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Sammanfattning 

Titel: IPO och efterföljande SEO – En studie om vilka 

faktorer som ligger till grund för att en börsnotering 

efterföljs av en nyemission inom en treårsperiod 

Seminariedatum: 2012-01-13 

Kurs:  FEKH95 Examensarbete kandidatnivå, 15 poäng 

Författare:  Christina Brodin, Felicia Svensson 

Handledare:  Jens Forssbaeck 

Nyckelord: IPO, efterföljande SEO, bakomliggande faktorer, 

NASDAQ OMX Stockholm, NGM Equity  

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka vilka faktorer 

vid företagens börsintroduktioner, på NASDAQ OMX 

Stockholm och NGM Equity under åren 2001-2008, 

som påverkar sannolikheten att en efterföljande 

nyemission inträffar inom en kort tidsperiod (tre år). 

 

Metod: Studien är en kvantitativ undersökning där faktorer vid 

företagens IPO påverkar sannolikheten att en 

efterföljande SEO inträffar inom en treårsperiod. De 

nio variablerna testas i en logistisk regression.  

Teoretiska perspektiv: Det teoretiska perspektivet utgörs av tidigare forskning 

och studier inom underprissättning, motiv, konjunktur, 

D/E, M/B, omsättningsförändring, börs, bransch samt 

bolagsålder vid IPO. 

Empiri: En kvantitativ datainsamling har gjorts, förts in i SPSS, 

analyserats och därefter testat i en logistisk regression. 

Resultat: Studien visar ett signifikant samband mellan företagets 

IPO och efterföljande SEO inom en treårsperiod 

gällande variablerna börs, underprissättning samt det 

personalrelaterade motivet. Resterande variabler I 

studien visade sig inte ha ett signifikant samband. 

 

 



IPO och efterföljande SEO 

 

4 
 

Abstract 

Title: IPO and subsequent SEO – A study of the factors 

underlying that an IPO is followed by a SEO within 

three years 

Seminar date: 2012-01-13 

Course:  FEKH95 Business Administration: Degree Project 

Undergraduate level, 15 ECTS  

Authors:  Christina Brodin, Felicia Svensson 

Advisor:  Jens Forssbaeck 

Key words: IPO, subsequent SEO, underlying factors, NASDAQ 

OMX Stockholm, NGM Equity  

Purpose: The purpose of this study is to examine which factors 

in companies’ IPOs, on NGM Equity and NASDAG 

OMX Stockholm for the years 2001-2008, which 

affect the probability of a subsequent SEO, occurs 

within a short period (three years).  

Methodology: The study is a quantitative survey where factors in 

companies’ IPO affect the probability of a subsequent 

SEO occurs within three years. The nine variables 

tested in a logistic regression. 

Theoretical perspective: The theoretical approach consists on previous research 

and studies in underpricing, motive, economic 

situation, D/E, M/B, turnover changes, stock market, 

industry and the company’s’ age at the IPO. 

Empirical foundation: A quantitative data collection has been made, entered 

into SPSS, analyzed and then tested in a logistic 

regression. 

Conclusions: The survey shows a significant relationship between 

the company’s IPO and subsequent SEO within three 

years in the variables stock market, underpricing and 

the personal-related motive. The remaining variables in 

the survey were found not to have a significant 

relationship. 
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1. Inledning 

 

 

Följande kapitel är en inledande beskrivning av uppsatsen där vi introducerar 

vårt ämnesval. Här presenteras en kortfattad bakgrund till valet av ämne samt 

varför det väckt vårt intresse. Här presenteras även uppsatsens 

problemdiskussion som leder till en problemformulering, undersökningens syfte, 

avgränsningar och målgrupp. Slutligen presenteras uppsatsens vidare disposition 

för en bättre överskådlighet av innehållet. 

 

 

1.1 Bakgrund 

I dagsläget finns det cirka 530 noterade företag på Sveriges börser och 

handelsplattformar. Utav dessa noterade företag är nästan hälften (256 stycken) 

noterade på den största börsen, NASDAQ OMX Stockholm (Statistiska 

Centralbyrån, Aktieägarstatistik, 2010). Detta antal är betydligt högre än för 30 år 

sedan, då det endast fanns en enda handelsplats i Sverige. Stockholmsbörsen hade 

på den tiden cirka 100 noterade bolag (Högholm & Rydqvist, 1993). Antalet 

börsintroduktioner per år har även ökat sedan 1980-talet, både i Sverige samt sett 

ur ett mer globalt perspektiv. Detta har fortsatt fram tills den globala finanskrisen 

år 2008, vilket högst troligt har påverkat och avstannat utvecklingen av antalet 

börsintroduktioner (Ernst & Young, 2010 Global IPO Update, 2010). Antalet 

börsintroduktioner rör sig i cykler under åren och forskning inom området menar 

att antalet börsintroduktioner följer vissa vågor. Dessa förklaras främst av 

konjunkturen, men även hur det aktuella börsvärdet ligger till (Fama & French, 

2004).  

 

Aktiemarknaden ges idag mer plats i allmänhetens intresse och med tanke på 

informationsflödet i dagens samhälle finns större möjligheter att handla med och 

öka sin kunskap i aktier. Detta gör det enklare att vara involverad och engagerad 

vilket i sin tur speglas i medias bevakning av värdepappersmarknader. 
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Omsättningen av aktier på den svenska marknaden har ökat från cirka 100 Mkr år 

1990 till 3 400 Mkr år 2009, vilket är en ökning på över 3000 % (Statistiska 

Centralbyrån, Finansmarknad, 2011). Med detta sagt vill vi påpeka att det verkar 

som om att börsnoteras eller noteras på en handelsplats, är något som företag allt 

mer ser som en självklarhet och ett naturligt steg i företagets livscykel. Det 

ökande intresset för handel samt att det finns fler handelsplatser har sammantaget 

gjort att fler företag genomför börsintroduktioner. Den totala aktieförmögenheten 

i bolag som är noterade på de svenska marknadsplatserna uppgick till hela 4 000 

miljarder kronor i slutet av juni 2011 (Statistiska Centralbyrån, Aktieägarstatistik, 

2011). 

 

En introduktion till börsen ger en större insyn och medvetenhet om företaget, 

samtidigt som det genererar kapital för företaget. Då ett företag är framgångsrikt 

kan det komma till en punkt då det vill börsintroduceras av flera olika anledningar 

(Ritter, 1998). Förutom att en börsintroduktion genererar kapital, finns det även en 

mängd andra anledningar till varför företag väljer att låta dess aktier handlas 

publikt på en börs, inte minst av tids-, personal- och publicitetsrelaterade motiv. 

Att verka på en börs medför fördelar som ett spritt och diversifierat ägande, högre 

likviditet i aktien och även att institutionella ägare kan investera (Ritter, 1998). 

Utöver dessa positiva aspekter finns det även nackdelar. En av dessa är att en 

börsintroduktion är ett dyrt sätt att införskaffa kapital då i genomsnitt 11 % av det 

införskaffade kapitalet går till emissionskostnader (Lee, Lochhead, Ritter & Zhao, 

1996). Innan börsintroduktionen måste det dessutom oftast göras förändringar i 

företaget. Dels för att matcha investerares krav men även för att klara börsens 

anslutningskrav. Sådana förändringar kräver sitt kapital.  

 

Då ett ämne blir diskuterat av allmänheten, har det ofta sedan en tid tillbaka varit 

ett hett ämne för diskussion även inom den akademiska världen, och likaså är det 

här. Högholm, Ibbotson, Ransley, Ritter, Rydqvist, Röell och Welch är några av 

de mest framstående forskarna inom ämnet och har undersökt mönster och skäl till 

börsintroduktioner.  
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1.2 Problemdiskussion 

För att noteras på en handelsplats krävs det att företag bland annat skickar in ett 

börsnoteringsprospekt till Finansinspektionen (FI, Granskning av prospekt, 2011). 

I detta prospekt måste bland annat motivet till börsintroduktionen vara 

dokumenterat. Många studier visar på att den främsta anledningen till att företag 

börsnoteras företagets behov av kapital. Både Röell (1996) och Ransley (1984) 

menar på att det kapitalrelaterade motivet är ett av de främsta skälen till en 

börsnotering samt att majoriteten av företagen använder sig av just det 

kapitalrelaterade motivet till deras IPO.  

 

Eftersom cirka 11 % av det införskaffade kapitalet från en börsintroduktion 

försvinner i emitteringskostnader borde beslutet vara väl genomtänkt. Trots att det 

är kostsamt samt både tid- och personalkrävande att nyemittera aktier, händer det 

allt oftare att företag dessutom gör en efterföljande nyemission inom en 

treårsperiod från det att de börsintroducerats (Bång & Hånell, 1996).  Ritter et al. 

bevisar även i deras studie från 1996 att det i genomsnitt kostar 7 % av det 

införskaffade kapitalet i emissionskostnader. Det ter sig därför osannolikt och 

onödigt att ett företag ska behöva vända sig till kapitalmarknaden igen, då 

processen att nyemittera aktier är så pass kostsam. Detta framkallar genast 

funderingar kring varför företag gör nyemissioner inom en så kort tid efter deras 

börsintroduktion. Kan det simpla svaret vara att kapitalet redan är slut? 

I en studie av Bång och Hånell (1996) fann de att utav totalt 144 nyintroducerade 

företag, gjorde hela 46 % av dessa en nyemission inom tre år. Det som väcker vårt 

intresse är varför gör företag ytterligare en nyemission inom en så pass kort tid 

efter deras börsintroduktion? Något som i sin leder oss även till vilka faktorer som 

torde påverka att ett företag gör en efterföljande nyemission inom en så kort 

tidsperiod.  

Ämnen som är väl undersökta inom börsintroduktioner är graden av 

underprissättning mellan olika länder, motiv till introduktionen och garanternas 

roll vid introduktionen Det som förvånar oss är dock avsaknaden av forskning 

gällande de bakomliggande faktorerna till att företag gör en efterföljande 

nyemission inom en kort tidsperiod efter dess börsintroduktion. Vi har dock funnit 
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några utländska studier som just behandlar börsintroduktioner med en 

efterföljande nyemission. De flesta behandlar underprissättning som en viktig 

faktor och däribland finns Murgulov, Marsden, Rhee och Veeraraghavan (2011). 

De har undersökt hur underprissättning vid IPOn påverkar sannolikheten för en 

nyemission inom tre år på den Australiensiska marknaden. 

Så hur kommer det sig då att många företag inom kort återvänder till 

kapitalmarknaden för ytterligare finansiering och vilka faktorer är det som 

påverkar sannolikheten till att detta sker?  

 

1.3 Problemformulering 

Utifrån ovan framförda problemdiskussion är avsikten att följande 

problemformulering skall undersökas: 

 

 Vilka faktorer ligger till grund för att en börsnotering efterföljs av en 

nyemission inom tre år? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur faktorer vid företagens 

börsintroduktioner, på NASDAQ OMX Stockholm och NGM Equity under åren 

2001-2008, påverkar sannolikheten att en efterföljande nyemission inträffar inom 

en kort tidsperiod (tre år). Faktorer som kommer att analyseras för att finna 

eventuella samband är aktiens underprissättning vid börsintroduktionstillfället, 

motiv till börsintroduktionen, företagets bransch, ålder vid IPO, konjunktur utifrån 

Hot Issue Market, kapitalstruktur utifrån D/E kvot samt värdering och lönsamhet i 

egenskap av M/B kvot och omsättningstillväxt. 
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1.5 Avgränsningar 

Till följd av ämnets omfattning samt kursens tidsbegränsning har vi gjort en del 

avgränsningar. Vi har valt att fokusera på nyintroduktioner som genomförts på 

NASDAQ OMX Stockholm och NGM Equity. Med NASDAQ OMX Stockholm 

avser vi listorna Small-, Mid-, och Large Cap (tidigare A- och O-listorna). Vi har 

valt att avlägsna mindre handelsplatser såsom AktieTorget, Göteborgs OTC-lista, 

Nya Marknaden, Nordic MTF. Detta eftersom NGM Equity, NASDAQ OMX 

Stockholm och Burgundy är de enda svenska börserna vilket innebär att man har 

tillåtelse från Finansinspektionen att bedriva börshandel (FI, Börser och 

aktiehandel, 2011). Avgränsningen innefattar även indirekt Burgundy eftersom 

denna blev en börs först den 1 januari 2011, vilket innebär att den föll ur vår valda 

tidsperiod. 

 

Tidsaspekten vi valt sträcker sig, som tidigare nämnt, från år 2001 till år 2008. Vi 

avslutar observationerna år 2008, detta för att ge möjlighet för en efterföljande 

nyemission att ske inom en treårsperiod och därmed undvika en snedvridning av 

studien (Best, Payne & Howell, 2003). En tidsperiod på 8 år har undersökts 

eftersom en konjunkturcykel, som högst troligt påverkar antalet 

börsintroduktioner, vanligtvis är 3-8 år (Konjunkturinstitutet, 

Konjunkturterminologi, 2011). 

 

1.6 Målgrupp 

Målgruppen för denna studie är ekonomistudenter som läst företagsekonomi eller 

en person med motsvarande kunskap. Kännedom i statistik och 

värdepappershandel underlättar förståelsen av innehållet i uppsatsen, men är dock 

inget krav. 

  

http://www.konj.se/


IPO och efterföljande SEO 

 

13 
 

1.7 Definitioner 

Nedan presenteras en del begrepp som kommer användas genomgående i studien. 

Asymmetrisk information Uppstår då alla parter inte har tillgång till samma 

information (Löfgren, Persson & Weibull, marknader 

med asymmetrisk information, 2001). Kan uppstå både 

köpare emellan samt mellan köpare och säljare. 

 

Börs En handelsplats som är reglerad. I Sverige finns det tre 

börser, NASDAQ OMX Stockholm, NGM Equity och 

Burgundy. Dessa följer strikta EU-direktiv och 

godkännanden från Finansinspektionen fordras 

(Aktiespararna, Olika listor, 2011).  

 

Börsintroduktion Företag som noteras på en börs (Nationalencyklopedin, 

Börsintroduktion, 2011). 

 

Börsnoterade Företag som är noterade på en börs (Aktiespararna, 

Olika listor, 2011). 

