”att hamna i knät på skummisar”. Detta kommer i sin 
tur att avskräcka de enskilda aktieägarna ytterligare. I NGM finns dessutom en inneboende 
konflikt. Peter Benson menar att de vill framställa sig själva som seriösa samtidigt som 
omogna och oseriösa bolag finns noterade på deras marknadsplats. Det är sålunda en konflikt 
mellan att erhålla en seriös framtoning och att få listan att växa med hjälp av nya noteringar. 
Framtiden för de alternativa marknadsplatserna beror även på hur Stockholmsbörsen väljer att 
agera. Om de satsar hårt på Nya Marknaden kan det bli svårt för de andra marknadsplatserna 
att hävda sig. Benson hävdar att företeelsen alternativa marknadsplatser kommer att finnas 
kvar eftersom det alltid kommer att finnas bolag som inte uppfyller kriterierna för de stora 
börserna. Om det kommer att finnas tre till fyra alternativa marknadsplatser eller bara en är en 
annan femma. 
 
Det finns ett behov av dessa marknadsplatser då inte alla företag uppfyller börsens krav men 
Schechter tror att placerarna har blivit mer medvetna om skillnaderna mellan en att placera på 
en börs och på en alternativ marknadsplats. Detta är också något som Aktiespararna upplyser 
sina medlemmar om. Placerarna ska veta att det krävs mer av dem för att placera på en 
alternativ marknadsplats än på en börs. De måste själva hålla sig informerade sig om vissa 
saker och vara medvetna om de lägre kraven. Hon framhåller de lägre informationskraven 
som viktigast för placeraren 
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4.4 Enkätundersökning 
 
I syfte att erhålla information angående karakteristika hos de företag som finns listade 
respektive noterade på Aktietorget, NGM och Nya Marknaden samt skäl till att finnas på 
dessa marknadsplatser har vi genomfört en enkätundersökning. Enkäten (se bilaga 1) 
skickades till samtliga företag på dessa tre marknadsplatser, det vill säga 79 företag. Svar har 
erhållits från 43 företag, vilket resulterar i en svarsfrekvens på 54,4 %. Fråga 1-6 har vi 
kunnat komplettera själva med hjälp av information från företagens årsredovisningar. 
Svarsfrekvensen på dessa frågor är därför 100 %.  Nedan följer en presentation av de 
uppburna svaren. För att underlätta bearbetningen av datan har vi ställt upp kriterier i vilka vi 
delat in svaren. Enkätundersökningens främsta syfte var att genomföra en kartläggning av de 
företag som söker sig till de alternativa listorna. Vi har gjort den indelning som vi anser på 
bästa sätt redogör för resultatet samt att underlättar för läsaren att ta till sig kontentan av 
undersökningen.  
 
 
1. Företagens ålder 
 
Vi har klassificerat företagen enligt följande grupper: 
 

• Grupp A, 0 – 3 år 
• Grupp B, 4 – 6 år 
• Grupp C, 7 – 10 år 
• Grupp D, 11 år -  

 
De flesta företag, 50 %, hamnar i grupp D medan 25 % hamnar i gruppen 7-10 år. 10 % av 
företagen hamnar i grupp A och 15 % av företagen i grupp B. 
 
 
2. Företagens omsättning 
 
Vi har delat in svaren i följande grupper: 
 

• Grupp A, 0 – 10 milj. 
• Grupp B, 11 – 50 milj. 
• Grupp C, 51 – 100 milj. 
• Grupp D, 101 milj. –  

 
De flesta företag, 33 %, har en omsättning mellan 0 – 10 miljoner medan 26 % av företagen 
har en omsättning över 100 miljoner.  Grupp B innehåller 23 % av företagen. 18 % av 
företagen hamnar i grupp C.  
 
 
3. Antal anställda 
 
Vi har delat in antalet anställda i följande grupper: 
 

• Grupp A, 0 – 10 
• Grupp B, 11 – 50 
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• Grupp C, 51 – 100 
• Grupp D, 101 – 

 
De flesta företag befinner sig i grupp B, 37 %. Grupp A innehåller 26 % av företagen. 19 % 
av företagen har mer än 100 anställda medan 18 % av företagen hamnar i grupp C.  
 
