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FÖRORD 
 
Vi har en förhoppning att denna uppsats ska väcka intresse samt skapa förståelse för ett 
av de problem som uppstår i samband med en börsintroduktion, nämligen prissättning 
av det introducerande företaget. Vi har valt att fokusera oss kring hur VC-företag 
påverkar denna problematik både på kort och lång sikt. Studien riktar sig bland annat till 
blivande publika företag, investerare samt VC-företag.  
 
Under tidigare studier i finansiering stötte vi på problematiken kring initial 
underprissättning. Vi fann denna anomali mycket intressant och kände därför att vi ville 
utveckla och undersöka detta djupare. Då venture capital industrin blivit mycket 
omdiskuterat inom media de senaste åren tyckte vi det vore intressant att fokusera 
undersökningen gentemot VC-företagens ägarnärvaro vid börsintroduktioner och dess 
påverkan på initial underprissättning och långsiktig avkastning. 
 
Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare, Göran Andersson som under uppsatsarbetet 
givit oss konstruktiv kritik och värdefulla synpunkter och därmed lyckats förbättra 
arbetet genom att få oss att tänka i nya banor. Vi vill även tacka den opponentgrupp som 
följt uppsatsarbetet och bistått med värdefull kritik och uppmuntran. 
 
Till sist vill vi tacka forskarassistent Martin Holmén, Uppsala Universitet som 
tillhandahållit datamaterial från tidiga tidsperioder som varit problematiska att samla in. 
Martin Holmén har även givit oss värdefulla förklaringar och synpunkter kring sitt 
datamaterial i tidpunkter då vi stött på problem.   
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1. INLEDNING 
 
I detta inledande kapitel kommer vi börja med att problematisera vårt ämnesval, vilket 
kommer att resultera i vår problemformulering och syftet med vår undersökning. Detta 
åtföljs av studiens avgränsningar. Därefter kommer för uppsatsen och 
problemformuleringen centrala begrepp att definieras så att läsaren får god förståelse 
för problematiken. Kapitlet avslutas med att beskriva uppsatsens fortsatta disposition. 
 
 
1.1 Problembakgrund 
 
Under 1990-talet ökade aktiviteten på de svenska finansmarknaderna. Utländska 
investerare kunde öka sin närvaro på den svenska marknaden genom att vissa 
kapitalrestriktioner försvann. De statliga privatiseringarna har även signifikant ökat 
volymen. Det har dessutom funnits ett växande intresse från såväl privatpersoner som 
institutioner att deltaga vid börsintroduktioner och nyemissioner. Generellt har 
avregleringen av de finansiella marknaderna och privatiseringar över hela världen 
inneburit att aktiviteterna på marknaderna för finansiella instrument ökat. (Högfeldt, 
1997)  
 
Företag har många möjligheter att finansiera sin verksamhet. Olika 
finansieringsmetoder kan bland annat vara att ta in nya ägare exempelvis i form av 
venture capital företag, hädanefter kallat VC-företag eller att introducera företaget på en 
börs. Enligt Jain och Kini (2000) är ett VC-företag en verksamhet som tillför kapital 
och/eller kompetens i utvecklingsstadier i företag. I huvudsak gör ett VC-företag sina 
förtjänster genom att avyttra förädlade innehav. Detta kan bland annat göras genom att 
sälja tillbaka företaget till huvudägaren, andra företag eller genom en börsintroduktion.  
 
Ett företag väljer att börsintroduceras av flera olika anledningar. Dessa kan bland annat 
vara ta in nytt kapital till verksamheten, förvärva andra företag med hjälp av egna 
nyemitterade aktier samt att en börsintroduktion ger vissa marknadsföringsfördelar. En 
börsintroduktion är en komplicerad aktivitet där det finns flera olika parter att ta hänsyn 
till. Företagsägarna vill få så bra betalt som möjligt för sitt företag. Investeraren vill få 
så hög avkastning på sin investering som möjligt. Investmentbanken vill tillgodose båda 
dessa parters behov samtidigt som de själva skall göra en bra affär. (Högfeldt, 1997) 
 
Vid börsintroduktioner förekommer ett fenomen som benämns initial underprissättning, 
vilket är skillnaden mellan första handelsdagens slutkurs och teckningskurs 
(McGuinness, 1993). Det finns många olika teorier som försöker förklara existensen av 
underprissättning, varav de flesta grundar sig på informationsasymmetri. De olika 
teorier som finns utesluter inte varandra, en del teorier kan vara mer förklarande till 
vissa introduktioner än andra (Ritter, 1998). Vid en börsintroduktion är den säljande 
parten den mest informerade då dessa anses veta företagets verkliga värde (Keasey, 
McGuinness och Short, 1992). En ny oinformerad investerare kräver därför en initial 
avkastning minst motsvarande den riskfria räntan som kompensation för den ökade 
initiala risken denna tar (Rock, 1986). Det förekommer även skillnader inom gruppen 
av investerare där institutionella placerare i regel har bättre information än exempelvis 
små privata investerare. De mer informerade investerarna får därför tilldelning av aktier 
i företag med bättre potential medan de sämre informerade investerarna får tilldelning i 
företag med sämre potential. Detta fastställer förhållandet risk kontra avkastning 
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(Johnson och Miller, 1988). Företagsägarna försöker enligt certifieringsteorin att hitta 
garanter för företagets verkliga värde. Dessa garanter kan bland annat vara VC-företag, 
investmentbanker samt revisionsbyråer (Beatty, 1989). Företag med god potential kan 
enligt signaleringsteorin signalera sitt verkliga värde genom en högre underprissättning 
medan mindre bra företag inte har råd att "leave money on the table" (Welch, 1989).  
 
När det introducerande företaget backas av ett VC-företag certifierar detta en lägre 
informationsasymmetri och därmed skall även den initiala underprissättningen vara 
lägre än hos företag som ej backas av VC-företag (Megginson och Weiss, 1991). Denna 
hypotes har tidigare behandlats och har huvudsakligen stärkts i utländsk forskning. Då 
det idag förs en omfattande diskussion kring VC-företag och dess aktiviteter tyckte vi 
att denna undersökning skulle vara intressant och relevant att genomföra.  
 
 
1.2 Problemdiskussion 
 
Börsintroduktioner är komplexa förfaranden på grund av svåra beslut och motstridiga 
intressekonflikter mellan inblandade parter i processen. Det är därför mycket viktigt att 
investerare och ägarna av företagen känner till och förstår de motstridiga intressen som 
ger upphov till underprissättning.  
 
Initial underprissättning är ett välkänt och bevisat fenomen. I Initial Public Offerings av 
Ritter (1998) visar författaren på initial avkastnings existens och stora variationer i 33 
olika länder, se bilaga 1. Rydkvist ur Ritter (1998) har på den svenska marknaden 
mellan 1980-1994 via 251 introduktioner identifierat en initial avkastning på 34,1 
procent. Underprissättning är en medveten åtgärd då kostnaderna för att misslyckas med 
introduktionen är större än kostnaden för underprissättningen (Högfeldt, 1997). En för 
låg underprissättning kan innebära att man inte lyckas få introduktionen fulltecknad 
medan en för hög underprissättning innebär att man sålt företaget för billigt och att 
ägarna inte får tillräckligt betalt. Dessutom måste priset tillgodose investerarens krav på 
initial avkastning. Detta innebär att det är viktigt för samtliga parter att initial 
avkastning existerar och att den är på en för alla parter acceptabel nivå.       
 
Under 1990-talet har vi i Sverige märkt en ökning av antalet börsintroduktioner som 
backas av VC-företag. Teorier kring huruvida VC-företags ägarnärvaro påverkar initial 
underprissättning och långsiktig avkastning är allmänt accepterade inom forskningen. 
Den initiala underprissättningen skall enligt teorin vara lägre då börsintroduktionen 
backas av ett VC-företag (Booth och Smith, 1986). Megginson och Weiss (1991) och 
Lin (1996) visar på att den initiala avkastningen är lägre för VC backade IPOs än ej VC 
backade IPOs. Den långsiktiga avkastningen skall enligt teorin vara högre då det 
introducerande företaget backas av ett VC-företag. Jain och Kini (2000) samt Brav och 
Gompers (1997) visade att VC backade IPOs hade en bättre långsiktig avkastning än ej 
VC backade IPOs. Det har dock visat sig att resultaten har skiljt sig åt på en del andra 
marknader (Kutsuna, Cowling och Okamura, 2002) (Francis och Hassan, 2001).  
 
Då resultaten i litteraturen skiljer mellan olika marknader anser vi det motiverat att göra 
denna undersökning på den svenska IPO marknaden. Vi anser även att studien är 
relevant då IPO marknaden och venture capital aktiviteter ökat. Vi tror även att det finns 
ett stort intresse både bland VC-företag samt investerare för resultaten av denna studie. 
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Vi finner det därför intressant att studera svenska IPOs underprissättning, långsiktig 
avkastning med fokusering kring VC-företagens påverkan.  
 
 
1.3 Problemformulering 
 
Påverkar VC-företags ägarnärvaro vid IPOs initial underprissättning och långsiktig 
avkastning? 
 
 
1.4 Syfte 
 
• Att analysera och förklara hur VC-företags ägarnärvaro vid IPOs påverkar initial 

underprissättning. 
 
• Att analysera och förklara hur VC-företags ägarnärvaro vid IPOs påverkar 

långsiktig avkastning. 
 
 
1.5 Avgränsningar 
 
Vi har valt att avgränsa vår studie till den svenska IPO marknaden. Vi kommer att 
undersöka VC-företags påverkan på initial underprissättning och långsiktig avkastning 
på de IPOs som skett mellan 1979-2002 på Stockholmsbörsens nuvarande A- och O-
lista.  
   
 
1.6 Centrala begrepp 
 
Några begrepp är centrala för vår undersökning. Vi har valt att förklara begreppen i 
kronologisk ordning med vår problemfrågeställning som utgångspunkt. 
 
1.6.1 Venture capital företag 
 
Ett venture capital företag även kallat riskkapitalbolag är ett företag som specialiserat 
sig på att förse andra företag, även kallade portföljföretag med aktivt 
affärsutvecklingsstöd i form av riskkapital och kompetens. När önskad utveckling 
uppnåtts, eller när samarbetet mellan VC-företag och portföljföretag inte längre 
genererar ett mervärde, realiserar VC-företagen sin investering. (Isaksson, 1999) VC-
industrin kan delas in i två grupper. Dessa grupper är de formella VC-företagen som är 
de vi behandlar och privata riskkapitalister, även kallade affärsänglar eller "business 
angels". (Karaömerlioglu och Jacobsson, 2000) 
 
1.6.2 Initial Public Offering (IPO)  
 
En IPO är ett erbjudande till allmänheten om att teckna aktier i ett företag som skall 
introduceras på en börs (Ritter, 1998). Vi har valt att använda både begreppet IPO och 
börsintroduktion. Dock kan det svenska begreppet börsintroduktion även inkludera 
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listbyten, namnbyten och avknoppningar men dessa typer av introduktioner inkluderas 
ej i vår undersökning trots att vi använder oss av begreppet börsintroduktion.  
 
1.6.3 Initial underprissättning 
 
Initial underprissättning är ett mått på den rabatt som externa investerare får vid en 
börsintroduktion av företagets existerande aktieägare. Den initiala underprissättningen i 
samband med en börsintroduktion mäts som skillnaden mellan sista betalkurs för aktien 
under första börsdagen och teckningspriset, vilket divideras med teckningspriset. 
(Högfeldt, 1997) (McGuinness, 1993) 
 
IR = ((P1-P0) /P0) *100 
 
IR = Procentuell underprissättning 
P1 = Slutkurs dag ett 
P0 = Teckningspris 
 
Procentuell underprissättning är enkelt att använda vid jämförelse med andra 
introduktioner. Måttet är jämförbart vid prissättningar av andra liknande företag inom 
samma bransch, region eller storlek. I begreppet underprissättning kan man enligt 
Brealey och Myers (2000) även se de pengar som företaget går miste om vid 
introduktionen då teckningskursen på de nysläppta aktierna understiger det egentliga 
värdet på aktierna, det vill säga sista betalkurs första handelsdagen. 
 
1.6.4 Långsiktig avkastning 
 
Långsiktig avkastning är den avkastning som investeraren erhåller 36 månader efter att 
företaget introducerades på en börs. Denna avkastning justeras efter Affärsvärldens 
generalindex (AFGX) utveckling. Långsiktig avkastning beräknas enligt modell i Initial 
Public Offerings av Ritter (1998). 
 
R36M = 100*[(1+Ripo,36M)/(1+Rm,36M)]-100 
 
R36M = Procentuell avkastning i förhållande till index 
Ripo,36M = Procentuell avkastning på IPOn efter 36 månader 
Rm,36M = Procentuell avkastning på index efter 36 månader 
 
Procentuell avkastning på 36 månader i förhållande till index visar aktiens över/under-
avkastning gentemot index för motsvarande tidsperiod.  
 
 
1.7 Uppsatsens fortsatta disposition 
 
I kapitel två beskriver vi och motiverar våra metodval. I kapitel tre behandlar vi den 
teoretiska referensramen. I detta kapitel kommer tidigare forskning inom ämnet att 
belysas. Kapitlet avslutas med en presentation av huvudhypoteserna. I kapitel fyra 
redogör vi för våra empiriska undersökningar. Detta analyseras därefter i kapitel fem 
där vi även drar slutsatser och avslutningsvis presenterar förslag till framtida forskning.  
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2. METOD 
 
I detta kapitel redogör och motiverar vi de metodval vi gjort. Vi inleder med 
övergripande metodval och litteratursökning. Därefter följer en beskrivning av hur vi 
kommer att mäta olika variabler. Efter detta beskriver vi våra urval. Detta åtföljs av 
metod för datainsamling och analys av data. Vi avslutar med reflektioner kring 
undersökningens reliabilitet och validitet.  
 
 
2.1 Övergripande metodval 
 
Syftet med vår empiriska studie är att analysera och förklara hur VC-företags 
ägarnärvaro vid svenska IPOs påverkar initial underprissättning och långsiktig 
avkastning. Genom detta vill vi utreda om VC-backade företag skiljer sig från ej VC-
backade företag gällande initial underprissättning och långsiktig avkastning. Vi kommer 
att koppla tidigare utländska studiers resultat gentemot våra egna resultat och slutsatser. 
Med bakgrund av ovanstående väljer vi att göra en kvantitativ studie då vi anser att 
detta är den mest adekvata metoden för att besvara vår problemformulering. Detta val 
stärks av de kvantitativa metodval som gjorts i tidigare studier, vilket möjliggör 
jämförelser. Genom vårt metodval förväntar vi oss de mest tillförlitliga resultaten då vi 
får möjlighet att undersöka fler introduktioner än om vi valt en kvalitativ metod. Vi 
anser även att en kvantitativ metod är mer pålitlig när det gäller att dra slutsatser och 
göra generaliseringar. 
 
I vår studie har vi valt att presentera vår problemformulering under en enskild rubrik. 
Detta har vi gjort för att tydligt redovisa och presentera vilket problem vi avser att 
behandla i  studien. Vi anser att valt upplägg tydliggör vår fokusering och underlättar 
för läsaren. I analyskapitlet har vi vävt in våra personliga reflektioner i analysen. Detta 
motiverar vi med att vi anser att en sammanbindande text har uppnåtts trots att våra 
personliga reflektioner inte behandlats under en separat rubrik utan löpande i analysen. 
 
 
2.2 Litteratursökning 
 
Vår litteratursökning har genomförts via följande databaser:  
 

• ABI/Inform  
• Elin@lund  
• Hulda  
• Libris  
• Science Direct  

 
I databaserna har vi funnit artiklar som närmare studerats och därifrån har vi jobbat oss 
djupare in i ämnet, genom att gå vidare utifrån använda referenser i dessa artiklar. Detta 
har gjort att vår fokusering har riktats mot de studier som är frekvent återkommande och 
därigenom ger oss stöd för att vi använder erkända författare. Vi har tagit del av några 
utvalda tidigare uppsatser som gav oss ytterligare idéer och hänvisningar till nya 
referenser. Sökning har även skett över Internet där vi har använt oss av Google och 
Altavista. 
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Vi har huvudsakligen använt oss av följande sökbegrepp i olika kombinationer: 
 

• Börsintroduktion 
• Certification 
• Exit  
• Initial public offering  
• IPO  
• Long run performance 
• Riskkapitalbolag 
• Signaling 
• Underpricing 
• Underprissättning 
• VC  
• Venture capital 
• Voice 

  
Vi har genomgående försökt eftersträva en kritisk hållning till den litteratur vi studerat. 
Den litteratur som ingår i studien är i hög utsträckning genomlyst, diskuterad och 
erkänd. Detta innebär dock inte att litteraturen är höjd över all kritik. Vi har valt att 
använda oss av denna typ av litteratur för att försöka stärka den teoretiska grunden i vår 
studie. 
 
 
2.3 Operationalisering 
 
2.3.1 Variabler 
 
I den empiriska analysen har ett antal variabler använts. Nedan följer vilka dessa 
variabler är samt vilken skalnivå de befinner sig på, tabell 1. Vi redovisar även de 
tecken vi förväntar oss i regressionsanalyserna. 
 

• Initial underprissättning (IRPROC) = Beroende variabel, mäts i procent och 
anger skillnaden mellan teckningskurs och första handelsdagens slutkurs. Vi 
förväntar oss att initial underprissättning är positiv. 

 
• Långsiktig avkastning (R36M) = Beroende variabel, mäts i procent och anger 

skillnaden mellan teckningskurs och aktiekurs efter 36 månader justerat för 
indexutveckling. Vi förväntar oss ett positivt tecken även om andra marknader 
uppvisar negativa tecken det vill säga en underavkastning. 

 
• VC-företag (VC) = Dummyvariabel som antar värdet ett (1) om företaget ägs 

helt eller delvis av VC-företag och värdet noll (0) då företaget inte ägs helt eller 
delvis av VC-företag. På kort sikt förväntar vi oss ett negativt tecken medan på 
lång sikt förväntas ett positivt tecken. 

 
• Emissionsstorlek (EMISTL) = Belopp i Mkr. Emissionsbeloppet approximerar 

för risken i introduktionen. Vi förväntar oss ett negativt tecken. 
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• BNP (BNPÅR)/(BNP3ÅR) = Dummyvariabel som i undersökningen gällande 
initial underprissättning antar värdet ett (1) de åren BNP har ökat jämfört med 
föregående år och noll (0) för de år som BNP minskat jämfört med föregående 
år. I den långsiktiga undersökningen antar dummyvariabeln värdet ett (1) om 
Sverige under de senaste tre åren haft en positiv BNP utveckling och värdet noll 
(0) om Sverige haft en negativ BNP utveckling. Vi förväntar oss ett positivt 
tecken. 

 
• Ålder (ÅLDER) = Företagets ålder i år vid introduktionen. Beräknat från 

registrering av företaget till introduktionsåret. Åldersvariabeln fungerar som en 
approximation för risken i företaget. Vi förväntar oss ett negativt tecken. 

 
• Bransch = Indelade i 9 olika branscher. Denna variabel är en approximation för 

risken i introduktionen. Vi förväntar oss olika tecken beroende på bransch. 
 
 
TABELL 1 Variabeltyp och skalnivå. 
VARIABEL TYP SKALNIVÅ 
Initial 
underprissättning Beroende Kvotskala 
Långsiktig avkastning Beroende Kvotskala 
VC-företag Oberoende Dikotom 
Bransch Oberoende/Kontroll Dikotom 
Emission Oberoende/Kontroll Kvotskala 
Ålder Oberoende/Kontroll Kvotskala 
BNP Oberoende/Kontroll Dikotom 
 
 
2.3.2 VC-företag 
 
För att identifiera vilka företag som backas av VC-företag har vi undersökt 
ägarstrukturen precis innan börsintroduktionen. Denna information har vi inhämtat på 
flera olika sätt. Huvuddelen av informationen har erhållits från introduktionsprospekten 
men då dessa ej varit tillgängliga har vi tagit kontakt med företagsledare eller ansvariga 
för Investor Relations i de berörda företagen och frågat dem. I de fall där företagen 
försvunnit genom exempelvis konkurs eller uppköp har vi kontaktat den 
investmentbank som genomfört introduktionen och frågat de medarbetare som 
medverkat i introduktionsprocessen. Vi har även erhållit data kring VC-backning från 
forskarassistent Martin Holmén, Uppsala Universitet. Introduktionsprospekten har 
inhämtats från flera olika källor där huvuddelen har beställts från respektive företag. Vi 
har även erhållit introduktionsprospekt från Finansinspektionen, Kungliga Biblioteket, 
Carnegie, Svenska Handelsbanken, Enskilda Securities, Öhmans Fondkommission, 
Riksarkivet, Universitetsbiblioteket i Lund och Aktiespararna.  
 
VC-företag har identifierats via Svenska Riskkapitalföreningens matrikel, Affärsdatas 
företagsinformation samt respektive företags hemsida. I de få fall det inte varit möjligt 
att avgöra om de är VC-företag eller ej har vi kontaktat företagen och frågat dem. Denna 
kontakt har tagits via telefon eller e-mail. 
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2.3.3 Kursutvecklingens mätperiod 
 
Eftersom vi undersöker både initial underprissättning och långsiktig avkastning så 
använder vi två olika tidsperspektiv för våra beräkningar. 
 
Då vi analyserar initial underprissättning har vi valt att undersöka och beräkna 
förändringen mellan första handelsdagens stängningskurs mot teckningskursen. Detta är 
i linje med tidigare studier inom ämnet och möjliggör således jämförelser (Megginson 
och Weiss, 1991) (Francis och Hasan, 2001) (Lin, 1996) (Barry, Muscarella, Peavy och 
Vetsuypens, 1990). 
 
