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Sammanfattning 
 
Uppsatsens titel: Rea på nya börsbolag ?  

En studie av hur risk påverkar underprissättningen vid IPOs. 
 
Seminariedatum: 2006-06-07 
 
Ämne/kurs: Magisteruppsats i Företagsekonomi, FEK591, 

Finansiering, 10 akademiska poäng (15 ECTS-poäng ). 
 
Författare:  Caroline Klevefors & Fredrik Olsson 
 
Handledare:  Maria Gårdängen, ekonomie Doktor i företagsekonomi 
 
Fem nyckelord: IPO, underprissättning, risk, börsintroduktion, initial 

avkastning. 
 
Syfte: Syftet med denna studie är att utifrån tidigare forskning 

identifiera de företagsspecifika risker som kan påverka 
underprissättningen vid en IPO. Därefter testas hypotesen 
om att underprissättningen vid en IPO på den svenska 
marknaden är en företagsspecifik riskkompensation. 

 
Teoretiskt perspektiv: Det teoretiska huvudperspektivet utgörs av tidigare 

forskning inom underprissättning hos IPOs och sambandet 
med risk, samt teorin om informationsasymmetri och 
signaleringshypotesen. Vad som bedöms som risk i denna 
studie är: ålder, storlek, skuldsättningsgrad och bransch.  

 
Metod: Studien är en kvantitativ undersökning där sambandet 

mellan underprissättning och de företagssepcifika 
riskfaktorerna ålder, bransch, storlek samt 
skuldsättningsgrad kontrolleras i en regressionsmodell. 

 
Resultat: Studien omfattas av 86 stycken IPOs, där 81 % var 

underprissatta med ett medelvärde på 20 % 
underprissättning. Regressionsmodellen får en låg 
förklaringsgrad där endast ett signifikant samband mellan 
variabeln bransch och underprissättning går att visa.  

 
Slutsats: Då modellen har låg, nästan ingen, förklaringsgrad 

förklarar den inte fenomenet och är därför inte användbar. 
Ålder, skuldsättningsgrad, storlek har enligt studiens 
modell ingen statistisk signifikant betydelse för 
underprissättningen. Det innebär att det bör vara andra 
faktorer som påverkar underprissättningen som inte är 
inkluderade i modellen.  
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Abstract 
 
Title:  Sale on IPOs ? 
  - A study on how risk influence IPO underpricing 
 
Seminar date: 7th of June 2006 
 
Course: Master Thesis in Business Administration, 10 Swedish 

credits ( 15 ECTS ), major: Finance 
 
Authors:  Caroline Klevefors & Fredrik Olsson 
 
Advisor:  Maria Gårdängen, PhD in Business Administration 
 
Five key words: IPO, underpricing, risk, Initial Public Offering, initial 

return. 
 
Purpose: The purpose of the study is to identify the firm specific 

risks from previous researches that may have an impact on 
the IPO underpicing.  The hypothesis is then tested that 
IPO underpricing on the Swedish market is a firm specific 
risk compensation. 

 
Theoretical perspective: The theoretical framework is found from previous research 

about IPOs and risk as well as information asymmetry and 
the signaling hypothes. Risk is considered in this study as 
the firm specific factors age, industry, size and financial 
leverage.  

 
Methodology: The study is a quantitative investigation where the relation 

between underpricing and age, industry, size and financial 
leverage is controlled in a regression model performed 
with the OLS-method.  

 
Empirical foundation:  The study consists of 86 IPOs, where 81 % of them were 

underpriced with an underpricing average of 20 %. The 
output from the regression model gives a low coefficient 
of determination where only one (industry) significant 
independent variable can be found. 

 
Conclusion:  As the model has a low, almost none, coefficient of 

determination it is not explaining the underpricing 
phenomenon and can not be used for that. Age, financial 
leverage, size and industry do not have a statistical 
significant relation. This gives the final conclusion that it 
is most likely that other factors affects underpricing which 
are not included in the model.  
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  Kapitel 1 

                 INLEDNING 
 

Vid de tre senaste börsintroduktionerna på Stockholmsbörsen har de 

nyintroducerade aktierna stigit kraftigt den första handelsdagen. 

Aktien vid den senaste introduktionen (28 mars, 2006), som var av 

detaljhandelsföretaget Gant, övertecknades över 30 gånger och hade 

en första dagsavkastning på nästan 40 %. Dagens heta börsklimat kan 

nästintill jämföras med klimatet under den så kallade IT-bubblan, då 

nyintroducerade aktiers kurser sköt i höjden under den första 

handelsdagen och hade mycket hög överteckning. Under perioden 

efter IT-bubblan har det varit fråga om betydligt lägre siffror. Det kan 

även reflekteras över att antalet nyintroduktioner under IT-bubblan 

var nästan tre gånger så många som de följande två åren och inte ett 

enda företag introducerades under år 2003.  

 

1.2 Bakgrund 

Det finns en rad olika anledningar till att ett företag väljer att låta dess 
aktier handlas publikt på en börs. En notering ger företaget tillgång till 
nytt kapital, kan sänka kapitalkostnaden och öka likviditeten i aktien. 
En ökad likviditet är till fördel för existerande aktieägare då det blir 
enklare att sälja och därmed realisera möjliga vinster (Ljungqvist, 
2005). Även mer indirekta anledningar kan motivera ett företag att 
börsintroduceras.  Det kan till exempel vara att öka företagets 
publicitet, personalrelaterade faktorer som förenklar rekrytering eller 
ge möjlighet till delägarskap och öka motivationen hos personalen 
(Lindgren et al., 2003). 
 
Vid en börsintroduktion använder sig företaget av en garant, vilket 
oftast är en investmentbank. Garantens roll är att genomföra 
introduktionen genom att se till att alla erbjudna aktier tecknas och till 
rätt pris. Garanten erhåller kompensation från utgivande företag som 
ofta är kopplat till teckningspriset i form av en procentsats på det totala 
emissionsbeloppet. Vissa faktorer indikerar på att garanten har 
incitament att hellre sätta ett lägre pris, det vill säga underpris på 
aktien. Det anses bland annat att det är mindre kostsamt att 
marknadsföra en aktie med rabatt (Loughran & Ritter, 2004). 

 
Ett problemen som företaget möter vid en börsintroduktion är till 
vilket teckningspris aktien skall bjudas ut. Företaget vill ha ett högt 
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pris för varje aktie för att kunna få in mycket kapital. Syftet med ett 
högt pris är att inte behöva bjuda ut för många aktier för att få in 
önskat kapital och på så sätt undvika en onödig ägarutspädning. 
Svårigheten är att utgivaren av en aktie inte kan sätta ett för högt pris 
då det finns en risk att aktierna inte fulltecknas (Ljungqvist 2005).  
Flertalet studier av bland annat Lougue (1973) och Ibbotson (1975), 
återgivna i Ljungqvist (2005) samt Loughran & Ritter (2005) och Brau 
& Fawcett (2006) har visat på att nyintroducerade bolag i genomsnitt 
erbjuder investerare att teckna aktier med rabatt. Detta fenomen kallas 
underprissättning (Ljungqvist 2005).  
 

1.3 Problemdiskussion 

Trots att det finns ett flertal empiriska studier som visar att 
underprissättning existerar finns det få studier som kan visa på vad 
denna anomali beror på (Durukan, 2002). Den första dagens 
avkastning skiljer sig åt vid olika tidpunkter och bland olika företag. 
Det som kan ifrågasättas är om det är företagsspecifika faktorer eller 
marknadsspecifika faktorer som påverkar graden av underprissättning 
och vilka av dessa som har mest inverkan.  
 