 

Grå marknad En terminsmarknad där handel kan ske på bolag som 

kommer att börsintroduceras, innan börsintroduktionen 

officiellt har ägt runt. Används för att minska 

osäkerheten kring marknadsvärdet på bolaget. (Maria 

Gårdängen, 2011-10-13) 

 

Handelsplats  Är ett samlingsnamn för handelsplattform och börs 

(Aktiespararna, Börs eller lista? Håll koll på vad du 

handlar, 2011). 

 

Handelsplattform  Här sker handel av värdepapper, dock mindre reglerat 

än på en börs. Exempel på svenska handelsplattformer 

är NGM Nordic MTF, AktieTorget och First North 
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(Aktiespararna, Börs eller lista? Håll koll på vad du 

handlar, 2011).  

 

Initial kursförändring  Prisförändring mellan teckningskursen vid 

börsintroduktionen och stängningskurs på börsen första 

dagen. Vid listbyte är det skillnaden mellan 

stängningskurs kvällen innan listbytet och 

stängningskurs första dagen på börsen (Ritter, 2002). 

 

IPO  Initial Public Offering, är en engelsk term som betyder 

börsintroduktion. Se “börsintroduktion” för vidare 

information.  

 

Listbyte  Då ett företag flyttar sin marknadsnotering från en 

marknadsplats till en annan. (Dharan & Ikenberry, 

1995).  

 

Marknadsplats  Är den marknad där handel av värdepapper sker och 

består antingen av en reglerad börs eller en 

handelsplattform (Aktiespararna, Börs eller lista? Håll 

koll på vad du handlar, 2011). 

 

Notering  Då ett företag registrerar sig på en börs (Aktiespararna, 

Börs eller lista? Håll koll på vad du handlar, 2011).  

 

Prospekt  Ett dokument som upprättas av företagen vid listning 

på en handelsplats. Dokumentet granskas och måste 

godkännas av Finansinspektionen (Finansinspektionen, 

Oreglerade aktieerbjudanden, 2011).  

 

SEO  Seasoned Equity Offering, är en engelsk term som 

betyder emission från ett redan noterat företag 

exempelvis en nyemission (Aktiespararna, Ordlista, 

2011). 
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Signifikant samband  Statistisk term som betyder att det finns ett säkerställt 

samband mellan två faktorer eller variabler. Används 

vid statistiska metoder för att testa vetenskapliga 

hypoteser (Nationalencyklopedin, Signifikanstest, 

2011).  

 

Underprissättning  Skillnaden mellan det pris som företaget säljer sina 

aktier för första gången, teckningskursen, och det 

priset som marknaden värderar företaget till, här mätt 

som faktiskt stängningskurs efter första dagens handel 

(Ritter, 2002). 

 

Värdepappersinstitut  Institut eller företag såsom banker och 

värdepappersbolag som fungerar som en mellanhand 

vid försäljning och köp av värdepapper. 

Värdepappersinstitut måste ha Finansinspektionens 

tillåtelse att bedriva denna rörelse 

(Nationalencyklopedin, Värdepappersinstitut, 2011). 

 

 

1.8 Uppsatsens disposition  

Nedan visas uppsatsens disposition samt en kort beskrivning av varje kapitel. 

 

Figur 1. Översikt av disposition 

 

 

 

 

Inledning 
Teoretisk 

referensram 
Metod 

Empiri och 
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Slutsats 
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Kapitel 2 – Teoretisk referensram 

 

Under kapitlet “teoretisk referensram” kommer tidigare forskning och teorier 

presenteras. Läsaren kommer att introduceras i teorier kring de faktorer som 

studeras gällande vad som ligger bakom att ett företags börsnotering efterföljs av 

en nyemission inom en treårsperiod. Dessa teorier kommer sedan att utgöra basen 

för vår fortsatta analys av problemformuleringen.  

 

 

Kapitel 3 – Metod 

 

I kapitlet som följer kommer vi att redogöra för undersökningens metod och 

tillvägagångssätt.  Vi tar oss igenom allt från det vetenskapliga angreppssättet, 

urvalet och datainsamlingen till källkritiken och bortfallet i studien. Dessutom 

kommer hypotesprövningen samt de beroende- och oberoende variablerna 

presenteras. 

 

 

Kapitel 4 – Empiri och analys 

 

Kapitlet handlar om det empiriska arbete som studien har resulterat i. Först får 

läsaren en inblick av deskriptiv statistik från undersökningen. Senare klargörs 

även en fördelning av faktorerna gällande vad som ligger bakom att ett företags 

börsnotering efterföljs av en SEO inom en treårsperiod. Utfallen presenteras av en 

logistisk regression. Slutligen presenteras det statistiska resultatet där teorier 

kopplas ihop till en analys.  

 

 

Kapitel 5 – Slutsats 

 

I det följande kapitlet sammanförs de slutsatser och tankar som kan dras utifrån 

vår empiriska analys. Läsaren kommer förutom detta även att ges förslag på 

ytterligare forskning inom ämnet.  
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2 Teoretisk referensram 

 

 

Under kapitlet “teoretisk referensram” kommer tidigare forskning och teorier 

presenteras. Läsaren kommer att introduceras i teorier kring de faktorer som 

studeras gällande vad som ligger bakom att ett företags börsnotering efterföljs av 

en nyemission inom en treårsperiod. Dessa teorier kommer sedan att utgöra 

basen för vår fortsatta analys av problemformuleringen. 

 

 

Som tidigare nämnts finns det områden kring börsintroduktioner och 

nyemissioner som är väl studerade, inte minst gällande graden av 

underprissättning och motiven vid introduktionen. Dessa två variabler kommer av 

den anledningen därför även undersökas i vår studie. Det som förvånar oss är 

dock avsaknaden av forskning gällande de bakomliggande faktorerna till att 

företag gör en efterföljande nyemission inom en kort tidsperiod efter dess 

börsintroduktion. Detta trots att hela 46 % av de nyintroducerade företagen i Bång 

och Hånell’s studie från 1996 gjorde en nyemission, inom en treårsperiod efter 

dess börsintroduktion.  

En annan variabel som kommer studeras är val av börs, då olika typer av företag 

tenderar att dras till olika typer av börser. Mindre börser, såsom NGM Equity, 

övervägs av tillväxtbolag, som i sin tur är i behov av kapital för framtida 

expansion och tillväxt, vilket därmed kan göra att benägenheten till efterföljande 

nyemission ökar. Å andra sidan är NGM Equity en mindre likvid börs, vilket kan 

resultera i att företag på denna börs i mindre utsträckning gör en efterföljande 

nyemission inom en treårsperiod. Därför är det intressant att ha med variabeln 

börs i studien, för att se hur den påverkar sannolikheten att en efterföljande 

nyemission inträffar. 

Andra variabler som kommer att testas i undersökningen är bransch, då vissa 

branscher tenderar att behöva mer kapital för forskning och utveckling som under 

perioder inte generar intäkter. Benveniste, Ljungqvist, Wilhelm och Yu (2003) 



IPO och efterföljande SEO 

 

18 
 

menar att branschen är viktig vid undersökningen av börsintroduktioner då 

exempelvis högteknologiska företag i unga branscher ofta inte ännu har fått ett 

erkännande av marknaden vid börsintroduktionen. Konjunkturen påverkar också i 

vilken utsträckning bolag gör börsintroduktioner och nyemissioner. Högholm och 

Rydqvist (1993) bevisar i sin studie att antalet börsintroduktioner följer ett 

cykliskt mönster, som påminner om konjunkturscykeln. Därför är det intressant 

och se huruvida konjunkturen påverkar sannolikheten att en börsintroduktion 

efterföljs av en nyemission inom en kort tidsperiod.  

Åldern på ett företag är också något som torde påverka sannolikheten för en 

efterföljande nyemission. Företagens ålder är något som påverkar osäkerheten 

kring företaget men även överlevnadschansen. Både Cressy (2006) samt Demers 

och Joos (2007) har kommit fram till att åldern på företaget är en av de saker som 

har ett tydligt samband med överlevnadschansen för ett nyintroducerat företag. 

Därför är det intressant att se på bolagsåldern vid börsintroduktionen, och se hur 

det påverkar sannolikheten till en efterföljande nyemission.  

Nyckeltal som kommer studeras i uppsatsen är bland annat D/E och M/B. Ifall den 

finansiella skuldsättningsgraden har ökat mycket efter börsintroduktionen kan 

företaget vilja emittera aktier för att återställa balansen i bolaget. Market-to-book 

värdet kan också förväntas ha en påverkan på efterföljande nyemission. Detta för 

att se huruvida ett högt marknadsvärde, jämfört med det bokförda värdet, är en 

förklaringsfaktor i förhållandet mellan en börsintroduktion och en efterföljande 

nyemission. 

Slutligen är omsättningen en variabel som kommer undersökas i studien. Detta 

eftersom omsättningen borde öka efter en börsintroduktion, oavsett om motivet 

till introduktionen är framtida tillväxt och expansion eller inte. Då omsättningen 

minskar efter börsintroduktionen kan detta vara en anledning till att sannolikheten 

till en efterföljande nyemission ökar. 

Nedan presenteras teorierna kring de valda variablerna, för att sedan 

sammanfattas i slutet av kapitlet, under avsnitt 2.10. Där presenteras även hur 

faktorerna förväntas påverka sannolikheten att en efterföljande nyemission 

inträffar. 
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2.1 Underprissättning 

 

Fama och French har i sin studie från 2004 undersökt hur många börsnoterade 

företag som överlever 10 år efter sin börsintroduktion. De menar på att denna 

siffra har sjunkit från 61 % år 1973 till knappa 37 % år 1991. De har även studerat 

företag som utför nyemissioner, och menar att andelen av dessa företag som 

överlever var år 1991 hela 50 %, vilket borde betyda att en eller flera 

nyemissioner förlänger livslängden på företaget. Demers och Joos (2007) fann i 

sin tur att underprissättningen vid börsintroduktionen spelar roll, då man ser på 

överlevnadschansen för nyintroducerade företag. Följande teorier kommer sedan 

att användas till att förklara ett eventuellt samband. 

 

Bång och Hånell (1996) har undersökt underprissättningen hos svenska 

börsföretag som har gjort en nyemission inom tre år efter dess börsintroduktion. 

Deras studie bygger på Mario Levis undersökning från 1995, som undersökte 

börsintroducerande företag på Londonbörsen under åren 1980 och 1991. Bång och 

Hånell (1996) visar att resultatet på den svenska börsen liknar Mario Levis 

resultat från den engelska Londonbörsen. Av de 144 svenska börsintroducerade 

företagen som förekom i studien, har hela 46 % av de börsnoterade företagen gjort 

en nyemission inom tre år efter dess börsintroduktion. Av dessa företag inträffar 

nyemissionen i genomsnitt 1,5 år efter börsintroduktionen. Dessutom visar studien 

att underprissättningen vid börsnoteringen är högre (30 %) för de företag som gör 

en nyemission inom tre år, jämfört med de som inte gör en nyemission inom tre år 

(16 %). I och med detta är underprissättning en viktig variabel för ett skäl till en 

efterföljande nyemission, och är därför också en självklarhet i denna studie. 

 

Trots att en investerare har både mer och fördelaktigare information, om ett 

företags värde, kan denne låta bli att köpa aktier till följd av ointresse från övriga 

investerare (Bikhchandani, Hirshleifer & Welch, 1998). Denna teori grundar sig i 

att investerare inte bara tar hänsyn till sin egen kunskap utan också andras 

kunskap. Detta kan driva företaget till att underprissätta sina aktier så att en 

positiv kaskad uppstår, vilket i sin tur drar upp efterfrågan enligt samma princip 

(Ritter, 1998). Detta är speciellt intressant för företag som redan har planerat en 
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nyemission eftersom det är viktigt att intresse och efterfrågan har skapats inför 

denna.  

En annan teori kring underprissättning är den om hög- och lågkvalitets företag och 

signaleringshypotesen. Med högkvalitets företag menar teorin företag med stabil 

vinst och låg risk. Med lågkvalitets företag menar teorin därmed företag med 

mindre säker framtid och hög verksamhetsrisk. Enligt Welch (1989) använder 

företag underprissättning som ett verktyg för att signalera sin kvalitet. I denna 

modell existerar en informationsasymmetri, vilken innebär att en part är mer 

informerad om ett företags egentliga värde än en annan part (Rock, 1986). 

Informationsasymmetri finns mellan företaget, som vet det egentliga värdet, och 

investerarna, som inte har samma information som företaget. Högkvalitativa 

företag med en okänd kvalitet, utifrån köparens perspektiv, underprissätter sina 

aktier i en högre grad än lågkvalitativa företag, för att sedan låta marknaden visa 

dess egentliga kvalitet och minska osäkerheten. På så vis kan företaget få bättre 

betalt vid en framtida nyemission. Teorin menar på att ju större underprissättning, 

desto större sannolikhet att en nyemission görs inom kort. Durukan (2002) menar 

dock på att många teoretiker är tveksamma till detta samband mellan 

underprissättning och en efterföljande nyemission, däribland Espenlaub och 

Tonks (1998). 

 

2.2 Ålder  

 

Dimovski & Brooks (2003) menar på att osäkerhet är en anledning till 

underprissättning. Om osäkerheten är hög och allmänheten inte är underrättade 

om värdet på företaget, föredrar företaget att underprissätta sina aktier. Detta för 

att vara säkra på en fullteckning av aktierna (Durukan, 2002). De långsiktiga 

kostnaderna för en ofulltecknad börsintroduktion är högre än en underprissättning 

på ett par procent (Bergström & Björk, 1998). Kopplat till denna osäkerhet är att 

åldern på företaget har en påverkan på graden av underprissättning, vilket i sin tur 

påverkar sannolikheten att en nyemission uppstår (Ljungqvist & Wilhelm, 2003). 

Detta eftersom unga företag tenderar att ha färre möjligheter att förmedla 
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information till allmänheten, vilket leder till en högre osäkerhet jämfört med äldre 

företag som bland annat har en lång historia.  

 

Det finns fler anledningar till att ålder vid börsintroduktionen kan vara en 

förklaringsfaktor till en efterföljande nyemission. Både Cressy (2006) samt 

Demers och Joos (2007) har kommit fram till att åldern på företaget är en av de 

faktorer som har ett tydligt samband med överlevnadschansen för ett 

nyintroducerat företag. Unga företag har en markant lägre överlevnadschans och 

kan därmed använda nyemissioner som överlevnadstaktik. Undersökningarna av 

Cressy (2006), Demers och Joos (2007) samt Fama och French (2004) har tagit 

upp ålder som en betydande variabel, vilket har medfört att just ålder även har 

inkluderas i denna undersökning. Detta för att se om det i variabeln ålder finns en 

förklaringsfaktor i sambandet mellan en börsintroduktion och en efterföljande 

nyemission. 