Vid genomförande av analysen på långsiktig avkastning har vi valt att undersöka och 
beräkna förändringen mellan aktiepris efter 36 månaders handel och teckningskursen. I 
den tidigare forskningen används olika tidsperioder för att mäta långsiktig avkastning. 
Då ett flertal studerade undersökningar genomförts på tre år har även vi gjort detta val 
(Ritter, 1998). Denna kursutveckling justeras därefter mot indexutvecklingen för samma 
tidsperiod. Detta anser vi ligger i linje med uppsatsens problemfrågeställning och syfte. 
 
 
2.4 Urval 
 
2.4.1 Val av listor 
 
Vi har valt att undersöka de IPOs som skett på Stockholmsbörsens nuvarande A- och O-
lista. Dessa val motiverar vi med att dessa marknadsplatser är allmänt välkända och 
borgar samtidigt för en hög kvalitet även då inbördes skillnader föreligger. För 
Stockholmsbörsens introduktionskrav på A- och O-listan, se bilaga 2. Sökning och 
insamling av information underlättas dessutom då företagen finns noterade på utvalda 
listor. Det existerar fler listor men vi utelämnar dessa då de företag som introduceras på 
dessa listor i regel är mycket små och informationsinsamling från dessa mindre listor är 
problematisk och komplicerad. Detta skulle leda till stora bortfall och högre osäkerhet i 
materialet. Genom att välja bort mindre listor exkluderar vi många introduktioner. Vi 
anser att större och mer intressanta IPOs sker på Stockholmsbörsens A- och O-lista. Vi 
anser även att IPOs på dessa listor vara normgivande för hur dessa utförs på den 
svenska finansmarknaden. 
 
2.4.2 Val av tidsram 
 
I vår undersökning av  initial underprissättning och långsiktig avkastning undersöker vi 
perioden 1979-2002. Vi har valt denna tidsperiod då enligt Karaömerlioglu och 
Jacobsson (2000) den svenska riskkapitalmarknaden var mycket liten innan 1980-talet. 
Av denna anledning är det enligt oss intressant att börja vår studie där 
riskkapitalmarknaden börjar utvecklas. En längre tidsperiod ger även ett större antal 
VC-backade IPOs, vilket vi anser bör stärka den statistiska säkerheten i 
undersökningen. En längre tidsperiod tror vi dessutom ger bättre möjligheter att se 
mönster och trender än om vi valt en kortare tidsperiod.  
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2.4.3 Val av introduktioner 
 
I vår undersökning inkluderas endast IPOs. Detta innebär att vi har exkluderat 
avknoppningar, listbyten, sekundärnoteringar eller namnbyten på introducerande företag 
från vår undersökning.   
 
2.4.4 Val indexjusterat/ej indexjusterat 
 
Det finns två modeller för att räkna ut initial underprissättning och långsiktig 
avkastning, indexjusterad och ej indexjusterad. Den indexjusterade modellen tar hänsyn 
till hur index utvecklas under perioden.  
 
När vi undersöker initial underprissättning har vi valt att arbeta efter den ej 
indexjusterade modellen. Detta då tidigare forskning, Beatty och Ritter (1986) och 
McGuinness (1993), visar på att den indexjusterade modellen har en obetydlig påverkan 
på nivån av den initiala avkastningen. Däremot när vi undersöker långsiktig avkastning 
har vi valt den indexjusterade modellen då justering för marknadsutvecklingen har 
gjorts i tidigare erkända studier av långsiktig avkastning (Ritter 1998).  
 
2.4.5 Val av index 
 
Vi har valt att arbeta med Affärsvärldens generalindex (AFGX). Detta index är Sveriges 
mest spridda index. Affärsvärldens index är Sveriges äldsta och startades 1937. Indexet 
är brett och mäter den genomsnittliga kursutvecklingen på Stockholmsbörsen. Indexet 
är förmögenhetsviktat vilket innebär att varje akties vikt står i proportion till dess 
börsvärde. Indexen är indelade efter internationella förebilder, men med anpassning till 
svenska förhållanden. Affärsvärldens generalindex levereras av Scandinavian 
Information Exchange (SIX AB). Vårt val motiveras dessutom av att vi ej har lyckats 
finna Stockholmsbörsens generalindex över hela vår undersökta tidsperiod. Vi har även 
observerat att tidigare svenska undersökningar om börsintroduktioner har använt sig av 
Affärsvärldens indexserier. Samtliga introduktioner är indelade i branscher efter 
Affärsvärldens nuvarande branschindelning och består därför av nio olika grupper. 
Dessa olika branscher är finans, hälsovård, industri, IT, konsument, media och 
underhållning, råvaror, telekom och tjänster.  
 
 
2.5 Metod för datainsamling 
 
I vår studie har vi samlat in och använt oss av sekundärdata. Stockholmsbörsen har 
försett oss med data för vilka IPOs som skett på respektive marknadsplats mellan 1990-
2002. Forskarassistent Martin Holmén har försett oss med datamaterial för 
introduktioner mellan 1979-1997. Detta material har dock kompletterats med bland 
annat slutkurser och introduktioner. Slutkurser första handelsdagen samt 
teckningskurser har samlats in via Affärsdata, Stockholmsbörsens, Affärsvärlden och 
SIX. Vissa slutkurser har erhållits direkt från Stockholmsbörsens Contact Center. 
Företagens ålder har inhämtats från Affärsdatas hemsida, företagens egna hemsidor 
samt genom prospekten. Emissionsbeloppet har inhämtats från Stockholmsbörsen och 
prospekten. BNP-värden är inhämtade från Statistisk årsbok (2002) och kompletterad 
med sista årets information från Statistiska Centralbyrån.  
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2.6 Analys av data 
 
Vi har använt oss av de statistiska verktygen Excel 2000 och Statistical Package for the 
Social Sciences, SPSS version 10.0 för bearbetning och framställning av data. Vi har 
genomgående varit noggranna med kontroll av datamaterialet när vi fört in värdena i 
Excel och SPSS. Avstämningar och kontrollberäkningar är genomförda när så har varit 
möjligt. I materialet som erhållits från Martin Holmén har vi genomfört olika stickprov 
för att kontrollera dess reliabilitet. Vi har även tillhandahållit beskrivningar för hur detta 
material är framställt så vi kunnat göra våra beräkningar på samma sätt. Som en 
ytterligare säkerhet för arbetet har vi alltid varit två personer när registrering av data har 
skett. Vi har även i den mån det varit möjligt kontrollerat ålder, emissionsbelopp via 
flera olika informationskanaler. Slutkurser och teckningskurser har vi behandlat extra 
noggrant då dessa har stor betydelse för studiens resultat. Extra kontroller har varit 
nödvändiga eftersom det är svårt att uppskatta kursernas korrekta värden då de kan 
skilja sig mycket åt.  
 
2.6.1 Samband 
 
Vid sambandsanalyser är det viktigt att diskutera vad som är orsak och vad som är 
verkan. I vissa situationer är detta uppenbart, exempelvis är bilens pris beroende av 
bilens ålder, inte tvärtom. I detta exempel är bilens pris den beroende variabeln och 
bilens ålder den förklarande, oberoende variabeln. (Körner och Wahlgren, 1996)  
 
I vår studie har vi undersökt samband med hjälp av regressionsanalys. Det linjära 
sambandets styrka kan mätas med determinationskoefficienten, R2. Denna koefficient 
mäter hur stor del av variationen i den beroende variabeln som förklaras av 
regressionssambandet (Andersson, Jorner och Ågren, 1994). F-testet utför ett 
signifikanstest av hela modellen där signifikans betyder att minst en av modellens 
variabler ej är skild från noll. Durbin-Watson test prövar om residualerna kan anses som 
okorrelerade med varandra över tiden, det vill säga om det föreligger autokorrelation 
eller ej (Andersson et al, 1994). I denna typ av finansiella studier är regressionsanalys 
en erkänd och ofta använd metod. Vi har utgått ifrån att initial underprissättning och 
långsiktig avkastning är den beroende variabeln som förklaras av om VC-företag backar 
dem eller inte. Detta kallas för ett ensidigt samband och kan illustreras på följande sätt. 
 

• VC-backade IPOs ⇒ initial underprissättning 
 

• VC-backade IPOs ⇒ långsiktig avkastning 
  
 
2.6.2 Bortfallsanalys 
 
Bortfall är uppgifter som har gått förlorade eller aldrig har registrerats. Om bortfall 
föreligger bör konsekvenserna för resultaten diskuteras. Två olika typer av bortfall 
förekommer, slumpmässigt och systematiskt. (Eggeby och Söderberg, 1999) 
 
I materialet som vi erhållit från Martin Holmén förekommer det ett bortfall i form av 
fem stycken IPOs. Detta bortfall skall enligt Martin Holmén inte leda till några 
systematiska fel. 
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I studien gällande initial underprissättning har vissa bortfall förekommit. För Saab AB, 
PLM AB och IAR Systems AB har vi ej kunnat identifiera det korrekta teckningspriset, 
vilket har resulterat i att vi exkluderat dem från undersökningen. Då dessa företag skilde 
sig åt på olika sätt med bland annat VC-backning menar vi att detta bortfall inte 
kommer att leda till några systematiska fel. Vi kan inte utesluta att det kan förekomma 
bortfall från materialet vi erhållit från Stockholmsbörsen men då de är en 
förstahandskälla har vi valt att lita på den information de försett oss med.  
 
I vår undersökning gällande långsiktig avkastning har även här ovan nämnda företag 
exkluderats på grund av att vi ej lyckats identifiera det korrekta teckningspriset. Denna 
undersökning har 83 stycken färre introduktioner än studien gällande initial 
underprissättning, se bilaga 7. Detta beror på att vi ej kan undersöka de introduktioner 
som skett från 2000 och framåt då vi ej har möjlighet att undersöka den treåriga 
avkastningen för dessa företag. Det har även förekommit att ett flertal företag fallit ur 
undersökningen då de under den treåriga perioden från introduktionen har försvunnit 
från börsen av olika anledningar såsom uppköp och konkurser. Vi har lyckats identifiera 
vad som skett de flesta av dessa företag men dock inte alla. Detta innebär att vi ej kan 
dra slutsatsen att alla dessa företag försvunnit under treårsperioden. Vissa av dessa 
företag kan således funnits kvar efter tre år, men i de fall har vi ej lyckats identifiera 
slutkurs tre år efter introduktionen.  
 
 
2.7 Reflektion kring metodval 
 
Ett kvantitativt metodval motiveras av att sekundärdata vi använder oss av är pålitlig. 
Vid en kvalitativ studie finns alltid risken att intervjupersonernas svar speglas av egna 
värderingar och preferenser. Då vi använder oss av faktiska data kommer vi bort från 
denna problematik och därmed anser vi att reliabiliteten i vår undersökning blir högre. 
 
"En grundläggande förutsättning för att den kvantitativa undersökningen skall kunna 
användas för generalisering är att den empiriska grunden är riktig. Har vi dragit ett 
felaktigt stickprov äventyras alla försök att skatta populationen" (Svenning, 1996). 
 
Validitet är frånvaron av systematiska mätfel (Körner och Wahlgren, 1996). För att nå 
en hög validitet i undersökningen har vi försökt att hålla oss till vårt problem och syften. 
Den empiri som presenteras i form av deskriptiv statistik samt regressioner syftar till att 
ge klarhet i om VC-företags ägarnärvaro vid IPOs påverkar initial underprissättning och 
långsiktig avkastning.  
 
Vi har valt att genomföra vår studie i linje med tidigare erkända studier. För att beräkna 
initial underprissättning och långsiktig avkastning har vi använt oss av erkända och 
vedertagna modeller. Genom denna operationalisering ökar validiteten (Körner och 
Wahlgren, 1996). Ett liknande förfarande gäller vårt val av kontrollvariabler då dessa 
använts tidigare i liknande studier vilket vi anser stärker vår undersöknings reliabilitet.  
 
Vårt urval är ett bedömningsurval. Detta innebär att urvalet inte är baserat på ett 
slumpmässigt urval utan istället bygger på ett antal kriterier som vi själva ställt upp i 
detta metodkapitel. Genom att vi undersöker en lång tidsperiod har vi erhållit en 
population av IPOs som utgör en god bas för studien. Antalet IPOs hade dock kunnat 
vara ännu större om vi exempelvis inkluderat fler mindre marknadsplatser. Vi är dock 
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av uppfattningen att detta inte skulle tillföra något av större värde. Vi skulle även kunna 
inkluderat fler marknader såsom den danska, norska och finska IPO marknaden men 
detta skulle ökat datamängden avsevärt. Svårigheten med att finna den aktuell 
sekundärdata över dessa IPOs, samt tidsaspekten beaktad, aktualiserade aldrig detta 
övervägande.   
 
Då vi har behandlat ett omfattande datamaterial finns alltid risken för felaktig 
registrering av värden på grund av den mänskliga faktorn. Vi har kontrollerat för denna 
typ av felaktiga registreringar genom att ta fram frekvenstabeller som noga studerats. 
Detta utesluter inte att det kan förekomma felaktiga värden i våra undersökningar men 
dessa är ej systematiska eller utgör några extremvärden vilket borgar för god reliabilitet. 
 
Den sekundärdata vi använt oss av anser vi vara pålitlig. Denna källdata är insamlad 
från introduktionsprospekt, Stockholmsbörsen, Martin Holmén, Affärsdata, 
Affärsvärlden, Statistiska Centralbyrån med flera. Det bör även påpekas att ett stort 
antal stickprovskontroller har genomförts för att kontrollera materialet och källorna 
gentemot varandra. Detta menar vi ökar undersökningens reliabilitet.    
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
 
I detta kapitel presenteras den teori som utgör ramen för vår undersökning. Vi inleder 
med att beskriva de parter i introduktionen som är centrala för uppsatsens problematik. 
Därefter presenteras VC-företag och deras verksamhet. Detta följs av förklaringar av 
initial underprissättning och långsiktig avkastning. Hypoteser och tidigare forskning 
inom vårt område presenteras därefter. Avslutningsvis sammanfattar vi kapitlet. Denna 
sammanfattning mynnar ut i de hypoteser vi kommer att testa.   
   
 
3.1 Börsintroduktionens huvudparter 
 
Vid en börsintroduktion berörs flera olika parter. De mest involverade i processen är 
företagsägarna som säljer hela eller delar av sitt företag samt investerarna som köper 
andelar i företaget. Båda dessa parter har olika avsikter med sina engagemang. 
Företagsägarna strävar efter att få så bra betalt som möjligt, vilket innebär en låg 
underprissättning. Investerarna däremot strävar efter att betala så lite som möjligt, vilket 
innebär en hög initial underprissättning. De söker även investeringar som kan ge dem en 
hög långsiktig avkastning. Detta innebär att det existerar en motsättning mellan 
huvudparterna i introduktionsprocessen. (Högfeldt, 1997)  
  
3.1.1 Företagsägarna 
 
Det finns flera olika anledningar till varför ett företag väljer att introduceras på en 
marknadsplats. Ökat kapitalbehov i samband med expansion är enligt Högfeldt (1997) 
det vanligaste motivet. Det finns även enligt författaren flertalet andra anledningar till 
introduktion som presenteras nedan utan inbördes ordning.    
 
• Kapitalbehov, genom att ägarna säljer en del av företaget får de istället för att låna 

kapital tillgång till en tidigare otillgänglig krets av finansiärer. Detta ökar även 
möjligheten att i framtiden ta in nytt kapital genom nyemissioner.  

• Vinstrealisering, genom introduktion av ett företag kan professionella ägare 
realisera vinster från en tidigare gjord investering. 

• Genomlysning, genom en ökad bevakning av företaget och hårdare krav på 
informationsgivning från marknaden förbättras säkerheten kring företagets värde. 

• Marknadsföring, den ökade offentliga exponeringen gör företaget mer känt både 
mot kunder och investerare.   

• Ökad omsättning i aktien, antas leda till ökad flexibilitet för de ursprungliga och 
nytillkomna ägarna. Denna ökade likviditet uppskattas av marknaden och leder till 
lägre upplåningskostnader.    

• Förvärv med hjälp av egna aktier, med nyemitterade aktier kan företag främst i en 
expansiv fas underlätta förvärv av andra företag då kapitalet kan användas till annat.   

 
Trots att det finns fördelar med en börsintroduktion är denna aktivitet även förknippad 
med vissa nackdelar. Att anpassa företaget efter börsens informationskrav och övriga 
regler, se bilaga 2, är en kostsam process, speciellt för mindre företag. Vid en 
börsintroduktion måste dessutom företaget anlita en investmentbank. Denna intermediär 
brukar ta ut en avgift motsvarande tre till sex procent av emissionsstorleken. En 
introduktion är även förknippad med registreringsavgifter och kostnader för juridisk 
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expertis och kontraktsskrivande. Förutom ovan nämnda kostnader tillkommer kostnaden 
för eventuell initial underprissättning. (Högfeldt, 1997) En annan nackdel för företaget 
är den ökade risken för kvartalskapitalism, vilket innebär att aktieägarna pressar ut stora 
vinster ur företaget på kort sikt utan att ta hänsyn till företagets långsiktiga utveckling.  
 
Det finns tre olika förfarande för hur företagsägare väljer att sälja ut aktier. Det första 
(fixed price offering) betyder att investmentbanken säljer aktier till ett fast pris. Det 
andra (offer for sale by tender) innebär att ett auktionsliknande förfarande där 
investerarna får lägga bud på aktierna. I budet skall både kvantitet och pris specificeras. 
Det tredje förfarandet (placings) innebär att aktier fördelas till institutioner och privata 
placerare informellt av investmentbanken. (Brennan och Franks, 1997) På den svenska 
marknaden är fast pris det dominerande förfarandet (Högfeldt, 1997). Investmentbanken 
försöker skapa goda relationer med säljande företagsägare. Detta gör investmentbanken 
genom en fulltecknad introduktion utan en för hög underprissättning och därmed 
efterskänks inte en för stor andel av företagsägarnas vinst från försäljningen. En 
investmentbank som återkommer på marknaden måste vårda sitt anseende gentemot 
företagsägare om de vill handha framtida introduktioner (Carter och Manaster, 1990) 
(Michaely och Shaw, 1994) (Beatty, 1989). 
 
Det finns flera olika typer av ägare. Hedlund, Hägg, Hörnell och Rydén (1985) 
definierar institutionella ägarna i svenska börsföretag som försäkringsbolag, 
pensionsfonder, investmentbolag, stiftelser, aktiefonder, statliga och utländska ägare. 
Andra typer av ägare är enligt författarna privata och industriella ägare. Denna 
definition gör Hedlund et al (1985) genom att studera de olika ägartypernas exit/voice 
beteende. Voice är enligt Hedlund (1984) att försöka påverka företaget i en viss 
riktning, medan exit i stället är att lämna företaget. VC-företag är i många avseende lika 
institutioner förutom att de i högre utsträckning försöker använda sig av voice istället 
för exit (Karaömerlioglu och Jacobsson, 2000).  
 
3.1.2 Investerarna 
 
I motsats till företagsägarna eftersträvar investerarna hög initial underprissättning, vilket 
innebär hög initial avkastning (Megginson och Weiss, 1991). Investerarna vill även 
erhålla en hög långsiktig avkastning (Brav och Gompers, 1997). 
 
Enligt Brealey och Myers (2000) har investerare olika riskaversion. Generellt anses 
investerare rationella och riskaversiva då de kräver en högre avkastning när risken ökar 
(Milgrom och Roberts, 1992). Investerare vet att i genomsnitt är börsintroduktioner 
underprissatta. Detta medför inte att en investerare som lagt en köporder kan vara säker 
på värdet av sina aktier när handeln startar. Ju större osäkerhet som råder angående 
aktiernas värde, desto större antas den initiala underprissättningen vara (Beatty och 
Ritter, 1986). 
 
Investerare har sämre information angående de företag som de investerar i än de 
säljande företagsägarna. Denna informationsasymmetri med olika tillgänglig och 
pålitlig information föreligger även mellan investerare. De institutionella investerarna 
har i regel bättre information än privata investerare. Denna adverse selection 
problematik medför att institutionella placerare får tilldelning i de företag med bättre 
framtidspotential medan privata investerare med sämre information får tilldelning i 
företag med sämre framtidspotential. (Michaely och Shaw, 1994) (Welch, 1989) 
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Då stor informationsasymmetri föreligger kräver rationella investerare kompensation 
för sitt underläge (Bodie, Kane och Marcus, 1998). Initial underprissättning kan ses som 
kompensation för detta (Michaely och Shaw, 1994). Investeraren kan således förvänta 
sig kompensation som minst motsvarar den riskfria räntan (Rock, 1986).  
 