Ritter (1984) argumenterar för att en marknad med hög grad av 
underprissättningen kan förklaras av att en stor andel riskfyllda företag 
introduceras på marknaden. Hans resonemang bygger på antagandet 
att mer riskfyllda IPOs (Initial Public Offering eller nyintroduktion på 
svenska) underprissätts i högre grad jämfört med mindre riskfyllda 
IPOs. Det beror på att investerare kräver en underprissättning som 
kompensation för att investera i en IPO som anses riskfylld (Brau & 
Fawsett, 2006; Rock, 1986).  
 
Fama & French (2004) menar att IPOs är mer riskfyllda jämfört med 
redan noterade bolag då överlevnadsgraden är lägre. De visar även på 
att under perioden år 1979 till 2001 har nyintroducerade företags 
genomsnittliga vinst successivt minskat medan den potentiella 
tillväxten blivit högre. Företagen blir därmed mer riskfyllda då stor del 
av det beräknade företagsvärdet, som ligger till grund för 
teckningspriset, bygger på framtida vinstmöjligheter och inte 
historiska.  
 
Enligt Ritter (1984) följs IPOs med hög initial avkastning av ett ökat 
intresse för andra företag att introducera sig på en börs. Det innebär 
enligt Ritter (1984) att under perioder med hög grad av 
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underprissättning är de företag som introduceras mer riskfyllda. 
Resonemanget kan kopplas till att investerare blir mindre rationella i 
en marknad med mycket kapital i rörelse. Investerare bryr sig då inte 
om att företaget är mer riskfyllt utan investerar trots det och driver upp 
aktiekursen till höga nivåer. 
  
Ovan diskussion leder till en hypotes om att det är lönsamt att på kort 
sikt teckna riskfyllda aktier, då de har en hög initial rabatt på grund av 
deras höga risk. Riskens påverkan på underprissättning har som 
nämnts undersökts i ett flertal amerikanska studier bland annat av 
Ritter (1984) och Ljungqvist & Wilhelm (2003), vilka denna studie 
huvudsakligen utgår ifrån. Liknande studier om riskens påverkan på 
den svenska marknaden verkar inte existera. De svenska studier som 
gjorts om initial underprissättning behandlar främst företagens 
ägarstruktur samt hur nyintroducerade företag presterar på längre sikt. 
Det är därför intressant att se på hur risken hos företagen på den 
svenska marknaden påverkar initial underprissättning.  

 

1.3.1 Forskningsfråga 

- Är initial underprissättning en företagsspecifik riskkompensation? 
 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att utifrån tidigare forskning identifiera de 
företagsspecifika risker som kan påverka underprissättning vid en IPO. 
Därefter testas hypotesen om att underprissättningen vid en IPO på den 
svenska marknaden är en företagsspecifik riskkompensation.  

 

1.5 Avgränsning 

Studien avgränsas till att undersöka de företag som har 
börsintroducerats på den svenska marknaden under perioden 1997 till 
2006. Denna tidsperiod har valts då studien ska omfatta tiden innan, 
under och efter det senaste ”heta” marknadsläget 1999 till 2000 (även 
kallat IT-bubblan), samt dagens marknad (2001-2006). Urvalet består 
utav de företag som har nyintroducerats på Stockholmsbörsens A- och 
O-lista. Företag som är sekundärt noterade, det vill säga tidigare varit 
listade på en utländsk börs eller en annan svensk marknadsplats, har 
uteslutits från undersökningen. 
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1.6 Centrala Begrepp 

I studien kommer ett flertal begrepp att användas upprepade gånger 
vilka kort kommer att beskrivas i detta avsnitt. Begreppen används 
frekvent inom forskningsområdet.  

 

1.6.1 IPO (Initial Public Offering) 

IPO innebär ett erbjudande till allmänheten att teckna aktier i ett 
företag som ska noteras på en börs (Ritter, 1998). IPO översatt till 
svenska är nyintroduktion eller börsintroduktion. Begreppet 
börsintroduktion kommer att användas i denna studie, men menas då 
inte med avknoppningar eller listbyten som annars kan förknippas med 
de svenska orden. 

 

1.6.2 Initial underprissättning 

Den initiala underprissättningen i samband med nyintroduktioner mäts 
som skillnaden mellan teckningskursen och sista betalpriset under 
noteringsdagen, dividerat med teckningspriset (Högfeldt, 1997; 
Ljunqvist, 2005).  
 

1.6.3 Företagsägarna & Investerarna 

När ett företag introduceras på en börs är det flera parter inblandade. 
De som huvudsakligen står i centrum är företagsägarna som säljer ut 
sina aktier alternativt emitterar nya, och investerarna som köper de 
utbjudna aktierna. Dessa två parter har dock olika avsikter vilket är en 
av anledningarna till underprissättning. Företagsägarna vill ha så bra 
betalt som möjligt för sitt aktieinnehav vilket skapar incitament för en 
låg underprissättning, samtidigt som investerarna vill betala så lite som 
möjligt vilket har motsatt effekt på underprissättningen. Det innebär att 
det existerar en intressekonflikt parterna emellan (Högfeldt, 1997).  
 
Det finns ett flertal olika anledningar, som nämns tidigare, till att ett 
företag väljer att börsnotera sig. En börsintroduktion kan även medföra 
negativa konsekvenser, vilka i första hand är att det kan vara kostsamt 
att anpassa ett företag efter de informationskrav som finns. De 
nyintroducerande företag måste även anlita en investment bank för att 
kunna genomföra noteringen, vilket också är en mycket kostsam 
process.(Ljungqvist, 2005)  
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1.6.4 Het marknad 

Lowry & Schwert (2002) och Ibbotson & Jaffe (1975) visar att 
perioder med hög initial avkastning är starkt positivt korrelerade med 
antal börsintroduktioner. Denna typ av marknadstillstånd kallas för en 
"het marknad". Historisk data från OMX Stockholmsbörsen visar att 
perioden 1999 till 2000 relativt med de andra åren hade en stark 
positiv utveckling med en indexökning på 71 %, och kan därmed ses 
som en het marknad. Denna period benämns även i studier som "IT-
bubblan", då det var många IT-företag som introducerades, vilka i 
genomsnitt hade höga initiala avkastningar. 
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Kapitel 2 

TEORETISK REFERENSRAM & TIDIGARE FORSKNING 

 

2.1 Underprissättning  

Underprissättning är ett välkänt fenomen som förekommer över hela 
världen. Fenomenet i sig är relativt lätt att förstå, men de 
underliggande orsakerna är betydligt mer invecklade, detta beror 
delvis på att det finns flera olika sätt att se på orsakerna.  
 
Denna studie utgår från den för problemformuleringen relevanta 
forskning och teori för att på bästa sätt kunna förklara och analysera 
underprissättning. 
 

2.1.1 Vinnarens förbannelse 
Flera empiriska studier visar på att den asymmetriska informationen 
har påverkan på underprissättningen, vilket innebär att någon part har 
mer information än de andra ( Ljungqvist, 2005). 
 