 
4. Företag med verksamhet utomlands 
 
Denna fråga krävde endast ett ja eller nej svar varefter företagen delades in i två grupper. 
46 % av företagen har inte verksamhet utomlands medan 54 % av företagen har internationell 
verksamhet.  
 
 
5. Bransch 
 
Företagen befinner sig i flertalet vitt skilda branscher. Två branscher sticker ut, IT med 31 % 
och läkemedel/hälsa med 28 % av företagen. Verkstad/industri och olja/gas representerades 
av 14 % respektive 7 % av företagen. Gruppen ”övriga företag” står för resterande 20 %. I 
denna grupp representerades ingen bransch av mer än 3 % var.  
 
 
6. Antal år noterade på den aktuella marknadsplatsen 
 
Vi har indelat företagen i följande grupper: 
  

• Grupp A, 0 – 1 år 
• Grupp B, 2 – 4 år 
• Grupp C, 5 år –  

 
De flesta företag, 47 % hamnar i grupp B. 43 % av företagen har funnits på listorna i över fem 
år medan 10 % befinner sig i grupp A. 
 
 
7. Skäl till att befinna sig på aktuell marknadsplats 
 
Företagen har angett flertalet olika anledningar till att befinna sig på den aktuella 
marknadsplatsen. De vanligaste skälen till detta är att det passar företagets storlek och struktur 
och att det är en kostnadsfråga med 43 % och 28 % vardera. 13 % av företagen angav att de 
inte är kvalificerade för någon annan lista. Övriga skäl som angavs var den enkla 
noteringsprocessen och att det är svårt för ett litet företag att få uppmärksamhet på en stor 
börs. Det var få företag som angav dessa skäl men de kan säkerligen passa in på fler företag.  
 
 
8. Planer på att byta marknadsplats 
 
Vi har delat in svaren i tre kategorier, Ja, Nej och Vet ej.  
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En majoritet av företagen, 54 %, har inga planer på att byta marknadsplats i framtiden. 35 % 
av företagen planer att byta marknadsplats, samtliga till Stockholmsbörsens A- och O- lista.  
Resterande 11 % av företagen svarade vet ej.  
 
 
9. Skäl för att vilja byta marknadsplats 
 
Det mest frekventa skälet till att byta marknadsplats var att en större börs medför mer 
uppmärksamhet. Detta svar gav 46% av respondenterna. Övriga skäl var en ökad handel i 
aktien, behov av större marknadsplats om företaget expanderar och önskemål från aktieägare. 
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4.5 Diversifieringsmöjligheter hos de alternativa marknadsplatserna 
 
Under detta avsnitt undersöker vi om de alternativa marknadsplatserna kan erbjuda en ökad 
diversifiering i form av ett komplement till att investera på de traditionella marknaderna.  
 
 
4.5.1 Aktiekursens relativa utveckling 

 
I diagram 4.1 redovisas den relativa kursutvecklingen för Aktietorget, NGM och Nya 
marknaden under tidsperioden juli 1998 till och med januari 2003. A-listan mest omsatta och 
O-listan fungerar som jämförelseobjekt. För den faktiska utvecklingen se bilaga 3. Observera 
att det är den procentuella utvecklingen som visas. Ökningen för Nya Marknaden år 2000 är 
således liten i faktiska tal i jämförelse med A- och O-listan.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.1 Källa: Dagens Industri 1998-07-01 till 2003-01-02 
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4.5.2 Korrelationsberäkningar 
 
Tabell 4.1 och 4.2 nedan visar de standardavvikelser och regressionskoefficienter som har 
använts för att beräkna korrelationskoefficienterna.  
 

 

Tabell 4.1 

 
Tabell 4.2 

 

Aktietorget s=4,691

NGM s=20,827

Nya Marknaden s=23,180

A-listan s=32,704

O-listan s=29,250

Standardavvikelser

Regressionskoeff. Korrelationskoeff.
AT/A b=1,915 r=0,275
AT/O b=2,814 r=0,451
NGM/A b=1,205 r=0,767
NGM/O b=1,119 r=0,846
NYAM/A b=1,278 r=0,906
NYAM/O b=1,101 r=0,873
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5. Analys 
 

 
 
I detta kapitel kommer vi att analysera vår teori och empiri genom att utgå från våra tre 
problemformuleringar för att slutligen besvara uppsatsens syfte.  
 