En möjlighet för investeraren att tillgodogöra sig information är bland annat genom att 
VC-företags ägarnärvaro certifierar företagets värde (Megginson och Weiss, 1991). Ett 
VC-företag kan bland annat certifiera företagets värde genom sitt anseende eller genom 
att de är insiders. Andra garanter för det verkliga företagsvärdet kan vara om det 
introducerande företaget anlitat en investmentbank med ett högt anseende eller en 
revisionsbyrå med högt anseende (Beatty, 1989). Investmentbanken försöker att 
tillgodose investerarnas krav på initial avkastning men detta är mycket komplicerat då 
denna underprissättning inte får bli för stor. Detta skulle innebära att den säljande parten 
blir missnöjd. Investmentbanken måste således gå en balansgång för att tillfredställa 
båda huvudparternas intressen. (Högfeldt, 1997)    
 
 
3.2 VC-företag 
 
VC-företag investerar kapital i nyuppstartade företag, privata medelstora företag, 
företag i ekonomiska besvär samt publika företag som söker uppköpsfinansiering. VC-
företag bidrar dock inte endast med kapital till sina portföljföretag. Ett annat viktigt 
bidrag från VC-företag är den kompetens och det aktiva voicebeteende de tillför 
portföljföretaget. VC-företag tillför värde genom att genomlysa, övervaka och erbjuda 
stöd vid beslutsfattande. De använder sig av sin kunskap, expertis och kontaktnät för att 
hjälpa entreprenörer med strategisk, finansiell och operationell planering. (Jain och 
Kini, 2000) Barry et al (1990) menar att ett VC-företag ofta specialiserar sig inom en 
viss bransch och utvecklingsstadie. Genom detta kan de använda sina branschkontakter 
för att rekrytera nyckelpersoner och styrelseledamöter till portföljföretaget, utveckla 
produktionen, välja leverantörer samt utveckla kundrelationer. Det förekommer även att 
VC-företaget har egna konsulter inom ledningen för portföljföretaget. Entreprenörer 
som ofta har smal specialkompetens och begränsad kunskap i affärsverksamhet, kan dra 
nytta av VC-företags strategiska kunnande (Rock, 1986). Isaksson (1999) har i 
rapporten Effekter av venture capital i Sverige visat hur portföljbolag i Sverige 
rangordnat den hjälp de erhållit från VC-företagen, se bilaga 3. 
 
IPO marknaden förser VC-företag med en effektiv exitmekanism och möjliggör 
återinvesteringar i nya projekt med hög tillväxt. Dessa projekt skall även de ha som 
slutmål att bli börsintroducerade. Genom framgångar med att börsintroducera sina 
portföljföretag ökar VC-företagets anseende och därmed underlättas arbetet med att få 
nytt kapital in i företaget. (Jain och Kini, 2000)  
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VC-företag kännetecknas av att de ofta har en begränsad investeringshorisont. Dessa 
företag har en unik förmåga att leda andra företag i tidiga tillväxtstadier. De kommer 
därför att lämna portföljföretagen när önskad mognad uppnåtts. Ett VC-företag kan 
realisera sin vinst på flera olika sätt. (Barry et al, 1990) Enligt Gladstone ur Barry et al 
(1990) finns det sex tillvägagångssätt för att avsluta en VC-investering. 
 
• Försäljning av företagets aktier via en börsintroduktion. 
• Försäljning av aktier till ett annat företag. 
• Företaget återköper aktierna från VC-företaget. 
• Försäljning av aktier till en annan investerare. 
• Omorganisation av företaget. 
• Likvidation av företaget. 
 
Den första privata vågen av VC-företag som etablerades i Sverige kom mellan 1982-
1984. Direkt efter detta följde en period där flertalet VC-företag lämnade marknaden. 
Den andra vågen av privata VC-företag kom i mitten av 1990-talet. Under 1990-talet 
tillförde även den svenska staten in 6,5 miljarder kronor i marknaden via sina två VC-
företag, Atle och Bure. Det finns tre förklaringar till den svenska VC-industrins 
utveckling. Den första är att institutionella placerare fick tillåtelse att investera i 
nystartade företag. Den andra förklaringen är de nya ägarstrukturer som VC-företagen 
fick i form av begränsat partnerskap. Den tredje och sista anledningen är de ökade 
exitmöjligheter. De skapades genom införandet av mindre handelsplatser såsom OTC-
marknaden, Aktietorget, SBI-listan samt Innovationsmarknaden fick VC-företag nya 
kanaler för att avyttra sina innehav. (Karaömerlioglu och Jacobsson, 2000) 
 
I Sverige investeras främst riskkapital från VC-företag i unga företag. Isaksson (1999) 
menar att den svenska marknaden är att anse som mogen då investeringarna 
huvudsakligen görs i högteknologiska branscher, såsom IT och biomedicin. En VC-
marknad där investeringarna görs i mogna företag, i traditionella branscher brukar anses 
som mindre sofistikerad. Karaömerlioglu och Jacobsson (2000) menar dock att den 
svenska VC-marknaden är omogen vad gäller kompetens, som de hävdar först kommer 
bli utvecklad runt 2010. 
 
 
3.3 Hur stor är initial underprissättning och långsiktig avkastning? 
 
Vi har valt att dela upp följande avsnitt i initial underprissättning och långsiktig 
avkastning. Detta med tanke på uppsatsens problem och syfte samt att vi även kommer 
använda denna uppdelning i empiri och analys kapitlen. 
 
3.3.1 Initial underprissättning 
 
Enligt Ritter (1998) är underprissättning ett internationellt välkänt fenomen i samband 
med börsintroduktioner. Initial underprissättning existerar i varje land som har en 
aktiemarknad, dock med varierande storlek på underprissättningen. Nedan i tabell 2 
presenterar vi underprissättningen för de länder vi senare refererar till. 
Underprissättningen i Sverige på 34,1% ska tolkas som att en investerare som tecknat 
sig i alla 251 IPOs under 1980-1994 erhållit 34,1% avkastning i genomsnitt efter en 
dag. 
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TABELL 2 Sammanställning över några länders genomsnittliga initiala avkastning. 
Land Författare Urvalets Tidsperiod Genomsnittlig 
  storlek  Initial Avkastning 
Australien Lee, Taylor och Walter 266 1976-1989 11,9% 
Japan Fukuda, Dawson, Hiraki m.fl.  975 1970-1996 24,0% 
Sverige Rydqvist 251 1980-1994 34,1% 
Storbritannien Dimson och Levis 2133 1959-1990 12,0% 
USA Ibbotson, Sindelar och Ritter 13308 1960-1996 15,8% 
Källa: Ritter (1998) 
 
Enligt Rydkvist ur Ritter (1998) är den svenska underprissättningen 34,1 procent. Ritter 
(1998) har tillsammans med Ibbotson och Sindelar gjort en liknande undersökning på 
den amerikanska marknaden där de fann att den initiala underprissättningen var 15,8 
procent. Underprissättningen har studerats av forskare under olika tidsperioder i många 
olika länder med olika politiska och ekonomiska system. Gemensamt i Ritters 
sammanställning är underprissättningens existens i alla länder dock med varierande 
storlek. Initial avkastning av den storlek som i tabell 2 ovan, kan inte förklaras som 
riskkompensation eftersom det är på korta perioder (oftast en dag) den beräknas 
(Grinblatt och Hwang, 1989). För Ritters kompletta sammanställning av initial 
avkastning i 33 länder, se bilaga 1. 
 
Enligt Ibbotson, Sindelar och Ritter ur Michaely och Shaw (1994) är det en stor 
variation på antalet introduktioner mellan olika år. Enligt Michaely och Shaw (1994) 
gjorde Ibbotson, Sindelar och Ritter 1988 en undersökning mellan åren 1984-1988 där 
de fann att de år det var ett litet antal introduktioner var underprissättningen lägre än de 
år med ett stort antal introduktioner. De fann alltså att graden av underprissättning är 
positivt korrelerad med antalet introduktioner för det året. Detta anses vara den andra 
anomalin gällande börsintroduktioner (Högfeldt, 1997). De år marknaden kännetecknas 
av många introduktioner och hög underprissättning brukar benämnas som en "hot issue 
market" (Holmén, 1998) (Ritter, 1998). 
 
3.3.2 Långsiktig avkastning 
 
Existensen av en långsiktig underavkastning för börsintroducerade företag är ett så 
väletablerat empiriskt fenomen att man talar om den så kallade tredje anomalin för 
börsintroduktioner. Detta är en avvikelse från den effektiva marknadshypotesen genom 
att det finns en systematiskt underavkastning. (Högfeldt, 1997) Nedan i tabell 3 
presenterar vi långsiktig avkastning för de länder vi senare kommer att referera till. Den 
totala avkastningen på -20% i USA ska tolkas som att köpa en portfölj av IPOs  har 
resulterat i att investeraren har 20% procent mindre förmögenhet tre år senare än om 
denne investerat i en portfölj som motsvarar index.  
 
 
TABELL 3  Sammanställning över några länders genomsnittliga långsiktiga abnormala avkastning. 
Land Författare Urvalets Tidsperiod Total abnormal 
  Storlek  avkastning 
Australien Lee, Taylor och Walter 266 1976-1989 -46,5% 
Japan Cai och Wei 172 1971-1990 -27,0% 
Sverige Loughran, Ritter och Rydqvist 162 1980-1990 1,2% 
Storbritannien Dimson och Levis 712 1980-1988 -8,1% 
USA Ibbotson, Sindelar och Ritter 4753 1970-1990 -20,0% 
Källa: Ritter (1998) 
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Enligt Loughran, Ritter och Rydqvist ur Ritter (1998) är den svenska långsiktiga 
avkastningen på IPOs efter tre år 1,2 procent bättre än index. Ritter (1998) har 
tillsammans med Ibbotson och Sindelar gjort en liknande undersökning på den 
amerikanska marknaden där de fann att den treåriga avkastningen för IPOs var 20 
procent lägre än indexutvecklingen. För Ritters kompletta sammanställning av 
långsiktig avkastning i 13 länder, se bilaga 4. 
 
Att förklara varför IPOs underavkastar i förhållande till index är en svår fråga att 
besvara. Ett vanligt antagande är att underavkastning existerar på grund av ett 
upphaussat börsklimat vid börstillfället gör att investerare, särskilt små, privata och 
oerfarna, systematiskt övervärderar informationen. (Högfeldt, 1997) Ritter (1998) 
menar att amerikanska ej VC-backade IPOs tenderar att utvecklas sämre än index på 
lång sikt. 
 
 
3.4 Hypoteser  
 
Enligt Ibbotson och Jaffe ur Rock (1986) fann de en anomali när de undersökte 
börsintroduktioner. Det verkade som att det introducerande företagets aktier såldes till 
rabatterat pris. Författarna blev förbryllade över sina resultat och föreslog olika 
förklaringar till mysteriet de ansåg sig funnit. Det finns minst 30 olika teorier i den 
publicerade vetenskapliga litteraturen som försöker förklara underprissättningens 
existens. De mest frekvent använda teorierna i litteraturen utgår ifrån asymmetriskt 
fördelad information mellan olika parter i introduktionsprocessen. (Högfeldt, 1997) 
Nedan presenteras de teorier/hypoteser som är de mest relevanta för vår 
problemformulering och studiens syfte.  
 
3.4.1 Certifieringshypotesen 
 
Hypotesen säger att en tredje aktör kan användas för att certifiera att introduktionspriset 
är i linje med insiderinformationen gällande framtida vinstmöjligheter i företaget. Ett 
introducerande företag kan bland annat använda sig av VC-företag, revisionsbyråer och 
investmentbanker för certifiering av företagsvärdet. (Megginson och Weiss, 1991) 
 
Certifieringshypotesen som utarbetades av Booth och Smith (1986) bygger på 
antagandet om informationsasymmetri mellan nuvarande ägare och framtida ägare. 
Mellan dessa aktörer skapas således en insider-outsider problematik. För att certifiering 
från en tredje aktör ska vara trovärdig för outsiders måste tre krav uppfyllas enligt  
Megginson och Weiss (1991). För det första måste den certifierande parten ha anseende 
som den kan förlora, vilket undviks genom att certifiera ett så korrekt pris som möjligt. 
För det andra måste värdet på den certifierande partens anseende var större än den 
största möjliga engångstransaktionen som kan erhållas genom att certifiera ett felaktigt 
värde. För det tredje måste det vara kostsamt för det introducerande företaget att anlita 
eller utnyttja anseende från den certifierande parten. Författarna hävdar att dessa tre 
certifieringskrav kan erhållas genom VC-företags ägarnärvaro och att tillhandahållen 
certifieringen har ett värde i IPOn. Vidare menar de att etablerade VC-företag 
introducerar sina portföljföretag kontinuerligt. Därför har de ett starkt incitament för att 
etablera ett trovärdigt anseende för att möjliggöra framtida återkomst på IPO-
marknaden med fördelaktiga villkor.  
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Genom att VC-företag lyckas på IPO-marknaden blir de mer attraktiva för 
entreprenörer, vilket genererar möjligheter att få investera i nya objekt. Enligt 
Megginson och Weiss (1991) och Lin (1996) är närvaro av VC-företag vid IPOn en 
form av certifiering som minskar osäkerheten och därmed underprissättningen. Detta 
grundar sig på att VC-företaget har arbetat upp ett anseende som de riskerar att skada 
vid IPOn (Lin, 1996). Att bygga upp ett anseende präglat av kompetens och 
trovärdighet ger VC-företagen goda relationer med exempelvis institutionella placerare. 
Detta är centralt för VC-företag då institutionella placerare både fungerar som 
investerare i företagen men även som köpare av aktier vid IPOs. När ett VC-företag 
äger eller deläger det introducerande företaget så är den initiala underprissättningen 
lägre. Ägarnärvaro av VC-företag i det introducerande företaget leder till lägre totala 
introduktionskostnader och en maximering av intäkter för det introducerande företaget. 
Då ett VC-företag är ägare i det introducerande företaget certifierar de kvaliteten på 
introduktionen genom sin investering i finansiellt kapital och anseendekapital. 
(Megginson och Weiss, 1991) 
 
Megginson och Weiss (1991) undersökte VC-backning på den amerikanska marknaden 
via två jämnstora grupper av IPOs med avseende på bransch och storlek. Varje grupp 
bestod av 320 företag från tidsperioden 1983-1987. De fastslår att VC-backade IPOs har 
en signifikant lägre initial underprissättning än ej VC-backade. Författarna finner även 
att större VC-företag tenderar till att använda samma investmentbank ofta. Dessutom 
har introducerande företag med VC-företag i ryggen bättre möjlighet att attrahera 
högkvalitativa investmentbanker och revisorer än företag utan VC-företag i 
ägarstrukturen. Företag uppbackade av VC-företag har även lättare att dra till sig större 
institutionella köpare. (Megginson och Weiss, 1991) 
 
Francis och Hasan (2001) undersökte på den amerikanska marknaden 415 VC-backade 
av totalt 843 IPOs under 1990-1993. Deras resultat går emot tidigare forskning då de 
fann att VC-backade IPOs har en högre initial underprissättning än ej VC-backade. I 
motsats till tidigare resultat fann de att VC-backade introduktioner storleksmässigt är 
mindre än ej VC-backade. De fastställde i linje med tidigare forskning att VC-backade 
företag anlitar investmentbanker med högre anseende. 
 
Lin (1996) undersökte på den amerikanska marknaden 497 VC-backade av totalt 2634 
IPOs mellan 1979-1990. Lin fann i linje med tidigare forskning att VC-backade IPOs 
har en lägre genomsnittlig initial underprissättning och är större. Vidare fastslår 
författaren att VC-backade företag anlitar investmentbanker med högre anseende och att 
äldre företag är mindre underprissatta.  
 
Barry et al (1990) studerade på den amerikanska marknaden 433 VC-backade av totalt 
1123 IPOs under 1978-1987. Författarna resultat är ej signifikanta, men motsäger teorin 
då deras VC-backade företag hade en högre initial underprissättning än den ej VC-
backade. Vidare drar de två slutsatser nämligen att VC-backade företag återfinns i 
relativt få branscher och att de använder investmentbanker med högre anseende. 
 
Da Silva Rosa, Velayuthen och Walter (2002) har på den australienska marknaden 
undersökt 333 IPOs mellan 1991 och 1999 varav 38 är backade av VC-företag. 
Författarna finner ingen statistiskt signifikant skillnad i initial underprissättning mellan 
VC-backade och ej VC backade IPOs. Författarna fann vidare ingen statistiskt 
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säkerställd skillnad i långsiktig avkastning, mätt på 2 år mellan VC-backade IPOs och ej 
VC-backade IPOs. 
 
Brav och Gompers (1997) studerade på den amerikanska marknaden 934 VC-backade 
IPOs av totalt 4341 IPOs. De finner att VC-backade IPOs ger en högre långsiktig 
avkastning, mätt på fem år än ej VC-backade IPOs.    
 
Carter, Dark och Singh (1998) studerade om investmentbankens anseende påverkar 
initial och långsiktig avkastning på den amerikanska marknaden. De undersökte 2292 
IPOs från tidsperioden 1979-1991. De finner att IPOs som handhas av 
investmentbanker med högre anseende ger en lägre initial underprissättning. De finner 
att den långsiktiga avkastningen mätt på tre år är högre för de företag som anlitat en 
investmentbank med högre anseende.  
 
Jain och Kini (2000) studerade på den amerikanska marknaden om VC-backade företag 
i högre utsträckning överlever än ej VC-backade. De undersökte 877 IPOs under 1977-
1990. De fann att andelen företag på fem års sikt som misslyckas är lägre bland de VC-
backade företagen än de ej VC-backade. Redan efter tre år gick dessa tydliga skillnader 
att utläsa mellan grupperna. 
 
Kutsuna et al (2002) undersökte initial underprissättning samt utvecklingen efter en, tre 
och sex månader på 109 japanska IPOs. Författarna fann att IPOs som backas av VC-
företag har en lägre teckningskurs. De fann dock ingen signifikant skillnad på 
underprissättning hos VC-backade respektive ej VC-backade IPOs.  
      
Ritter (1991) finner på 1576 amerikanska IPOs mellan 1975-1984 en underavkastning i 
IPO gruppen jämfört med kontrollföretagen efter tre år. Denna undersökning är utförd 
genom att jämföra företag av liknande storlek och bransch. Ritter (1991) finner även att 
yngre företag samt företag som introduceras år då det är många introduktioner presterar 
sämre än genomsnittet. Slutligen finner även författaren att en branscheffekt föreligger. 
 
Lee, Taylor och Walter (1996) finner att australiensiska IPOs under en treårsperiod 
klarar sig sämre än marknadsgenomsnittet. Materialet bestod av 266 IPOs under 
tidsperioden 1976-1989.  
 
3.4.2 Signaleringshypotesen 
 
Enligt Anderson, Beard och Born (1995) introducerades signaleringshypotesen av 
Spence 1973. Spence studerade utbildningens betydelse på arbetsmarknaden och visade 
på en jämviktsmodell mellan bra och dåliga arbetare, där bra arbetare skaffar sig 
utbildning medan dåliga arbetare inte utbildade sig. Författaren antar i sin modell att 
utbildning är kostsamt och därför sänder de bra arbetarna genom utbildning ut en 
trovärdig och svårimiterad signal om sin arbetskvalité, vilken arbetsgivaren kan 
identifiera och belöna med exempelvis högre lön. (Anderson et al, 1995) Leland och 
Pyle ur Anderson et al (1995) vidareutvecklade denna modellen på den finansiella 
sektorn och menade att företagsägare kan skicka signaler till investerare genom att 
behålla eller sälja ut sitt ägande vid en utförsäljning. Detta i sin tur ledde till fler 
applikationer av signalmekanismer som testats av bland annat nedanstående författare 
(Anderson et al, 1995). 
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Signaleringsteorin handlar som namnet antyder om att bra företag kan signalera sitt rätta 
värde till investerare genom en större underprissättning, medan mindre bra företag inte 
har råd att ge lika stor rabatt. De företag som underprissätter gör det således medvetet 
för att sända ut positiva signaler till marknaden. (Allan och Faulhauber, 1988) Att på ett 
positivt sätt positionera sig via denna rabatt är förknippat med en kostnad, men detta 
vägs upp av att ägarna ”leave a good taste” hos investerarna. Detta innebär att bra 
företag, senare till bättre villkor och snabbare än andra företag, kan återkomma till 
kapitalmarknaden med en större nyemission. En hög grad av underprissättningen 
kommer enligt signaleringshypotesen således att påverka framtida nyemissioner 
positivt. (Welch, 1989) 
 
Informationsasymmetri existerar vid IPOn eftersom ägarna har en bättre möjlighet att 
värdera företaget än utomstående investerare. Givet denna informationsasymmetri, har 
en investerare med fördelaktig insiderinformation ett incitament att signalera denna 
information till outsiders. Men eftersom det är svårt att skilja investerare med 
fördelaktig information som är sann från de som bara utger sig för att ha fördelaktig 
information får vi ett lemon problem (Akerlof, 1970). För att ses som trovärdig av 
externa investerare, måste signaler om företagets värde vara svåra och kostsamma för 
företag med lågt värde att imitera (Anderson et al, 1995). 
 
Variabler för att testa signaleringshypotesen är andel eget kapital som behålls av 
ursprungliga ägare, intäkterna av en emission, valet av rådgivande ombud, avslöjande 
kring framtida vinstmöjligheter och nivån av underprissättning vid en börsintroduktion 
(Keasey et al, 1992). Ytterligare signaler kan vara utdelningsnivåer och 
skuldsättningsgrad. Hög utdelning tenderar att höja värdet på företaget och låga 
utdelningar tenderar att sänka värdet (Michaely och Shaw, 1994).  
 
I Allen och Faulhaubers (1989) modell uppdaterar investerare sina tidigare åsikter om 
företagsvärdet genom vinster och utdelningspolitik. Denna modell säger att bättre 
företag underprissätter mer, initierar utdelningar tidigare, har en högre utdelningsnivå 
och har en mer gynnsam marknadsreaktion på utdelningstillkännagivande. Hög 
skuldsättningsgrad sänker företagsvärdet och låg skuldsättningsgrad höjer värdet. 
 