Informationsproblematik är något som uppstår då investerarna 
kommer in i processen. Investerarna menar att deras informationsnivå 
är betydligt lägre än företagsägarna som bjuder ut aktierna och de ska 
därför kompenseras för den risk som medföljer med en lägre 
informationsnivå. Informationsasymmetrin förekommer även 
investerare emellan. Denna kompensation blir en anledning till att 
investerare strävar efter en så hög grad av underprissättning som 
möjligt.  

 
En av de mest användbara teoretiska hypoteserna för att förklara 
informationsasymmetri vid underprissättning är den så kallade 
vinnarens förbannelse hypotesen som skapades av Rock (1986). Han 
menar att vissa investerare är mer informerade än genomsnittet och 
därför bara bjuder på de bättre ansedda aktierna. Vilket skulle innebära 
att oinformerade investerarna i större utsträckning tilldelas de sämre 
ansedda aktierna. Det beror på att de mer informerade investerarna inte 
bjuder på de sämre ansedda aktierna, därav en vinnares förbannelse på 
de sämre informerade investerarna. Hypotesen är i denna studie 
relevant för att förstå vad som utöver de riskmått som används 
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påverkar underprissättningen. Det är därför viktigt att vara medveten 
om detta fenomen för att lättare förstå de osynliga faktorer som kan 
påverka graden av underprissättning, men som är svåra att mäta eller 
förutse. 

 

2.1.2 Signaleringshypotesen 

Signaleringshypotesen innebär att företag använder underprissättning 
som ett medel för att signalera kvalitet. Högkvalitativa företag, det vill 
säga företag med stabila resultat och relativt sett lägre risk, har då 
enligt hypotesen en högre grad av underprissättning än företag med 
sämre kvalitet. Denna underprissättning av kvalitetsföretagen görs för 
att företaget i framtiden ska kunna få bättre villkor och högre 
avkastning på kommande nyemissioner. I praktiken innebär denna 
teori att företagsägarna är beredda att gå miste om pengar vid 
introduktionen för att vid ett senare tillfälle få högre avkastning 
(Durukan, 2002). Beatty & Ritter (1986) ser det på ett annat sätt och 
menar att de informerade investerarna bör få en ersättning i form av en 
rabatt på den nyintroducerade aktien. Det beror på att de informerade 
investerarna tecknar sig för de erbjudna aktierna innan de handlas på 
en allmän marknad och avslöjar då värdefull information.  
 

2.2 Risk som förklaring till underprissättning      

Termen risk kan även betecknas som osäkerhet i teorier och analyser. 
Risk förklarar en situation där det inte finns ett säkert utfall utan då det 
även kan existera andra möjliga slutliga resultat. Den grundläggande 
tanken bakom att investerare kräver avkastning på en investering är att 
de kräver kompensation för den risk de utsätter sig för. Desto mer 
riskfylld en investering är desto högre avkastning kräver investerarna 
(Arnold, 2002).  Investerarna har olika preferenser om hur mycket mer 
risk de är villiga att utsätta sig för, för att nå en högre avkastning. En 
riskavers person föredrar en mer säker avkastning jämfört med en 
möjlig högre avkastning till en högre risk. Motsatsen till en riskavers 
människa är en så kallad riskälskare som föredrar ett mer osäkert 
alternativ (Arnold, 2002).  
 
Ritters studie (1984) och Ljungqvist & Wilhelm (2003) menar att 
företag med större grad av underprissättning är mer riskfyllda. 
Ljungkvist (2005) skriver att de mest relevanta företagsspecifika 
faktorerna inom detta ämnesområde är ålder (Ritter, 1984; Ljungqvist 
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& Wilhelm, 2003), mått för storlek (Ritter, 1984) och i vilken industri 
företaget befinner sig (Benveniste, Ljungqvist, Wilhelm & Yu, 2003).   
 
Ritters studie (1984) baseras på svårigheten att värdera ett företag, det 
vill säga desto svårare att värdera företaget desto mer riskfyllt är det. 
Han menar att det finns flera olika faktorer att mäta detta och oavsett 
vilken av dessa som undersöks för att avgöra graden av risk bör 
resultatet bli detsamma. Vidare påstår han att mer väletablerade 
företag är enklare att värdera på grund av informationsutbudet samt 
stabiliteten i förtaget. Han använder därför ålder och storlek som 
riskmått. Andra studier av Lensberg et al. (2004) och Cressy (2006) 
menar att ålder även har en påverkan på sannolikheten för konkurs, där 
äldre företag har en större sannolikhet att överleva de fem första åren 
efter en börsintroduktion. Det stödjer Ritters studie (1984) att åldern 
har en betydelse för risken i företaget.  
 
Graden av risk i ett företag beror även till viss del på i vilken fas ett 
företag befinner sig: etableringsfasen, tillväxtfasen, mognadsfasen 
eller avvecklingsfasen. Desto längre företaget kommer i denna 
livscykel desto lägre blir affärsrisken. Det innebär att desto äldre ett 
företag blir desto lägre blir företagets risk. Den finansiella risken bör 
matchas mot den affärsrelaterade risken. Finansiell risk behandlar den 
extra variationen i avkastningen till aktieägare som uppkommer då den 
finansiella strukturen innehåller skulder. Det vill säga ett företag i 
början av livscykeln, som vanligtvis IPOs är, bör ha en låg finansiell 
risk för att inte få för hög total risk (Arnold, 2002).  
 

I studien av Demers & Joos (2006) används finansiell 
skuldsättningsgrad i undersökningen av sannolikheten för en IPOs 
överlevnad på marknaden. De menar att det är viktigt för forskare att 
se på hur balansräkningen är uppbyggd hos en IPO. Demers & Joos 
(2006) identifierar även ekonomiska skillnader hos IT-företag och icke 
IT relaterade företag. De visar att IT-företag mestadels är finansierade 
med eget kapital och visar ofta upp stora förluster på grund av höga 
forsknings- och utvecklingskostnader. Däremot har företag i de äldre 
branscherna generellt sett mer tillgångar och större andel skulder.  
 
Ytterligare en faktor som stödjer skillnaden mellan IT och icke IT-
företag är riskmåttet beta. Betavärdet är ett riskmått vid värdering av 
aktier som handlas på en allmän marknad. Beta definieras som 
kovariansen mellan marknadens förändrade avkastning och företagets 
(Arnold, 2002).  Då företagen i studien inte har varit noterade på en 
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allmän marknad kan detta riskmått inte appliceras direkt på en IPO. I 
en amerikansk undersökning av Damodaran (2006) har branschers 
olika betavärden granskats för att kunna jämföra respektive branschers 
risk. I studien har Internet företag och e-handels företag de högsta 
betavärdena på 2.73 respektive 2.81. Resterande branscher har alla 
betavärden på lägre än 2. Då ett betavärde är större än 1 indikerar det 
på en högre risk än marknaden (Arnold, 2002), vilket visar att IT-
relaterade företag historiskt sett är mer riskfyllda jämfört med andra 
branscher.  
 
Ljungqvist och Wilhelm (2003) visar i sin studie att under den heta 
marknadsperioden 1999 till 2000 var det företagsspecifika faktorer 
som påverkade graden av underprissättning. Det betyder att då 
marknadens allmänna tillstånd karaktäriserades av höga initiala 
avkastningar och mycket kapital i omlopp gick det att finna speciella 
företagsförhållanden som hade en inverkan på underprissättningen.   