 
 
De frågeställningar som vi presenterade i det inledande kapitlet ligger till grund för den analys 
vi har genomfört. De tre frågeställningarna är som följer: 
 

• Vilken typ av företag placerar sig på de alternativa listorna och finns det några 
gemensamma kännetecken? 

 
• Varför befinner sig företagen på de alternativa marknadsplatserna? 

 
• Kan de alternativa listorna motiveras ur en investerares synvinkel genom att de 

uppvisar en låg korrelation med Stockholmsbörsen?  
 
 
5.1 Företagens karaktäristika 
 
De resultat som intervjuerna och enkäten ger, angående likheter mellan företagen på listorna, 
är inte helt samstämmiga. Intervjuerna visade på att det främst var unga och oetablerade 
företag, i behov av nytt kapital, som sökte sig till de alternativa marknadsplatserna. Påståendet 
att det främst är sökande efter nytt kapital som leder till att företag noterar sig stöds av 
befintlig teori på området. Både Hodann och Schechter menar också att företagen 
karaktäriseras av att de är unga och har en låg omsättning. Det framhölls också att det var 
mindre företag och tillväxtföretag som valde att notera sig på dessa listor. Dessa företag ansåg 
att de alternativa listorna var ett kostnadsmässigt fördelaktigare alternativ än de större 
börserna. Enkätundersökningens resultat stödde vissa av dessa påståenden men visade också 
att det inte var nystartade företag som sökte sig till marknadsplatserna. Företagen hade ofta 
bedrivit verksamhet i ett flertal år. 50% av företagen i undersökningen hade funnits i mer än 
elva år, medan endast 10 % hamnade i gruppen 0-3 år. I jämförelse med företagen på A-listan 
kan många av dessa företag alltjämt tyckas relativt unga, men i någon större utsträckning 
verkar det inte handla om några nystartade företag. Aktietorget har till och med som ett 
noteringskrav att företaget måste ha varit verksamt i mer än två år.  
 
Angående Hodanns påstående att företagen på de alternativa listorna skulle ha lägre 
omsättning stödde undersökningarnas resultat varandra. Endast 26 % av företagen har en 
omsättning över 100 miljoner.  Av dessa 26 % var det inget företag som utmärkte sig med en 
markant högre omsättning än de övriga. Detta tyder på att företagen på de alternativa listorna 
har lägre omsättning än de på A- och O-listan. En av de viktigaste noteringskriterierna för de 
olika listorna inom teorin för Noteringsbeslutskriteria är just den årliga omsättningen. Då 
företagen på de alternativa marknadsplatserna uppvisar en lägre omsättning än de på de större 
börserna är det naturligt att Stockholmsbörsen inte är något realistiskt alternativ. Vi 
återkommer till detta i efterföljande avsnitt.  
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43 % av företagen har befunnit sig på den aktuella listan i över fem år, och 47 % i två till fyra 
år. Detta betyder att flertalet företag funnits på marknadsplatsen ända sen listan grundades, 
vilket i sin tur innebär att det har varit få nynoteringar på listorna. Resonemangen ovan tyder 
på att det är mer troligt att de alternativa listorna fungerar som en inkörsport till 
aktiemarknaden än som en plantskola för nystartade företag..  
 
Vad gäller frågorna om antalet anställda och verksamhet utomlands är det svårt att se några 
tydliga mönster. Enkätundersökningen pekade på att de flesta företagen, 37 %, hade en 
personalstyrka på mellan 11-50 stycken anställda. Men det fanns en märkbar spridning över 
alla grupper. På frågan om utlandsverksamhet förväntade vi oss att det skulle finnas främst 
företag med inhemsk verksamhet på de alternativa listorna. Vi upptäckte dock att det inte gick 
att se några konkreta mönster överhuvudtaget i denna fråga. Detta stämmer inte helt med den 
bild av unga och outvecklade företag som intervjuerna indikerade. 
 
Något som vår undersökning gav ett mer tydligt utslag på var vilka branscher som var 
överrepresenterade på listorna. Hela 31 % av företagen som svarade på enkäten var 
verksamma inom IT-sektorn. Detta är inte förvånande då dessa listor växte fram under IT-
boomen i slutet av 90-talet. Detta skapade ett behov av kapital för de nystartade IT-företagen. 
En annan bransch som söker sig till dessa listor är företag verksamma inom Läkemedel/Hälsa. 
Vi anser att detta framst beror på att båda dessa branscher är i stort behov av riskkapital.  
Utvecklingen från forskning till patent och en färdig produkt som ger intäkter är lång för 
företag i läkemedelsbranschen. Detta innebär ett större risktagande för finansiärerna. Det 
verkar framst vara mer riskbenagna investerare som investerar i dessa branscher och det 
samma anser vi kan sägas om företag på dessa listor.  
 