Keasey et al (1992) fann signifikant påverkan hos faktorerna andelen eget kapital som 
behålls av ägarna och intäkterna av en emission. Detta betyder att aktiemarknaden 
skulle investera mer, ceteris paribus, om ägarna signalerade sitt förtroende för företaget 
genom nivån av eget kapital som behålls och nivån av det kapital de tänker investera i 
framtida projekt. Keasey et al (1992) hävdar att valet av rådgivande ombud och 
avslöjande kring vinstutsikter endast sänder ut en trovärdig signal om företagsvärdet blir 
bekräftat av en högkvalitativ revisor. De utesluter inte att signaler kan fungera som 
komplement till varandra. Exempelvis kan en högkvalitativ rådgivare minska graden av 
underprissättning som behövs för att signalera ett givet företagsvärde.  
 
Michaely och Shaw (1994) finner svagt stöd för att företag underprissätter för att 
signalera sin kvalitet eller för att de avser att återkomma till marknaden med framtida 
nyemissioner. Författarna finner även underlag för att företag med högre 
underprissättning har lägre framtida vinster, färre utdelningsinitiativ och lägre 
utdelningar. 
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Kutsuna, Cowling och Westhead ur Kutsuna et al (2002) finner på japanska IPOs att när 
VC-företaget säljer ut sitt innehav i samband med introduktionen får det introducerande 
företaget sämre avkastning på tre månaders sikt än om VC-företaget behöll sitt ägande i 
företaget.  
 
Barry et al (1990) hävdar att deras resultat stöder hypotesen att VC-företags expertis 
och erfarenhet i att övervaka sina investeringar sänder viktiga signaler till investerare 
vid IPOn. 
 
3.4.3 Winner’s curse hypotesen   
 
Rocks teori är utan tvekan den mest populära och studerade förklaringarna till 
underprissättning (Anderson et al, 1995) (Högfeldt, 1997). Hypotesen bygger på 
informationsasymmetri mellan investerare, där vissa investerare är informerade och 
andra oinformerade (Rock 1986). De investerare som är informerade har en bättre 
kännedom om framtidsutsikterna för företaget än de oinformerade investerarna. Denna 
"adverse selection" problematik kommer leda till att de välinformerade investerarna är 
beredda att betala mer för framgångsrika företag och därmed kommer de oinformerade 
investerarna få en stor andel av de mindre framgångsrika företagen (Anderson et al, 
1995). Snedvridningen ökas ytterligare då investmentbanker favoriserar informerade 
investerare, exempelvis institutioner. Detta är möjligt då det inte finns några regler för 
hur aktierna skall fördelas då ett prospekt blivit övertecknat. (Michaely och Shaw 1994) 
 
Givet att det finns informerade och oinformerade investerare kommer de oinformerade 
investerarna drabbas av winner’s curse problematiken. Detta innebär att de informerade 
investerarna inte tecknar sig för en övervärderad IPO, vilket leder till att de 
oinformerade investerarna får hela tilldelningen av en övervärderad IPO. De 
oinformerade investerarna måste således erbjudas en rabatt i form av initial 
underprissättning för att de ska teckna sig i IPOn. Enligt Brennan och Franks (1997) 
behövs oinformerade investerare för att nå en stor spridning med många aktieägare med 
små innehav. Detta underlättar för de tidigare ägarna att bibehålla makten i företaget 
samt att det försvårar fientliga uppköp. Underprissättning ses som en konsekvens av ett 
rationellt beteende hos det introducerande företaget då informationsasymmetri 
föreligger mellan potentiella investerare (Anderson et al, 1995). 
 
Då investerare antas vara rationella, enligt effektiva marknadshypotesen (Bodie, Kane 
och Marcus, 1998), kommer de oinformerade investerarna att kräva en högre avkastning 
för att kompenseras för denna ojämna fördelning av företag. Investeraren kräver alltså 
en initial avkastning. I genomsnitt har en börsintroduktion en positiv initial avkastning, 
det vill säga att den är underprissatt, men en del ger dock negativ initial avkastning. De 
erbjudanden om att teckna aktier som sedan stiger i värde är mycket oftare övertecknade 
än de som minskar i värde. En investerare som lägger köporder vid alla nya 
börsintroduktioner kommer att tilldelas aktier mindre frekvent i de erbjudande som går 
upp, än i de erbjudande som går ner i pris. Investeraren möter winner’s curse 
problematiken om man tilldelas de aktier man efterfrågar, eftersom investeraren då kan 
förvänta sig en initial avkastning som är lägre än genomsnittet (Beatty och Ritter 1986).  
 
Vanliga variabler för att testa winner’s curse hypotesen är börsintroduktionens storlek, 
andelen kapital ägt av mindre investerare, andelen kapital ägt av institutioner och antal 
aktieägare i relation till börsintroduktionen storlek. 
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Michaely och Shaw (1994) påvisar att underprissättningen är signifikant lägre när de 
oinformerade investerarna inte möter ett winner’s curse problem. Författarna finner 
även att när investerarna har homogen information finns ingen underprissättning. 
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3.5 Sammanfattning 
 
En börsintroduktion är en mycket komplicerad process där flera parters behov måste 
tillgodoses samtidigt. Den säljande parten, företagsägarna, strävar efter en fulltecknad 
emission samt att få så bra betalt som möjligt. Detta innebär en låg underprissättning. 
Investeraren däremot strävar efter att betala så lite som möjligt och kräver så hög 
avkastning som möjligt både initialt och långsiktigt. 
 
VC-företag är en organisation som främst tillför kapital och kompetens under en 
begränsad investeringshorisont till sina portföljföretag. VC-företag specialiserar sig ofta 
i högteknologiska branscher och realiserar sin investering när portföljföretaget nått 
önskad mognad, exempelvis genom en IPO. 
 
Initial underprissättning är ett välkänt empiriskt fenomen i samband med IPOs. 
Underprissättning existerar i alla länder som har en aktiemarknad, dock med varierande 
storlek. Antalet introduktioner under ett år har visat sig positivt påverka storleken på 
underprissättningen. 
 
Långsiktig underavkastning är även detta ett empiriskt välkänt faktum vid IPOs. Lång 
sikt definieras som minst tre års avkastning. I Sverige har man till skillnad från en del 
övriga länder dock funnit att IPOs har en marginellt bättre avkastning än index.    
 
Signaleringshypotesen innebär att endast bra företag kan signalera sitt rätta värde till 
investerare genom en hög underprissättning medan mindre bra företag inte har råd att ge 
lika stor rabatt. Winner's curse menar att det finns informationsasymmetri mellan 
investerare, vilket leder till att informerade investerare får tilldelning i bra företag och 
oinformerade i sämre företag. 
 
Det finns många teorier till varför initial underprissättning och långsiktig 
underavkastning existerar. Certifieringshypotesen säger att en tredje part, exempelvis 
VC-företag kan anlitas för att certifiera ett företags värde. Dessa tredje aktörer fungerar 
alltså som en garanti för investeraren och därför skall i dessa fall underprissättningen 
enligt hypotesen vara lägre. Megginson och Weiss (1991) fann stöd för hypotesen att 
initial underprissättning minskar då det introducerande företaget backas av VC-företag. 
Francis och Hasan (2001) finner dock motsatt resultat då de i sin undersökning 
identifierar att VC-backade IPOs har en högre underprissättning än ej VC-backade. 
Brav och Gompers (1997) studerade den långsiktiga avkastningen och fann att VC-
backade IPOs ger högre långsiktig avkastning än ej VC-backade IPOs. Da Silva et al  
(2002) kunde dock ej finna någon statistiskt säkerställd skillnad mellan de båda 
gruppernas långsiktiga avkastning.  
 
Detta leder oss fram till de hypoteser som kommer att testas. 
 

• Initial underprissättning = f (VC-företag, Emissionsstorlek, Företagets ålder, 
BNP, Bransch) 

 
• Långsiktig avkastning = f (VC-företag, Emissionsstorlek, Företagets ålder, BNP, 

Bransch) 
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4 EMPIRI 
 
Detta kapitel presenterar våra empiriska resultat och är uppdelat efter uppsatsens två 
syften. Den första delen behandlar studiens första syfte, initial underprissättning. Den 
andra delen behandlar studiens andra syfte, långsiktig avkastning.  
 
 
4.1 Initial underprissättning 
 
I undersökningen gällande initial underprissättning finns det sex stycken IPOs vars 
underprissättning kan definieras som extrema uteliggare då de befinner sig utanför tre 
standardavvikelser från medelvärdet. Vi har därför genomfört våra tester både där vi 
inkluderat och exkluderat dessa extremvärden. Då vi endast funnit marginella skillnader 
i resultat och signifikansnivåer har vi valt att inkludera extremvärdena i samtliga 
tabeller och tester vi presenterar.  
 
4.1.1 Deskriptiv statistik 
 
Vårt material inkluderar 351 IPOs mellan 1979-2002. Av dessa 351 IPOs är 96 VC-
backade och resterande 255 ej VC-backade. Nedan i tabell 4 presenteras antalet VC 
respektive ej VC-backade introduktioner per år samt det totala antalet introduktioner, 
den årliga underprissättningen och total genomsnittlig underprissättning.  
 
 
TABELL 4 Antal IPOs, medelvärde och standardavvikelse uppdelat per år. 
ÅR Ej VC VC N Medelvärde Std. Avvikelse
1979 2  2 26,14 34,43
1981 1  1 23,23 ,
1982 9  9 31,04 21,41
1983 30 4 34 57,99 58,79
1984 34 8 42 26,39 29,28
1985 11 3 14 24,44 19,17
1986 6 5 11 61,98 29,2
1987 14 3 17 37,90 35,72
1988 10 3 13 27,14 19,72
1989 8 2 10 27,22 27,68
1990 6 4 10 4,48 10,25
1991 2  2 -21,56 39,10
1992 2  2 3,12 5,98
1993 7 5 12 44,29 61,60
1994 31 3 34 8,95 21,04
1995 6 8 14 8,04 10,27
1996 8 2 10 22,95 25,64
1997 24 13 37 11,19 25,78
1998 7 7 14 35,52 47,66
1999 21 9 30 22,57 47,33
2000 12 10 22 9,58 23,34
2001 4 3 7 3,71 15,28
2002  4 4 1,08 7,69
Total 255 96 351 24,91 37,75
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I tabell 4 ser vi att antalet IPOs och underprissättningen varierar kraftigt mellan olika år. 
1983, 1984, 1994 och 1997 är de åren i vår undersökning med störst antal IPOs. De år 
där minst antal IPOs observerats är 1979-1981 samt 1991-1992. Underprissättningen är 
som högst 1986 med 62 procent mätt på elva IPOs. 1991 observeras en överprissättning 
på 21,6 procent mätt på två IPOs. Den genomsnittliga underprissättningen under 
perioden 1979-2002 är 24,9 procent och medianvärdet för underprissättning är 13,4 
procent mätt på samtliga 351 IPOs.  
 
Vi har även presenterat VC-backning respektive ej VC-backning per år för att visa att 
de VC-backade introduktionerna inte är koncentrerade till ett fåtal år utan spridda över i 
princip hela tidsperioden. Vi kan dock observera fler VC-backade IPOs under senare 
delen av 1990-talet och början av 2000-talet. 
 
Vi har genomfört ett korrelationstest mellan underprissättningen per år och antalet 
introduktioner per år utifrån data i tabell 4. Denna korrelationskoefficient hade värdet 
0,227 och var inte signifikant (Sig. 0,298). Detta betyder att det inte finns något 
statistiskt säkerställt linjärt samband mellan antal introduktioner per år och 
underprissättning per år. 
 
Nedan presenteras i tabell 5 antal IPOs och underprissättning uppdelat på de nio olika 
branscherna. Antalet IPOs varierar kraftigt mellan branscherna. I branschen industri 
återfinns det högsta antalet IPOs, 100 stycken. Media och underhållning har lägst antal 
IPOs, 4 stycken. Vi observerar att underprissättningen är högst i IT-branschen (40,5 
procent) där vi även identifierar den IPO i undersökningen som har den högsta 
underprissättningen (CyberCom, 244 procent). Lägst underprissättning finner vi i 
råvarubranschen (6,0 procent). I denna grupp återfinns även den IPO med högst 
överprissättning (Dala Djupgas, -49,2 procent). 
 
 
TABELL 5 Antal IPOs, min- och maxvärden, medelvärde och standardavvikelse uppdelat per bransch. 

60 -15,00 74,71 15,3814 19,5013

23 -20,00 81,44 14,3407 23,7088

100 -14,00 186,05 24,7231 30,1956

64 -12,70 244,00 40,4837 53,5694

36 -23,70 218,00 16,9903 40,2576

4 2,58 67,90 23,1654 30,2053

15 -49,21 52,46 5,9721 28,2323

14 ,52 117,06 23,9025 31,8731

35 -16,40 149,57 37,1111 46,1969

Bransch
Finans

Hälsovård

Industri

IT

Konsument

Media & Underhållning

Råvaror

Telekom

Tjänster

Antal IPOs Min Max Medelvärde Std. Avvikelse

 
 
Tabell 6 visar hur många IPOs som är VC-backade i respektive bransch. Detta 
presenteras i absoluta och relativa tal. Branschen hälsovård är den grupp som i relativa 
tal uppvisar den högsta andelen VC-backning (47,8 procent), medan industribranschen 
uppvisar det högsta antalet VC-backade IPOs (28 stycken). Det bör dock observeras att 
flest IPOs totalt återfinns i industribranschen (100 stycken). Media och 
underhållningsbranschen är den grupp som både i relativa och absoluta termer har lägst 
VC-backning då ingen IPO i denna bransch är VC-backad. Bortsätt från media och 
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underhållningsbranschen är finansbranschen den grupp som relativt sett har lägst VC-
backning (13,3 procent). 
 
 
TABELL 6 Antal och andel VC-backade IPOs uppdelat per bransch. 

52 8 60

86,7% 13,3% 100,0%

12 11 23

52,2% 47,8% 100,0%

41 23 64

64,1% 35,9% 100,0%

72 28 100

72,0% 28,0% 100,0%

27 9 36

75,0% 25,0% 100,0%

4 4

100,0% 100,0%

12 3 15

80,0% 20,0% 100,0%

8 6 14

57,1% 42,9% 100,0%

27 8 35

77,1% 22,9% 100,0%

255 96 351

72,6% 27,4% 100,0%

Finans

Hälsovård

IT

Industri

Konsument

Media & Underhållning

Råvaror

Telekom

Tjänster

Bransch

Total

Ej VC VC

VC

Total

 
 
 
I tabell 7 nedan presenteras medelvärdesstatistik. I kolumn ett sammanfattas 
medelvärden för hela materialet och i kolumn två och tre delas materialet in i VC-
backade respektive ej VC-backade IPOs. Kolumn fyra visar t-statistik för skillnader i 
medelvärde mellan VC-backade och ej VC-backade IPOs. 
 
 
TABELL 7 Medelvärden för initial underprissättning, emissionsstorlek, ålder, teckningskurs samt T-
tester för skillnader i medelvärden mellan de två grupperna. 
Variabel Medelvärde för Medelvärde för Medelvärde för T-test för skillnader 
  alla IPOs VC-backade IPOs Ej VC-backade IPOs i medelvärde 
     
IRPROC 24,91 19,39 26,99 -1,686* 
EMISTL 595,09 340,57 690,91 -0,685 
ÅLDER 26,72 21,49 28,68 -1,965** 
TECKKURS 81,01 76,19 82,82 -1,076 
     
Antal IPOs 351 96 255  
     
*  = Signifikant på 10%-nivån    
** = Signifikant på 5%-nivån       
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Vi observerar att skillnaden i underprissättning och ålder signifikant skiljer sig mellan 
de VC-backade och ej VC-backade företagen. Detta betyder att de VC-backade 
företagen har en lägre underprissättning och är yngre än de ej VC-backade. Vi kan även 
utläsa att VC-backade IPOs i genomsnitt har mycket lägre emissionsstorlek och något 
lägre teckningskurs än de ej VC-backade, skillnaderna är dock ej signifikanta. 
Underprissättning i den VC-backade gruppen hade en standardavvikelse på 28,7 procent 
medan den ej VC-backade gruppen hade en högre standardavvikelse på 40,5 procent.   
 
4.1.2 Regressionsmodeller 
 
I tabell 8 presenteras resultaten från våra regressionsanalyser. Vi inledde med att skapa 
en korrelationsmatris för att upptäcka eventuell multikollinearitet. Vi fann att vissa av 
undersökningens variabler var signifikant svagt korrelerade med varandra. Då denna 
korrelation aldrig överskred 0,3 föreligger inte någon risk för multikollinearitet. För 
korrelationsmatris, se bilaga 5. 
 
 
TABELL 8 Regressionsmodeller avseende initial underprissättning. 
  Modell 1 Modell 2  Modell 3 Modell 4

  Koefficient Koefficient  Koefficient Koefficient

           
Intercept 26,988*** 20,985***  21,299*** 50,546***
  (11,448) (-4,765)  (4,525) (9,381)
Variabel     
      
VC -7,599* -6,742  -9,54** -8,919**
  (-1,686) (-1,483)  (-2,126) (-2,069)
Kontrollvariabler     
      
EMISTL   -0,00042  -0,000373 -12,741***
    (-0,887)  (-0,808) (-5,006)
ÅLDER   -0,03386  -0,01071  
    (-0,516)  (-0,162)  
BNPÅR   9,96**  9,496**  
    (-2,259)  (2,204)  
FINANS    -11,387** -8,154
     (-2,083) (-1,554)
IT    15,844*** 15,54***
     (2,96) (3,065)
RÅVAROR    -19,069* -14,906
     (-1,954) (-1,566)
      
R2 0,008 0,027  0,084 0,131
Justerat R2 0,005 0,016  0,066 0,119
F-statistik 2,842* 2,409**  4,506*** 10,419***
Durbin-Watson 1,88 1,9  2,03 1,435
Ant. Introd. (n-1) 350   350  350  350

      
* Signifikant på 10 procents nivå      

** Signifikant på 5 procents nivå      

*** Signifikant på 1 procents nivå         
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Vi har ställt upp och testat ett flertal olika regressionsmodeller. Vi började med att 
inkludera alla variabler och genomföra en stepwise regression. Denna regression visade 
att endast inkludera VC-variabeln var en signifikant och godkänd modell. I första 
kolumnen, modell 1 presenteras resultatet av denna enkla regression. VC-variabeln är 
negativ (-7,599) och signifikant på tio procents nivå. Modell 1 har ett förklaringsvärde 
på 0,8 procent. F-statistiken är signifikant på tio procents nivå vilket betyder att någon 
av de inkluderade variablerna är statistiskt skild från noll. Durbin-Watson statistiken 
(1,88) indikerar att det inte föreligger autokorrelation då Durbin-Watson värdet ligger 
nära två (Andersson, Jorner och Ågren, 1994) (Körner och Wahlgren, 2000). Vi har valt 
att redovisa modell 1 trots det låga förklaringsvärdet för att möjliggöra jämförelser och 
tolkningar gentemot andra undersökningar samt att påvisa att vi erhållit den enligt teorin 
förväntade påverkan från VC-variabeln.  
 
I modell 2 inkluderar vi VC, emissionsstorlek, ålder och BNP. Denna regression visade 
att samtliga tecken var i linje med teorin men att endast BNP-variabeln har en 
signifikant påverkan på underprissättning. Denna modell har ett marginellt bättre 
förklaringsvärde (1,6 procent) än modell 1. Både F-statistiken och Durbin-Watson 
värdet var även de något bättre än i modell 1.  
 
I modell 3 har vi valt att inkludera VC, emissionsstorlek, ålder, BNP samt branscherna 
finans, IT och råvaror. Dessa branscher valdes ut efter en regression där samtliga 
branscher inkluderats. Finans, IT och råvaror var då de enda som uppvisade förväntat 
tecken och signifikanta resultat. Modell 3 visade att VC-variabeln hade en negativ och 
signifikant (-9,54) påverkan på underprissättningen på fem procents nivå. 
Emissionsstorleken och företagets ålder visade inte upp några signifikanta värden, men 
uppvisade negativa tecken i linje med teorin. BNP-variabeln (9,496) var positiv och 
signifikant på fem procents nivå. De i modell 3 inkluderade branscherna har alla det 
enligt teorin förväntade tecknet och signifikanta värden på minst tio procents nivå. Det 
justerade förklaringsvärdet för modellen är bättre än de föregående modellerna och 
förklarar nu 6,6 procent av variationen i underprissättning. Även F-statistiken (4,506) 
och Durbin-Watson värdet fortsätter att förbättras jämfört med de tidigare modellerna. I 
denna modell är F-statistiken signifikant på en procents nivå.  
 
Innan vi fastslog vår slutgiltiga modell transformerade vi variablerna emissionsstorlek 
och ålder genom logaritmering. Detta resulterade att i vår slutgiltiga modell 4 har vi valt 
att exkludera variablerna, BNP och ålder, då de inte uppvisar någon signifikans 
tillsammans med variablerna i modell 4. De variabler vi valt att använda är VC, 
logaritmerad emissionsstorlek samt branscherna finans, IT och råvaror. VC-variabeln (-
8,919) fortsätter att uppvisa negativt signifikanta resultat på fem procents nivå. 
Emissionsvariabeln (-12,741) är fortsatt negativ men nu signifikant på en procents nivå. 
Finansbranschen (-8,154) har en ej signifikant negativ påverkan på underprissättningen. 
Vi har dock valt att inkludera denna variabel i vår slutgiltiga modell då den är mycket 
nära signifikans på tio procents nivå. IT-branschen (15,54) har en starkt positiv 
påverkan på underprissättningen på en procents nivå. Slutligen har råvarubranschen (-
14,906) en negativ påverkan på underprissättningen. Även denna variabel har 
inkluderats i modellen då den var mycket när att uppvisa signifikans på tio procents 
nivå. Det justerade R2-värdet (11,9 procent) fortsätter att förbättras. Även F-statistiken 
fortsätter att förbättras jämfört med föregående modell 3. Durbin-Watson värdet (1,435) 
är dock något sämre men acceptabelt. Detta värde betyder att det inte föreligger någon 
autokorrelation, det vill säga residualerna är inte korrelerade över tiden.   
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Förutom ovan nämnda tester har vi delat in materialet i två olika grupper. Den första 
gruppen inkluderar IPOs mellan 1979-1990 och den andra gruppen 1991-2002. Vi fann 
då att initial underprissättning i de båda grupperna var lägre för VC-backade IPOs, dock 
var dessa resultat ej signifikanta. Anledningen till att vi erhåller dessa resultat tror vi är 
att det blir för få VC-backade IPOs i varje subgrupp för att kunna erhålla samma 
signifikanta resultat som vi får då vi undersöker hela tidsperioden. Av denna 
anledningen har vi valt att presentera och analysera hela tidsperioden. Uppdelningen i 
valda perioder motiverar vi genom att vi 1991 observerar i tabell 4 och 9 en kraftig 
nedgång i både initial underprissättning och långsiktig avkastning. 
 