 

2.3 Teoretisk relevans  

Ovan angivna studier redogör för den företagsspecifika riskbedömning 
som ligger till grund för denna studie och är även den större delen av 
den teoretiska referensram som kommer att användas för att analysera 
resultatet. Den teoretiska referensramen är uppbyggd efter relevant 
teori och forskning inom området. Studiens grundantaganden är att 
underprissättningen uppstår som en kompensation för den risk en 
investerare utsätter sig för vid tecknandet av en IPO, samt utifrån 
informationsasymmetriska förklaringar tydliggöra den problematik 
som uppstår.  
 
Risk är ett brett begrepp som i många fall kan ha flera betydelser. Vad 
som redogörs för i ovanstående avsnitt är att olika riskmått i många 
fall kan få samma resultat, på samma gång som val av riskmått kan 
skilja sig åt mellan olika forskare. Vad som bedöms som risk i denna 
studie är de företagsspecifika faktorerna som ålder, storlek, finansiell 
skuldsättningsgrad och branschtillhörighet.  
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   Kapitel 3   

  METOD 
 

3.1 Val av Metod 

De observationer som omfattar denna studie är svenska IPOs under 
perioden 1997 till 2006. Utifrån tidigare empiriska studier inom 
området som redogörs ovan identifieras de företagsspecifika 
riskfaktorer som kan ha en påverkan på underprissättningen. 
Kvantitativ data samlas in från de företagen som ingår i studien och 
testas i en regressions analys för att se om det finns signifikanta 
samband. 
  

3.2 Datainsamling 

För att identifiera de bolag som introducerades på Stockholmsbörsens 
A- och O-lista under perioden 1997 till 2006 används OMX 
Stockholmsbörsens hemsida där alla liständringar finns tillgängliga. 
Utifrån vald avgränsning rensas bolag bort som är sekundärnoterade, 
sammanslagningar samt noteringar där aktiebyten varit inblandade i 
emissionen. Stockholmsbörsen ger även information om vilka bolag 
som har gjort listbyten och även dessa rensas bort, då studien avser att 
undersöka bolag som inte har handlats på en publik marknad innan.  
  
De företagsspecifika riskfaktorer som denna studie kommer att 
undersökas är: ålder, storlek, finansiell skuldsättningsgrad och 
bransch. För att få fram data till de valda variablerna används de 
utvalda bolagens noteringsprospekt. Dessa erhålls direkt från bolagens 
hemsidor eller via kontakt med personer från "Investor Relation" 
avdelningen. De prospekt som inte går att finna direkt från företagen 
fås från Finansinspektionen som har tillgång till alla noteringsprospekt 
då företagen är tvingade att skicka in ett prospekt vid en börsnotering. 
Det gick inte att få tillgång till all data för 28 stycken bolag och de 
faller därför bort från undersökningen. Det slutliga antalet bolag som 
studeras är 86 stycken. För att säkerhetsställa att bortfallet inte 
påverkar resultatet görs en bortfallsanalys, se diagram 1. Utifrån den 
har det bedömts att bortfallet som sker inte bör ha en inverkan på 
resultatet.  
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Diagram 1. Diagrammet visar det totala bortfallet i studien fördelat över de aktuella 
åren. De totala bortfallet på 28 bolag är relativt jämt fördelat över tiden. Under de 
tidigare åren har bortfallet varit högre, men det har även varit fler antal undersökta 
IPOs under dessa perioder. 
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3.3 Beroende Variabel 

3.3.1 Underprissättning (U)  

Underprissättningen beräknas som den procentuella ökningen av 
aktiepriset vid den första dagens handel på en allmän marknad. Det 
beräknas genom att använda priset som aktien säljs till investerarna 
(teckningskursen) och senast betalt kursen (Högfeldt, 1997; 
Ljungqvist, 2005).  
 
Det finns två sätt att räkna ut den initiala underprissättningen, 
indexjusterad och ej indexjusterad. Den indexjusterade tar hänsyn till 
hur index utvecklas under den valda perioden. Studien använder den ej 
indexjusterade modellen. Detta då den indexjusterade modellen enligt 
Beatty & Ritter (1986) har en obetydlig påverkan på den initiala 
avkastningen under den korta tidsperioden. Formeln som används i 
denna studie är därmed: 
 
U = Procentuell Underprissättning 
P0 = Teckningskurs 
P1 = Senast Betald 
 
U = (P1 - P0) / P0 
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3.4 Oberoende Variabel 

3.4.1 Ålder (Yr) 

Information om bolagens ålder har främst samlats in från Internet, 
prospekt och årsredovisningar. Årtalen är avrundade till hela år och 
utgår från det datum bolaget grundade den verksamhet de bedriver vid 
introduktionstillfället liksom Ritter (2001).   

 

3.4.2 Bransch (Br) 

Företagens noteringsprospekt ger information om verksamheten och 
marknaden de befinner sig på. För att dela in företagen i grupper har 
Affärsvärldens Bolagsindelning använts. Affärsvärlden delar in 
företagen i nio olika branscher: konsumentvaror, råvaror, industri, 
finans, tjänster, hälsovård, telekommunikation, IT och media. Utifrån 
denna indelning har IT bolagen identifierats och en dummyvariabel för 
detta har skapats där IT = (1) och icke-IT = (0). 
 

3.4.3 Storlek (Strl) 

Beräknat som antal utestående aktier i samband med introduktionen 
multiplicerat med teckningskursen. Detta ger företagets initiala 
marknadsvärde då det introduceras på börsen.  
 

3.4.4 Finansiell skuldsättningsgrad (D/E) 

I denna studie kommer finansiell skuldsättningsgrad definieras som 
företagets totala skulder dividerat med eget kapital. Data inhämtas från 
det aktuella företagets balansräkning närmast innan introduktionen. 
 

3.4.5 Het Marknad (Hm) 

För att kunna avgöra om graden av underprissättningen i studien 
påverkas av marknadsläget eller företagsspecifik risk behövs en 
kontrollvariabel för att undersöka detta. Då studier har visat att antalet 
IPOs och deras underprissättning har påverkats av marknadens 
allmänna tillstånd kommer en dummyvariabel för "het marknad" 
inkluderas för att kontrollera sambandet. Utifrån tidigare resonemang 
kommer perioden 1999 till 2000 att betecknas som het marknad.  



 
                  - En studie av hur risk påverkar underprissättningen vid IPOs -                                                               

 18

3.5 Analys av data 

För att analysera insamlad data har Excel och E-views använts som 
verktyg. Data som samlats in samanställs först i Excel för att sedan 
föras över till E-views där sambanden mellan variablerna undersöks 
med hjälp av en linjär multipel regressionsanalys. Regressionen och 
hypotesen ställs upp som ekvation (1) visar:  
 

(1)           U =  α + β1(Yr) + β2(Br) + β3(Strl) + β4(D/E) + β5(Hm) + ε 
 

H0 : β1,  β2, β3,  β4  = 0    
 

H1 : β1,  β2, β3,  β4  ≠ 0 
 
Syftet är att undersöka nollhypotesen (H0) om att sambandet mellan 
underprissättning (U) och företagsspecifika riskfaktorer (Yr, Br, Strl, 
D/E, Hm) är noll. Om nollhypotesen förkastas, som förväntas, är 
någon av de förklarande variablerna skilda från noll och har därmed en 
påverkan på graden av underprissättning.    
 
För att undersöka hypotesen används en multipel regressionsmodell 
med OLS-metoden (Ordinary Least Squares) eller uttryckt på svenska 
minsta-kvadrat-metoden. OLS - metoden bygger på 6 antaganden som 
bör vara uppfyllda för att metoden ska kunna användas. För att 
kontrollera om dessa antaganden uppfylls utförs tester med hjälp av E-
views.   
 