 

2.3 Börs  

 

Val av börs kan påverka sannolikheten för en efterföljande nyemission då 

NASDAQ OMX Stockholm och NGM Equity skiljer sig åt i vilka företag som 

väljer att notera sig på respektive lista. NGM Equity vänder sig traditionellt till 

unga tillväxtföretag vilket kan bidra med en högre osäkerhet och konkursrisk 

medan NASDAQ OMX Stockholm har fler noteringskrav och är främst för äldre, 

etablerade företag (Aktieskolan, Grunder, 2011). Enligt NGM Equity’s egna 

hemsida (NGM Equity, Bolag/notering, 2011) menar de att deras börs är en börs 

där bolag ska växa, från små tillväxtföretag till stora företag. Definitionen av 

tillväxtbolag lyder ofta; de 10 procent kraftigast växande företagen (Wiklund & 

Davidsson, 1999). NGM Equity erbjuder bolag en notering samt tjänster som är 

specifikt anpassade till tillväxtbolag (NGM Equity, Börsregler 2010). Davidsson 

och Delmar’s studie från 2000, om svenska tillväxtföretag, visar att tillväxtföretag 

är tydligt överrepresenterade bland unga företag och vid högteknologisk 

tillverkning och utveckling.  
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En annan aspekt gällande huruvida valet av börs påverkar en efterföljande SEO 

inom en kort tidsperiod, är att börser är olika likvida. Större börser, såsom 

NASDAQ OMX Stockholm, är mer likvid (Swedbank, Värdepapperstjänsten, 

2011) varefter sannolikheten för en efterföljande SEO bör öka. Benägenheten att 

göra en efterföljande nyemission efter börsintroduktionen borde därför bli mindre 

på en mindre likvid marknadsplats, såsom NGM Equity. Detta efter det då råder 

en lägre efterfrågan vilket genererar lägre priser vi nyemittering. 

 

2.4 Bransch  

 

Demers och Joos menar att det finns en skillnad mellan företag som är i IT-

branschen och företag som inte är i IT-branschen då man ser på överlevanden 

efter börsintroduktionen. De placerar då IT-branschen i kategorin unga branscher 

och anser att de har större tendenser för konkurs jämfört med äldre branscher. 

Detta kan leda till skillnader i antalet nyemissioner mellan företag i vissa 

branscher. Vilket är anledningen till att denna undersökning även innefattar 

branschskillnader. Benveniste, Ljungqvist, Wilhelm och Yu (2003) menar också 

att branschen är viktig vid undersökningen av börsintroduktioner då 

högteknologiska företag i unga branscher har ofta inte ännu fått ett erkännande av 

marknaden vid börsintroduktionen (Ljungqvist & Wilhelm, 2003). En ny produkt 

släpps ofta i samband med börsnoteringen, som då ska legitimera företaget. Innan 

detta sker kan osäkerheten och risken kring företaget vara hög. Hur marknaden 

sedan reagerar på börsintroduktionen skickar då signaler både till företaget i fråga, 

men också till efterföljande bolag inom samma bransch. Ritter och Welch (2002) 

menar att vara det första börsnoterade företaget inom en viss bransch är en fördel, 

då informationen är begränsad. Branschen påverkar även utifrån de 

branschspecifika egenskaperna. Se exempelvis på branschen informationsteknik, 

vilken präglas av forskning och utveckling, som kan leda till långa perioder med 

stora utgifter och låga intäkter. Dessa perioder kräver mycket kapital varpå en 

börsintroduktion kan göras för att på så vis säkra framtida kapitalbehov genom 

möjligheter till nyemissioner. 
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2.5 Förändring i finansiell skuldsättningsgrad 

 

Durukan (2002) undersöker underprissättning och långsiktig underprestation 

bland nyintroducerade företag. I sin undersökning menar han på att den finansiella 

skuldsättningsgraden kan vara en viktig faktor i undersökningen av 

börsintroduktioner, eftersom den visar den finansiella risken som företaget är 

utsatt för. Demers och Joos (2007) ser också att finansiell skuldsättningsgrad är en 

del i undersökningen av börsintroduktioner då de har funnit bevis för att det 

påverkar överlevnaden för företaget. Utifrån detta har D/E kvoten valts som 

skuldsättningsmått, för att urskilja om det även har ett signifikant samband vid 

efterföljande nyemissioner då emissioner kan användas som tillskott till 

rörelsekapital vid svårigheter att överleva. 

 

Skillnaden i finansiell skuldsättningsgrad kommer i uppsatsen användas för att 

spegla kapitalstrukturen. Trade-off teorin menar att företag kommer att sträva 

efter en kapitalstruktur som balanserar skatteskölden, som uppstår vid 

lånefinansiering, gentemot de potentiella kostnaderna vid en för hög 

skulsättningsgrad. Denna teori, liksom många andra kring kapitalstruktur, menar 

att det inte finns en optimal kapitalstruktur som är aktuell för alla företag (Myers, 

2001). Branscher, som exempelvis informationsteknik, har en högre 

verksamhetsrisk än materialbranschen och bör därmed ha en lägre finansiellrisk 

(lägre skuldsättningskvot) för att den totala risken inte ska bli för hög. Om den 

totala risken blir för hög kommer kostnader för företaget att öka i form av dyrare 

lån, omorganisering och till slut konkurs (Myers, 2001).  

 

2.6 Market-to-book  

 

Vid användning av market-to-book (M/B), påverkar informationstillgängligheten 

till företaget värderingen av företaget.  Förväntningar kring företaget vägs in och 

Kim och Ritter (1999) menar på att M/B är det mest tillförligliga värderingsmåttet 

vid värdering av företag vid börsintroduktioner. Då förväntningar och 

framtidsutsikter för företag går upp, höjs marknadsvärderingen vilket skulle kunna 
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leda företag till att utnyttja ett så kallat Window of Opportunity vid en hög 

värdering. Best et al. (2003) menar, som många andra, att företag “passar på” att 

nyemittera aktier då de upplever en hög värdering. Window of Opportunity 

innebär alltså här att företag tar detta tillfälle i akt och börsintroduceras på grund 

av att de då får högt betalt.  

 

Murgulov, Rhee och Veeraraghavan (2011) har gjort en studie för Australienska 

företag, där de undersöker bakomliggande faktorer till varför bolag gjorde en 

efterföljande nyemission inom en treårsperiod efter dess börsintroduktion. Där 

fann de att bolag med högre M/B kvot har en signifikant mindre sannolikhet att 

utföra en nyemission inom en treårsperiod efter dess börsintroduktion. M/B 

används därmed för att testa hur sannolikheten för en nyemission påverkar om 

företag passar på att börsnoteras då det råder en hög eller låg värdering, oavsett 

marknadsvärdet vid nyemissionen. 

 

2.7 Omsättningsförändring 

 

Att se på omsättningen är ett vanligt sätt att mäta tillväxt. Jegadeesh, Weinstein 

och Welch (1993) har såsom många andra noterat att företag som gör en 

nyemission upplever en sämre aktieutveckling. Genomsnittet ligger på 3-4 % 

mindre per år, jämfört med andra likvärdiga företag. Eftersom aktieutvecklingen 

torde spegla förväntningar på och resultat från företaget, blir det därmed relevant 

att undersöka huruvida omsättningstillväxten till en börsintroduktion påverkar 

sannolikheten att en börsintroduktion efterföljs av en nyemission.  

 

Snabbväxande företag och tillväxtföretag i allmänhet har ett större behov av en 

efterföljande nyemission, för att stödja fortsatt tillväxt. En högre tillväxt medför 

större investeringsbehov och därmed också behov av mer kapitaltillskott. Därför 

bör tillväxtbolag, likt unga företag i tillväxtbranschen, vara mer benägna till att 

utföra en efterföljande nyemission kort efter dess börsintroduktion. Peristiani och 

Hong (2004) menar och andra sidan att en hög finansiell prestation innan en 

börsintroduktion minskar risken för ekonomiska problem efteråt. I förlängningen 
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kan detta kopplas till nyemissioner, då det kapitalrelaterade motivet till 

börsintroduktioner är en av de mest förekommande, mer om detta i avsnitt 2.9.1. 

Dessa två teorier finner olika utfall till hur omsättningstillväxten påverkar 

sannolikheten till en SEO. 

 

2.8 Konjunktur  

 

Forskning menar att företag också kan “passa på” att introduceras på börsen på 

grund av yttre faktorer såsom en högkonjunktur. Detta leder till stora fluktuationer 

i antalet börsintroduktioner per år, vilket även är ett av de mest undersökta inom 

området för börsintroduktioner. Det finns många teorier kring vad anledningen till 

dessa fluktuationer är. Ritter (1984) menar att fenomenet kallas Hot Issue Market. 

En anledning till dessa heta marknader är att företag har bättre 

investeringsmöjligheter under vissa perioder och att företagen påverkar varandra 

att investera i sådana perioder (Benninga, Helmantel & Sarig, 2004). Detta gäller 

även över branschgränser, då positiva och även negativa resultat tenderar att 

sprida sig till resten av ekonomin.  

 

I en aktuell högkonjunktur kan företag komma att behöva ytterligare kapital, då 

efterfrågan oftast är högre. Företagen utnyttjar även högkonjunkturen eftersom 

börsen ger bättre betalt, då aktiekurserna generellt är högre. Detta genererar i sin 

tur mer kapital in i företaget vid en eventuell börsintroduktion. I kombination med 

att investerares benägenhet att investera i börsen är högre då ett allmänt högt 

börsvärde gäller, leder detta till att det finns vågor av börsnoteringar (Fama & 

French, 2004). Vågorna av börsintroduktioner rör sig på ett liknande sätt som 

efterfrågevågorna i ekonomin. Dessa samband visas tydligt i nedanstående 

diagram (diagram 2.1) där antalet börsintroduktioner och BNP-tillväxt visas under 

åren 1993-2008.  
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Diagram 2.1: Börsintroduktioner och BNP-tillväxt under åren 1993-2008 (The 

World Bank, Sweden, 2011). 

 

Att antalet börsintroduktioner och BNP-tillväxten inte är perfekt korrelerade kan 

både bero på att företag kan känna av en förändring i konjunkturen innan det visas 

på BNP men också att en börsintroduktion kan ta upp till ett år från beslut om 

notering till faktiskt notering (D’Agostino, Hellgren & Fröderberg, 2007). Detta 

innebär att konjunkturen och börsvärderingen kan hinna ändras innan 

börsintroduktionen är genomförd. 

 

En teori kring varför företag är felprissatta är nyckteorin. Ritter (1991) fann att då 

många företag valde att introduceras i kulmen av en högkonjunktur, var det 

investerarna som felbedömde framtidsutsikterna och övervärderade företaget. 

Aggarwal och Rivoli (1990) menar att aktierna är rätt prissatta från början men att 

investerare sen övervärderar aktierna då de kommer ut på marknaden. Denna 

övervärdering leder då till samma initiala resultat som en metodisk 

underprissättning, att aktiepriset rusar upp under de första handelsdagarna. 

Demers och Joos (2007) fann dessutom att under perioder där många företag 

introduceras på börsen, en så kallad “hot market”, lockas allt fler företag och 

emittenter som är av lägre kvalitet vilket därför medverkar till att företagen har 

lättare att misslyckas och gå i konkurs. Det är bevisat att företag som noteras i en 

”hot market” har större finansiella problem inom 10 år från börsintroduktionen än 

de som noteras i en ”cold market”. Detta medverkar därför till att de bör utföra 
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nyemissioner i allt större utsträckning för att täcka upp deras förluster och rädda 

företaget och är därmed inkluderat som faktor i studien.  

 

2.9 Motiv 

 

Motiv är en av de variabler som kommer att undersökas i studien. Med motiv 

menas motiv till företagets börsintroduktion och inte motiv till dess eventuella 

nyemission. Detta eftersom motiv för nyemissioner inte kan testas för alla företag, 

då alla företag inte gjort en efterföljande SEO inom tre år. 

  

Beaulieu och Sodjahin (2008) har undersökt hur snabbt en börsintroduktion blir 

genomförd från ansökningstidpunkten till att själva börsnoteringen är klar. De har 

funnit att en börsintroduktion blir genomförd tidigare då det finns 

kapitalrelaterade motiv till noteringen. Då investeringar ligger till grund för 

börsintroduktionen visar sig företag alltså mer otåliga för att få in intäkterna från 

noteringen. I kombination med detta har DeAngelo, DeAngelo och Stulz (2010) 

funnit att företag gör nyemissioner för att täcka upp kortsiktiga kontantbehov. I 

sin undersökning fann de att hela 62,5 % av företagen som gjorde en nyemission 

hade, utan intäkterna från nyemissionen, fått slut på kontanter året efter SEO-året. 

Relaterat till vår undersökning är det eftersom ett kapitalrelaterat motiv till 

börsintroduktionen skulle kunna spegla ett stort kapitalbehov i företaget som både 

kan vara kort- och långsiktigt.  

 

Studien ska alltså undersöka huruvida motiven till den ursprungliga 

börsnoteringen påverkar sannolikheten till att företaget gör en efterföljande 

nyemission inom en treårsperiod eller inte. För att möjliggöra detta har vi delat in 

motiven i fyra kategorier, de kategorier som är mest förekommande i företagens 

börsnoteringsprospekt. Dessa motiv är; kapitalrelaterande-, tidsrelaterande-, 

publicitetsrelaterande- samt personalrelaterade motiv. Var och en av dessa 

presenteras mer ingående nedan.  
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2.9.1 Kapitalrelaterande motiv 
 

Ljungqvist och Wilhelm (2003) menar att då företag anger kapitalrelaterade skäl 

till sin börsintroduktion kan det finnas en osäkerhet kring företagets strategi och 

affärsidé. Detta eftersom intentionen kan vara att använda tillskottet av kapital till 

den operationella verksamheten eller rörelsekapital, vilken egentligen borde 

finansieras av verksamheten i sig. Om detta kapitalbehov kvarstår efter 

börsintroduktionen kommer ett framtida kapitaltillskott behövas. Eftersom det 

kontinuerligt kommer efterfrågas mer kapital. Vilket därmed torde även 

sannolikheten för en efterföljande nyemission öka. I Ransley’s studie från 1984 är 

det 12 % av företagen som använder kapitalet till refinansiering av befintliga lån 

(Röell, 1996).  