 
4.2 Långsiktig avkastning 
 
I undersökningen gällande den indexjusterade långsiktiga avkastningen har vi funnit  
fyra stycken IPOs vars långsiktiga avkastning kan definieras som extrema uteliggare. Vi 
har därför genomfört våra tester både där vi inkluderat och exkluderat dessa 
extremvärden. Eftersom resultaten och signifikansnivåer endast marginellt skiljer sig åt  
har vi valt att inkludera extremvärdena i samtliga tabeller och tester vi presenterar.  
 
4.2.1 Deskriptiv statistik 
 
Vår långsiktiga undersökning inkluderar 268 IPOs mellan 1979-1999. Av dessa 268 
IPOs är 62 VC-backade och resterande 206 ej VC-backade. Nedan i tabell 9 presenteras 
antalet VC respektive ej VC-backade introduktioner per år samt det totala antalet 
introduktioner, den indexjusterade genomsnittliga avkastningen på tre år samt den totala 
genomsnittliga avkastningen. Hädanefter i detta empirikapitel avser vi att benämna den 
treåriga indexjusterade avkastningen endast som långsiktig avkastning. Det bör även 
förtydligas att vi ej inkluderar IPOs mellan 2000-2002 då vi ej kan beräkna 36 månaders 
slutkurser för dessa.  
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TABELL 9 Antal IPOs, medelvärde och standardavvikelse uppdelat per år. 
ÅR Ej VC VC N Medelvärde Std. Avvikelse
1979 2  2 118,85 239,38
1981 1  1 -26,12 ,
1982 8  8 51,31 55,83
1983 28 2 30 35,55 54,96
1984 29 8 37 21,85 73,62
1985 11 1 12 24,39 39,85
1986 6 4 10 88,32 99,89
1987 11 3 14 37,78 81,78
1988 8 2 10 -4,02 34,85
1989 7 1 8 -21,48 40,91
1990 5 3 8 -20,52 56,22
1991 2  2 -68,26 40,31
1992 2  2 -33,91 0,91
1993 6 4 10 18,92 87,50
1994 22 2 24 -24,11 29,59
1995 6 7 13 13,78 89,06
1996 6 2 8 -14,31 68,97
1997 20 11 31 -24,67 63,45
1998 8 5 13 3,68 90,03
1999 18 7 25 -30,75 77,23
Total 206 62 268 6,76 74,02
 
 
I tabell 9 ovan kan vi utläsa att den långsiktiga avkastningen varierar kraftigt mellan 
olika år. Introduktioner 1979 uppvisar den högsta långsiktiga avkastningen (118,8 
procent) medan introduktioner från 1991 uppvisar den lägsta långsiktiga avkastningen (-
68,3 procent). Det bör dock påpekas att under dessa år var det endast ett fåtal 
introduktioner. Den genomsnittliga långsiktiga avkastningen under perioden 1979-1999 
är 6,8 procent och medianvärdet för långsiktig avkastning är 11,0 procent mätt på 268 
IPOs. Detta innebär att en investerare som till teckningskursen investerat i samtliga 268 
IPOs och sålt respektive aktie efter 36 månader erhållit en avkastning som är 6,8 
procent bättre än motsvarande indexavkastning.  
 
I tabell 9 har vi presenterat VC-backning respektive ej VC-backning per år för att visa 
att de VC-backade introduktionerna inte är koncentrerade till en specifik tidsperiod utan 
fördelade över i princip hela tidsperioden. Vi kan dock observera fler VC-backade IPOs 
under senare delen av 1990-talet. 
 
Korrelationskoefficienten (-0,017) mellan antalet IPOs och långsiktig avkastning är 
negativ och ej signifikant (0,944). Detta innebär att antalet IPOs per år inte påverkar den 
långsiktiga avkastningen varken positivt eller negativt. Vi har även utfört ett 
korrelationstest mellan initial underprissättning och den långsiktiga avkastningen. 
Korrelationskoefficienten (0,215) var positiv och signifikant på en procents nivån. Detta 
innebär att IPOs som har en hög initial underprissättning tenderar att ge en hög 
långsiktig avkastning i förhållande till index.  
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TABELL 10 Antal IPOs, min- och maxvärden, medelvärde och standardavvikelse uppdelat per bransch. 

44 -94,67 288,12 22,0989 89,0930

14 -71,91 212,81 18,8479 98,2033

86 -95,04 244,24 13,8098 70,0404

45 -99,70 143,10 -19,5024 67,0649

26 -76,82 173,61 14,2622 72,5331

3 -96,08 -20,82 -57,5385 37,6618

15 -96,76 120,48 -16,8252 65,2513

7 -11,64 26,27 9,1631 14,1257

28 -86,49 188,01 9,0911 65,5372

Bransch
Finans

Hälsovård

Industri

IT

Konsument

Media & Underhållning

Råvaror

Telekom

Tjänster

Antal IPOs Min Max Medelvärde Std. Avvikelse

 
 
Ovan presenteras antal IPOs och långsiktig avkastning uppdelat på de nio olika 
branscherna. Det existerar en stor variation mellan antal IPOs i de olika branscherna. 
Precis som i den kortsiktiga undersökningen återfinns det högsta antalet IPOs i 
industribranschen, 86 stycken. Media och underhållning fortsätter att uppvisa den lägsta 
frekvensen med tre IPOs. Vi har funnit de högsta långsiktiga avkastningarna återfinns i 
finans- och hälsovårdsbranschen. Tre branscher, media och underhållning (-57,5 
procent), IT (-19,5 procent) och råvaror (-16,8 procent) uppvisar långsiktig 
underavkastning. Detta innebär att dessa branscher har utvecklat sig sämre än index. 
Högst avkastning i hela materialet har fastighetsföretaget Fabege (288 procent). Lägst 
avkastning uppvisar de båda IT-företagen Adera (-99,7 procent) tätt följt av 
Framtidsfabriken (-99,6 procent). Noterbart är att den långsiktiga avkastningen varierar 
kraftigt inom branscherna, men inte mellan branscherna. Undantaget är 
telekombranschen som inte uppvisar stora skillnader mellan min- och maxvärden. 
 
 
TABELL 11 Antal och andel VC-backade IPOs uppdelat per bransch. 

39 5 44

88,6% 11,4% 100,0%

8 6 14

57,1% 42,9% 100,0%

32 13 45

71,1% 28,9% 100,0%

64 22 86

74,4% 25,6% 100,0%

21 5 26

80,8% 19,2% 100,0%

3 3

100,0% 100,0%

12 3 15

80,0% 20,0% 100,0%

4 3 7

57,1% 42,9% 100,0%

23 5 28

82,1% 17,9% 100,0%

206 62 268

76,9% 23,1% 100,0%

Finans

Hälsovård

IT

Industri

Konsument

Media & Underhållning

Råvaror

Telekom

Tjänster

Bransch

Total

Ej VC VC

VC

Total
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Tabell 11 visar hur många IPOs som är VC-backade i respektive bransch. Detta 
presenteras både i absoluta och relativa tal. Av undersökningens 268 IPOs är 62 stycken 
motsvarande 23,1 procent VC-backade. Telekom- och hälsovårdsbranschen är de 
grupper som i relativa tal uppvisar den högsta andelen VC-backning (42,9 procent), 
medan industribranschen uppvisar det i absoluta termer högsta antalet VC-backade 
IPOs (22 stycken). I likhet med undersökningen gällande initial underprissättning är 
inga IPOs i media och underhållningsbranschen VC-backade. Därefter följer 
finansbranschen med 11,4 procents VC-backning, den andra lägsta andelen i 
undersökningen. 
 
 
TABELL 12 Medelvärden för långsiktig avkastning, emissionsstorlek, ålder, teckningskurs samt T-tester 
för skillnader i medelvärden mellan de två grupperna. 
Variabel Medelvärde för Medelvärde för Medelvärde för T-test för skillnader 
  Alla IPOs VC-backade IPOs ej VC-backade IPOs i medelvärde 
     
R36M 6,7566 9,1153 6,0467 0,286 
EMISTL 333,5731 140,4677 391,6922 -1,268 
ÅLDER 29,291 23,4516 31,0485 -1,609 
TECKKURS 131,7313 75,8065 148,5631 -0,763 
     
Antal IPOs 268 62 206  
     
*  = Signifikant på 10%-nivån    
** = Signifikant på 5%-nivån       
 
 
Vi observerar i tabell 12 att den genomsnittliga långsiktiga avkastningen är högre för 
VC-backade IPOs. Skillnaden mellan VC-backade (9,1 procent) och ej VC-backade (6,0 
procent respektive 1,0 procent utan extremvärden) är cirka tre procent och ej 
signifikant. Variabeln emissionsstorlek uppvisar stor skillnad mellan de båda grupperna, 
där VC-backade IPOs har en betydligt mindre emissionsstorlek. Åldersvariabeln visar 
att IPOs som är VC-backade är i genomsnitt 23,5 år gamla när de introduceras. Detta 
ska jämföras med de ej VC-backade som i genomsitt är 31 år gamla vid introduktionen. 
Åldersvariabeln är mycket nära att uppvisa signifikans (Sig. 0,109) på tio procents nivå. 
Vidare kan vi utläsa att teckningskursen är nära på dubbelt så hög i den ej VC-backade 
gruppen. Samtliga t-tester för skillnader i medelvärde är ej signifikanta. 
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4.2.2 Regressionsmodeller 
 
Resultat från våra regressionsanalyser presenteras nedan i tabell 13. Innan vi 
genomförde regressionerna gjorde vi ett korrelationstest för att upptäcka eventuell 
multikollinearitet. Vi fann att vissa av undersökningens variabler var signifikant svagt 
korrelerade med varandra. Då denna korrelation inte överskred 0,3 föreligger inte någon 
risk för multikollinearitet. För korrelationsmatris, se bilaga 6. 
 
 
TABELL 13 Regressionsmodeller avseende långsiktig avkastning. 
  Modell 1  Modell 2  Modell 3  Modell 4
  Koefficient  Koefficient  Koefficient  Koefficient

         
Intercept 6,046 -2,387 5,825 48,509***
  (1,17) (-0,218) (0,526) (3,871)
Variabel     
      
VC 3,068 3,875 4,132 4,473
  (0,286) (0,357) (0,386) (0,428)
Kontrollvariabler     
      
EMISTL   -0,003646 -0,003471 -20,509***
    (-1,074) (-1,035) (-3,309)
ÅLDER   0,162 0,07339  
    (1,148) (0,518)  
BNP3ÅR   6,247 9,912  
    (0,586) (0,938)  
IT    -35,945*** -35,815***
     (-2,912) (-3,024)
MEDIA    -72,987*  
     (-1,71)  
RÅVAROR    -29,209  
     (-1,489)  
      
R2 0,00 0,01 0,054 0,065
Justerat R2 -0,003 -0,005 0,029 0,054
F-statistik 0,082 0,671 2,131** 6,119***
Durbin-Watson 1,623 1,64 1,7 2,056
Ant. Introd. (n-1) 267  267  267  267

    

* Signifikant på 10 procents nivå      

** Signifikant på 5 procents nivå      

*** Signifikant på 1 procents nivå         

 
 
Ovan i tabell 13 presenteras ett flertal olika regressionsmodeller. Initialt genomfördes 
en stepwise regression där samtliga variabler inkluderades. Denna regression visade att 
endast IT-variabeln var signifikant.  
 
I modell 1 testar vi endast om VC-backning av IPOs påverkar långsiktig avkastning. Vi 
finner att VC-variabeln är positiv (3,068) men ej signifikant samt att förklaringsvärdet i 
denna modell är obefintligt (0 procent). F-statistiken indikerar även den att modellen 
inte accepterbar då denna statistik ej uppvisar signifikans. Durbin-Watson statistiken 
(1,623) är accepterbar och därmed föreligger ingen autokorrelation. Trots det låga 
förklaringsvärdet har vi i likhet med Brav och Gompers (1997) valt att presentera denna 
modell då skapar en möjlighet att jämföra och analysera våra resultat.  
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Modell 2 innehåller förutom VC-variabeln även emissionsstorlek, ålder och BNP. 
Denna regression visade att samtliga variabler förutom emissionsstorlek var positiva 
och ej signifikanta. Emissionsstorleksvariabeln var negativ men även den ej signifikant. 
Modellens teststatistik uppvisar marginellt bättre värden än föregående, modell 1.   
 
I modell 3 inkluderas förutom ovan nämnda variabler även de branschvariabler som 
uppvisar den högsta signifikansnivån av alla branschvariabler. VC, emissionsstorlek, 
ålder och BNP fortsätter att uppvisa i likhet med tidigare modell samma tecken och ej 
signifikanta koefficienter. Samtliga inkluderade branschvariabler är negativa, dock är ej 
råvarubranschen signifikant. Modellens teststatistik fortsätter att förbättras. Denna 
modell kan enligt det justerade R2-värdet förklara 2,9 procent av långsiktig avkastning. 
För första gången uppvisar modellen signifikant F-statistik. Durbin-Watson statistiken 
har även den förbättrats till 1,7. 
 
Innan vi fastslog vilken modell som skulle vara vår slutgiltiga genomförde vi ett antal 
olika regressioner både med och utan logaritmerade variabler. Detta för att finna den 
modell som utefter våra variabler bäst förklarar den långsiktiga avkastningen.  I vår 
slutgiltiga modell 4 har vi inkluderat VC-variabeln, den logaritmerade 
emissionsstorleken samt IT-branschen. VC-variabeln (4,473) uppvisar ett positivt 
tecken men ej signifikans. Den logaritmerade emissionsstorleken (-20,509) uppvisar ett 
negativt tecken och signifikans på en procents nivå. Slutligen har IT-branschen (-
35,815) ett negativt tecken och signifikans på en procents nivå. Vår slutgiltiga modell 
har ett justerat förklaringsvärde på 5,4 procent och en starkt signifikant F-statistik på en 
procents nivå. Durbin-Watson statistiken (2,056) fortsätter även den att förbättras och 
indikerar att autokorrelation ej är närvarande i modellen.    
 
Även i den långsiktiga undersökningen har vi delat in materialet i två subgrupper. Den 
första gruppen inkluderar IPOs mellan 1979-1990 och den andra gruppen 1991-1999. 
Vi finner i den första gruppen att VC-backade IPOs har en högre långsiktig avkastning. 
Detta resultat är dock ej signifikant. I den andra gruppen finner vi samma resultat, dock 
signifikant på fem procents nivå. VC-backade IPOs hade en långsiktig avkastning på 4, 
2 procent medan ej VC-backade IPOs hade en negativ avkastning på 24,8 procent.  
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5. ANALYS OCH SLUTSATSER 
 
Detta kapitel inleds med analys och slutsatser från vår undersökning gällande initial 
underprissättning. Därefter följer analys och slutsatser på undersökningen gällande 
långsiktig avkastning. Strukturen i analyskapitlet kommer att följa den kronologi som 
finns i empirikapitlet, dock kommer våra egna reflektioner att löpande redovisas i 
kapitlet. Efter detta sammanfattas de resultat vi kommit fram till. Kapitlet avslutas med 
förslag till framtida forskning.    
 
5.1 Initial underprissättning 
 
5.1.1 Analys av deskriptiv statistik 
 
I vårt material på 351 IPOs finner vi att det existerar en genomsnittlig initial 
underprissättning på 24,9 procent. Rydkvist ur Ritter (1998) har genomfört en liknande 
undersökning mellan åren 1980-1994 på 251 IPOs där han finner en initial 
underprissättning på i genomsnitt 34,1 procent. Detta indikerar att initial 
underprissättning har minskat under den senare halvan av 1990-talet och inledningen av 
2000-talet. Vi konstaterar således i likhet med Högfeldt (1997) att underprissättningen i 
Sverige fortsätter att sjunka från 1980-talets högre nivåer. Vi tror att detta beror på flera 
olika anledningar. Andelen VC-backade introduktioner har ökat under 1990-talet 
jämfört mot 1980-talet, vilket resulterar i fler introduktioner med en lägre 
underprissättning. Informationsinsamling och genomlysning av IPOs tror vi även har 
blivit mer omfattande och mer tillgänglig för potentiella investerare. Vi tror således att 
informationsasymmetrin har minskat mellan de två huvudparterna i IPOn. Detta menar 
vi underlättar värderingen av företaget och minskar den initiala underprissättningen.    
 
Holmén (1998) benämner åren 1983-1984 samt 1994 som ”hot issue” år, då dessa år 
innehåller ett större antal IPOs jämfört med övriga år i undersökningen. Vi har funnit att 
åren 1997 och 1999 även de bör benämnas som ”heta” då dessa uppvisar ett stort antal 
IPOs. Med vetskap om hur konjunkturen utvecklats under tidsperioden drar vi slutsatsen 
att de år vi haft en positiv konjunkturutveckling, påverkas IPO-marknaden positivt då 
antalet introduktioner är högre. Detta kan observeras de två extrema åren, 1986 med en 
positiv initial avkastning på 62 procent och depressionsåret 1991 med en negativ initial 
avkastning på -21 procent. Vi anser att en möjlig förklaring till detta är att lyckade 
introduktioner som görs i en framgångsrik marknad attraherar nya företag att genomföra 
en börsintroduktion. Vi menar även att under år där börsutvecklingen är positiv finns 
det en ökad tillgång på riskvilligt kapital vilket möjliggör för fler introduktioner. 
 
Vi finner i likhet med Ibbotson, Sindelar och Ritter ur Michaely och Shaw (1994) att 
antalet introduktioner är svagt positivt (0,227) men ej signifikant korrelerat med 
underprissättning. Detta innebär att underprissättningen tenderar att öka ju fler 
introduktioner som sker under ett år. Vi tror att en anledning till detta kan vara att i en 
positiv marknad när många introduktioner sker krävs det en högre initial 
underprissättning för att attrahera investerare. Då många introduktioner sker har 
nämligen investerare flera olika alternativ att välja bland, vilket tvingar den säljande 
parten att erbjuda bättre villkor än i andra IPOs.  
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Vi urskiljer att i undersökningsperiodens tre första år återfinns inga VC-backade IPOs. 
Därefter återfinns VC-backade IPOs i samtliga år förutom depressionsåren 1991 och 
1992. Detta överensstämmer med Karaömerlioglu och Jacobsson (2000) som hävdar att 
den svenska VC-industrin var outvecklad vid början av 1980-talet. Vi tror att 
anledningen till avsaknad av VC-backade IPOs under 1991-1992 var att landet befann 
sig i en djup ekonomisk kris där IPO-aktiviteter var mycket låga, vilket resulterade i 
endast fyra IPOs.  
 
Under andra halvan av 1990-talet har VC-företag varit mer aktiva på IPO-marknaden än 
tidigare. Vi tror att detta beror på att VC-företagen vuxit till sig och nått ett stadium där 
de börjat realisera sina investeringar. Vi tror att den höga aktiviteten i slutet på 1990-
talet till stor del beror på att VC-företag började realisera sina investeringar inom IT och 
hälsovårdsbranschen (bioteknologi). I den närmsta framtiden är vår uppfattning att 
aktiviteten på IPO-marknaden från VC-företag kommer att sjunka då VC-företag under 
de sista åren varit mycket försiktiga med att investera, vilket gör att de inte besitter 
många investeringsobjekt att realisera. Dessutom har ett antal VC-företag av olika 
anledningar försvunnit från den svenska marknaden under de senaste åren. 
 
Bland de nio olika branscher vi undersöker uppvisar råvarubranschen den lägsta 
underprissättningen (6,0 procent) och IT-branschen den högsta underprissättningen 
(40,5 procent). Anledningen till detta tror vi är att företag som återfinns inom 
råvarubranschen är relativt mindre komplicerade att värdera då dessa företags 
verksamhet är präglade av fasta tillgångar. Dessa menar vi är mindre komplicerat att 
värdera än exempelvis IT-branschen som endast till en liten del bestod av fasta 
tillgångar. I IT-branschen var man istället tvungen att värdera humankapitalet. 
Värdering gjordes utefter personalens kompetens och företagets framtidspotential. En 
värdering av dessa immateriella tillgångar menar vi är mycket mer komplicerad än en 
värdering av fasta tillgångar, då vi tror värdering av immateriella tillgångar är präglad 
av viss spekulation om framtiden. Vi tror även att det saknades kompetens bland 
analytiker att värdera denna bransch som precis börjat bli en betydande näringsgren. Att 
denna värdering är svår och att risken är hög kan utläsas genom att denna bransch har 
högst underprissättning och standardavvikelse.  
 