 
5.2 Skäl för att befinna sig på alternativa marknadsplatser 
 
Vår andra frågeställning behandlade hur företag hamnar på dessa marknadsplatser. Vi ville 
undersöka huruvida det var företagen som valde listorna eller om det inte fanns några andra 
finansieringsalternativ för dessa företag. Vi nämnde ovan att dessa listor etablerade sig under 
slutet av 1990-talet, då det i samband med IT-boomen fanns ett stort finansieringsbehov bland 
de nystartade företagen. Vid denna tidpunkt var det svårt för små- och medelstora företag att 
få lån. Detta var, enligt Wachtmeister, en förutsättning för etablerandet av de alternativa 
marknadsplatserna. Ett av huvudsyftena med en börsintroduktion är just att uppbringa nytt 
kapital. Det är ofta lättare för ett noterat företag att hitta nytt kapital med hjälp av 
nyemissioner. Men en notering är en omfattande process och medför därför betydande 
kostnader för företaget. Teorin visar att mindre företag ofta föredrar listor med mindre 
noteringskostnader, men med högre kostnader för handel. Detta överensstämmer med våra 
undersökningsresultat. Noteringskostnaderna skiljer sig markant från lista till lista men är 
markant högre för notering på A- och O-listan. De kostnadsmässiga fördelarna var ett av 
skälen företagen angav i enkätundersökningen för att inte placera sig på A- eller O-listan. På 
de flesta listor innebar det dessutom kostnader för företaget om de inte kan leva upp till 
listkraven.   

 
Vår enkätundersökning angav att det viktigaste skälet for att notera sig på en alternativ lista 
var att det passar företagens storlek och struktur, på så sätt att företagen ges mer flexibilitet 
och mindre anonymitet. 43 % av företagen angav detta som skäl till varför de befinner sig på 
listorna. I enkätundersökningen är det endast ett fåtal företag som anger att de inte är 
kvalificerade för att byta lista. Detta kan bero på att inte alla företag vill erkänna att så är 
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fallet. Om frågan hade besvarats av en mer objektiv part med insyn i företagen hade bilden 
antagligen blivit en annan. Så även om det vanligaste svaret i enkätundersökningen handlade 
om storlek och struktur tyder teori och övriga delar av vår undersökning på att kostnader och 
noteringskriterier spelat en betydligt större roll än enkätundersökningen antyder. Intervjuerna 
gav intrycket att det inte finns några annat alternativ för dessa företag än att placera sig på de 
alternativa listorna. Vi menar att intervjuerna ger en mer objektiv och korrekt bild av 
verkligheten i detta fall.  
 
För ett välmående företag är det viktigt att hitta den lista som bäst passar företaget. Detta sker 
enligt IPO teorin med hjälp av vissa kriterier: listans noteringskriterier, erfarenheter och 
expertis, genomlysning och likviditet. Vi anser att för många av de företag som vi har kommit 
i kontakt med via vår undersökning är inte alla dessa kriterier av samma vikt. Framför allt har 
det visat sig vara listans noteringskriterier som styr. I avsnitt 4.1 redogör vi för de 
noteringskrav som gäller för de olika listorna. Dessa krav är markant lägre än de krav 
Stockholmsbörsens A- och O-lista ställer. Även om det inte var det starkaste skälet, visar vår 
enkätundersökning att noteringskraven är viktiga vid ett företags val av lista. Det verkar 
därför vara så att företagen i manga fall står mellan valet att notera sig på en alternativ lista 
eller att inte notera sig alls. Detta innebär att företaget inte kan ställa samma krav på de 
tjänster som listan erbjuder. Det faktum att IT- och läkemedelsbranschen är 
överrepresenterade kan till viss del också tyda på att teorin om att företag söker sig till listor 
som hyser andra företag i deras bransch och typ av verksamhet kan begagnas på dessa 
marknadsplatser. Företagen känner sig tryggare av att branschkollegor finns noterade på 
samma marknadsplats. Vi anser dock att detta skäl inte har samma tyngd som ovanstående 
skäl. Teorin för noteringar verkar inte gälla i samma utsträckning för stora väletablerade 
företag som för små företag.  
 