 

Röell (1996) menar att det kapitalrelaterade motivet är ett av de viktigaste skälen 

till att ta steget in på börsen. Vidare menar hon även att nytt kapital behövs för 

framtida tillväxt och expansion. Även Ransley (1984) anser att majoriteten av de 

engelska företagen använder sig av kapitalrelaterade motiv till dess 

börsintroduktion. Ransley stödjer detta med sin studie från 1984, med företag som 

gjort börsintroduktioner på den engelska marknaden.  

 

Vidare anser Röell även att en börsintroduktion kan underlätta 

kapitalanskaffningen på längre sikt. Företagets egna kapital höjs genom ett ökat 

kapital samtidigt som den finansiella hävstången reduceras. Detta bidrar till en 

förmildring av den framtida skuldbördan. Med den minskade hävstångseffekten 

menar Pagano, Panetta och Zingales (1998) att de blir mer tillförlitliga låntagare 

och därmed får förbättrade lånevillkor och mindre lånekostnader. Pagano et al. 

(1998) visar även att börsintroduktionen gynnar företagens förhandlingsutrymme 

med bland annat banker och finansinstitut. Därför kan den ökande statusen ge 

bättre lånevillkor och räntor (Pagano et al., 1998). 

 

Slutligen innefattar det kapitalrelaterande motivet även att skapa likviditet i 

aktien. En studie av Högholm och Rydqvist (1993) visar att 41 % av de svenska 

företagens ursprungliga aktieägare, som ingick i undersökningen, avyttrade sina 

http://libhub.sempertool.dk.ludwig.lub.lu.se/libhub?func=search&query=au:%22Fabio%20Panetta%22&formQuery=au:%22Fabio%20Panetta%22
http://libhub.sempertool.dk.ludwig.lub.lu.se/libhub?func=search&query=au:%22Luigi%20Zingales%22&formQuery=au:%22Luigi%20Zingales%22
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aktier under en fyraårsperiod efter börsintroduktionen. Liknande studie har även 

gjorts i Italien där det har visat sig att aktieägare till nyintroducerade företag 

avyttrar 26 % av sina aktier kort efter börsintroduktionen (Pagano et al., 1998). 

 

2.9.2 Publicitetsrelaterande motiv 
 

Publicitetsrelaterade motiv är den andra kategorin av motiv för en börsnotering. 

Publicitetsrelaterande motiv innefattar bland annat stärkt företagsprofil, ökad 

uppmärksamhet på produkter och varumärken samt kvalitetsstämpling. Enligt en 

undersökning av Högholm och Rydqvist (1993), där de kartlade motiven för 

börsnoteringar, menar 67 % av företagen att det noteras på grund av 

publicitetsrelaterade skäl. Här ställer sig dock Röell (1996) tveksam till att en 

börsnotering kan generera så mycket publicitet som företagen själva anser. En viss 

osäkerhet och oenighet finns gällande det publicitetsrelaterande motivet. Dock 

medger Röell att företag blir allt mer påverkade och utsatta för publicitet från 

exempelvis massmedia efter en börsintroduktion. Detta innebär att företag då kan, 

i skedet av denna publicitet, göra en nyemission eftersom företag då är omtalat.  

 

2.9.3 Personalrelaterande motiv 
 

Börsintroduktioner har visat sig medföra fördelar vid rekrytering av 

nyckelpersoner. Gometz, Ramseyer och Grundvall (1997) menar att detta till 

största del förklaras av den förändrade uppfattningen av företaget. Men också utav 

den nya utmaningen för företaget samt stimuleringen från externa intressenter. En 

ökad status från företagets sida medverkar dels till att personal söker sig dit, men 

också att personal stannar inom företaget. I en studie av Högholm och Rydqvist 

(1993) uppger 23 % av företagen motivet, att underlätta rekrytering av personal, 

vid börsintroduktionen. Vidare anger 8 % en ökning av personalens motivation 

som motiv för börsintroduktionen. Hela 41 % menar att de medvetet ökar de 

anställdas möjlighet till delägarskap. Att vara delägare har visat sig vara mer 

intressant då det finns en marknadsvärdering av aktierna (Högholm & Rydqvist, 

1993). Börsnoteringen möjliggör därmed incitamentsprogram till de anställda med 

hjälp av företagets aktier. 
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Enligt en studie av Ransley (1984) är en förbättrad arbetsmoral hos både anställda 

och ledningen en betydande anledning till att företag börsintroduceras. Hela 33 % 

av studiens respondenter styrker detta påstående. Även om det kan vara en 

naturlig reaktion på företagets tillväxtsignaler, har många företag uttryckligen 

benämnt behovet att behålla och motivera företagsledning via incitamentsprogram 

som ett skäl till börsintroduktion (Röell, 1996). 

 

Slutligen kan det nämnas att exit är ett incitament för att ett företag går in på 

börsen. Enligt Bernard och Gilson (1997) är börsintroduktioner den mest effektiva 

formen av exit. Med detta menas att ägarna säljer av en del av sitt aktiekapital 

efter börsintroduktionen och minskar sin ägarandel. Rydqvist och Högholm 1995) 

påträffade att inom tre år från IPOn hade ägarna i genomsnitt sålt 50 % av sitt 

innehav. 

 

2.9.4 Tidsrelaterande motiv 

 

Det sista motivet för en börsintroduktion är det tidsrelaterade motivet. Med detta 

motiv menar företagen att det “ligger i tiden” för företaget, eller att det är rätt 

tidpunkt gör att ge sig ut på aktiemarknaden. Tolkningen av detta motiv varierar 

mellan företag. En del anser sig följa sin tidsplan i utvecklingen medan andra 

menar att tidpunkten att börsintroduceras ligger i tiden då börsen är rätt prissatt. 

Ritter och Welch (2002) hänvisar till Lucas och McDonalds modell över 

asymmetrisk information från år 1990. Lucas och McDonald (1990) menar att då 

företag anser sig vara underprissatta, skjuter de upp sin börsintroduktion tills de 

inte är underprissatta. Om en “bear market” råder, alltså en marknad med fallande 

priser, väntar företag med att börsintroduceras tills det råder en “bull market”, 

nämligen en marknad med uppåtgående priser, för att kunna få ut ett bättre pris 

vid försäljning.  

 



IPO och efterföljande SEO 

 

31 
 

2.10 Teoretisk relevans och sammanfattning av teorier 

För att sammanfatta teorierna från detta kapitel vill vi sammanlänka det till våra 

förväntade hypoteser som eventuellt kan ses i regressionen senare. 

 

Teorierna gällande underprissättning säger att då det föreligger en asymmetrisk 

information på marknaden, där vissa är mer informerade än andra, kommer 

sannolikheten öka för en efterföljande nyemission, desto mer underprissatt aktien 

är. Bång och Hånell’s studie från 1996 säger att underprissättningen vid IPO är 

högre för företag som gör en efterföljande SEO inom en treårsperiod, än de som 

inte gör det. Detta stärker ytterligare sambandet att variabeln underprissättning 

torde öka sannolikheten för en efterföljande SEO inom en treårsperiod från dess 

börsintroduktion.  

 

Då det gäller variabeln ålder vid börsintroduktionen och anknytningen till 

efterföljande SEO menar Cressy (2006) att det finns ett negativt samband. Han 

menar att unga företag har en markant lägre överlevnadschans än äldre företag 

och kan med detta därför använda efterföljande nyemissioner som 

överlevnadstaktik. Demers och Joos (2007) pekar också på att åldern på företaget 

har ett tydligt negativt samband med överlevnadschansen för ett nyintroducerat 

bolag.  

 

Börs variabeln påverkar sannolikheten för en efterföljande nyemission på så 

samma sätt som variabeln ålder. Detta eftersom börser med unga tillväxtföretag, 

såsom NGM Equity, kan bidra med en högre osäkerhet och konkursrisk medan 

NASDAQ OMX Stockholm har fler noteringskrav och är främst för äldre, 

etablerade företag (Aktieskolan, Grunder, 2011). Alltså bör mindre börser, såsom 

NGM Equity, öka sannolikheten för en efterföljande nyemission. Variabeln börs 

kan även ha motsatt effekt, då större börser, såsom NASDAQ OMX Stockholm, 

är mer likvida, och utav den anledningen mer sannolikt gör en efterföljande 

nyemission (Swedbank, Värdepapperstjänsten, 2011).  

Sambandet mellan bransch variabeln och efterföljande nyemission är inte lika 

klart, men Ljungqvist och Wilhelm (2003) menar att högteknologiska företag i 
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unga branscher ofta inte fått ett erkännande från marknaden vid 

börsintroduktionen. En del branscher har dessutom verksamheter som består av 

mycket forskning varpå det kan vara knappt av kontanter. Detta betyder att 

branscher såsom informationsteknik och hälsobranschen kan ha en större 

sannolikhet för en efterföljande SEO. 

Gällande skuldsättningsgraden menar Trade-off teorin att företag strävar efter en 

kapitalstruktur som balanserar skatteskölden som uppstår vid lånefinansiering. 

Vår hypotes är således att om skuldsättningsgraden ökat mycket i samband och 

efter börsintroduktionen, kan företaget vilja emittera aktier för att återställa 

balansen som det hade innan börsintroduktionen. Den finansiella 

skuldsättningsgraden kan således antas ha ett positivt samband. 

Teorierna kring market-to-book används för att testa om företag “passar på” att 

nyemittera aktier då de upplever en hög värdering av marknaden. Murgulov et al., 

(2011) visar på att ett högt market-to-book värde sänker sannorliketen till en 

nyemission inom tre år. Detta gör att även vi förväntar oss detta resultat  

Vad gäller omsättningsförändring och efterföljande nyemission torde en ökad 

omsättning mer sannolikt leda till en efterföljande SEO inom en treårsperiod. 

Detta då snabbväxande företag kan vara i större behov av en efterföljande 

nyemission för att stödja fortsatt tillväxt. Peristiani och Hong (2004) menar dock 

att en hög omsättning vid börsintroduktionstillfället gör att de finansiella 

problemen i framtiden minskar. Detta innebär därför en motsatt effekt, att en hög 

omsättningstillväxt torde minska sannolikheten för en efterföljande SEO inom en 

treårsperiod från dess börsintroduktion.  

 

Variabeln konjunktur har visat sig fluktuera i takt med BNP-förändringen (Ritter, 

1984). Att antalet börsintroduktioner ökar i takt med att BNP-förändringen ökar 

kan förklaras av att det finns bättre finansieringsmöjligheter och att företagen 

påverkar varandra att investera i sådana perioder (Benninga et al., 2004). I 

högkonjunktur kan företag komma att behöva ytterligare kapital då efterfrågan 

och aktiekurserna oftast är högre. Det är bevisat att företag som noteras i en ”hot 

market” har större finansiella problem inom 10 år från börsintroduktionen, än de 

företag som noteras i en ”cold market”. Detta medverkar därför till att de utför 
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nyemissioner i allt större utsträckning för att täcka upp deras förluster och rädda 

företaget. Därför ökar sannolikheten för en efterföljande nyemission då företag 

börsintroduceras i högkonjunktur. 

 

När det gäller variabeln motiv finns det inte många uttalade teorier kring hur det 

påverkar sannolikheten för en efterföljande SEO. Av de fyra främst 

förekommande motiven till börsintroduktioner, finns ett starkt samband mellan 

det kapitalrelaterade motivet och en efterföljande SEO. Det kapitalrelaterade 

motivet ökar sannolikheten för efterföljande SEO. Detta eftersom då företag anger 

kapitalrelaterade skäl till sin IPO, finns det en osäkerhet kring företagets kapital, 

då detta kan användas för att finansiera den operationella verksamheten eller som 

rörelsekapital. Det finns en osäkerhet eftersom dessa poster borde finansieras av 

verksamheten i sig (Ljungqvist & Wilhelm 2003). Om kapitalbehovet kvarstår 

även efter börsintroduktionen finns det risk att det kapitalrelaterade motivet ökar 

sannolikheten för en efterföljande nyemission. 

 

Då det saknas teori kring de övriga tre variabeln personalrelaterat motiv, är det 

svårt att uttala sig om på vilket sätt det kommer påverka sannolikheten för en 

efterföljande SEO. Trots att det saknas vidare teorier kring hur de övriga tre 

motiven påverkar en efterföljande SEO, kommer dessa inkluderas i studien. Detta 

eftersom det kapitalrelaterade motivet påverkar sannolikheten för en efterföljande 

SEO enligt ovanstående teorier.  
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3 Metod 

 

 

I kapitlet som följer kommer vi att redogöra för undersökningens metod och 

tillvägagångssätt.  Vi tar oss igenom allt från det vetenskapliga angreppssättet, 

urvalet och datainsamlingen till källkritiken och bortfallet i studien. Dessutom 

kommer hypotesprövningen samt de beroende- och oberoende variablerna 

presenteras. 

 

 

3.1 Vetenskapligt angreppssätt 

De observationer som omfattar följande studie är svenska företag som har 

introducerats på NASDAQ OMX Stockholm eller NGM Equity under åren 2001 

till 2008. Som tidigare nämnt ska studien undersöka vilka faktorer som ligger 

bakom att ett företag gör en nyemission inom tre år efter dess börsintroduktion. 

Tidigare empiriska studier inom området har förklarats och redogjorts närmare i 

den teoretiska referensramen. 

 

En undersökning kan antingen göras med en deduktiv eller en induktiv metod, 

eller med en kombination av dessa. Vid ett deduktivt angreppssätt utgår från 

befintliga teorier och formulerar egna hypoteser som sedan prövas i studien. Det 

induktiva angreppssättet å andra sådan innebär att man utgår från empiriska data 

där man som sedan utformar en ny teori genom ett tolkande synsätt (Bryman & 

Bell, 2005). Vår statistiska studie baseras på en deduktiv prövning av teorier, där 

kvantitativ data samlas in från företagen som sedan testas genom en 

regressionsanalys som slutligen förklarar teorierna. 

 

3.2 Datainsamling 

För att urskilja de företag som introducerats på NASDAQ OMX Stockholm eller 

NGM Equity under åren 2001 till 2008 används Skatteverkets aktiehistorik där 
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alla svenska företag som har noterats på en marknadsplats registreras 

(Skatteverket, Aktiehistorik, 2011). Sedan urskiljs företag som uppfyller 

undersökningens kriterier från Skatteverkets lista varpå sekundärdata samlas in 

från respektive företag. 