Antaganden bakom OLS:  
 
1. E ( yt ) = α + β1( x ) + β2( x ) +β3(x) 
Värdet av den beroende variabeln beror av värdena av de förklarande 
variablerna och de okända parametrarna.   

 

 
2. E ( et ) = 0  
Slumptermen har ett förväntat genomsnittligt värde 
lika med noll.  

 

 
3. Var ( yt  )= Var ( et )= σ2 

Residualernas varians är lika för alla observationer och 
är därmed homoskedastiska.  
Test: Whites test. 
  

 

4. Cov ( yt, ys )= Cov ( et, es  ) = 0 
Slumpvariablerna är okorrelerade.  
Test: Durbin-Watson 
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5. Värdena av x är inte slumpmässiga och inte exakta 
linjära funktioner av de andra förklarande variablerna. 

 

 
6. Residualerna skall vara normalfördelade. 
Test: Jarque-Bera 

 

 
  
 

3.6 Reliabilitet & Validitets diskussion 

I denna typ av studie är det viktigt med hög validitet, det vill säga att 
det som mäts är det som avsiktligen skall mätas. Problemet i denna 
studie som gör att validiteten kan ifrågasättas är att valda variabler inte 
är representativa för att mäta företagsspecifika risker. Begreppet risk är 
en term som kan tolkas på ett flertal olika sätt. De valda 
riskvariablerna bör ses som ett approximativt mått för risk då det inte 
finns ett exakt mått som avser företagsspecifik risk som kan användas 
för att jämföra företag emellan. De utvalda variablerna är grundade på 
tidigare vetenskapliga studier och teorier med hög akademisk kvalitet 
för att skapa en så hög validitet som möjligt.  
 
Då avsikten genom hela studien är att få hög reliabilitet är 
undersökningen utförd ytterst noggrant. All data samlas in för hand 
och det finns därmed risk för att omedvetna misstag gjorts som är 
svåra att undvika. För att öka reliabiliteten kontrolleras den data som 
kan ses som extremvärden ytterligare en gång och därmed 
säkerhetsställs att rätt data samlas in. All data kommer från 
tillförlitliga källor som årsredovisningar, noteringsprospekt, 
Finansinspektionen och OMX Stockholmsbörsen och bör därför anses 
vara korrekt. 
 
I materialet är det viss data som inte går att få tillgång till av olika 
anledningar och därmed exkluderas dessa företag från undersökningen. 
Det kan medföra ett visst avkall på reliabiliteten då risken finns att 
undersökningen inte får ett representativt urval. Risken finns att de 
företag som saknade tillgänglig data har gått i konkurs eller noterades 
under tidigare delen av undersökningsperioden. Det gör att det finns en 
risk att det är en speciell typ av företag som fallit bort från 
undersökningen så kallad "survival bias".  

 
Ytterligare en faktor som beaktas är om måttet på underprissättning är 
rätt specificerat. Vid observationer av en akties utveckling under en 
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dag kan det vara flera faktorer som påverkar dess utveckling. Det kan 
vara makrorelaterade faktorer som ett räntebesked, en valuta 
förändring eller något pressmeddelande från företaget, detta är något 
som är svårt att undvika. Studien avser flera år, olika företag och har 
ett stort antal observationer vilket gör att detta inte bör ha en större 
påverkan på resultatet. Då en dummyvariabel har använts för "het 
marknad" har studien till en viss del tagit hänsyn till marknadens 
allmänna utveckling. 
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  Kapitel 4   

     RESULTAT   
 
 

4.1 Deskriptiv statistik 

Efter ett bortfall på 28 IPOs omfattas studien av 86 stycken under 
perioden 1997 till 2006. Som figur 1 visar är det en viss skevhet i 
fördelningen över tiden. Perioden 1999 till 2000 har flera IPOs jämfört 
med följande år. Den genomsnittliga underprissättningen över åren är 
20 % med ett medianvärde på 6%. Den höga standardavvikelsen beror 
på ett fåtal extremvärden som kan observeras i urvalet. Extremvärdena 
är kvar i urvalet efter att tester med och utan dessa extremvärde inte 
visar på några signifikanta skillnader i studiens resultat.  
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Diagram 2. Underprissättning under de aktuella åren fördelade över 
studiens tidsperiod. Diagrammet visar att det är en högre underprissättning 
under åren 1998 och 2000. Under åren 2003 till 2005 förekom ingen 
underprissättning.  
 
 
För att kunna se om det är något samband mellan underprissättning 
och de olika variablerna delas IPOna in i grupper efter nivån på 
underprissättning. Tabellen visar att det endast kan observeras ett 
samband hos branschvariabeln då IT-företagen har en växande 
representation i takt med att underprissättningen ökar, se tabell 1. 
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Tabell 1. Visar medelvärden för de valda variablerna då studiens IPOs är 
indelade i grupper utifrån deras underprissättning. Ur detta kan utläsas att det 
inte går att se några mönster hos företagens ålder, storlek eller D/E. Däremot kan 
det observeras en ökad andel IT-bolag i takt med att underprissättningen ökar.   
 

Underprissättning % IT i gruppen Storlek Mkr Ålder  D/E 
<0 25% 1 626  17.75 8.47 
0 - 20 % 27% 1 814  24 2.68 
21-40 % 54% 1 342  27.4 7.01 
41 - 60 % 50% 302  15.75 2.61 
61 -  67% 746  9.33 1.05 
 
 
 
För att vidare undersöka hur IT-bolag skiljer sig jämfört med andra 
branscher har detta studerats närmare och visas i Diagram 3. 

Sammanfattningsvis visar resultatet att IT-relaterade IPOs har en högre 
underprissättning, är yngre, är mindre och har högre andel skulder, 
jämfört med icke IT-relaterade företag.  
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Diagram 3. Den genomsnittliga skillnaden mellan IT och icke IT-företag i de 
aktuella variablerna. Underprissättningen är i genomsnitt dubbelt så  hög hos IT-
företag (36 % )jämfört men icke IT-företag (14%). Åldern är lägre för IT-företag 
med ett genomsnitt på 11 år medan de övriga branscherna har en genomsnittlig 
ålder på 27 år. IT-företagen storlek har ett genomsnitt på 950 MSEK och icke IT-
företagen på 1850 MSEK. D/E uppgår till 4,9 hos IT-företagen och 2,8 hos icke IT-
företagen. 
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4.2  Materialets statistiska egenskaper 

4.2.1 Signifikans av förklarande variabler 

I tabell 2 visas resultatet av den multipla regressionsanalysen som 
utförs för att kontrollera sambanden av de valda variablerna och 
statistiskt säkerhetsställa resultatet. För att enklare kunna jämföra de 
olika variablerna och företagen emellan har den naturliga logaritmen 
använts på variablerna storlek, ålder och skuldsättningsgrad. De två 
dummyvariablerna och underprissättning där dataserien består av en 
del negativa värden har inte logaritmerats.  
 
 
Tabell 2. Output från den estimerade ekvationen: U = c + β1(lnYr) + β2(Br) + 
β3(lnStrl) + β4(lnDE) + β5(Hm) + ε . 
 