På frågan om de är intresserade av att byta lista svarar 35 % av respondenterna uttryckligen 
att de har planer på att byta till A- eller O-listan. Skälet till bytet är främst den ökade 
uppmärksamhet som notering på en större börs innebär. Benson menar att det finns en inre 
konflikt då de alternativa marknadsplatserna vill framstå som seriösa, men lockar till sig 
oseriösa företag genom att ha så låga krav. Ett skäl för företagen att byta börs är den 
kvalitetsstämpel som företagen på så sätt erhåller. Detta anser vi kan komma att bli ett 
starkare argument för företag att byta till listor med högre noteringskrav, om den nuvarande 
utvecklingen fortsätter.  
 
Den vanligaste orsaken till att olika företag väljer olika noteringsstrategier tycks vara 
kostnader och kriterier. Vår undersökning visade också att det är riskfyllda branscher som 
främst söker sig till de alternativa marknadsplatserna. Företagen som befinner sig på de 
alternativa listorna kan inte i samma utstrackning som företag noterade på större börser öka 
företagets anseende och ge företaget en kvalitetsstämpel. Det är istället främst kravet på att 
hitta nytt kapital och företagens egna begränsningar som driver valet av noteringsstrategi. Så 
på frågan om det är listorna som väljer företagen eller om det är företagen som väljer listorna 
har vi funnit flera svar. Noteringskraven innebär att företagen inte är fria att välja var de vill 
placera sig själva. Men vissa företag väljer också att slippa leva upp till de högre kraven. De 
höga noteringskostnaderna innebär både att vissa företag inte kan klara av att notera sig på 
större börser, men också att vissa företag väljer att inte lägga så stora kostnader på en 
notering. 
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5.3 Diversifieringsmöjligheter 
 
 
Vår tredje frågeställning behandlar huruvida investerare kan uppnå diversifieringsmöjligheter 
genom att både investera på de större börserna och på alternativa listor. Korrelationen med O- 
och A-listan är hög för både NGM och Nya Marknaden. Alla korrelationskoefficienter ligger i 
intervallet 0,77-0,91, vilket får anses vara en god korrelation. Nya Marknaden är den lista som 
uppvisar högst korrelation, men även den högsta volatiliteten enligt diagram 4.1. Vi har inte 
upptäckt några markanta skillnader i korrelationen mellan de alternativa marknadsplatserna 
och A- respektive O-listan. En svag tendens kan skönjas mot en högre korrelation med O-
listan. Aktietorget har en märkbart sämre korrelation mot A- och O-listan, vilket även kan 
utläsas i diagram 4.1. Korrelationskoefficienten ligger på 0,27 för A-listan och 0,45 för O-
listan. Men för branschen som helhet kan vi inte påvisa några diversifieringsmöjligheter. Den 
höga korrelationen minskar diversifieringsmöjligheterna. Liljebloms undersökning av 
amerikanska kapitalmarknader verkar inte kunna tillämpas på den svenska marknaden. Detta 
kan bero på att den svenska marknaden är betydligt mindre än den amerikanska och att fler 
faktorer är samstammiga. Enligt Goetzmann genererar ett ökat antal marknader sällan några 
diversifieringsfördelar just på grund av en hög korrelation mellan dessa marknader. Detta 
uppstår till följd av en hög grad av integration mellan marknaderna. Vår undersökning tyder 
på att Goetzmanns resonemang om internationell diversifiering kan appliceras även på en 
situation med flertalet marknader inom samma land. Även Ang påpekar att en hög integration 
mellan marknader leder till höga korrelationstal och därmed lägre diversifieringsmöjligheter. 
Eventuellt kan diversifieringsmöjligheterna minska ytterligare av att regelverken, t ex EU:s 
direktiv, verkar gå mot mer lika villkor för börser och alternativa marknadsplatser. Denna 
ökade integration borde i enlighet med Goetzmanns teorier leda till en framtida lägre 
diversifiering. 
 