Finansbranschen (15,4 procent) är liksom råvarubranschen till stor del präglad av fasta 
tillgångar då det största antalet företag i denna bransch är fastighetsbolag. Fasta 
tillgångar som fastigheter menar vi är mindre komplicerade att värdera än immateriella 
tillgångar. Standardavvikelsen i finansbranschen är också jämförelsevis låg gentemot 
andra branscher, vilket indikerar en större precision i prissättningen av introduktioner i 
finansbranschen. Med facit i hand vet vi dock att fastighetsbranschen blev kraftigt 
felvärderad under 1980-talet vilket bland annat resulterade i bankkrisen i början av 
1990-talet, vilket innebär att värderingen även i denna bransch är problematisk. 
Tjänstebranschen (37,1 procent) är den bransch med den näst högsta 
underprissättningen. Vi menar att denna bransch kan jämföras med IT-branschen då det 
finns stora immateriella tillgångar att värdera.  
 
Vi har funnit att VC-backade IPOs finns i samtliga branscher förutom media och 
underhållning. Detta är i linje med Karaömerlioglu och Jacobsson (2000) samt 
Isakssons (1999) resultat från den svenska marknaden men i motsats till Barry et al 
(1990) resultat på den amerikanska marknaden som hävdar att VC-backade företag 
återfinns i relativt få branscher. Vi kan dock observera stora skillnader i andelen VC-
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backade IPOs mellan de olika branscherna. Störst andel VC-backning återfinns inom 
hälsovårdsbranschen där 47,8 procent av introduktionerna var VC-backade. Därefter 
följer telekombranschen (42, 9 procent) och IT-branschen (35,9 procent). Detta stärker 
tidigare teorier kring att VC-företag främst investerar i högteknologiska branscher. En 
anledning till detta tror vi är att högteknologiska företag initialt ofta leds av en tekniskt 
kunnig entreprenör som till viss del saknar den rätta kompetensen att bedriva företag. 
VC-företag utnyttjar denna möjlighet genom att bidra med sin affärskompetens till 
dessa teknikkunniga företag. Man skapar således en ”win-win situation”. Vi menar även 
att dessa företag i regel är i ett stort behov av externt kapital för att möjliggöra framtida 
expansion. VC-företag anses då vara en god kapitalkälla, men även i vissa fall den enda 
möjliga (Isaksson, 1999).    
 
Branscherna med den lägsta andelen VC-backade IPOs är media och underhållning (0 
procent), finans (13,3 procent) samt råvaror (20 procent). Vi anser dock att media och 
underhållningsbranschen innehåller vissa högteknologiska företag. Dessa effekter 
fångas dock ej i vår undersökning på grund av det låga antalet IPOs i denna bransch. 
Låg andel VC-backning i finans- och råvarubranschen anser vi stärker våra tidigare 
argument i ovanstående stycke.  
 
I vår korrelationsmatris, se bilaga 5 kan vi se att finans- och råvarubranschen uppvisar 
en signifikant negativ korrelation gentemot underprissättning. Detta innebär att företag i 
dessa branscher har en lägre underprissättning än genomsnittet. IT- och 
tjänstebranschen uppvisar däremot signifikant positiv korrelation gentemot 
underprissättning, vilket innebär att dessa branscher har en högre underprissättning än 
genomsnittet. Dessa fakta styrker vår tidigare diskussion att det är mer komplicerat att 
sätta en korrekt värdering på denna typ av företag gentemot företag i finans- och 
råvarubranscherna. Vi kan alltså fastslå vissa specifika branscher är en variabel som 
påverkar underprissättningen.  
 
Skillnaden på 7,6 procent i underprissättning mellan VC-backade och ej VC-backade 
IPOs är statistisk signifikant. Detta betyder att VC-backade IPOs har en lägre 
underprissättning än ej VC-backade IPOs. Dessa resultat är i linje med Megginson och 
Weiss (1991) och Lin (1996). Detta indikerar att VC-företag fungerar som en garant för 
det introducerande företagets värde och att de kan certifiera att introduktionspriset är i 
linje med insiderinformationen gällande framtida vinstmöjligheter i företaget.  
 
I linje med Francis och Hasan (2001), Lin (1996), finner vi att emissionsbeloppen är 
lägre för VC-backade IPOs. En förklaring till detta kan vara att vi funnit VC-backade 
IPOs är signifikant yngre än ej VC-backade. Genom att företagen är yngre är det rimligt 
att anta att de har ett lägre värde än gamla företag. Detta är i linje med den tidigare 
diskussionen av Isaksson (1999) kring att VC-företag specialiserar sig och investerar i 
nya och mindre företag. Till skillnad från Francis och Hasan (2001) ser vi ingen skillnad 
i teckningskurs mellan VC-backade och ej VC-backade IPOs. Anledningen till detta är 
att vi har stora variationer i teckningskurs mellan våra IPOs. 
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5.1.2 Analys av regressioner  
 
I modell 1 där enbart VC-backning skall förklara initial underprissättning finner vi en 
negativ och signifikant koefficient (-7,6). En investerare som endast investerar i VC-
backade företag kommer således att erhålla 7,6 procents lägre avkastning än den 
investerare som endast investerar i ej VC-backade IPOs. Dock bör det påpekas att denna 
variabel förklarar endast en mycket liten del av den totala underprissättningen, men den 
kan ej avfärdas från modellen då VC-variabeln uppvisar signifikans. Låga 
förklaringsvärden är mycket vanligt när man undersöker underprissättning, eftersom det 
finns många teorier och modeller som kan appliceras. Megginson och Weiss (1991) har 
även de funnit låga förklaringsvärden då endast VC-variabeln inkluderats i modellen.    
 
Vår slutgiltiga modell 4 skall tolkas som att VC-backade IPOs har en signifikant lägre 
underprissättning än ej VC-backade IPOs. Vi finner även att emissionsstorleken 
signifikant påverkar underprissättningen negativt, det vill säga att IPOs med större 
emissionsstorlek har en lägre underprissättning. Detta till följd av att större emissioner 
anses ha lägre risk än mindre emissioner. Utöver detta observerar vi en branscheffekt, 
där introduktioner i finans- och råvarubranschen har en lägre underprissättning än 
genomsnittet. Motsatt effekt har IT-branschen där IPOs har en högre underprissättning 
än genomsnittet.  
 
De resultat vi funnit tolkar vi som att VC-företag är bättre på att realisera sina tillgångar 
på IPO marknaden än ett genomsnitt av alla andra investerare. Vi tror att detta beror på 
att VC-företag är mer aktiva på IPO marknaden än övriga typer av ägare. Detta 
resulterar i att VC-företagen har en hög kompetens gällande börsintroduktioner.  
 
Att VC-backade IPOs har en lägre underprissättning visar att certifieringshypotesen går 
att applicera på den svenska marknaden. Vi anser att en förklaring till den lägre 
underprissättningen bland VC-backade IPOs är att VC-företag har ett anseende som de 
måste vårda. Att missbruka sitt anseende genom att certifiera ett felaktigt företagsvärde 
skulle skada anseendet och försvåra framtida introduktioner av portföljföretag på IPO 
marknaden. Av denna anledning menar vi i likhet med Megginson och Weiss (1991) att 
det är mycket viktigt för ett VC-företag att inte certifiera falska företagsvärden.  
 
Vi menar i enighet med Lin (1996) att en förutsättning för VC-företag att lyckas på IPO 
marknaden är att ha goda relationer gentemot investerare, i synnerhet institutionella 
placerare. Närvaro på köpsidan i en IPO av institutionella placerare är mycket viktigt 
för att nå en fulltecknad emission. Genom att VC-företagen bygger upp ett anseende 
som präglas av kompetens och trovärdighet kan de skapa förutsättningar för att attrahera 
dessa mycket viktiga institutionella placerare. Då den svenska marknaden är relativt 
liten menar vi att det inte är svårt för ett VC-företag att bygga upp och sprida sitt 
anseende på den svenska marknaden. Fördelen att lyckas med att sprida ett gott 
anseende blir att de får en enklare uppgift i att certifiera företagsvärden till potentiella 
investerare.   
 
En annan anledning till skillnaden i underprissättning mellan VC-backade och ej VC-
backade IPOs anser vi kan vara att VC-företag introducerar bättre företag. Vi anser att 
dessa VC-backade företag har haft bättre förutsättningar att bli bra företag då de haft en 
fördel av att kunna del av VC-företagens specialkompetens. Vi menar även att de 
portföljföretag som valts ut av VC-företag i ett tidigare stadium har identifierats som 
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företag med särskilt god framtidspotential. Risken i VC-backade IPOs (28,7 procent) är 
lägre än de ej VC-backade (40,5 procent) och därför behöver inte investerare erbjudas 
en lika hög underprissättning för att attraheras. En ej VC-backad IPO måste därför 
erbjuda en högre initial underprissättning som kompensation för den ökade risken 
jämfört mot en VC-backad IPO. 
 
Eftersom VC-företag är aktiva på IPO marknaden tror vi att de på ett professionellt sett 
kan förbereda de introducerande företagen på de krav och förändringar som en 
börsintroduktion innebär. Genom sin erfarenhet och rutin tror vi att VC-företag är bra 
på att förmedla kunskap om introduktionsprocessen till portföljföretagen, vilket gör att 
de är bättre förberedda på vad som väntar. Vi tror även att VC-backade IPOs i 
investerares ögon kan ses som mindre riskfyllda då de varit utsatta för en hårdare 
genomlysning eftersom VC-företag noggrant granskat deras ekonomi. Denna ökade 
genomlysning gör att risken för eventuella obehagliga överraskningar minskar, därmed 
krävs en lägre kompensation i form av initial underprissättning för investerarens 
risktagande. 
 
Ytterligare en förklaring anser vi är att VC-företag är bättre på att välja gynnsamma 
introduktionstillfällen. VC-företagens syfte är att förädla portföljföretag och sedan sälja 
dem vidare. Det är därför mycket viktigt att VC-företag väljer goda tillfällen för dessa 
realiseringar då förtjänster från dessa är deras huvudsakliga inkomstkälla. Genom att 
VC-företag är mycket aktiva på IPO marknaden menar vi att de har en god kunskap i att 
välja dessa gynnsamma introduktionstillfällen. Vi anser även att VC-företag har en 
fördel genom överlägsen information om sina portföljföretag och att de därför realiserar 
sina vinster vid ett tillfälle som passar denna information och därmed gynnar den 
säljande parten.    
 
Vi tror att ett VC-företag som kontinuerligt återvänder till IPO marknaden för att 
introducera portföljföretag är bättre på att välja rådgivande ombud, investmentbank. 
Genom att VC-företag kontinuerligt återvänder till IPO marknaden vet de vilka 
investmentbanker de skall konsultera. Då de har erfarenhet av detta val vet de vilken 
eller vilka investmentbanker som bäst tillgodoser deras behov och önskemål. Vi tror 
även att VC-företagen tillför investmentbankerna kunskap och information om det 
introducerande företaget vilket underlättar för investmentbanken att i den komplicerade 
uppgiften att prissätta introduktionen.  
 
Eftersom VC-backade IPOs har en lägre underprissättning tror vi detta kan fungera som 
ett argument som VC-företag kan använda gentemot ägare i de portföljföretag de 
förvärvar. VC-företagen kan då nämligen attrahera ägaren med att vid en eventuell 
framtida börsintroduktion kommer ägaren få bättre betalt för sina aktier om han deläger 
företaget tillsammans med ett VC-företag. Ytterligare en konsekvens av den lägre 
underprissättningen kan då även bli att spekulativa investerare som söker initial 
avkastning inte i samma utsträckning medverkar vid introduktionen. Detta skapar större 
utrymme för långsiktiga ägare.     
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5.2 Långsiktig avkastning 
 
5.2.1 Analys av deskriptiv statistik 
 
I vår empiriska undersökning gällande långsiktig avkastning på 268 IPOs mellan 1979-
1999 finner vi att den genomsnittliga treåriga avkastningen justerat för 
indexutvecklingen är 6,8 procent. Detta betyder att IPOs presterar bättre än index på tre 
års sikt. Loughran, Ritter och Rydqvist ur Ritter (1998) har gjort en undersökning på 
162 introduktioner mellan 1980-1990 och funnit att den genomsnittliga långsiktiga 
avkastningen för IPOs  är 1,2 procent bättre än index. Skillnader i långsiktig avkastning 
skiljer sig åt då man jämför olika undersökningar. Detta beror enligt oss på att man 
studerar olika tidsperioder, antal IPOs samt använder olika definitioner på vad som är 
långsiktig avkastning.  
 
Medelvärdet för den långsiktiga avkastningen under 1979 (118,9 procent) förklaras av 
att en av introduktionerna var fastighetsföretaget Fabege som under den följande 
treårsperioden utvecklades 288 procent bättre än index. Då det endast var två 
introduktioner detta år och Fabege har undersökningens högsta avkastning får detta en 
stark påverkan på medelvärdet för det året. Det lägsta årsmedelvärdet (-68,3 procent) 
uppstår 1991. Detta medelvärde är beräknat på två introduktioner fastighetsbolaget 
Prifast samt prospekteringsföretaget Dala Djupgas. På tre års sikt utvecklades dessa två 
företag negativt då vi hade en fastighetskris samt att Dala Djupgas ej fann olja eller gas 
i Siljan.  
 
I perioden 1979-1988 introduceras huvudsakligen finans- och industriföretag. Eftersom 
vi mäter långsiktig avkastning på tre år inkapslar vi inte till fullo för ovan nämnda 
tidsperiod effekterna av fastighets- och finanskrisen under början 1990-talet. Vi tror att 
en anledning till att skillnader i avkastning som vi kan observera mellan 
undersökningens första och andra halva kan förklaras genom att under 1980-talet med 
hög koncentration av finans- och industriföretag hinner vi läsa av deras långsiktiga 
avkastning då denna ”bubbla” byggdes upp under en lång tid. 1990-talets bubbla i form 
av IT-företag gick mycket fortare och därför inkapslar vi bara den negativa effekten. 
Detta förklarar delvis varför vi ser positiv avkastning i materialets första halva och 
därefter negativ avkastning i materialets andra halva. 
 
Vi har funnit att den högsta långsiktiga avkastningen återfinns inom finans- och 
hälsovårdsbranschen medan den lägsta avkastningen återfinns inom media och 
underhållningsbranschen samt IT-branschen. Vi menar att dessa resultat styrker våra 
argument i ovanstående stycke. Vi anser även att inte finns någon generell branscheffekt 
då variationerna inom de flesta branscherna är mycket stora. Det finns företag med hög 
avkastning respektive låg avkastning inom branscherna, vilket vi tror betyder att på lång 
sikt är det mer företagsspecifika faktorer som påverkar avkastningen än 
branschspecifika faktorer. Den enda branschen som signifikant påverkar långsiktig 
avkastning är IT-branschen som har en negativ påverkan. Då andelen VC-backade IPOs 
inte uppvisar stora skillnader jämfört med undersökningen gällande initial 
underprissättning har vi ingen ytterligare analys att tillföra detta område.  
 
På den svenska IPO marknaden har vi kunnat identifiera att VC-backade IPOs har en 
högre genomsnittlig avkastning än ej VC-backade IPOs. Denna skillnad är ej signifikant 
vilket indikerar stora variationer inom grupperna. Resultatet är i linje med Brav och 
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Gompers (1997) och Jain och Kini (2000). Detta betyder att investeringar i VC-backade 
IPOs i genomsnitt avkastar 3,1 procent bättre än de ej VC-backade och totalt 9,1 
procent bättre än marknadsindex.  
 
Även när vi undersöker långsiktig avkastning har VC-backade IPOs i genomsnitt ett 
lägre emissionsbelopp, en lägre ålder och teckningskurs. Våra resultat gällande 
emissionsstorleken strider mot Megginson och Weiss (1991) men är i linje med Francis 
och Hasan (2001). Beträffande ålder och teckningskurs är våra resultat i linje med 
tidigare forskning inom området. 
 
5.2.2 Analys av regressioner 
 
I modell 1 som endast innehåller VC-variabeln finner vi att VC-backade IPOs har i 
genomsnitt 3,1 procent bättre långsiktig avkastning än ej VC-backade IPOs. Denna 
variabel har ett mycket lågt förklaringsvärde och modellen är ej acceptabel. Detta 
betyder att vi inte kan dra några statistiskt säkra slutsatser utifrån modellen. I modell 2 
och 3 finner vi inga signifikanta variabler förutom IT och media som båda har en 
negativ påverkan på långsiktig avkastning. Utifrån våra resultat i modell 2 och 3 kan vi 
dra slutsatserna att företagets ålder vid introduktionen inte påverkar den långsiktiga 
avkastningen. Längre historik och närvaro på marknaden påverkar således inte den 
långsiktiga avkastningen. BNP-variabeln indikerar att i uppgångsfaser i konjunkturen 
tenderar den långsiktiga avkastningen att stiga, dock är detta inte statistiskt säkerställt.  
 
Vår slutgiltiga modell 4 skall även den tolkas som att VC-backade IPOs ej ger en högre 
långsiktig avkastning än ej VC-backade IPOs. Vi har dock funnit att introduktionens 
emissionsstorlek signifikant negativt påverkar den långsiktiga avkastningen. Detta 
innebär att introduktioner med ett högt emissionsbelopp utvecklas sämre på lång sikt än 
introduktioner med lägre emissionsbelopp. Företag med stora emissionsbelopp tenderar 
att vara stora företag i mogna branscher som har lägre tillväxtpotential än exempelvis 
små företag i tillväxtbranscher. Slutligen uppvisar IT-branschen en signifikant negativ 
påverkan på den långsiktiga avkastningen. Detta beror på att undersökningen innehåller 
en hög andel IT-företag som kraftigt underpresterat i förhållande till marknadsindex. Vi 
tror att en anledning till detta är de stora värderingsproblemen av IT-företag som vi 
resonerat kring tidigare gällande initial underprissättning. 
 
De resultat vi funnit indikerar att IPOs som backas av VC-företag tenderar att ha en 
något bättre långsiktig avkastning än de som ej backas av VC-företag, dock är denna 
skillnad ej statistiskt säkerställd för hela undersökningsperioden. När vi delat in 
materialet i två subgrupper uppvisar dock VC-backade IPOs under den senare perioden 
en signifikant högre avkastning än ej VC-backade IPOs, som dessutom i denna period 
underpresterar. Anledningen till att vi finner skillnader mellan dessa två subgrupper är 
att det i den senare finns ett antal VC-backade IPOs som har haft en mycket gynnsam 
utveckling och således gör att vi kan påvisa skillnader mellan grupperna. 
 
Anledningen till att VC-backade IPOs tenderar att prestera bättre tror vi bland annat är 
att VC-företag har en god kunskap kring att bedriva och förädla företagsverksamhet, 
vilket vi menar resulterar i företag som är bättre förberedda och anpassade för 
framtiden. 
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Vi tror att det finns flera olika anledningar till varför VC-backade IPOs tenderar att 
utvecklas bättre än ej VC-backade IPOs. Då ett VC-företag investerar i ett portföljbolag 
gör man inte bara detta med kapital. Denna typ av ägare tillför även kunskap, erfarenhet 
samt ett nätverk av kunder och leverantörer. Vi tror att den hjälp, expertis samt 
ledningsstruktur som det introducerande företaget erhåller från VC-företaget kommer 
företaget till nytta även efter IPOn. Den kunskap VC-företagen delar med sig till de 
introducerande företagen kvarstår även efter det att VC-företagen avyttrat sina innehav 
och lämnat den aktiva rollen i företaget. Detta gör att företagen drar fördelar av det 
tidigare VC-ägandet även efter det att VC-företagen realiserat sin investering.  
 
Ytterligare en förklaring menar vi är att VC-företagen tenderar att kvarstå som ägare 
även efter IPOn, vilket borde indikera ett fortsatt aktivt ägarengagemang bland annat i 
styrelsearbetet. Genom att VC-företaget kvarstår i företaget tror vi dessutom att det 
introducerande företaget har bättre tillgång till kapital än ej VC-backade företag på 
grund av att man kan fortsätta utnyttja VC-företagets kontaktnät. Vi tror att dessa 
faktorer signalerar till investerare att VC-företaget anser att det finns framtidspotential i 
företaget.   
 
Vi tror dessutom att en bidragande faktor till varför VC-backade IPOs tenderar att ha 
bättre långsiktig avkastning är att dessa IPOs är mer genomlysta och granskade än 
övriga IPOs. Detta borde indikera att risken för negativa överraskningar, som kan 
resultera i en negativ påverkan på aktiekursen, är lägre i denna grupp. I likhet med 
tidigare resonemang i undersökning gällande initial underprissättning menar vi att de 
företag som VC-företag investerat riskvilligt kapital i är redan från början de företag 
som identifierats som de med bäst framtidspotential av VC-företagen. Därför tycker vi 
det är naturligt att dessa uppvisar bättre långsiktig avkastning än de IPOs som ej varit 
VC-backade. VC-företagen har således ”plockat russinen ur kakan”. 
 
På lång sikt anser vi även att branschspecifika faktorer får mindre betydelse än på kort 
sikt. Vi menar i likhet med Da Silva et al (2002) att när man undersöker den långsiktiga 
avkastningen på en aktie är det mer de företagsspecifika faktorerna som påverkar 
utvecklingen snarare än branschspecifika faktorer. Detta resonemang stärks av att vi 
funnit stora variationer på avkastning inom de olika branscherna.   
 