 

 
 
Tabellen visar att Bransch är den enda variabel som är statistiskt 
signifikant på 5 % - nivån med ett p-värde på 0,0409. Whites test visar 
signifikans på heteroskedasticitet och därför används White 

Heteroskedasticity-Consistent Covariance för att korrigera 
standardfelen vid estimeringen. Med heteroskedasticitet menas att 
variansen inte är konstant övertiden och är därmed inte 
homoskedastisk som är ett av grundantagandena i OLS-metoden (Hill, 
2001). Genom att använda funktionen White Heteroskedasticity-

Consistent Covarianse undviks detta problem. 
 
 

Beroende variabel: Underprissättning 
Antal Observationer: 86 
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & 
Covariance 
 

Variable Coefficient Std. Error p - värde 

C 0.884716 0.577715 0.1296 
Hm 0.018034 0.089268 0.8404 
Br 0.219888 0.105801 0.0409 

LN (Strl) -0.034503 0.025293 0.1763 
LN(Yr) -0.022779 0.040180 0.5723 

LN(D/E) -0.032437 0.022151 0.1470 

 
R2 

 
0.115360 

  

Adjusted R2 0.060070   
Durbin-Watson  1.765613   
 Prob(F-statistic) 0.075615   
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4.2.2 Förklaringsgrad 

Modellen i sin helhet förklarar inte mycket då den har en låg 
förklaringsgrad. Ett problem med förklaringsgraden är att om fler 
variabler läggs till i regressionen fås en högre förklaringsgrad trots att 
den variabeln som läggs till inte har någon innebörd för modellen 
(Hill, 2001). Det innebär att förklaringsgraden inte endast kommer 
från bransch utan även inkluderas av de andra variablerna. För att 
överkomma detta problem studeras istället en korrigerad 
förklaringsgrad som i denna modell får en lägre siffra på 6 %, det vill 
säga förklaringsgraden i modellen beror till viss del på antalet 
variabler som används i modellen. Då modellen ger en låg 
förklaringsgrad innebär det att den använda modellen inte passar bra 
till datan som insamlats (Hill 2001). Det beror på att det endast är en 
av de valda variablerna som har signifikans.  
 

4.2.3 Specifikation 

Med hjälp av Ramsey RESET-test och White test med cross-terms har 
modellen testas för att kontrollera att den är korrekt specificerad. Att 
en modell är korrekt specificerad innebär att den är rätt formulerad i 
avseende medverkande variabler och utformningen av ekvationen som 
i detta fall är linjär (Andersson, 1994). Båda testerna konstaterar att 
studiens modell är korrekt specificerad då det inte går att förkasta 
nollhypotesen om att de är felspecificerade. 
 

4.2.4 Normalfördelning 

Ett av antaganden bakom OLS-metoden är att residualerna ska vara 
normalfördelade (Hill et al. 2001). För att testa om residualerna är 
normalfördelade har ett Jarque-Bera test utförts. Regressionen gav ett 
Jarque-Bera värde på 409.33 och ett p-värde på 0.000 vilket innebär 
statistisk signifikans, det vill säga residualerna i modellen är inte 
normalfördelade. Centrala gränsvärdesatsen säger att om tillräckligt 
stort antal oberoende och identiskt fördelade slumpvariabler används 
kommer summan av dessa tillslut leda till en normalfördelning 
(Gujarati, 1985). Enligt Brooks (2002) har det ingen betydelse om 
antagandet om normalfördelning inte håller så länge urvalet är 
tillräckligt stort. Då studiens urvalsgrupp på 86 observationer anses 
tillräckligt stort kan OLS-modellen användas.  
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4.2.5 Multikollinearitet 

En korrelationsmatris görs för att kontrollera om det kan förekomma 
multikollinearitet i regressionen. Multikollinearitet innebär att de 
oberoende variablerna systematiskt rör sig tillsammans, det vill säga 
att det råder hög korrelation dem emellan. Om det råder kollinearitet i 
modellen kan det bli problem med att urskilja de verkliga enskilda 
sambanden ( Hill, 2001). Om det går att uttyda en 
korrelationskoefficient nära 1 råder en hög korrelation och en av 
variablerna bör uteslutas. Tabell 3 visar att det inte råder någon större 
korrelation mellan de oberoende variablerna. Det behövs därmed inte 
uteslutas någon variabel från modellen. 
 
Tabell 3. Korrelationsmatrisen visar låga värden och slutsatsen dras att det inte 
råder korrelation mellan variablerna. 
 
 LN(Strl) LN(Yr) LN(D/E) Hm Br 

LN(Strl)  1.000000  0.093539 -0.042358 -0.068016 -0.126575 

LN(Yr)  0.093539  1.000000  0.171543 -0.120477 -0.223365 

LN(D/E) -0.042358  0.171543  1.000000 -0.046506  0.070836 

Hm -0.068016 -0.120477 -0.046506  1.000000  0.429281 

Br -0.126575 -0.223365  0.070836  0.429281  1.000000 

 
 
 

4.2.6 Autokorrelation 

Förutom korrelation mellan variablerna har det undersökts om det 
förekommer autokorrelation mellan residualerna. Då denna studie 
består av tvärsnitts data är det ovanligt med autokorrelation (Hill, 
2001). Trots detta görs ett test med hjälp av Durbin-Watson stat som 
automatiskt ges vid regression i E-views programmet. Durbin-Watson 

stat visar på ett värde av 1.76. Då denna siffra är relativt nära 2 är den 
inte signifikant (Andersson, 1994) vilket innebär att det inte råder 
autokorrelation. 
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   Kapitel 5 

  ANALYS & SLUTSATS 
 

5.1 Förklaring till underprissättning 

Resultatet visar att 81 % av de undersökta bolagen är underprissatta, 
vilket bekräftar Durukans (2002) resonemang om att det råder en 
allmän uppfattning att IPOs generellt sett är underprissatta. Resultatet 
är inte överraskande och visar att fenomenet verkligen existerar. 
 
Eftersom det endast går att finna ett samband mellan bransch och 
underprissättning i den undersökta modellen är det svårt att direkt 
förankra vårt resultat i den valda teoretiska referensramen. Som 
tidigare förklaras kan det utifrån resultatet bekräftas att 
underprissättning är ett komplext fenomen som snarare tolkas utifrån 
flera synsätt än någon enskild teori. Då modellen har låg, nästan ingen, 
förklaringsgrad förklarar den inte fenomenet och är därför inte 
speciellt användbar. Det skulle innebära att det bör vara andra faktorer 
som påverkar underprissättningen som inte är inkluderade i modellen. 
 
Informationen till de valda variablerna är publik och därmed 
tillgänglig för alla investerare. Det innebär att utifrån studiens valda 
variabler kan det inte råda någon informationsasymmetri mellan 
investerarna.  Det vill säga att om det hade gått att få signifikans på 
studiens modell skulle underprissättningen kunnat visas bero på 
företagsspecifika faktorer och de informationsasymmetriska 
förklaringarna skulle då få sämre grund. Då den aktuella modellen 
förkastas ger det visst stöd åt Ljungqvist (2005) och Durukans (2002) 
informationsasymmetriska förklaringar, då detta blir en möjlig 
alternativ tolkning. Informationsasymmetri är mycket svårt att mäta 
och kommer därför inte kunna bli möjligt att analysera i en liknande 
regressionsmodell.  