 
5.4 Framtiden for alternativa marknadsplatser 
 
Vad gäller branschens framtid tror samtliga representanter för de alternativa 
marknadsplatserna, inte helt överraskande, att deras respektive marknadsplats kommer att 
överleva och så småningom växa. Däremot ser de inte lika positivt på branschen som helhet. 
Hodann menar att branschen med hög sannolikhet kommer att konsolideras, men att det alltid 
kommer att finnas ett behov av alternativa marknadsplatser. Våra undersökningar pekar mot 
att så länge alla inte har tillträde till börsens ”finrum” kommer det att finnas utrymme för 
denna typ av listor. Företag kommer alltid att behöva nytt kapital och på grund av de risker 
som är förknippade med detta kommer inte företagens lånebehov helt kunna täckas av kredit- 
och räntemarknaden. Men så länge det finns investerare som är villiga att investera i mer 
riskfyllda företag kommer ett behov att listor där investerare och företag kan motas och 
handla. Peter Benson är mer kritisk, men även han tror att företeelsen kommer att finnas kvar. 
Han är dock tveksam till antalet listor som kommer överleva. Det finns inte samma behov av 
alternativa marknadsplatser som för några år sen. Han anser att den avgörande frågan är när 
aktieägarna kommer att återvända till de alternativa listorna. NGM:s omsättning av aktier har 
minskat från nära 160 miljoner i februari 2001 till 15,9 miljoner i februari i år. Inte en enda 
nynotering har skett under året. Theresa Schechter framhåller istället den ökade 
medvetenheten om skillnaderna mellan att placera på en börs och på en alternativ 
marknadsplats. Det kan avskräcka vissa placerare att informationskraven är lägre och att det 
krävs mer uppmärksamhet från deras sida då man inte placerar på de traditionella börserna. Vi 
anser att vår undersökning har visat att det finns ett större behov av dessa listor i goda tider. 
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Alla alternativa marknadsplatser kommer inte att kunna ”övervintra” fram tills aktieägarna 
kommer tillbaka. Men vi anser inte att de alternativa marknadsplatserna har spelat ut sin roll. 
Vi har inte kunnat presentera några starka bevis för att de alternativa marknadsplatserna ger 
upphov till några diversifieringsfördelar, och kommer inte gärna locka till sig investerare av 
detta skäl. Denna bransch verkar vara mer instabil och känslig än de traditionella börserna. 
Det är tryggare att investera på en börs och detta medför att det kommer krävas högre 
incitament för att locka investera till de alternativa marknadsplatserna. Men så länge det finns 
riskbenägna investerare redo att investera i företag i riskfyllda branscher och med sämre insyn 
i verksamheten kommer det finnas ett behov av alternativa marknadsplatser.  
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6. Slutsats 
 
 
I det avslutande kapitlet kommer vi att besvara vårt syfte genom att redogöra för det 
slutsatser som vi kommit fram till i vårt arbete. 
 
 
 
Det är inte endast unga företag som väljer att placera sig på de alternativa marknaderna. I 
flertalet fall fungerar dessa även som en inkörsport, för något äldre företag, till de traditionella 
börslistorna. Något som bolagen på de alternativa marknaderna dock har gemensamt är en 
omsättning betydligt lägre än den för företag noterade på A- och O-listan. Vidare har vi 
konstaterat att flertalet bolag är verksamma inom riskfyllda branscher så som IT- och 
läkemedelssektorn. Det rör sig i många fall således om riskkapitalanskaffning.  

Vår undersökning har visat att det i de flesta fall inte är företagen som väljer att placera sig på 
de alternativa listorna, utan att de inte har något annat finansieringsalternativ. Vi har kommit 
fram till att de skäl som får företag att söka sig till dessa marknadsplatser är dels de lägre 
noteringskraven och dels de lägre noteringskostnaderna. Det största skälet för att vilja byta 
från en alternativ lista till Stockholmsbörsen är den ökade uppmärksamheten och den 
kvalitetsstämpel som noteringen ger. 

Vår undersökning kunde inte presentera några klara bevis för att investeringar på både 
alternativa marknader och Stockholmsbörsen skulle generera några diverifieringsmöjligheter. 
Både NGM och Nya Marknaden var starkt korrelerade med A- och O-listan. Aktietorget 
visade en lägre korrelation än de andra marknadsplatserna. Detta gör att vi inte kan anse de 
alternativa marknadsplatserna vara en källa till ytterligare diversifiering.   