Ytterligare en förklaring till varför VC-backade IPOs tenderar att utvecklas bättre på 
lång sikt än ej VC-backade IPOs tror vi kan vara att VC-företag efter det att 
portföljföretaget introducerats börjar planera för att dra sig ur företaget. Vi menar då att 
det finns en risk att dessa ägare fokuserar sig på att höja aktiekursen istället för att 
fortsätta utveckla företaget. Detta tror vi de kan göra exempelvis genom att satsa mindre 
pengar på forskning och utveckling. Genom att höja aktiekursen med denna typ av 
kortsiktiga åtgärder kan VC-företagen höja aktiekursen, vilket resulterar i en bättre 
realisation av investeringen. Det bör dock nämnas att om marknaden avslöjar VC-
företagets avsikter bör detta påverka aktiekursen negativt.  
 
Slutligen tror vi att en möjlig förklaring är att om VC-backade IPOs är bättre i 
genomsnitt än ej VC-backade IPOs skulle marknaden inkludera dessa förväntningar 
redan i introduktionspriset och långsiktig avkastning skulle vara likartad mellan de båda 
grupperna. De ej signifikanta skillnader mellan VC-backade respektive ej VC-backade 
IPOs vi finner under hela tidsperioden stämmer överens med denna förklaring.  
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5.3 Sammanfattning av analys och slutsatser 
 

• I vår undersökning gällande initial underprissättning fann vi en signifikant 
negativ påverkan mellan VC-företags ägarnärvaro och initial underprissättning. 
Detta betyder att VC-backade IPOs har en lägre initial underprissättning än ej 
VC-backade IPOs. Vårt resultat är i linje med certifieringshypotesen.  

 
• Vår förklaring till den lägre initiala underprissättningen bland VC-backade IPOs 

är att VC-företag är bättre än övriga ägare i genomsitt på att ta betalt för sina 
investeringar. Anledningarna till detta anser vi vara att genom sin erfarenhet på 
IPO-marknaden är VC-företagen bättre på att förbereda företag för 
börsintroduktion samt välja introduktionstillfälle. Vi anser även att VC-
företagen via sitt anseende och återkommande på IPO-marknaden har ett 
incitament att certifiera korrekta företagsvärden. 

 
• Emissionsstorleken som fungerar som en approximation för risken i 

introduktionen hade en signifikant negativ påverkan av initial underprissättning. 
Större introduktioner med lägre risk ger en lägre initial underprissättning. 

 
• Vissa branscher har en signifikant betydelse för storleken på den 

underprissättningen. Företag inom IT- och tjänstebranschen har en högre initial 
underprissättning, medan företag och finans- och råvarubranschen har en lägre 
initial underprissättning. 

 
• I vår undersökning gällande långsiktig avkastning fann vi ingen signifikant 

skillnad mellan VC-backade respektive ej VC-backade IPOs. Detta betyder att vi 
ej med statistisk säkerhet kan påvisa att VC-backade IPOs har en bättre 
långsiktig avkastning. Vi har dock funnit att VC-backade IPOs mellan 1991-
1999 har en signifikant högre avkastning än ej VC-backade IPOs. 

 
• Vi anser anledningarna till att VC-backade IPOs tenderar att ge en högre 

långsiktig avkastning än ej VC-backade IPOs är att VC-företag har utvecklat och 
förädlat dessa portföljföretag genom sin kompetens och erfarenhet. Även fortsatt 
ägande i företaget tror vi har en positiv inverkan på företagets utveckling. 

 
• Emissionsstorleken har en signifikant negativ påverkan på den långsiktiga 

avkastningen. Detta innebär att större introduktioner ger en lägre långsiktig 
avkastning. 

 
• I undersökningen gällande långsiktig avkastning har vi stor variation inom 

branscherna och drar slutsatsen att på lång sikt är företagsspecifika faktorer mer 
betydande än branschspecifika faktorer.  

 
• Resultat från övriga studier angående VC-företagens påverkan på initial 

underprissättning och långsiktig avkastning skiljer sig åt. Vi anser att varje 
marknads unika förhållande måste beaktas. Skillnaderna i resultat mellan olika 
resultat tror vi kan bero på olika antal introduktioner, högre respektive lägre 
andel VC-backade IPOs, olika tidsperioder samt olika mognadsnivåer på 
marknaderna. 
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5.4 Fortsatt forskning 
 
Under denna studie har följande idéer vuxit fram:  
 
Vi anser att det vore intressant att genomföra en kvalitativ undersökning som studerar 
introduktionsförfarandet. Denna undersökning skulle delas in i VC-backade respektive 
ej VC-backade företag av jämförbar storlek och bransch. De två olika grupperna skulle 
sedan jämföras för att om möjligt fastslå om det föreligger skillnader i 
förberedelsearbetet inför IPOn. 
 
En annan infallsvinkel kan vara att kvantitativt undersöka skillnader i storlek på initial 
underprissättning och långsiktig avkastning på IPOs som backas av välansedda VC-
företag respektive mindre ansedda VC-företag.  
 
Vi tror även att det finns en möjlighet att genomföra en studie på svenska IPOs där man 
undersöker revisorns betydelse för att certifiera företagsvärdet. Detta görs genom att 
kvantitativt undersöka om det föreligger någon skillnad i underprissättning mellan 
introduktioner som handhas av välansedda respektive mindre välansedda revisorer. 
 
Slutligen kan man undersöka om vilken typ av investmentbank VC-företag anlitar, 
orsakerna till detta val samt om de påverkar initial underprissättning. 
 
 



Påverkar VC-företags ägarnärvaro vid IPOs initial underprissättning och långsiktig avkastning? 

 

 
 

- 50 - 

KÄLLFÖRTECKNING 
 
 

Artiklar 
 
Akerlof, G.A. (1970) The market for “lemons”: Quality uncertainty and the market 
mechanism, Quarterly Journal of Economics, vol. 84, 488-500. 
 
Allen, F. & Faulhauber G.R., (1989) Signaling by Underpricing in the IPO market, 
Journal of Financial Economics, vol. 23, 303-323. 
 
Barry, C., Muscarella, J., Peavy, H. & Vetsuypens, M. (1990) The role of venture 
capital in the creation of public companies. Journal of financial economics, vol. 27, 
447-476. 
 
Beatty, R.P. & Ritter, J. (1986) Investment Banking, Reputation, and the underpricing 
of intial public offerings. Journal of financial economics, vol. 15, 213-232. 
 
Beatty, R.P. (1989) Auditor Reputation and the Pricing of Initial Public Offerings. 
Accounting Review, vol. 64, 693-709. 
 
Booth, J. & Smith, R. (1986) Capital Raising, Underwriting and the Certification 
Hypothesis. Journal of Financial Economics, vol. 15, 261-281. 
 
Brav, A. & Gompers, P. (1997) Myth or Reality? The Long-Run Underperformance of 
Initial Public Offerings: Evidence from Venture and Nonventure Capital-Backed 
Companies. Journal of Finance vol. 52, 1791-1821. 
 
Brennan, M.J. & Franks, J. (1997) Underpricing, ownership and control in initial public 
offerings of equity securities in the UK. Journal of Financial Economics, vol. 45, 391-
413. 
 
Carter, R. & Manaster, S. (1990) Initial Public Offerings and Underwriter Reputation. 
The Journal of Finance, vol. 45, 1045-1067. 
 
Carter, R., Dark, F. & Singh, A. (1998) Underwriter Reputation, Initial Returns, and the 
Long-Run Performance of IPO Stocks. Journal of Finance, vol. 53, 285-311. 
 
Da Silva Rosa, R., Velauythen, G. & Walter, T. (2003) The sharemarket performance of 
Australian venture capital-backed and non-venture capital-backed IPOs. Pacific-Basin 
Finance Journal, vol. 11, 197-218. 
 
Francis, B. & Hasan, I. (2001) The Underpricing of Venture and Nonventure Capital 
IPOs: An Empirical Investigation. Journal of Financial Services research, 19, 99-113. 
 
Grinblatt, M. & Hwang, C. (1989) Signalling and the pricing of New Issues. Journal of 
Finance, vol. 44, 393-420. 
  
Högfeldt, P. (1997) Vad vet vi om svenska börsintroduktioner? Från optionsrätt till 
konkurslagstiftning: Essäer om finansiella teorier, institutioner och marknader, 31-61. 



Påverkar VC-företags ägarnärvaro vid IPOs initial underprissättning och långsiktig avkastning? 

 

 
 

- 51 - 

Jain, B. & Kini, O (2000) Does the Presence of Venture Capitalists Improve the 
Survival Profile of IPO firms? Journal of Business Finance & Accounting, vol. 27, 
1139-1176. 
 
Johnson, J.M. & Miller, R.E. (1988) Investment Banker Prestige and the underpricing 
of initial public offerings. Journal of Financial management association, vol. 17, 19-29. 
 
Karaömerlioglu, D.C. & Jacobsson, S. (2000) The Swedish Venture Capital Industry: 
An infant, Adolescent or Grown-up? Venture Capital, vol. 2, 61-85. 
 
Keasey, K., McGuinness, P. & Short, H. (1992) New Issues on the U.K. Unlisted 
Securities Market: The Ability of Entrepreneurs to Signal Value. Small Business 
Economics, vol. 4, 15-27. 
 
Kutsuna, K., Okamura, H. & Cowling, M. (2002) Ownership structure pre- and post-
IPOs and the operating performance of JASDAQ companies. Pacific-Basin Finance 
Journal, vol. 10, 163-181. 
 
Lee, P., Taylor, S. & Walter, T. (1996) Australian IPO pricing in the short and long 
run. Journal of Banking & Finance, vol. 20, 1189-1210. 
 
Lin, T.H. (1996) The Certification role of large block shareholders in initial public 
offerings: the case of venture capitalists. Quarterly Journal of Business and Economics, 
vol. 35 
 
McGuinness, P. (1993) Investor- and issuer-related perspectives of IPO Underpricing 
Omega International Journal of Management Science, vol. 21, 377-392 
 
Megginson, W. & Weiss, K. (1991) Venture Capitalist Certification in Initial Public 
Offerings. Journal of Finance, vol. 46, 879-903. 
 
Michaely, R. & Shaw, W.H. (1994) The Pricing of Initial Public Offerings: Tests of 
Adverse- Selection and Signaling Theories. Review of Financial Studies, vol. 7, 279-
319. 
 
Ritter, J. (1991) The Long-Run Performance of Initial Public Offerings. Journal of 
Finance, vol. 46, 3-27. 
 
Ritter, J. (1998) Initial Public Offerings. Contemporary Finance Digest, vol. 2(1), 4-30. 
 
Rock, K. (1986) Why new issues are underpriced. Journal of Financial Economics, vol. 
15, 187-212. 
 
Welch, I. (1989) Seasoned Offerings, Imitation Costs, and the Underpricing of Initial 
Public Offerings, Journal of Finance, vol. 44, 421-449.  
 
 



Påverkar VC-företags ägarnärvaro vid IPOs initial underprissättning och långsiktig avkastning? 

 

 
 

- 52 - 

Litteratur 
 
Anderson, S.C., Beard, T.R. & Born, J.A. (1995) Initial Public Offerings: findings and 
theories. Boston: Kluwer Academic Publishers 
 
Andersson, G., Jorner, U. & Ågren, A. (1994) Regressions- och tidsserieanalys Lund: 
Studentlitteratur 
 
Bodie, Z., Kane, A. & Marcus, A.J. (1998) Essentials of Investments. Third edition 
Massachusetts: Irwin McGraw-Hill 
 
Brealey, R.A. & Myers, S.C. (2000) Principles of corporate finance. Sixth edition 
Massachusetts: Irwin McGraw-Hill 
 
Eggeby, E. & Söderberg, J. (1999) Kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur 
 
Hedlund, G. (1984) Voice, exit och loyalty som mekanismer för ägarinflytande. 
Stockholm: Handelshögskolan Stockholm 
 
Hedlund, G., Hägg, I., Hörnell, E. & Rydén, B. (1985) Institutioner som aktieägare. 
Stockholm: Studieförbundet näringsliv och samhälle 
 
Holmén, M. (1998) Essays on corporate acquisitions and stock market introductions. 
Göteborg: Nationalekonomiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs 
Universitet 
 
Isaksson, A. (1999) Effekter av venture capital i Sverige. Stockholm: NUTEK Förlag 
 
Körner, S. & Wahlgren, L. (2000) Statistisk dataanalys. Lund: Studentlitteratur. 
 
Körner, S. & Wahlgren, L. (1996) Praktisk statistik. Lund: Studentlitteratur. 
 
Milgrom, P. & Roberts, J. (1992) Economics, organization & management. New Jersey: 
Prentice Hall 
 
Statistiska centralbyrån (2001) Statistisk årsbok för Sverige 2002  
 
Svenning, C. (1996) Metodboken. Eslöv: Lorentz förlag 
 



Påverkar VC-företags ägarnärvaro vid IPOs initial underprissättning och långsiktig avkastning? 

 

 
 

- 53 - 

Internet   
 
www.bolagsfakta.se  20030201-20030501 
www.ad.se   20030201-20030501 
www.vencap.se  20030201-20030501  
www.afv.se   20030201-20030501 
www.fi.se   20030201-20030501 
www.aktiespararna.se  20030201-20030501 
www.kungligabiblioteket.se 20030201-20030501 
www.stockholmsborsen.se  20030201-20030501 
www.scb.se   20030201-20030501 
www.foretagsfakta.se  20030201-20030501 
www.google.com  20030201-20030501 
www.altavista.se  20030201-20030501  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Påverkar VC-företags ägarnärvaro vid IPOs initial underprissättning och långsiktig avkastning? 

 

 
 

- 54 - 

Bilaga 1 

 
Källa: Ritter (1998) 
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Bilaga 2 
 

 
STOCKHOLMSBÖRSEN 

 
Stockholmsbörsen är sedan 1998 en del av OM-gruppen. Stockholmsbörsen består idag 
av två listor A- och O-listan. Inom varje lista finns ett segment för de aktier som 
marknaden visat störst intresse för. Mest omsatta på A-listan och Attract 40 på O-listan. 
 
För att ett företag skall få noteras på A-listan ställs följande krav. 
 
Företaget skall ha minst tre års verifierbar historia. 
Företaget skall ha dokumenterad vinstintjäningsförmåga 
Företaget skall uppfylla börsmässiga krav beträffande ledning, styrelsens 
sammansättning, ekonomistyrning och kapacitet för aktiemarknadsinformation. 
Börsprospekt skall upprättas. 
Företaget skall ha minst 2000 aktieägare som vardera äger aktier motsvarande minst en 
handelspost. En handelspost är det antal aktier som motsvarar minst ett halvt basbelopp. 
Företaget skall ha minst 25 procent av aktierna och minst 10 procent av rösterna i 
allmän ägo. 
Företaget skall ha ett börsvärde på minst 300 Mkr.  
 
För att ett företag skall få noteras på  O-listan ställs följande krav. 
 
Företaget skall ha förutsättningar att uppfylla börsmässiga krav beträffande ledning, 
styrelsens sammansättning, ekonomistyrning och kapacitet för 
aktiemarknadsinformation. 
Företaget skall ha minst 10 procent av aktierna och 10 procent av rösterna i allmän ägo. 
Företaget skall ha minst 300 aktieägare som vardera äger aktier motsvarande en 
handelspost. En handelspost är det antal aktier som motsvara ett kvarts basbelopp.    
Noteringsprospekt skall upprättas. 
 
 
När ett företag vill noteras på börsen utser Stockholmsbörsen en granskningsman. 
Denna gör sedan en utredning som ligger till underlag för företagskommiténs beslut om 
notering. Utredningens syfte är att klarlägga företagets finansiella ställning, 
förhållanden med anknytning till redovisnings- och informationsfrågor samt styrelsens 
och ledningens allmänna lämplighet. Utredningen och börsens hantering sker parallellt 
med att företaget skriver prospekt och förbereder sig för börsintroduktionen.  
För A-listenoterade företag skall prospektet godkännas av OM Stockholmsbörsen 
medan för O-listenoterade företag skall prospektet godkännas av Finansinspektionen. 
För samtliga listor skall företagen underteckna ett noteringsavtal med börsen. I detta 
avtalet preciseras bland annat kraven på informationsgivning till börsen och 
aktiemarknaden. (www.stockholmsborsen.se) 
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Bilaga 3 
 
 
 
 
Andel företag som svarat och angivit nedanstående kompetenstillförsel som mycket 
betydelsefull för företaget (5-6 på en 6-gradig skala). 
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Bilaga 4 

 
Källa: Ritter (1998) 
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Bilaga 5 
    IRPROC VC EMISTL ÅLDER BNPÅR TECKKURS

IRPROC Pearson Correlation 1 -0,09* -0,06 -0,018 0,136 -0,022

  Sig. (2-tailed) , 0,093 0,258 0,735 0,011** 0,682

  N 351 351 351 351 351 351

VC Pearson Correlation -0,09* 1 -0,037 -0,105* -0,121** -0,057

  Sig. (2-tailed) 0,093 , 0,494 0,05 0,023 0,283

  N 351 351 351 351 351 351

EMISTL Pearson Correlation -0,06 -0,037 1 0,055 -0,118** 0,045

  Sig. (2-tailed) 0,258 0,494 , 0,303 0,027 0,402

  N 351 351 351 351 351 351

ÅLDER Pearson Correlation -0,018 -0,105* 0,055 1 0,03 0,064

  Sig. (2-tailed) 0,735 0,05 0,303 , 0,573 0,234

  N 351 351 351 351 351 351

BNPÅR Pearson Correlation 0,136** -0,121** -0,118** 0,03 1 -0,023

  Sig. (2-tailed) 0,011 0,023 0,027 0,573 , 0,661

  N 351 351 351 351 351 351

TECKKURS Pearson Correlation -0,022 -0,057 0,045 0,064 -0,023 1

  Sig. (2-tailed) 0,682 0,283 0,402 0,234 0,661 ,

  N 351 351 351 351 351 351

FINANS Pearson Correlation -0,115 -0,143 -0,014 -0,107** 0,054 0,022

  Sig. (2-tailed) 0,032** 0,007*** 0,787 0,045 0,312 0,683

  N 351 351 351 351 351 351

HÄLSOV Pearson Correlation -0,074 0,122 -0,017 -0,12 -0,125** 0,07

  Sig. (2-tailed) 0,165 0,023** 0,755 0,025** 0,019 0,192

  N 351 351 351 351 351 351

INDUSTRI Pearson Correlation -0,003 0,009 -0,028 0,277*** -0,034 0,008

  Sig. (2-tailed) 0,953 0,864 0,6 0 0,519 0,882

  N 351 351 351 351 351 351

IT Pearson Correlation 0,195*** 0,091* -0,051 -0,192*** 0,04 -0,117**

  Sig. (2-tailed) 0 0,089 0,343 0 0,452 0,029

  N 351 351 351 351 351 351

KONS Pearson Correlation -0,071 -0,018 -0,018 0,082 0,02 0,072

  Sig. (2-tailed) 0,184 0,739 0,731 0,124 0,711 0,178

  N 351 351 351 351 351 351

MEDIA Pearson Correlation -0,005 -0,066 -0,009 -0,054 0,013 -0,023

  Sig. (2-tailed) 0,926 0,218 0,872 0,312 0,811 0,661

  N 351 351 351 351 351 351

RÅVAROR Pearson Correlation -0,106** -0,035 0,016 0,033 -0,013 -0,06

  Sig. (2-tailed) 0,047 0,515 0,764 0,535 0,807 0,26

  N 351 351 351 351 351 351

TELEKOM Pearson Correlation -0,005 0,071 0,263*** -0,027 -0,086 -0,003

  Sig. (2-tailed) 0,919 0,185 0 0,619 0,106 0,948

  N 351 351 351 351 351 351

TJÄNSTER Pearson Correlation 0,108** -0,034 -0,021 -0,005 0,076 0,032

  Sig. (2-tailed) 0,044 0,531 0,69 0,926 0,156 0,553

  N 351 351 351 351 351 351
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Bilaga 6 
    R36M VC EMISTL ÅLDER BNPÅR TECKKURS

R36M Pearson Correlation 1 0,018 -0,18*** 0,057 0,071 0,072

  Sig. (2-tailed) , 0,775 0,003 0,356 0,246 0,239

  N 268 268 268 268 268 268

VC Pearson Correlation 0,018 1 -0,016 -0,098 0,021 -0,066

  Sig. (2-tailed) 0,775 , 0,799 0,109 0,731 0,279

  N 268 268 268 268 268 268

EMISTL Pearson Correlation -0,18*** -0,016 1 -0,053 -0,033 0,081

  Sig. (2-tailed) 0,003 0,799 , 0,386 0,595 0,188

  N 268 268 268 268 268 268

ÅLDER Pearson Correlation 0,057 -0,098 -0,053 1 0,007 0,043

  Sig. (2-tailed) 0,356 0,109 0,386 , 0,911 0,48

  N 268 268 268 268 268 268

BNPÅR Pearson Correlation 0,071 0,021 -0,033 0,007 1 -0,097

  Sig. (2-tailed) 0,246 0,731 0,595 0,911 , 0,111

  N 268 268 268 268 268 268

TECKKURS Pearson Correlation 0,072 -0,066 0,081 0,043 -0,097 1

  Sig. (2-tailed) 0,239 0,279 0,188 0,48 0,111 ,

  N 268 268 268 268 268 268

FINANS Pearson Correlation 0,092 -0,124** 0,126** -0,134** -0,066 0,093

  Sig. (2-tailed) 0,133 0,043 0,039 0,028 0,283 0,13

  N 268 268 268 268 268 268

HÄLSOV Pearson Correlation 0,038 0,11* 0,157** -0,116 0,067 0,085

  Sig. (2-tailed) 0,531 0,073 0,01 0,057 0,277 0,164

  N 268 268 268 268 268 268

INDUSTRI Pearson Correlation 0,066 0,04 -0,109* 0,255*** -0,079 -0,007

  Sig. (2-tailed) 0,284 0,516 0,075 0 0,2 0,915

  N 268 268 268 268 268 268

IT Pearson Correlation -0,16*** 0,061 -0,101* -0,196*** 0,09 -0,158**

  Sig. (2-tailed) 0,009 0,317 0,099 0,001 0,144 0,01

  N 268 268 268 268 268 268

KONS Pearson Correlation 0,033 -0,03 0,05 0,084 0,093 0,1

  Sig. (2-tailed) 0,587 0,621 0,417 0,17 0,129 0,103

  N 268 268 268 268 268 268

MEDIA Pearson Correlation -0,093 -0,058 0,089 -0,059 0,03 0,009

  Sig. (2-tailed) 0,131 0,341 0,144 0,34 0,622 0,883

  N 268 268 268 268 268 268

RÅVAROR Pearson Correlation -0,078 -0,018 0,135** 0,017 -0,24*** -0,076

  Sig. (2-tailed) 0,205 0,768 0,027 0,785 0 0,215

  N 268 268 268 268 268 268

TELEKOM Pearson Correlation 0,005 0,077 0,031 0,021 0,047 -0,005

  Sig. (2-tailed) 0,931 0,211 0,613 0,726 0,448 0,929

  N 268 268 268 268 268 268

TJÄNSTER Pearson Correlation 0,011 -0,043 -0,174*** 0,012 0,097 -0,011

  Sig. (2-tailed) 0,86 0,486 0,004 0,841 0,113 0,858

  N 268 268 268 268 268 268
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Bilaga 7 
 