 

De faktorer som undersöks i studien är bland annat aktiens underprissättning vid 

börsnoteringen och motiv till börsintroduktionen. För att få information och data 

för dessa två variabler används företagens noteringsprospekt. Dessa erhålls från 

företagens hemsidor, kontaktpersoner på företagen, respektive investmentbank 

eller från Finansinspektionen. Finansinspektionen har tillträde till alla prospekt 

eftersom företagen är tvingade att förse dem med prospekt vid börsintroduktionen 

som sedan skall godkännas, enligt Lag (1991:980) om handel med finansiella 

instrument, kap.2, §§28-31. 

 

Andra faktorer som undersöks i studien är företagets bransch och ålder vid 

börsintroduktionen, konjunkturläget, kapitalstruktur samt företagsvärdering och 

lönsamhet. Data för dessa faktorer hämtas från företagens årsredovisningar som 

antingen är publicerade på företagens hemsidor, fås genom kontaktperson från 

företaget eller hämtas via databasen Retriever. Dessutom har vi hämtat data såsom 

aktiekurser från NASDAQ OMX Stockholm hemsida, NGM Equitys hemsida 

samt Thomson Reuters Datastream, vilken är en elektronisk databas med statistisk 

data över företag från hela värden. 

 

3.3 Beroende variabel 

3.3.1 Nyemission inom tre år efter börsintroduktion (N) 

 

Den beroende variabeln i vår studie är huruvida företaget har gjort en nyemission 

inom tre år efter dess börsintroduktion eller inte. I kategorin “inte” innefattas 

alltså företag som gjort nyemissioner efter mer än tre år efter dess 

börsintroduktion samt företag som aldrig gjort en nyemission över huvud taget. 

Utifrån detta kriterium har sedan en dummyvariabel (DV) skapats, där 
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indelningen av företag som gjort nyemission inom tre år efter dess 

börsintroduktion är definierade enligt; Ja = (1) och Nej = (0).  

 

3.4 Oberoende variabler 

3.4.1 Underprissättning (U) 

 

Den initiala underprissättningen beräknas som den procentuella ökning eller 

minskning av värde under den första handelsdagen på en godkänd börs. För att 

beräkna detta har vi använt den procentuella skillnaden mellan erbjudandepriset, 

alltså teckningskursen, samt stängningskursen efter den första handelsdagen 

(Högfeldt, 1997; Ritter, 2002; Demers & Joos, 2007). Detta har vi i SPSS fört in 

som en kontinuerlig skala. I de fall då börsintroduktionen har varit ett listbyte, 

från andra handelsplatser som inte är godkända börser, har vi använt 

stängningskursen dagen innan överföringen till NASDAQ OMX Stockholm eller 

NGM Equity eftersom ett sådant listbyte sker utan ett nytt erbjudandepris och med 

en oförändrad aktievärdering. Vi är medvetna om att ett listbyte inte är samma sak 

som en IPO, men har ändå valt att integrera de företagen för att kraven mellan 

exempelvis First North och NASDAQ OMX Stockholm skiljer sig kraftigt åt 

(nasdaqomxnordic, listning, 2011). Ett listbyte mellan NASDAQ OMX 

Stockholm och NGM Equity har vi dock valt att exkludera då kraven mellan dessa 

är väldigt lika och endast skiljer i antal aktieägare samt spridningen av aktier samt 

att båda är reglerade börser (NGM, börsregler, 2011; nasdaqomxnordic, 

Regelverk för emittenter, 2011). 

 

Vid liknande studier kring underprissättning vid börsintroduktioner använder sig 

forskare ibland sig av indexjustering för att justera aktiekurserna. Trots detta har 

vi valt att inte justera aktiekurser vid beräkning av underprissättning gentemot 

exempelvis Affärsvärldens generalindex (AFGX). Detta eftersom en studie av 

Beatty och Ritter (1986) inte fann en betydlig skillnad av justering vid korta 

perspektiv. Liknande resultat har även framförts i studier av Andersson och 

Persson (2005) samt Ritter (2002), då de undersökte underprissättning första 
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dagen med och utan justering av aktiekurserna med hjälp av index, vilket gav 

samma resultat. 

 

Formeln för att mäta underprissättningen lyder enligt följande:  

 

1
0

1


P

P
U      Formel 3.1 

 

(Durukan, 2002)  

 

där; 

U = Procentuell underprissättning (initial kursförändring) 

P0 = Teckningskurs 

P1 = Stängningskurs 

 

3.4.2 Ålder (ln(Yr)) 
 

Variabeln ålder (ln(Yr)) är även den en oberoende variabel i vår studie. 

Informationen om ålder har erhållits, som tidigare nämnts, genom företagens 

hemsidor, deras årsredovisningar eller på databasen Retriever. Här utgår vi ifrån 

det datum då företaget är registrerat för att bedriva den verksamhet som det gör 

idag (Durukan, 2002). Året som företaget har gjort sin börsintroduktion har sedan 

subtraherats med registreringsåret och är sedan avrundade till hela år. Åldern vid 

börsintroduktionen är sedan logaritmerad med den naturliga logaritmen, för att 

göra den snedfördelade variabeln mer normalfördelad. Detta eftersom det i 

kategorin ålder finns en stor spridning med en del företag som är betydligt äldre 

jämfört med resterande företag i urvalet. För att regressionen ska få ett så korrekt 

värde som möjligt är därför den naturliga logaritmen att föredra vid spridda 

värden, såsom vid variabeln ålder (Demers & Joos, 2007). För de företag som är 

mindre än ett år gamla har dock åldern avrundats uppåt till närmsta halvår. Detta 

eftersom den naturliga logaritmen inte går att använda på siffran noll. 
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3.4.3 Börs (B) 
 

Som tidigare nämnts har vi valt att undersöka börsintroduktioner på NGM Equity 

och NASDAQ OMX Stockholm. Då anslutningskraven samt företagens 

karakteristika skiljer sig åt mellan de två börserna, vill vi även se om detta är en 

påverkande faktor till vår frågeställning. Vi delade upp företagen utifrån börs och 

skapade åter igen en dummy variabel med NGM Equity = (1) och NASDAQ 

OMX Stockholm = (0). 

 

3.4.4 Bransch (Br) 

 

Ytterligare en variabel som vi har undersökt är variabeln bransch (Br). För att 

kunna urskilja om branschen, som respektive företag verkar i, har en påverkan på 

sannolikheten till en efterföljande nyemission har företagen blivit indelade i 10 

sektorer. I undersökningen har Global Industry Classification Standard (GICS) 

använts för att separera företagen. GICS är utvecklad och framtagen av Morgan 

Stanley Capital International (MSCI) och Standard & Poor’s (S & P) och är en 

erkänd branschindelning. De 10 sektorerna som omfattas av GICS är följande; 

energi, material, industrivaror och -tjänster, sällanköpsvaror och -tjänster, 

dagligvaror, hälsa, finans och fastighet, informationsteknik, telekomoperatörer 

samt kraftförsörjning (nasdaqomxnordic, GICS, 2011). Vidare är även dessa 10 

sektorerna uppdelade i branschgrupper, branscher samt underbranscher i GICS 

men i denna undersökning urskiljs företagen endast i sektorindelningen. 

Branscherna har matats in i SPSS som dummyvariabler där varje företag har blivit 

tilldelad (1) endast i en bransch och (0) i resterande branscher.  

 

3.4.5 Förändring i Finansiell skuldsättningsgrad (D/E) 
 

För att undersöka om en förändrad kapitalstruktur är en förklaringsfaktor till att 

företag gör en efterföljande nyemission, använder vi oss utav förändringen i 

skuldsättningsgrad. För att se om kapitalstrukturen ändras jämför vi D/E året 

innan börsintroduktionen med D/E året innan nyemissionen (se formel 3.2). För 
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de företag som inte har gjort en nyemission inom tre år jämförde vi istället D/E 

året innan börsintroduktionen med D/E två år efter börsintroduktionen (se formel 

3.3). Dessa värden har sedan matats in i SPSS som en fortlöpande variabel. 
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där;  

D/E(-1) = Skulder genom eget kapital året innan börsintroduktion 

D/E(x) = Skulder genom eget kapital året innan nyemission 

D/E(2) = Skulder genom eget kapital 2 år efter börsintroduktion 

 

Företag som har en avsevärd förändring i D/E kvot är utelämnade från studien. 

Detta gäller främst de företag som det ena året inte har någon skuld över huvud 

taget, och därmed inte heller någon D/E-kvot, medan året därpå har en betydande 

skuld. Dessa har därmed utelämnats ut studien eftersom de annars hade gjort 

samplet snedvridet och regressionen hade därmed blivit missvisande.  

 

3.4.6 Market-to-book (M/B) 
 

Företagets relativa värde integreras som en oberoende variabel gällande huruvida 

företag gör en efterföljande nyemission inom en treårsperiod efter dess 

börsintroduktion. För att mäta företagets värde användes nyckeltalet market-to-

book (M/B). Detta för att se huruvida ett högt marknadsvärde jämfört med det 

bokförda värdet är en förklaringsfaktor i förhållandet mellan en börsintroduktion 

och en efterföljande nyemission (Best et al., 2003). Market-värdet är mätt som 

stängningskurs efter första dagens handel och book-värdet är mätt som 
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balansomslutning på året för börsintroduktionen dividerat antal aktier för att på så 

vis få ett så tidigt M/B värde som möjligt. I SPSS fördes M/B in som ett 

kontinuerligt flöde för att inte missta några data.  

 

3.4.7 Omsättningsförändring (O) 
 

Omsättningen i denna undersökning mäts som tidigare nämnt i en förändring, och 

inte i absoluta tal. Detta medför att vi inte kan dra en slutsats angående huruvida 

en låg respektive hög omsättning bidrar till behovet utav en nyemission. 

Undersökningen undersöker istället om företag som gör en nyemission inom tre år 

i genomsnitt har en högre omsättningsförändring än de som inte gör en 

nyemission. För att kunna se om omsättningstillväxten hos ett företag påverkar 

sannolikheten för en efterföljande nyemission, används ett genomsnitt av 

omsättningstillväxten över fyra år. Genomsnittet tas på förändringen i omsättning 

från ett år innan börsintroduktionen, året för börsintroduktionen samt ett och två 

år efter börsintroduktionen mätt i procent. Omsättningstillväxten matades in i 

SPSS okategoriserad, som en kontinuerlig variabel. Formeln lyder enligt följande: 

 

O = ( 
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)1()0(
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där;  

O(-1) = Omsättning året innan IPO 

O(0) = Omsättning året vid IPO 

O(1) = Omsättning 1 år efter IPO 

O(2) = Omsättning 2 år efter IPO 

 

3.4.8 Konjunktur (K) 
 

Forskning kring hur konjunkturläget påverkar antalet börsintroduktioner per år är 

utbredd. För att mäta konjunkturen har vi därför använt begreppet Hot Issue 

Market för att integrera detta i vår undersökning. Alla börsintroduktioner har 
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summerats och ett medelvärde för antal börsintroduktioner per år har räknats ut. 

Utifrån detta medelvärde namngavs åren med fler börsintroduktioner än 

medelvärdet för “Hot” och åren med färre börsintroduktioner än medel för 

“Cold”. Detta har nämligen gjorts i en liknande studie av Ritter (1998) och även 

Demers och Joos (2007).  

 

Påverkan av en ”hot issue market”, vid nyemissionstillfället, kan inte testas 

eftersom observationen på ”hot” eller ”cold” inte finns för de bolag som inte gör 

SEO. Dock har alla bolag som gör en börsintroduktion under ett visst år fått 

faktorn ”hot” respektive ”cold”. För de år då det råder ett högt antal 

börsintroduktioner, högre än det uträknade genomsnittet, kommer alla bolag, 

oavsett efterföljande nyemission eller inte, att få titeln hot respektive ”cold”. 

Dessa data fördes sedan in som en DV där ”hot” = (1) och ”cold” = (0) för att 

kunna se om det finns någon förklaringsfaktor i konjunkturläget vid 

börsintroduktionen. 

 

3.4.9 Motiv (M) 
 

Genom introduktionsprospekten från Finansinspektionen har vi funnit motiv till 

börsintroduktionerna. Vi valde att dela in dessa i fyra kategorier likt Röells studie 

från 1996. De fyra motivkategorierna är: kapitalrelaterade, publicitetsrelaterade, 

personalrelaterade och tidpunktsrelaterade. Dessa motiv och dess innebörd är 

förklarad mer ingående i den teoretiska referensramen. Flera av företagen har 

angivit mer än ett motiv till deras börsintroduktion, vilket innebär att motiven fick 

matas in som enskilda DV i SPSS. 

 

3.5 Hypotesprövning  

 

Vid analys av problemformuleringen och den insamlade data kommer Excel och 

SPSS användas för att utföra de statistiska beräkningarna och testen. 

Informationen har först sammanställts och beräknats i Excel för att sedan 

överföras till SPSS, där signifikanta samband och skillnader mellan variabler har 
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prövats med hjälp av en icke-linjär multipel regressionsanalys, logistisk 

regression.  

 

Vid en logistisk regression kan man skilja ett datamaterial mellan två eller flera 

grupptillhörigheter och ett antal oberoende variabler. I denna studie skiljer man på 

två grupper varefter modellen därför kallas för en binär logistisk regression. De 

två grupperna är; företag som har gjort en nyemission inom tre år efter dess 

börsintroduktion, och de som inte har gjort det. Givet värdena på de oberoende 

variablerna, ger regressionen den betingade sannolikheten för en observation att 

tillhöra en av de två angivna grupperna. En fördel med den logistiska regressionen 

är att den är flexibel och inte kräver att de oberoende variablerna varken är 

normalfördelade eller följer ett linjärt samband (Fidell & Tabachnick, 2007).   

 

Nollhypotesen för den multipla regressionen är att koefficienten är lika med noll 

och mothypotesen är att koefficienten skiljer sig från noll. Signifikansnivåerna 

som ges med regressionerna är sannolikheten att nollhypotesen är sann. Vanligtvis 

används någon av signifikansnivåerna 1 % (0,01), 5 % (0,05) eller 10 % (0,1), där 

1 % - nivån är den gräns som är minst (Körner & Wahlgren 2006). Förkastas 

nollhypotesen är variabeln signifikant. Regressionen och hypoteserna beskrivs 

nedan. 