Vi drar slutsatsen att det kommer att finnas behov av alternativa marknadsplatser så länge det 
finns noteringssugna företag som inte kan uppfylla kraven på Stockholmsbörsen. Företagen 
behöver denna källa för finansiering. Vi har i vår undersökning uppfattat denna bransch som 
känsligare för svängningar i konjunkturen än de traditionella börserna. Därför misstänker vi 
att svaga listor kommer att försvinna under dåliga tider och nya kommer att dyka upp igen då 
det ser ljusare ut. 
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Bilaga 1 
 
Frågeenkät till bolag noterade på Aktietorget/NGM/Nya Marknaden 
 
 
1. Hur många år har ert företag varit verksamt?  
 
 
 
2. Hur stor är er årliga omsättning? 
 
 
 
3. Hur många anställda finns i företaget? 
 
 
 
4. Har ni någon verksamhet utanför Sverige? 
 
 
 
5. Vilken bransch anser ni att ni är verksamma inom? 
 
 
 
6. Hur länge har ert företag varit listade på NGM? 
 
 
 
7. Varför är ert företag noterat på NGM och inte på de traditionella börslistorna som 
Stockholmsbörsens A- och O-lista?  
 
 
 
 
 
8. Har ni planer på att flytta till en annan börslista i framtiden? 
 
 
 
 
 
9. Om svaret på fråga 8 är Ja, varför planerar ni att flytta till en annan börslista och vilken 
börslista planerar ni att flytta till? 
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 Bilaga 2 
 
Förteckning över bolag noterade på de alternativa marknadsplatserna per den 14 april 2003 
 
Aktietorget 
 
Aqua terrena international 
Ark travel 
Aros quality group 
Conpharm 
EIAB 
Elverket Vallentuna 
Formo medical 
Forsstrom high frequency 
Human care 
ICM logistic 
IDL biotech 
Kindwalls bil 
Kraftkommissionen i Sverige 
Oden control 
Optovent 
Reguard 
Starbreeze 
Vitec i Umeå 
Zapp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NGM 
 
3L system 
Arcam 
Aurex 
Binar 
Biolight 
Bedminster 
Confidence 
Countermine tech 
Ecta resurs 
European institute 
Facile & Co 
Firefly 
Focal point 
Front yard 
Forum SQL 
Get updated Sweden 
Glycorex transplantation 
Hebi healthcare 
Inac 
Inficom 
Inwarehouse 
Lifeassays 
Live networks 
Light lab 
Minidoc 
Megacon 
MNW records group 
Medirox 
Microsystemation 
Novacast 
NGM holding 
Next generation systems 
Obducat 
Optimum optic 
 

 
PA resourses 
Parisab 
Probi 
Push development 
Realia 
Robux it-holding 
SBT Landskrona 
Smarteq 
SRAB holding 
Stille 
Strand 
Zip structure 
 
 
Nya Marknaden 
 
Addvise 
Array 
Bringwell international 
Connecta 
Digital Illusion 
Ecovision 
Effnet group 
Lundin petroleum 
Luvit 
Netonnet 
Netrevelation holding 
Persea 
Powerit 
Skåne-möllan 
Utfors 
Vostok energo 
Vostok oil 
XACT OMX 



 46

Bilaga 3 
 
 
 
Kursutveckligen Faktisk och Relativ 
 
AT rel  SBI/NGM rel  NYAM rel 

19,5 100  66,5 100  41,8 100 
17,6 90,3  40,2 60,5  34,2 81,8 
11,8 60,5  38,4 57,7  41 98,1 
15,6 80,0  48,2 72,5  88,7 212,2 
12,2 62,6  29,8 44,8  31,4 75,1 
3,9 20,0  19,8 29,8  19,8 47,4 
8,9 45,6  14,6 22,0  11,5 27,5 
7,9 40,5  7,8 11,7  12,9 30,9 

13,4 68,7  5,5 8,3  13,3 31,8 
14,5 74,4  3,6 5,4  19,4 46,4 

        
        
A rel  O rel    

203 100  116,3 100    
170,2 83,8  95,7 82,3    
191,7 94,4  74,6 64,1    
252,6 124,4  144,2 124,0    
179,3 88,3  94,1 80,9    
177,7 87,5  80,2 69,0    
167,8 82,7  70,1 60,3    

157 77,3  62,8 54,0    
157,1 77,4  61 52,5    

131 64,5  45 38,7    

 
 