 

5.1.2 Högre underprissättning hos IT-bolag 

Utifrån modellen går det att observera ett visst samband mellan 
branschvariabeln och graden av underprissättning. Då IT-bolag anses 
mer riskfyllda stöder det till viss del Ritters studie (1984) att riskfyllda 
företag har en högre underprissättning.  
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Förklaringsgraden är endast 6 % av hela modellen vilket innebär att 
bransch inte är en bra förklaringsvariabel. Innebörden av detta är att 
det måste finnas andra variabler som förklarar de resterande procenten. 
Det är även troligt att det finns andra variabler som är korrelerade med 
branschvariabeln som påverkar underprissättningen. Dessa skulle 
möjligtvis kunna förklara underprissättningen bättre. Faktorerna bör 
vara karaktäristiska för IT-bolag och inte kopplade till de övriga 
variabler som är testade i modellen.  
 
Ytterligare en aspekt som bör beaktas är hur branschvariabeln skulle 
bete sig i en regressionsmodell med andra variabler som kan ha en 
högre förklaringsgrad till fenomenet underprissättning. Möjligheten 
finns att bransch variabeln beter sig annorlunda i en annan modell och 
då inte ha samma betydelse. Det går därmed inte att med säkerhet dra 
några slutsatser om denna variabels betydelse för graden av 
underprissättning innan de andra förklarande faktorerna hittats.   
 

5.1.3 Icke signifikanta samband 

Ålder, finansiell skuldsättningsgrad och storlek har enligt studiens 
modell ingen statistisk signifikant betydelse för underprissättningen. 
Resultatet från modellen säger emot Ljunqvists (2005) val av 
företagsspecifika faktorer som förklaring till underprissättning, då det 
inte går att fastställa några samband på den svenska marknaden.   
 
Vid analys av åldersfördelningen i materialet kan det tydligt 
observeras att IT-företagen har en lägre medelålder på 11 år jämfört 
med en medelålder på 32 år i de övriga branscherna. Det har en ganska 
naturlig förklaring då IT-relaterade företag agerar i en yngre bransch. 
Det går inte att se någon starkare korrelation mellan branschvariabeln 
och ålder. 
 
Tidigare studier av Ritter (1984) och Ljungqvist & Wilhelm (2003) 
menar att storleken har en betydelse för hur riskfyllt företaget är och 
därför påverkar hur bolaget värderas vid en börsintroduktion. Ett större 
företag anses ge tillgång till mer information och därmed bli mindre 
riskfyllt. Hos Svenska IPOs går det inte att visa att storleken skulle ha 
någon förklaring till underprissättningen. Beneveniste & Spindts 
(1989) menar att underprissättning beror på osäkerheten i hur 
marknadens intresse kommer att se ut efter introduktionen. Innebörden 
av detta skulle kunna vara att ett företag som får mer uppmärksamhet 
får en lägre underprissättning då osäkerheten blir mindre. Det kan 
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antas att större företag får mer uppmärksamhet och det säger då emot 
Ritters (1984) resonemang om att större företag är mindre riskfyllda 
och blir mindre underprissatta.  
 
Trots att tidigare studier (Demers & Joos, 2006) finner signifikanta 
skillnader i riskavseendet hos företag med högre skuldsättningsgrad, 
går det inte att se några signifikanta samband med detta riskmått och 
underprissättning. Demers & Joos (2006) menar även att IT-företag 
ofta är finansierade med eget kapital. Denna studie visar att på den 
svenska marknaden är det tvärt om, IT-företagen har en högre 
skuldsättningsgrad. Vilket skulle kunna bero på att svenska banker 
hade en annan kreditbedömning än de amerikanska. I 
korrelationsmatrisen går det inte att se någon korrelation mellan 
skuldsättningsgraden och IT-företagen.  
 
Under tidsperioden 1999 till 2000, den så kallade heta 
marknadsperioden, går det utifrån den empiriska datan att se ett visst 
mönster, dock ej signifikant, mellan högre antal IPOs och en högre 
underprissättning. Det kan liknas med studien där Lowry & Schwert 
(2002) finner att perioder med hög underprissättning är korrelerade 
med ett högt antal IPOs. En del av underprissättningen kan därmed 
bero på andra företags underprissättning, vilket verkar logiskt då dessa 
perioder ofta inträffar i samband med en högkonjunktur. Under 
högkonjunkturer är aktiviteten överlag mycket hög på börsen, vilket 
lockar många företag till en börsintroduktion och därför används en 
kontrollvariabel för den då rådande heta marknaden.  
 
I enlighet med Ljungqvist & Wilhelm (2001) och Lowry & Schwert 
(2002) var det väntat att få signifikans på variabeln för het marknad. 
Vid en första anblick av materialet ser det ut som ett visst signifikant 
samband borde gå att finna. Den mest troliga orsaken till att det inte 
går att finna signifikans på denna variabel är den höga graden av 
underprissättning under år 1998.  Perioden är inte inkluderad i det så 
kallade heta marknadsläget och har därmed inte inräknats i den 
dummyvariabeln.  
 
Enligt signaleringshypotesen är det till fördel om ett företag har en hög 
grad av underprissättning. Då den aktuella modellen inte är signifikant 
skulle det kunna ge stöd åt signaleringshypotesen, som då kan betyda 
att högkvalitativa företag, det vill säga företag med generellt sett lägre 
risk, har en högre grad av underprissättning för att signalera sin höga 
kvalitet. 
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Över lag kan det konstateras att större delen av Ritters studie (1984), 
som visar på att mer riskfyllda bolag har en högre grad av 
underprissättning, inte får stöd hos svenska IPOs utifrån de aktuella 
riskmåtten. 
 

5.2 Slutdiskussion och författarnas egna tankar 

Som visas i datamaterialet är underprissättning något som förekommer 
under alla de aktuella åren och i alla de olika branscherna. En av de 
grundläggande orsakerna till underprissättning är att investerarna ska 
kompenseras för den ökade risk som det innebär att investera i en IPO. 
Trots detta är det svårt att se några samband eller dra några generella 
slutsatser. Investerare handlar i vissa lägen irrationellt och det 
irrationella handlande kan vara en möjlig förklaring till variationen i 
underprissättning på den svenska marknaden. Investerare har olika 
inställning till risk, en del är riskaverta samtidigt som andra är så 
kallade riskälskare, denna inställning kan förändras över tiden. Det vill 
säga att olika investerare kräver olika kompensation för den risk de 
utsätts för.  
 
En möjlig förklaring till varför IT-företag har en högre 
underprissättning är att investerare har en allmän uppfattning om att 
IT-bolag är mer riskfyllda, utan att för den sakens skull gå in och göra 
en djupare värdering. Det går därför att påstå utifrån studiens resultat 
att teckning av en nyintroducerad IT-relaterad aktie ger högre 
avkastning än tecknandet av en icke IT-relaterad aktie. 
 
Modellen som har konstruerats i denna studie förklarar inte det 
aktuella problemet. Vad som däremot kan konstateras om modellen är 
att den förklarar vad som inte förklarar fenomenet. Det vill säga 
underprissättningen av svenska IPOs under de aktuella åren förklaras 
inte av faktorer som ålder, storlek eller finansiell skuldsättningsgrad. 
 
Slutligen besvaras forskningsfrågan som lyder: 
- Är initial underprissättning en företagsspecifik riskkompensation ? 

Utifrån denna studies valda variabler och tolkningar som har goda 
förankringar i akademin är svaret på forskningsfrågan: NEJ denna 
studie finner inget samband mellan underprissättning och 
företagsspecifika risker. 
 