 

H0: βi=0  

H1: βi 0 

 

där i = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 och 10  
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där (...)exp(...) e  och Prob(N) är sannolikheten för att N skall vara ett. 
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3.6 Valuta 

 

Då en del företag använder sig utav annan valuta än den svenska kronan (SEK), 

används Riksbankens årsgenomsnitt på valutakurser (Riksbanken, Årsgenomsnitt 

på valutakurser, 2011). Att använda sig av årsgenomsnittet och inte valutakurser 

för enskilda dagar, gör att det blir en mer objektiv historisk valutakurs.  

 

3.7 Reliabilitet 

 

Reliabilitet handlar om frågor beträffande måttens och mätningarnas trovärdighet 

och verkan (Bryman & Bell, 2005). Därför har vi vid insamlingen av data varit 

noggranna med att informationen och materialet kommit från trovärdiga källor. 

Den kvantitativa data vi samlat information ifrån är framförallt företagens 

börsnoteringsprospekt och årsredovisningar. Dessa bör ses som trovärdiga, då 

årsredovisningarna upprättas av företagsledningen vilken sedan granskas och 

godkänns av revisorer. Värt att tilläggas är att både styrelsen och företagets VD är 

ansvariga för innehållet i årsredovisningarna och att de följer god redovisningssed 

samt att väsentlig information är framförd (Regeringen, Svensk kod för 

bolagsstyrning, 2011). Prospekten är även dem upprättade av företagsledningen 

som sedan måste godkännas av Finansinspektionen, vilket innebär att prospekten 

är trovärdiga källor (FI, Oreglerade aktieerbjudanden, 2011).   

 

I och med att all data samlas in manuellt finns det dock en risk för omedvetna fel, 

vilka är svåra att kringgå. Dessa omedvetna fel finns trots att informationen 

hämtats och hanterats mycket noggrant. För att minska dessa fel och öka 

reliabiliteten kontrolleras data som skiljer sig från urvalet ytterligare innan det 

förs in i det statistiska programmet SPSS. 

 

 

http://www.regeringen.se/
http://www.fi.se/
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3.8 Validitet 

 

Likt en hög reliabilitet är det på samma sätt viktigt att ha en hög validitet, där det 

är viktigt att det som mäts verkligen är det som avsiktligen ska mätas (Bryman & 

Bell, 2005). Studien utgår från tidigare studier inom ämnet, och bygger därför på 

redan erfarna metoder och teorier vilket ger studien en hög validitet. Det som kan 

ifrågasättas är dock huruvida de valda variablerna representerar vad 

undersökningen vill mäta. I vår studie undersöker vi vilka anledningar som ligger 

bakom ett företags nyemission en kort tidsperiod efter dess börsintroduktion. För 

att undersöka detta mäts bland annat aktiens underprissättning, motiv till 

börsintroduktionen, konjunkturen, kapitalstruktur och tillväxt. Flera av dessa 

begrepp kan mätas och tolkas på olika sätt och läsaren bör därför vara medveten 

om detta vid jämförelse. Dock är måtten och variablerna baserade på tidigare 

vetenskapliga studier och teorier, varefter gör att vår studie håller en hög validitet.  

 

3.9 Bortfall 

 

I studien finns det viss data och information som inte går att få tillgång till utav 

olika anledningar. Resultatet av att vi inte har kunnat få tag på alla 

börsintroduktionsprospekt är att vissa företag har exkluderats från 

undersökningen. Dessa företag ser vi som bortfall, vilket kan påverka 

reliabiliteten negativt eftersom studien kan få en snedvriden fördelning. Nedan i 

diagram 3.1 ser ni det totala urvalet innan bortfallet samt det slutgiltiga urvalet i 

vår studie. Det totala urvalet är de börsintroduktioner som gjorts mellan år 2001 

och 2008 på NASDAQ OMX Stockholm samt NGM Equity. “Urvalet efter 

bortfall” visar de börsintroduktioner som vi har med i studien det vill säga de 

företag vi fått all information ifrån. Bortfallsantalet är relativt jämnt fördelat 

mellan de åtta åren, bortsett från år 2007 och 2008 som har något mindre antal i 

bortfall.  
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Diagram 3.1: Bortfallsanalys 
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4 Empiri och analys 

 

Kapitlet handlar om det empiriska arbete som studien har resulterat i. Först får 

läsaren en inblick av deskriptiv statistik från undersökningen. Senare klargörs 

även en fördelning av faktorerna gällande vad som ligger bakom att ett företags 

börsnotering efterföljs av en SEO inom en treårsperiod. Utfallen presenteras av 

en logistisk regression. Slutligen presenteras det statistiska resultatet där teorier 

kopplas ihop till en analys. 

 

 

 

4.1 Deskriptiv statistik 

 

Utifrån det totala urvalet av 122 företag, återstår det 82 företag som grundligt 

studeras i följande kapitel. Av dessa 82 företag är det cirka 48 % (39 stycken) som 

gjort en nyemission inom tre år från deras introduktion på börsen. Vidare under 

denna och följande underrubriker erhålls en mer deskriptiv, eller beskrivande, 

statistik från studien utifrån vårt urval av företag. Den deskriptiva statistiken är 

uppdelad på de företag som gjort en nyemission inom tre år efter dess 

börsintroduktion, och de företag som inte gjort det.  

 

För att kontrollera att de kontinuerliga variablerna; D/E, omsättningsförändring, 

ålder, M/B samt underprissättning, inte är för korrelerade för att ingå i studien och 

därmed i regressionen, testades dessa i ett korrelationstest. Testet med de ovan 

nämnda variablerna visade att variablerna är relativt okorrelerade med varandra. 

De variabler som är mest korrelerade med varandra är ålder och M/B som negativt 

korrelerade med varandra med  = -0,199, samt variablerna D/E och 

genomsnittlig omsättningsförändring som positivt korrelerade med  = 0,160. 

Resultatet visas i nedanstående tabell (tabell 4.1).  
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Tabell 4.1 Korrelationstabell med variablerna D/E, M/B, underprissättning, 

genomsnittlig omsättningsförändring samt ålder.  

 

4.1.1 Underprissättning 

 

Variabeln underprissättning har som nämnts tidigare delats upp i två grupper, de 

som har gjort en efterföljande nyemission inom tre år efter dess börsintroduktion, 

och de som inte gjort det. Medelunderprissättningen för företagen som gjort en 

efterföljande nyemission inom tre år är 33 %, jämfört med 16 % för de som inte 

gjort en efterföljande nyemission inom tre år. Medianen för de båda grupperna är 

betydligt längre, som visas i tabellen nedan (tabell 4.2). Dock har fortfarande 

företagen som gjort efterföljande nyemission inom tre år ett högre medianvärde än 

de företag som inte gjort en nyemission inom tre år (8 % respektive 3 %). Det 

finns däremot en större spridning gällande underprissättningen för de företag som 

gjort en efterföljande nyemission. Standardavvikelsen är då hela 1,55 jämfört med 

0,67 för de som inte gjort en efterföljande nyemission. 

 

 

 

 

 

 

 

D/E O ln(Yr) M/B U

Förändr. i Fin. Skuldsättn.grad (D/E)
1 0,16 -0,024 -0,003 0,003

Omsättningsförändring (O)
0,16 1 0,013 -0,02 0,011

Ålder (ln(Yr))
-0,024 0,013 1 -0,199 -0,137

Market-to-book (M/B)
-0,003 -0,02 -0,199 1 -0,022

Underprissättning (U)
0,003 0,011 -0,137 -0,022 1

Korrelationstabell
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Tabell 4.2 Medelvärde, median och standardavvikelse för variablerna 

underprissättning, D/E, M/B samt genomsnittlig omsättningsförändring 

 

4.1.2 Ålder  

 

Åldersfördelningen i studiens urval visas i diagram 4.1. Även här är 

åldersfördelningen uppdelat på de företag som gjort en efterföljande nyemission 

inom tre år (nederst i diagrammet) och de företag som inte gjort det (överst i 

diagrammet). Som kan utläsas av diagrammet är det en relativt jämn 

åldersfördelning mellan de två grupperna. En stor del av företagen är unga (0-10 

år), då de introduceras på börsen. Antalet börsintroduktioner minskar sedan ju 

äldre företagen blir. Anledningen till att den sista stapeln i diagrammet är högre än 

för åldrarna 16-20 år samt 21-25 år, är att det finns en skev fördelning bland äldre 

bolag. De flesta åldersklasserna är cirka 5 år, medan den sista åldersklassen (26 

år-) rymmer bolag från 26 år till det äldsta bolaget som är 109 år. 

 

   jjj Medelvärde Median Standardavvikelse

Förändr. i Fin. 
Ej SEO -0,1 -0,1 0,68

Skuldsättn.grad (D/E)
SEO 1,02 -0,13 3,51

Omsättningsförändring (O) Ej SEO 269784 (0,62) 0,19 (0,18) 1769085 (1,10)

SEO 18428459 (0,84) 0,47 (0,33) 78720344 (1,86)

Market-to-book (M/B) Ej SEO 31,55 (2,44) 1,61 (1,56) 190,88 (2,87)

SEO 3,35 (3,35) 2,9 (2,9) 3,26 (3,26)

Underprissättning (U) Ej SEO 0,16 0,03 0,67

SEO 0,33 0,08 1,55
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Diagram 4.1 Bolagsålder vid börsintroduktion  

 

Nedanstående tabell (tabell 4.3) beskriver ålderns medel, median samt 

standardavvikelse vid börsintroduktionen. Här ses ingen direkt skillnad mellan 

företagen som gjort en efterföljande nyemission inom tre år och de företag som 

inte gjort det. Medelåldern ligger kring 16 år och medianåldern ligger kring 8-9 

år. Med hänvisning till ovanstående resonemang kring den stora åldersspridningen 

(26 till 109 år), är medianåldern ett mer rättvist mått än medelåldern. 

Standardavvikelsen ligger kring 21-22 år, vilket också kan förklaras av den stora 

åldersspridningen.  

 

                      

 

Tabell 4.3 Medel, median och standardavvikelse för bolagsåldern vid 

börsintroduktion 

 

 
Kolum

n1
Medelvärde Median Standardavvikelse

Ålder
Icke SEO 15,65 8 21,06

SEO 15,62 9 22,264
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4.1.3 Börs 

 

De företag som ingår i studien finns som tidigare nämnt på antingen NASDAQ 

OMX Stockholm eller NGM Equity. Utav de 82 företagen som undersöks är hela 

70 % (57 stycken) listade på NASDAQ OMX Stockholm och resterande 30 % (25 

stycken) listade på NGM Equity. Som visas i diagrammet nedan (diagram 4.2) har 

NASDAQ OMX Stockholm en klar majoritet av företag som inte gjort en 

efterföljande nyemission inom tre år medan NGM Equity övervägs med företag 

som har gjort en efterföljande nyemission inom tre år. 

 

 

Diagram 4.2 Börsintroduktioner uppdelat efter börs 

 

4.1.4 Bransch 

 

Branschfördelningen är, som tidigare nämnt, uppdelat på GICS erkända indelning 

av 10 stycken branscher. I denna studie ser fördelningen ut enligt nedanstående 

två diagram. Branschen industrivaror och -tjänster utgör majoriteten i de båda 

diagrammen. Andelen företag i branschen sällanköpsvaror och – tjänster är större 

bland de företag som inte gjort en efterföljande nyemission inom tre år efter dess 

börsintroduktion, än för de företag som har gjort det. Av företagen som befinner 

sig i branscher såsom hälsovård, finans och fastigheter samt informationsteknik 

gör en större andel av dem en efterföljande nyemission inom tre år efter dess 

börsintroduktion, än de som inte gör det. 
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Diagram 4.3 Branschfördelning 

 

Totalt sett ser hela urvalet ut enligt följande; energi (4,9 %), material (2,4 %), 

industrivaror och -tjänster (28,0 %), sällanköpsvaror och -tjänster (17,1 %), 

dagligvaror (3,7 %), hälsa (13,4 %), finans och fastighet (8,5 %), 

informationsteknik (17,1 %), telekomoperatör (3,7 %) samt kraftförsörjning (1,2 

%).  

 

4.1.5 Finansiell skuldsättningsgrad 

 

Förändringen i debt-equity anges som tidigare nämnt i procent. Företag som inte 

har gjort en efterföljande nyemission inom tre år har minskat sin D/E kvot med 

cirka 10 %, detta anger både medel- och medianvärdet i tabell 4.2. Företag som 

har gjort en efterföljande nyemission inom tre år har däremot ökat sin D/E kvot 

med medelvärdet 1,02 (102 %), men har en median på -0,13 (-13 %). Att 

medelvärdet ökat med 102 % kan förklaras av att ett fåtal företag har en stor 

skillnad i D/E kvot under mätperioden. Företag som har alldeles för utstickande 

D/E värden har plockats bort från studien. Dessa utstickande värden hittas främst 

hos de företag som för ett år inte har någon skuld alls och därmed inte har någon 

D/E kvot, och året därpå har en betydande D/E kvot. För att ta ett exempel från 

undersökningen har ett bolag en ökning av D/E kvoten med 450 % medan de 

flesta andra företagen har en ökning/minskning på cirka 10-20 %. Anledningen till 
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att dessa har plockas bort är för att studiens urval annars hade medfört att 

regressionen hade blivit missvisande. Standardavvikelsen för företag som gjort en 

efterföljande nyemission inom tre år är 3,51, medan de som inte har gjort en 

efterföljande nyemission inom tre år är 0,68.  

 

4.1.6 Market-to-book 

 

Market-to-book medianen för företag som gjort en efterföljande nyemission inom 

tre år ligger på 2,9 medan medianen för de som inte gjort det ligger på 1,61. Det 

genomsnittliga market-to-book värdet för företag i vårt urval som inte har gjort en 

nyemission inom tre år är 31,55 medan värdet för de som har gjort en nyemission 

endast är 3,35 (se tabell 4.2). Det man även kan utläsa av tabellen är att 

standardavvikelsen är väldigt hög på företag som inte har gjort en efterföljande 

nyemission inom tre år (190,88) jämfört med de företag som har gjort det (3,26). 

Som synes är således att medelvärdet och standardavvikelsen är väldigt höga och 

anledningen till detta är, även här, ett fåtal utstickande värden. Medelvärde, 

median och standardavvikelse för M/B har därmed även räknats ut utan dessa 

utstickande värden och dessa visas i tabell 4.2 inom parantes. Medianen är det 

talet som påverkas minst av korrigeringen för utstickande tal (1,56 för SEO 

företag, 2,89 för icke SEO företag) medan medelvärdet har sjunkit tydligare. 