FÖRETAG DATUM VC IR R36M

   
A-com            19991104 EJ VC 7,9 -96,1

Adamsson         19841217 EJ VC 1,1  

Adepten          19870127 EJ VC 44,1 -13,4

Adera            19990610 EJ VC -0,6 -99,7

Affärsstrategerna 19980626 VC 14,4 -80,4

Alfa Laval       20020517 VC 7,7  

Alfaskop         19970224 EJ VC 21,4 57,7

Allgon           19880527 VC 52,7 10,3

Allhus           19880125 EJ VC 7,1  

Alma Industrier  19871116 EJ VC 0,0 40,8

Althin Medical   19950428 VC 2,2 -71,7

Anderson         19830614 EJ VC 15,5 3,5

Anderssons Fastigheter 19940527 EJ VC 5,0  

Aranäs           19830628 EJ VC 13,5 27,9

Arete            19990615 EJ VC 0,7  

Arjo             19931116 EJ VC 11,6  

Arkivator        19970605 EJ VC 117,1 -11,6

Artimplant       19971105 VC 26,7 60,0

Artin-Kores      19820630 EJ VC 26,4 -2,8

ASG              19900613 EJ VC 14,3 -4,1

Assi/Domän       19940408 EJ VC 9,0 -23,6

AudioDev         20000921 EJ VC 0,8  

AU-System        20000621 VC 15,8  

Autoliv          19940609 EJ VC 4,7 -9,6

Avesta           19841029 EJ VC 3,1 -28,5

Axis             20000627 EJ VC 1,3  

Ballingslöv      20020619 VC -0,8  

Betongbyggen     19880613 EJ VC 37,2 -14,5

Betongindustri   19860618 EJ VC 44,0 244,2

Beväringen       19871112 EJ VC 29,5  

BGB              19830426 EJ VC 49,8 118,8

Biacore          19961203 EJ VC 9,1 -71,9

Bilspedition     19831026 EJ VC 32,0 77,4

Biogaia          19980528 EJ VC 64,6 18,9

BioInvent Intern 20010612 VC 16,1  

Biora            19970210 VC 23,6 -55,2

BK Elektronik    19850410 EJ VC 51,7 -40,3

BNL              19841116 EJ VC 20,6 -51,0

Bongs            19880118 EJ VC 18,1 -35,8

Boss Media       19990624 VC 23,1 -76,1

Brio             19850130 EJ VC 14,6 73,8

Broströms        19980617 VC -8,6 -22,0

Brukens Nordic   19940531 EJ VC 13,7 -17,3

Bruks            19840625 EJ VC 47,4 -9,0

BT Industries    19951127 VC -6,6 35,6

BTS Group AB     20010606 EJ VC 3,5  

Byggfast         19880621 EJ VC 22,4  

C Technologies   20000616 EJ VC 9,6 42,7

Caran AB         19950515 VC 7,2 29,0

Cardo            19950227 EJ VC 17,2  
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Carnegie         20010601 VC 15,7  

Castellum        19970523 EJ VC 9,8 -14,1

Cederroth        19840524 EJ VC 11,7 48,3

Celsius          19930623 EJ VC 40,0 -54,4

Celtica          19900412 VC 3,7 -63,4

CF Berg          19841012 VC 5,1 -50,6

City Mail        19980701 VC 5,1 -86,5

Claes Johansson  19850118 VC 13,7 -52,8

Clas Ohlsson     19991005 EJ VC 20,8 155,2

Clock            19940708 EJ VC -2,8 -11,3

Cloetta          19940601 EJ VC 7,0 -20,8

Cominvest        19841228 VC 32,2 -24,4

Concordia        19840426 EJ VC 51,0 -49,6

Connecta         19990920 EJ VC 105,9 -69,7

ConNova          19971209 EJ VC 6,7 -83,1

Consafe          19840130 EJ VC 46,0  

Consilium 1      19850215 EJ VC 10,7 65,0

Consilium 2      19940511 EJ VC 50,6 -37,8

Constructa       19841210 EJ VC 5,5 239,3

Cranab           19851217 VC 35,8  

Cybercom         19991201 EJ VC 244,0 -55,5

Dahl             19960604 EJ VC 12,8  

Dala Djupgas 19911216 EJ VC -49,2 -96,8

Data Logic       19830704 EJ VC 75,8 -27,1

Databolin        19870601 EJ VC 29,9  

Datacentralen      19881109 EJ VC 21,1  

Daydream         20001219 EJ VC 14,3  

Depenova         19890526 VC 14,6 22,4

Devehissar       19841123 EJ VC 2,0 -15,3

Dextella         19891218 VC -6,2 -81,7

Digital Vision 19990428 VC 8,8  

Dimension        20010220 VC 9,0  

Doro             19931018 EJ VC 218,0 -76,8

Edata            19900529 VC 5,6  

Elanders         19890109 EJ VC 69,3 -29,3

Elekta           19940301 EJ VC 40,5 22,0

Ellos            19850712 EJ VC 10,7 52,5

Empire           19950410 EJ VC 14,1 -75,2

Enea Data 19891219 EJ VC 18,9 -16,5

Eneqvist         19830926 EJ VC 131,0 -10,2

Eniro            20001010 EJ VC 0,0 -98,5

Enlight Interact 19991012 VC -1,0 76,9

Enström          19831019 EJ VC 149,6 -36,4

Entra Data       19970214 VC 15,8 40,7

Ernström         19831215 EJ VC 7,3  

Essve            19880616 EJ VC 4,6 43,7

Exab             19881219 EJ VC 74,7 -45,3

Fabege           19790301 EJ VC 50,5 288,1

Fagerlid         19950317 EJ VC -8,1 -53,9

Faluhus          19790529 EJ VC 1,8 -50,4

Fastighetspartner 19940214 EJ VC 34,7 -34,8

FB Industri      19971222 VC 7,1 -48,2

Fermenta         19840801 EJ VC 29,4 -73,7

FFNS             19870630 EJ VC 80,3 52,3
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Finansrutin      19840403 EJ VC 57,2 135,1

Fingerprint      20000419 VC 30,0 -21,8

Fjällräven       19830919 VC 49,3 -2,0

Folkebolagen     19841221 EJ VC 0,2  

Forcenergy       19900531 EJ VC 10,1 104,9

Forsheda         19820208 EJ VC 28,0 176,0

Forsinvest 19820512 EJ VC 11,6 55,3

Framtidsfabriken 19990623 EJ VC 24,8 -99,6

Frango           19990423 EJ VC 8,1 9,7

Frico 19840227 EJ VC 78,9 39,1

Fristads         19940330 EJ VC -15,4  

Frontec          19950608 VC 28,3 143,1

Föreningsbanken  19940103 EJ VC 0,0 -50,4

Gambro           19830418 EJ VC 81,4 -57,5

Gandalf          19971218 EJ VC 7,1 -92,7

Generator        19840201 EJ VC 54,0 -14,7

Getinge Ind.     19930519 EJ VC 7,9 50,3

Geveko           19830509 EJ VC 18,0 -3,2

Gibeck           19971212 VC -4,6  

Gotic            19970325 EJ VC 18,0  

Graphium         19931220 VC 15,1 -56,6

Guide Konsult    19980528 VC 48,6  

Guldfynd         19830509 EJ VC 35,7 -43,7

Hagström & Qviberg 19921112 EJ VC -1,1 -34,6

Hallström & Nisses 19870615 EJ VC 54,0 161,5

HEBA             19940613 EJ VC -5,6 -24,5

Hemköpskedjan    19970627 EJ VC 1,9 -54,6

Hemstaden        19940708 EJ VC -12,4  

HiQ              19990412 EJ VC -6,1 -86,4

HL Display       19931220 VC 48,9 176,4

Horda AB         19950703 VC 12,7  

HP Färg          19841031 EJ VC 8,7 40,2

Höganäs          19940407 EJ VC 7,4 42,5

Hötorget         19851227 EJ VC 67,4 59,9

IBS              19860520 EJ VC 49,8 43,1

ICB              19920514 EJ VC 7,4 -33,3

IDK Data         19840502 EJ VC 64,1 -1,6

IMS-Data         19941221 EJ VC 4,6 -18,7

Indevo           19860410 EJ VC 66,5 188,0

Industri-matematik 19861031 VC 97,2 13,2

Infina           19820701 EJ VC 24,3 35,5

Information Highway 19970619 VC 7,3 -52,8

Intentia         19961122 VC 79,1 124,1

Inter Innovation 19870223 VC 11,9 -25,5

Intrum Justicia  20020607 VC 6,4  

IRO AB           19950622 VC 9,3 -28,4

ITAB             19881205 VC 21,3 -25,2

Ivars Bil        19841212 EJ VC 1,1 20,3

Jaako Pöyry      19971202 EJ VC -2,7  

JC               20000419 EJ VC -11,7  

Jeeves           19990421 EJ VC 0,0 -73,4

Jeppsson Pac     19840710 VC 18,5 27,4

Jobline International 20000915 VC -16,4  

Johnson Pump     19840820 EJ VC 18,5 63,9



Påverkar VC-företags ägarnärvaro vid IPOs initial underprissättning och långsiktig avkastning? 

 

 
 

- 63 - 

Kabe Husvagnar   19831220 VC 22,0  

Kalmar           19940711 EJ VC 13,4 -14,2

Kanthal          19931014 EJ VC 102,2 79,5

Karlshamns       19970605 VC -26,9 -80,6

Karo Bio         19980403 VC 45,7 212,8

Karolin Invest   19870227 EJ VC 21,7 97,8

Kjessler & Mannestråle 19941111 EJ VC 10,3 -53,3

Klippan          19941104 EJ VC 7,8 -64,4

KMT              19980403 EJ VC 2,0 -8,7

Kullenberg       19830704 EJ VC 80,0 28,3

Kungsleden       19990414 EJ VC 0,0 97,1

Källdata         19861017 EJ VC 128,7 -8,2

Landeriet        19830704 EJ VC -8,9 -28,0

Leksells         19850104 EJ VC 2,0 14,9

Lic Care         19931228 VC 2,8  

Lindab           19840627 VC 16,9 145,1

Lindex           19950407 VC 6,1 34,8

Lindvallen       19940708 EJ VC -1,6 -27,6

Linné Group      19990412 VC 60,0  

LjungbergGruppen 19940714 EJ VC -2,3 -38,1

Ljungdahl        19820104 EJ VC 66,7 47,7

Ljusne Kätting   19831220 EJ VC 29,6 -35,1

Lodet            19830603 EJ VC 21,3 120,9

Lundberg         19831118 EJ VC 38,8 42,1

Lundgrens El     19840615 EJ VC 18,9 -14,0

M2S              19991206 EJ VC 16,4  

Malmbergs        19990312 EJ VC 4,9 -19,9

Malmros          19841227 EJ VC 1,2 -12,4

Mandator         19970103 EJ VC 64,4 -22,2

Marininvest      19840619 EJ VC 18,0  

Martinsson       19860526 VC 71,8 15,1

Matteus          19940516 VC 12,6 15,3

Maxim            19971024 VC 0,9 144,5

Meda             19950627 EJ VC 9,3 -52,5

Medivir          19961114 EJ VC 4,3 -55,4

Mekonomen        20000530 EJ VC 6,4  

Memory Data      19850524 EJ VC 39,6 11,7

Metallhyttans 19871203 VC -1,2 -35,8

Micronic         20000309 VC 95,7  

Mind             20000614 VC -5,3  

Mods Data 19840806 VC 39,7 9,8

Modulföretagen 19840417 EJ VC 158,4 -22,5

MSC Konsult      19980519 EJ VC 52,9 -72,8

MTV Produktion   19970414 EJ VC 2,6 -55,7

Munksjö          19931206 EJ VC 12,5 -7,4

Munters          19971021 EJ VC 0,0 -8,1

Måldata          19860418 VC 61,8 31,8

NAN              19970624 EJ VC -32,3 -81,3

Naturkompaniet   19990421 VC 0,0  

Nea              19820525 EJ VC 47,1 30,9

Nederman         19830630 VC 39,2  

Nefab            19960530 VC 28,1 -10,6

Neonet           20001020 EJ VC -15,0  

Netwise          20000928 VC -12,7  
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New Wave Group   19971211 EJ VC -1,7 -31,1

Nibe             19970616 VC 2,1 -13,2

Nilörngruppen    19980406 EJ VC 8,7 -48,3

Nisses           19840626 EJ VC 4,8 21,9

NK Fastigheter   19970321 EJ VC -6,3  

NLK Cellpapp      19900629 EJ VC 10,8  

Nobelpharma      19940318 EJ VC -20,0  

Nobia            20020619 VC -9,0  

NoCom            19990104 VC -2,3 -93,4

Nolato           19840528 VC 17,0 26,3

Nordbanken       19951102 EJ VC 20,1 -68,7

Norden           19840605 VC 27,4 50,7

Nordic Tel       19940527 EJ VC 4,3 22,0

NordifaGruppen  19940627 EJ VC -14,0 -50,3

Norrporten       19940610 EJ VC -1,1 -24,6

Novotek          19990630 EJ VC 26,2 -10,1

NPL              19820104 EJ VC 20,0  

Nyckeln          19881115 VC 38,3  

OEM              19831215 EJ VC 91,9 0,9

OM-Gruppen       19870223 EJ VC 21,7 53,5

Opcon            19981230 VC 3,6 22,7

OPIAB 19860509 EJ VC 36,1 -15,4

Orc Software     20001019 EJ VC 8,3  

Oresa Venture    19970701 EJ VC 6,9 -62,4

Osterman         19870601 EJ VC 34,2 -50,4

Owell            19940315 VC 2,3  

Oxigene          19961119 EJ VC 2,1 -57,8

Pandox           19970623 EJ VC 2,2 -17,2

Parafront        19850429 VC -2,2  

PartnerTech      19970612 EJ VC 1,9 13,3

Peak Performance 19961007 EJ VC 27,3  

Pendax           19870601 EJ VC 36,9  

Philipsons       19831018 EJ VC 13,6 35,5

Piren            19860131 EJ VC 25,5 176,0

PK-Banken        19840810 EJ VC 17,4 31,6

Platzer          19830509 EJ VC 1,5 47,4

Polargas 19870915 EJ VC 52,5 -30,1

Poolia           19990623 EJ VC 13,3 -42,5

Prevas           19980529 EJ VC 55,3 7,0

Prifast          19910531 EJ VC 6,1 -39,8

Printcom         19850930 EJ VC 26,9 40,6

Proact           19990701 EJ VC 5,2 -7,6

Procordia        19871015 EJ VC 87,9 173,6

Proffice         19991011 EJ VC 31,5 -64,4

ProfilGruppen    19970619 EJ VC 9,2 -58,5

Programator      19831213 EJ VC 148,0 47,4

Prosolvia        19970618 EJ VC 10,4  

Pulsen           19841212 EJ VC 1,1 -20,9

Pyrosequencing   20000630 VC 2,0  

Q-Med            19991206 VC 1,7 177,1

Radiosystem      19860128 VC 49,2  

Readsoft         19990622 VC 24,0 -50,1

Reinhold         19810714 EJ VC 23,2  

Reinhold City    19891120 EJ VC 3,1 -26,1



Påverkar VC-företags ägarnärvaro vid IPOs initial underprissättning och långsiktig avkastning? 

 

 
 

- 65 - 

Reinhold Syd 19890622 EJ VC 22,6 -94,7

Resco            19961031 EJ VC 55,1 52,9

RKS              19990517 EJ VC 6,3 -58,4

Retail and Brands 20010626 EJ VC -23,7  

Rockhammar       19840621 EJ VC 42,8 -53,1

Roslagsenergi    19830601 EJ VC 20,5 120,5

Round Office     19830516 EJ VC 8,9 16,8

Råckstahus       19940525 EJ VC 4,8  

Sannadal         19871117 EJ VC 1,6  

Sardus           19970407 EJ VC 0,7 -58,3

Scandic          19961217 EJ VC 9,0 -63,3

Scandinavia Online 20000607 EJ VC 7,4  

Scania           19960401 EJ VC 2,6 -32,5

Scapa            19830606 EJ VC 61,1 5,0

Sectra           19990303 EJ VC 20,0 44,2

Segerström & Svensson 19950330 VC -4,1 213,4

Semcon           19970526 VC 3,0 142,5

Senea            19940622 EJ VC -0,4 -13,5

Sensys Traffic   20010131 EJ VC 15,4  

SIAB             19820608 EJ VC -0,1 2,0

SIFAB            19900702 EJ VC 2,7 -70,7

Sigma            19970221 EJ VC 62,4 91,9

SinterCast      19930426 VC 24,0 136,3

Sjölander        19840201 EJ VC 65,6 33,6

Skandigen        19840619 EJ VC 12,2 -27,3

Skoogs           19820208 EJ VC 55,5 66,0

SMZ              19850508 EJ VC 20,4 39,7

Smålandsinvest   19841015 EJ VC 21,4 29,2

SmålanIn         19841025 EJ VC 6,2  

Softronic        19981203 EJ VC 35,9 -95,0

Solitair         19900516 VC 2,7 -61,1

Sorb Industri    19990511 EJ VC -5,6  

Sparbanken Sverige 19950609 EJ VC 4,9 75,5

SPCS             19970606 VC 40,0 -89,4

Spendrups        19830607 EJ VC 22,6 157,1

SSAB             19890703 EJ VC 23,8 29,2

Stadshypotek     19941006 EJ VC 7,7  

Stancia          19940207 EJ VC 72,2  

Stena Line       19880713 EJ VC 8,9 -45,9

Strålfors        19840702 EJ VC 21,5 68,6

Svedberg         19830603 VC 186,1 122,1

Svedbergs        19971003 EJ VC 18,9 -26,6

Sweedspan        19950111 VC 2,3 -86,6

Svenska Orient Linien 19971029 EJ VC -6,1 -95,0

Swepart          19831107 EJ VC 100,0 77,3

Svolder B        19930630 EJ VC 2,2 -21,1

Sydostinvest     19840608 VC 20,5 -9,9

Synectics        19940422 EJ VC 2,0  

Taurus Petroleum 19900712 EJ VC -22,3 -21,5

Tele 1 Europe Holding 20000316 VC 28,7  

Teleindustri     19831011 EJ VC 0,5 -7,6

Telelogic        19990308 EJ VC 26,0 -80,8

Telia            20000613 EJ VC 4,1  

Teligent         19990412 VC 13,0 11,6
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Terra Mining     19931104 VC 46,4 -37,0

Thomee-Hörle     19831107 EJ VC 139,1 39,5

Ticket           19970425 VC 10,1 -64,3

Tivox            19841218 EJ VC 2,6 -5,0

Topflight        19840323 EJ VC 30,5  

Tresor           19830623 EJ VC -14,8 2,3

Tripep           20000714 VC 10,0  

Trustor          19880926 EJ VC 17,0 -2,2

Tryckindustri    19900508 EJ VC 5,7 -17,3

Tryckinvest i Norden 19980608 VC -6,9  

Turn Key Data    19831216 EJ VC 223,3  

TurnIT           19980415 EJ VC 176,0 103,1

TV 4             19940415 EJ VC 67,9 -20,8

United Tankers   19900629 VC 11,6 -31,0

Utfors           20001211 VC 8,1  

UV Shipping 19890202 EJ VC 82,7 1,7

Wallenstam       19840810 EJ VC 8,6 271,7

VBG              19871117 VC 6,7 -31,5

Wedins           19970701 EJ VC 0,9 -61,8

Verimation       19940706 EJ VC -4,7 -55,7

Wermlands Guld   19890629 EJ VC 25,4 -56,1

Westergyllen     19890613 EJ VC 18,2 -28,5

VIAK             19831214 EJ VC 88,5 65,2

Viking Telekom   20000530 EJ VC 29,3  

Wilkenson Handskmakarn 19971027 VC -4,6  

Vitrolife        20010626 EJ VC -10,0  

VLT              19850523 EJ VC 27,2 24,0

WM-Data          19850605 EJ VC 23,8 3,6

WSA              19871002 EJ VC 132,8 163,1

Zetterbergs      19880623 EJ VC 29,5 39,0

Ångpanneföreningen 19860127 VC 51,1 195,6
 
 
 