 
                  - En studie av hur risk påverkar underprissättningen vid IPOs -                                                               

 30

En avslutande kommentar utifrån vad som nämns åtskilliga gånger och 
som kan konstateras i resultatet är underprissättningen ett komplext 
fenomen. Modellen kan inte förklara fenomenet, trots att det existerar 
en initial underprissättning i 81 % av fallen. Med förutsättning att REA 
definieras som ett pris lägre än marknadspriset och marknadspriset är 
senast betalt kursen under första dagen då aktien handlas på en publik 
börs, vågar författarna med försiktighet påstå att det är ”REA på nya 
börsbolag”.  

5.4 Förslag till vidare forskning 

Det skulle vara intressant att utifrån samma modellkonstruktion 
undersöka andra riskfaktorer för att se om en annan modell får en 
högre förklaringsgrad. Då det går att finna signifikans på variabeln 
bransch, skulle det också vara intressant att undersöka hur denna 
variabel uppför sig i en annan modell. 
 
Något som har väckt författarnas intresse under studiens gång är de 
olika garanternas betydelse för introduktionsmomentet. Det finns ett 
flertal amerikanska studier som undersöker om garanten påverkar 
underprissättningen, men desto färre svenska. Därför skulle det vara 
intressent att undersöka hur val av garant påverkar underprissättningen 
på den svenska marknaden. 
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Bilaga 1 – Undersökta bolag     
 
 

 

Bolag 
 
Salus Holding AB 

Bransch 
 
Finans 

Intr. Dag 
 

1997-01-02 

Introduktionskurs 
 

24,50 

Slutkurs 
 

34 

ADB - gruppen Mandator AB IT 1997-01-03 120,00 109 

Sigma AB IT 1997-02-21 53,00 86 

AB Sardus Konsumentvaror 1997-04-07 73,50 74 

MTV Produktion AB Media 1997-04-14 63,00 64 

Ticket Travel group AB Tjänster 1997-04-25 77,00 84 

Castellum AB Finans 1997-05-23 51,00 56 

Semcon AB  Industri 1997-05-26 32,00 33 

Karlshamns AB Råvaror 1997-06-05 93,00 95 

Partnertech AB  Telekommunikation 1997-06-12 53,00 54 

Pandox Hotell fastigheter AB Finans 1997-06-23 52,00 53 

North atlantic natural resources AB  Råvaror 1997-06-24 18,30 17 

Munters AB Industri  1997-10-21 80,00 80 

Svenska Orient Linien AB Tjänster 1997-10-29 16,50 15,5 

Artimplant Development Artdev AB Hälsovård 1997-11-05 45,00 57 

FB Industri Holding AB Industri 1997-12-22 35,20 37,5 

Biophausia AB Hälsovård 1998-03-25 13,00 28 

Karobio AB Hälsovård 1998-04-03 92,00 134 

Karolin Machine Tool AB Industri 1998-04-03 98,00 100 

Turnit Ab IT 1998-04-15 35,00 91 

Prevas AB IT 1998-05-29 47,00 73 

Saab AB Industri 1998-06-18 87,00 84 

Softronics AB IT 1998-12-03 64,00 87 

Johnson Pump International  Industri 1998-12-21 26,00 30 

Opcon AB Konsumentvaror 1998-12-30 28,00 29 

Nocom AB IT 1999-01-04 43,00 42 

Sectra AB Hälsovård 1999-03-03 35,00 42 

Telelogic AB IT 1999-03-08 50,00 63 

HIQ International AB IT 1999-04-12 106,00 99,5 

Kungsleden AB Finans 1999-04-14 66,00 66 

Naturkompaniet AB Konsumentvaror 1999-04-21 46,00 46 

Jeeves Information Systems AB IT 1999-04-21 40,00 40 

Frango AB IT 1999-04-23 62,00 67 

RKS AB IT 1999-05-17 64,00 68 

Netinsight AB Telekommunikation 1999-06-07 140,00 144 

Readsoft AB IT 1999-06-22 25,00 31 

Poolia AB Tjänster 1999-06-23 75,00 85 

Framtidsfabriken AB IT 1999-06-23 125,00 156 

Boss Media AB  IT 1999-06-24 39,00 48 

Novotek AB IT 1999-06-30 21,00 26,5 

Proact IT Group AB IT 1999-07-01 48,00 50,5 

Duroc AB Industri 1999-07-02 50,00 89 

Pronyx AB Tjänster 1999-07-02 23,00 33,5 

Connecta AB IT 1999-09-20 68,00 140 

Claes Ohlson AB Konsumentvaror 1999-10-05 106,00 128 

Proffice AB Tjänster 1999-10-11 84,00 110,5 
Cyber Com consulting group 
scandinavia AB IT 1999-12-01 62,00 213 
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Q-Med  Hälsovård 1999-12-06 58,00 59 

Switchcore AB Telekommunikation 1999-12-06 200,00 384,00 

M2S Sverige AB IT 1999-12-06 33,50 39 

MultiQ International AB IT 1999-12-07 21,50 30,5 

Micronic Laser Systems AB IT 2000-03-09 105,00 205.5 

JC AB Konsumentvaror 2000-04-19 60,00 53 

Mekonomen AB Konsumentvaror 2000-05-29 110,00 113 

Viking Telecom AB Telekommunikation 2000-05-30 29,00 37,5 

Scandinavia Online AB IT 2000-06-07 115,00 123,5 

Mind AB IT 2000-06-13 38,00 37,3 

AU-System AB IT 2000-06-21 47,50 55 

Axis AB IT 2000-06-27 38,00 38,5 

I.A.R. Systems AB IT 2000-07-11 28,00 55 

Tripep AB Hälsovård 2000-07-14 90,00 99 

Jobline International AB Tjänster 2000-09-05 70,00 63 

Audiodev AB IT 2000-09-21 63,00 66 

Netwise AB IT 2000-09-28 55,00 55 

Eniro AB Tjänster 2000-10-10 84,00 84 

ORC Software AB IT 2000-10-19 120,00 145 

Neonet AB Finans 2000-10-20 20,00 18 

Dimension AB IT 2001-02-20 61,00 66,5 

BTS Group AB Tjänster 2001-06-06 57,00 59 

Bioinvent International AB Hälsovård 2001-06-12 62,00 52 

Vitrolife AB Hälsovård 2001-06-26 40,00 36,1 

RNB Retail and brands Konsumentvaror 2001-06-26 38,00 29.3 

Alfa Laval AB Industri 2002-05-17 91,00 98 

Diamyd Medical AB Hälsovård 2002-05-30 40,00 48 

Intrum Justitia AB Tjänster 2002-06-07 47,00 50 

Nobia AB Konsumentvaror 2002-06-19 78,00 71 

Ballingslöv AB Konsumentvaror 2002-06-19 63,00 63,5 

Note AB Telekommunikation 2004-06-23 75,00 69 

Probi AB Hälsovård 2004-12-02 45,00 32.6 

Indutrade AB Industri 2005-10-05 65,00 73,25 

Hemtex AB Konsumentvaror 2005-10-06 56,00 66,5 

Tradedoubler AB IT 2005-11-08 110,00 110 

Orexo AB Hälsovård 2005-11-09 90,00 90 

Hakon Invest AB Konsumentvaror 2005-12-08 77,00 81,5 

Kappahl Holding AB Konsumentvaror 2006-02-23 56,00 58,75 

Gant Company AB Konsumentvaror 2006-03-28 141,00 193,5 

 