Medelvärdet för icke SEO företag är 2,44 efter korrigering samt 3,35 för SEO 

företag. Även standardavvikelsen påverkas av korrigeringen då den nu ligger på 

3,26 för företag som har gjort en nyemission inom tre år och 2,87 för resterade 

företag.  

 

4.1.7 Omsättningsförändring 

 

Likt D/E kvoten har även variabeln omsättning en del utstickande värden i 

undersökningen. Detta beror på att några företag det ena året inte hade någon 

omsättning alls, för att sedan året därpå ha en omsättning. Denna ökning kan ge 

ett missvisande värde i regressionen, och på grund av detta så gjordes en 

känslighetsanalys för utstickande värden som redovisas under resultatavsnittet 

samt i bilaga 3. De korrigerade värdena gav annorlunda medel, median samt 
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standardavvikelse. Omsättningsförändringen i studien visas i tabell 4.2. I tabellen 

visas medel, median samt standardavvikelse för både grupperna dvs. de som har 

gjort en efterföljande SEO inom tre år och de som inte har gjort det. Dessutom 

visas de korrigerade värdena inom parentes. Som kan utläsas av tabellen är det 

stor skillnad främst på medelvärdena för omsättningsförändringen, men även för 

standardavvikelsen. Medianen däremot, det mått som är mest representativt, 

skiljer sig inte speciellt från de två metoderna, med och utan korrigerade värden.  

 

Då variabeln omsättningsförändring visat sig vara en betydelsefull variabel i andra 

liknande undersökningar, har vi valt att ha med variabeln utan vidare korrigering, 

trots många utstickande värden.  

 

Med ovan nämnda resonemang kring utstickande värden i studien kan varken 

medelvärde eller standardavvikelse användas. För att få en bättre bild över hur 

samplet ser ut, kan man istället se på medianvärdet. För företag som gjort en 

efterföljande nyemission inom tre år är medianvärdet 0,47 (0,33). Detta värde 

visar att den genomsnittliga omsättningsförändringen från året innan 

börsintroduktionen till året för den efterföljande nyemissionen är en ökning med 

47 % (33 %). För de företag som inte har gjort en efterföljande nyemission inom 

tre år är istället medianvärdet 0,19 (0,18). Detta värde visar att den genomsnittliga 

omsättningsförändringen från året innan börsintroduktionen till två år efter 

börsintroduktionen är en ökning med 19 % (18 %).  

 

Värt att nämna är dock medelvärde och standardavvikelse för de korrigerade 

urvalet. De korrigerade medelvärdena för omsättningsförändringen är 0,85 för de 

företag som gjort en efterföljande nyemission inom tre år, och 0,63 för de företag 

som inte gjort det. Standardavvikelsen för företag som har gjort en efterföljande 

nyemission inom tre år är 1,86, och för de företag som inte har gjort det är 1,10. 

 

4.1.8 Konjunktur 

 

Antalet börsintroduktioner har en tendens att, som tidigare nämnts, variera över 

åren, och så är det även i vår studie. Under åren för vår studie, dvs. år 2001-2008, 
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varierar antalet börsintroduktioner från 4 till 19 stycken. Antalet 

börsintroduktioner redovisas i tabell 4.4 nedan, som visar antalet 

börsintroduktioner uppdelat på både år och huruvida företagen har gjort en 

efterföljande nyemission eller inte.  

 

Diagram 4.4: Antalet börsintroduktioner uppdelat på både år och huruvida 

företagen har gjort en efterföljande nyemission eller inte.  

 

           

              

Tabell 4.4 Antalet börsintroduktioner uppdelat per år samt huruvida de gjort en 

efterföljande nyemission eller inte  

 

Medelantalet börsintroduktioner ligger kring 5 stycken per år för båda grupperna, 

medan medianen ligger kring 3 stycken per år för de företagen som har gjort en 

efterföljande nyemission inom tre år samt 5-6 stycken per år för företagen som 

År SEO (%) Ingen SEO (%) Totalt Konjunktur

2001 10 (62) 6 (38) 16 High

2002 1 (25) 3 (75) 4 Low

2003 3 (60) 2 (40) 5 Low

2004 2 (50) 2 (50) 4 Low

2005 8 (57) 6 (43) 14 High

2006 8 (42) 11 (58) 19 High

2007 4 (33) 8 (67) 12 High

2008 3 (37) 5 (63) 8 Low
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inte gjort en efterföljande nyemission inom tre år. Standardavvikelsen för båda 

grupperna ligger lite över 3 stycken. Detta visas i tabell 4.5 nedan.  

 

             

 

Tabell 4.5 Medel, median och standardavvikelse för antalet börsintroduktioner 

per år. 

 

4.1.9 Motiv 

 

Som kan utläsas av diagram 4.5 är det inte svårt att se att det kapitalrelaterande 

motivet till börsintroduktioner är det mest förekommande av de fyra motiven. 

Båda grupperna, de som har gjort en efterföljande nyemission inom tre år och de 

som inte har gjort det, övervägs av en klar majoritet av det kapitalrelaterande 

motivet. I stort sätt är det ingen större skillnad mellan de två grupperna gällande 

val av motiv för deras börsintroduktion. Möjligtvis kan man utläsa att det är något 

färre företag som angivit de tre andra motiven för börsintroduktion av de 

företagen som gjort en efterföljande nyemission inom tre år efter dess 

börsintroduktion.   

 

Då företagen har angett fler än bara ett motiv till deras börsintroduktion kan den 

procentuella fördelningen inte anges exakt och sedan summeras till 100. Värt att 

nämnas är dock att hela 63 %, av studiens medverkande företag, har angett det 

kapitalrelaterade motivet som motiv till deras börsintroduktion och cirka 40 % har 

angett det publicitetsrelaterade motivet. Hela fördelningen kan utläsas i diagram 

4.5 nedan. Av studiens företag är det cirka 75 % som angav ett motiv vid sin 

börsintroduktion, 22 % av företagen angav två motiv och 3 % av företagen angav 

tre motiv. 

 

Medelvärde Median Standardavvikelse

Icke SEO 5,375 5,5 3,11391

SEO 4,875 3 3,31393

Börsintroduktioner 

per år
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Diagram 4.5: Motivfördelning uppdelat på företag som gjort efterföljande SEO 

inom tre år eller inte 

 

4.2 Resultat och analys av studien 

Efter den deskriptiva statistiken ovan, kommer vi nu framföra resultatet av studien 

nedan. Data från studien lades in i SPSS, där sedan en logistisk regression 

utfördes. Resultatet av denna regression visas i tabell 4.6 nedan, där 

betakoefficienten och signifikansen är redovisade för varje variabel. 

 

Som visas i tabellen nedan (tabell 4.6) uppvisar både variabeln underprissättning 

samt variabeln personalrelaterat motiv en signifikans på 10 % -nivån. Dessa två är 

därför markerade med (*), som innebär signifikansnivå 10 %. Variabeln börs 

uppvisar en signifikans på 5 % -nivån, vilket i sin tur är markerat med (**). 
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Tabell 4.6 Regressionens betakoefficienter och signifikanser för varje variabel 

 

Nedan följer några sammanfattande statistiska uppgifter gällande regressionen. 

Tabell 4.7 nedan visar prediktionsfördelningen och prediktionsprocenten. Totalt 

sett har regressionen rätt i 74,4 % av utfallen. Den hade något mer rätt när det 

gäller företagen som inte gjort en efterföljande nyemission inom tre år, och något 

mindre rätt för de företag som gjort en efterföljande nyemission inom tre år. 

Tabell 4.8 visar sammanfattande regressionsstatistik, såsom antalet observationer, 

R
2
, Cox & Snell R Square, Chitvå-test samt signifikansen på regressionen.  

R
2
 är ett mått som anger hur stor del av variationen i den beroende variabeln som 

förklaras av regressionen. Denna siffra är ett tal mellan 0 och 1, och kan således 

tolkas som en procentuell förklaringsfaktor. Då vår regression är en icke-linjär 

regression av logistisk karaktär kan det ursprungliga R
2
 värdet inte användas på 

samma sätt. Detta eftersom denna endast är en approximation då man använder 

sig av DV.  Istället kan Cox & Snell R Square användas för att se 

Variabel B = Koefficient Sig.

Börs (B) -1,553 0,027**

Energi (Br) -20,705 1,000

Material (Br) 0,626 1,000

Industrivaror (Br) -21,594 1,000

Sällanköpsvaror (Br) -21,587 1,000

Dagligvaror (Br) -42,596 ,999

Hälsovård (Br) -19,783 1,000

Finans (Br) -19,93 1,000

Informationsteknik (Br) -20,329 1,000

Telekomoperatörer (Br) -42,327 ,999

Ålder (ln(Yr)) 0,202 ,449

Konjunktur (K) -0,348 ,654

Förändr. i Fin. Skuldsättn.grad (D/E) 0,235 ,257

Omsättningsförändring (O) 0 ,578

Underprissättning (U) 0,408 0,093*

Market-to-book (M/B) -0,002 ,778

Kapital (M) -0,56 ,522

Personal (M) -1,623 0,086*

Tid (M) 0,184 ,879

Publicitet (M) -0,654 ,396

Constant 22.242 1,000
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förklaringsgraden av den beroende variabeln. I studien är den 36,4 %, vilket är en 

betydligt längre förklaringsgrad än det ursprungliga R
2
 värdet. 

Chitvå-testet är ett gemensamt signifikanstest utav alla koefficienter. Dock är det 

inte det som vår hypotesprövning egentligen testar, men resultatet är värt att 

kommenteras. Hypotesen att alla koefficienter är lika med noll kan förkastas 

nästintill på 1 % -nivån (då sign. i regressionen är 0,011).  

 

            

 

Tabell 4.7 Redovisning av regressionens prediktionsprocent 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4.8 Sammanfattande regressionsstatistik 

 

Resultat och regressioner för urval utan listbyten redovisas i bilaga 3, för 

korrigering av bransch se bilaga 4 och för korrigering av outliers gällande 

omsättningsförändring se bilaga 5. 

 

4.2.1 Underprissättning 

 

Tidigare studier har visat sig ha starka samband mellan börsintroduktioner och 

underprissättning. Riktigt så tydligt är faktiskt inte vårt resultat. Nollhypotesen för 

underprissättningen kan förkastas på 10 % -nivån. Anledningen till att variabeln 

Observerad SEO Icke SEO Andel korrekt

SEO 28 11 71,8

Icke SEO 10 33 76,7

Total andel 74,4

Prediktion

 

 

 

Antal 

observationer R
2

Cox & Snell 

R Square Chitvå-test Signifikans

Modellen 82 0,486 0,364 37,136 0,011
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underprissättning inte visade sig göra mer resultat än en signifikans på 10 % -

nivån kan bero på att företagen som har gjort listbyten är inkluderade i studien. 

Leffler och Pettersson (2005) menar att små företag tenderar att byta lista strax 

före en nedgång. De menar även på att den asymmetriska information som finns 

bland mindre bolag, gör att dessa förlorar i värde vid listbyte. Att dessa listbyten, 

speciellt de mindre bolagen, inkluderas i studien kan därmed påverka 

signifikansnivån negativt då dessa enligt teorin till och med kan uppvisa 

överprissättning i och med det förlorade värdet. Denna överprissättning torde 

dock inte visa sig så tidigt som efter första handelsdagen på börsen. Leffler och 

Pettersson (2005) menar också på att större företag är oförändrade vid listbyte 

eftersom de dessa är utsatta för mindre asymmetrisk information. Alla dessa 

listbyten torde enligt deras resonemang leda till en lägre signifikansnivå för 

faktorn underprissättning.  

 

På grund av Leffler och Petterssons (2005) forskning om listbyten samt utfallet av 

en lägre än förväntad signifikans för underprissättning har en regression gjorts då 

listbyten har uteslutits. Denna hittas under bilaga 3 och där kan ses att uteslutandet 

av listbytare påverkar signifikansen negativt. Då listbyten utesluts och antalet 

företag i studien sjunker till 42 uppvisar regressionen inte signifikans på någon 

variabel. Detta kan bero på att antalet företag som då ingår i studien är för lågt och 

därför är det svårt att dra slutsatser kring detta resultat. 

 

Som tas upp i den deskriptiva statistiken fann vi, precis som Bång och Hånell 

(1996), att underprissättningen vid börsintroduktionen är markant högre bland de 

företag som gör en efterföljande nyemission inom tre år än bland de som inte gör 

det. Medelunderprissättningen för vår undersökning visade sig vara 33 % för 

företagen som gjort en efterföljande nyemission inom tre år, och 16 % för företag 

som inte gjort det, se tabell 4.2. Detta kan jämföras med Fama och Frenchs studie 

från 2004, där medelunderprissättningen för hela studien var 47 %. En skillnad 

mellan våra studier är att Fama och French uteslöt listbytare vilket vi, som tidigare 

nämnt, inte har gjort. Detta kan förklara skillnaden som finns i våra resultat.  

 

Vi ser att graden av underprissättning grundar sig i teorierna som togs upp tidigare 

gällande förväntningarna på företaget utifrån nyckteorin samt i 
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signaleringshypotesen och kaskadteorin. Då ett företag prissätts kan 

förväntningarna på dem vara höga, oavsett konjunkturläge, vilket kan bidra till att 

priset på aktien ökar kraftigt under den första handelstiden. Anledningen till att 

detta kan leda till att dessa företag mer sannolikt gör en efterföljande nyemission 

inom tre år är exempelvis på grund av investeringsplaner. Då företagen har höga 

förväntningar på sig och levererar enligt dessa så kan detta bidra med ett ökat 

kapitalbehov och därmed bidrar underprissättningen till sannolikheten till en 

nyemission inom tre år. 

 

I kombination med nyckteorin menar vi att företag kan vilja signalera sin kvalitet 

genom att underprissätta sina aktier och att detta är en anledning till den 

fördelningen vi ser i tabell 4.2 samt resultatet av regressionen. Fler högkvalitets 

företag gentemot lågkvalitets företag gör i så fall nyemissioner inom tre år och att 

det kan vara på grund av exempelvis expansion, uppköp eller tillväxt. 

Högkvalitets företag med en okänd kvalitet underprissätter sina aktier vid 

börsintroduktionen för att sedan låta marknaden avslöja det verkliga värdet. 

Förklaringsfaktorn som underprissättning erbjuder undersöks därmed av 

signaleringshypotesen då företagen i studien underprissätter för att därmed kunna 

få ett högre pris vid nyemissionen. Betakoefficienten (0,408) visar att ju mer 

underprissatt aktien var efter första handelsdagen, desto större sannolikhet att 

företaget gör en nyemission inom tre år. Efter börsintroduktionen har 

högkvalitetsföretagen urskilt sig från lågkvalitetsföretag vilket gör att de kan 

nyemittera aktier till dess verkliga värde och med en lägre osäkerhet.  

 

Tyvärr kan denna studie ej påvisa om fler högkvalitetsföretag, mätt exempelvis 

som en stabil omsättning över flera år då detta ej ingår i studien, i större mån gör 

nyemissioner. Men eftersom omsättningstillväxten inte hade en signifikant 

bidragande faktor i förhållandet mellan en börsintroduktion och en nyemission så 

kan alltså inte hög- gentemot lågkvalitetsföretag mätas på det sättet. Kaskadteorin 

kan bidra med en annan förklaring. Denna menar istället att företag 

underprissätter sina aktier oavsett kvalitén. Detta för att skapa intresse och vara 

säkra på en hög efterfrågan av aktierna. I och med detta skapas en positiv kaskad, 

vilket är viktigt inför den kommande nyemissionen. Detta kan, efter denna studie, 

förklara underprissättning som förklaringsfaktor för en efterföljande nyemission. 
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Då ett företag går in i en börsintroduktion med tanken att göra en nyemission 

inom kort är det viktigt att det dra positiv uppmärksamhet till introduktionen. Då 

investerare uppmärksammar bolaget skapar detta möjligheter för en högre 

avkastning vid den kommande nyemissionen. Det är även tänkbart att företagen i 

denna studie kan, vid en hög underprissättning, uppfatta det som att de sålde sina 

aktier till ett för lågt pris. Detta skulle då bidra till att de gör en nyemission inom 

kort för att kompensera för detta initiala underpris. 

 

4.2.2 Ålder 
 

Variabeln ålder uppvisar ingen signifikans i sambandet mellan en 

börsintroduktion och en efterföljande nyemission. Faktorn togs med i 

undersökningen då Cressy (2006) samt Demers och Joos (2007) funnit signifikans 

för ålder gällande överlevnadschansen för nyintroducerade företag. Fama och 

French (2004) har dessutom funnit att närmare 47 % av företagen som gjorde 

nyemissioner inom tre år överlevde tio år efter börsintroduktionen medan endast 

37 % av de som inte gjorde nyemissioner överlevde samma tidsperiod. Dessa 

tidigare arbeten torde leda till en signifikans för ålder i även detta sammanhang. 

Men då ingen signifikans kunde uppvisas bör detta betyda att yngre företag inte 

använder nyemissioner i någon större utsträckning än äldre företag. Detta även om 

de, enligt Cressy (2006), har det svårare att överleva på börsen och enligt Fama 

och French använder det som medel för att överleva. En anledning till att det inte 

uppvisade signifikans kan också vara att det är, relativt sätt, få företag som 

upplever att de positiva aspekterna för en emission som räddningspaket uppväger 

för de negativa aspekterna, däribland kostnaderna och signaler till allmänheten. 

 

4.2.3 Börs 
 

Variabeln börs visade sig ha ett statistiskt säkerställt samband gällande en 

efterföljande nyemission inom en treårsperiod efter börsintroduktionen. 

Nollhypotesen att variabeln börs inte påverkar testet kan förkastas på 

signifikansnivån 5 %. Regressionen och betakoefficienten (-1,553) säger att då 
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företag börsintroduceras på en mindre börs, såsom NGM Equity, är det mindre 

sannolikt att deras börsintroduktion efterföljs av en nyemission inom en 

treårsperiod. Detta kan förklaras av att benägenheten att emittera ytterligare aktier 

blir mindre på en mindre likvid marknadsplats. Då företag verkar på en mer likvid 

marknad finns det större möjligheter till ett högre pris vid nyemittering och det 

blir därmed mer attraktivt att göra en nyemission. Detta, i kombination med den 

initiala underprissättningen som bidrar med ett högre pris vid SEOn, medverkar 

därmed till att företag får bättre betalt och därmed mer sannolikt gör en 

nyemission inom tre år.  

 

Dock säger den deskriptiva statistiken i diagram 4.2 (börsintroduktioner uppdelat 

efter börs) att fler företag på NGM Equity gör en efterföljande nyemission än 

företag på NASDAQ OMX Stockholm. Det vill säga tvärtom vad regressionen 

kom fram till. Detta skulle kunna innebära att eftersom bolagen på NGM Equity 

och NASDAQ OMX Stockholm skiljer sig åt, gör denna skillnad att fler företag 

på NGM Equity gör en nyemission. Det kan dock inte förklaras av att den mindre 

börsen, NGM Equity, övervägs av små tillväxtbolag. Detta trots att Davidsson och 

Delmar (2000) menar att dessa oftare är i behov av kapital för vidare expansion 

och tillväxt. Det visar sig att variabeln omsättningsförändring inte förklarar detta 

resonemang vilket gås igenom mer ingående senare i empirin, under avsnitt 4.2.7 

omsättningsförändring. Faktum kvarstår att det är mer sannolikt för bolag på 

NASDAQ OMX Stockholm att göra efterföljande nyemission inom en 

treårsperiod, än för bolag på NGM Equity. Det är således möjligt att med hänsyn 

tagna till övriga oberoende variabler i studien, blir detta ett tydligt samband åt 

större börser. Teorin angående att större börser är mer likvida, styrker sambandet 

från regressionen. Mindre börser är mindre likvida, varefter det är mindre 

sannolikt att företag som börsnoteras på NGM Equity gör en efterföljande 

nyemission inom tre år.  

 

4.2.4 Bransch 
 

Flera av branschvariablerna uppvisade en signifikans på 1.00, det vill säga helt 

icke-signifikant sambandet mellan en IPO och dess efterföljande SEO. Då vi fick 
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detta resultat testade vi även regressionen utan bransch eftersom 

dummyvariablerna för bransch representerar nästan hälften av variablerna i hela 

regressionen. Dessa variabler stjäl därmed frihetgrader vilket då skulle kunna ha 

en påverkan på regressionen. Det blev dock ingen större förändring, vilket gjorde 

att vi valde att behålla bransch som en variabel i regressionen. Regressionen utan 

bransch redovisas i bilaga 4, där det inte framgår ett tydligt samband att 

signifikansen för de andra variablerna skulle öka utan bransch som en variabel. 

Signifikansen för börs har ökat marginellt medan signifikansen för 

underprissättning och personalrelaterade motiv har försvunnit. I och med detta är 

variabeln bransch fortfarande inkluderad i regressionen.  

 

Ett skäl till att det inte visade sig finnas ett signifikant samband med vilken 

bransch företaget verkar i, kan vara för att trots företag är i samma bransch kan 

företagen vara heterogena inom branschen. Från den deskriptiva statistiken kan vi 

dock se att det finns fem branscher som skiljer sig från de andra branscherna. 

Dessa fem branscher är material, hälsovård, finans, kraftförsörjning och 

informationsteknik. De skiljer sig på så sätt att de har en högre andel företag som 

gjort en efterföljande nyemission inom en treårsperiod från dess börsintroduktion, 

än de som inte gjort det. Värt att nämna är att det i kraftförsörjningsbranschen, i 

vår studie, endast finns ett. Detta innebär att det är svårt att genomföra en bra 

tolkning, då det lätt kan bli missvisande med endast ett fåtal företag med i studien. 

Av den anledningen, att branschen kraftförsörjning endast återses för ett företag i 

studien, är denna exkluderad från den logistiska regressionen.  

 

Som nämnt gör en större andel företag inom exempelvis branschen 

informationsteknik nyemissioner än företag i andra branscher, såsom 

dagligvarubranschen, på grund att en stor det av deras arbete innefattas av 

forskning som då under långa perioder inte genererar intäkter. Detsamma kan 

sägas för hälsovård, då även den branschen innefattas av forskning och 

utveckling. En anledning till att finanssektorn är en av branscherna med hög andel 

nyemissionsföretag kan vara på grund av kapitalkravet som banker har på sig, att 

de måste ha en andel i icke belånat kapital, alltså eget kapital. Då företag inom 

denna bransch växer och får större balansräkningar så måste det egna kapitalet 

också växa varpå en nyemission kan komma att krävas. 
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4.2.5 Förändring i finansiell skuldsättningsgrad 
 

Som kan utläsas av tabell 4.6, finns det ingen signifikant förklaringsfaktor för en 

efterföljande nyemission i variabeln förändring av skuldsättningsgrad. Trots att 

det inte finns en signifikans i den finansiella risken som företaget befinner sig kan 

vi utifrån diagram 4.2 se att medelvärdet och medianen är högre för företag med 

en efterföljande SEO än företag som inte har en efterföljande SEO inom tre år. 

Studien utgår från förändringen i D/E för att jämna ut skillnaderna i den faktiska 

kapitalstrukturen och istället endast se om kvoten D/E har ökat från året innan 

börsintroduktionen fram till året innan nyemission eller, vid utebliven nyemission, 

två år efter börsintroduktionen. Då D/E-kvoten ökar, ökar andelen skulder 

gentemot andelen eget kapital. Detta innebär att om en nyemission utförs, minskar 

kvoten åter igen och närmar sig därmed ursprungskvoten, innan 

börsintroduktionen.  

 

Trade-off teorin menar att en optimal kapitalstruktur skiljer sig åt branscher 

emellan och även företag emellan. Företag strävar efter olika kapitalstrukturer 

beroende på hur deras verksamhet ser ut. Då ett företag befinner sig i en bransch 

med en hög verksamhetsrisk, kan de stäva efter en annan kapitalstruktur än ett 

företag med låg verksamhetsrisk. Därför drar vi inte några slutsatser kring hur den 

faktiska kapitalstrukturen verkligen ser ut. Utifrån regressionen kan denna teori 

förklara alltså inte sannolikheten till en efterföljande SEO (se betakoefficienten i 

tabell 4.6). Men det ter sig som att en stor andel företag, utifrån den deskriptiva 

statistiken, vid börsintroduktionen vet hur de vill att kapitalstrukturen ska se ut 

och använder sedan en nyemission för att uppnå denna igen. Detta då andelen eget 

kapital ökar vid en nyemission, samtidigt som den finansiella hävstången minskar 

(Pagano, Panetta &  Zingales, 1998). I sin tur bidrar detta till bättre lånevillkor 

vilket kan vara en annan, mer långsiktig, anledning till en efterföljande 

nyemission. Företaget undgår då även risken för finansiell distress som skapas av 

en för hög skuldsättningsgrad. 

 

 

http://libhub.sempertool.dk.ludwig.lub.lu.se/libhub?func=search&query=au:%22Fabio%20Panetta%22&formQuery=au:%22Fabio%20Panetta%22
http://libhub.sempertool.dk.ludwig.lub.lu.se/libhub?func=search&query=au:%22Luigi%20Zingales%22&formQuery=au:%22Luigi%20Zingales%22
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4.2.6 Market-to-book 
 

Market-to-book variabeln visar ingen signifikans i sambandet mellan en 

börsintroduktion och dess efterföljande nyemission inom en treårsperiod. Därför 

kan ingen vidare tolkning av betakoefficienten göras. Som kan utläsas från den 

deskriptiva statistiken, är medianen för M/B-kvoten dock högre för företag som 

gjort en efterföljande nyemission inom en treårsperiod, än de som inte har gjort 

det (2,9 gentemot 1,61). Detta säger oss att företag som gör en efterföljande 

nyemission oftare har en hög M/B kvot vid börsintroduktionen, än företag som 

inte gör en efterföljande nyemission.  

 

Murgulov et al. (2011) har gjort en liknande studie för Australienska företag. Där 

fann de att bolag med högre M/B värde hade signifikant en mindre sannolikhet att 

ha en SEO inom en treårsperiod efter dess IPO. Kim och Ritter (1999) säger att 

det är förväntningarna på företaget och informationstillgängligheten till företaget 

som påverkar M/B kvoten. Ett högt M/B kan därför innebära att förväntningarna 

och framtidsutsikterna för företaget är höga, vilket i sin tur kan leda till att företag 

utnyttjar ett window of opportunity. Best et al. (2003) menar, som många andra, 

att företag “passar på” att nyemittera aktier då de upplever en hög värdering av 

marknaden. Det behöver således inte innebära att de behöver kapitalet för 

tillfället, utan gör nyemissionen utav den anledningen att marknaden är bra och 

informationstillgängligheten är begränsad. Varför denna studie inte fann samma 

signifikanta samband som den från Murgulov et al. (2011)  

 

4.2.7 Omsättningsförändring 
 

Omsättningsförändringen visade sig inte ha en statiskt säkerhetsställd signifikans i 

regressionen. Betakoefficienten (0) visar att variabeln varken ökar eller minskar 

sannolikheten att en efterföljande SEO inträffar inom en treårsperiod, se tabell 

4.6). Som vi nämnde i avsnitt 4.1.7, finns det en del utstickande värden i studien, 

vilket kan påverka både regressionsresultat och medel, median samt 

standardavvikelse. Vi anser att de korrigerade talen, dvs. medel, median och 
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standardavvikelse utan de utstickande värdena, ger en mer rättvisande bild vid en 

jämförelse och kommer därför användas här. Som synes i tabell 4.2, inom 

parentes, har företag som gör en nyemission inom tre år en högre 

omsättningsförändring, då korrigerad median för SEO företag är 0,33 medan för 

icke SEO är den 0,18.  

 

Utifrån ovanstående resonemang kring utstickande värden har en regression gjorts 

utan dessa värden (outliers) i omsättningsvariabeln. Resultatet av regressionen 

redovisas i bilaga 5. Här syns att betakoefficienten utan outliers skiljer sig från 0, 

då den nu är -0,159. Detta innebär alltså att en hög omsättningstillväxt har en 

svagt negativ påverkan på en efterföljande nyemission även om den fortfarande 

inte är statistiskt säkerhetställd. Vi kan inte se en ensidig påverkan på resten av 

regressionen. Vissa variabler har fått marginellt förändrade signifikansnivåer men 

det som är tydligast är att underprissättning och personalrelaterade motiv inte 

längre är signifikanta. Känslighetsanalysen visade på att omsättningstillväxten 

hade en icke betydande roll för signifikansen mellan en börsintroduktion och dess 

efterföljande nyemission och därmed behölls de utstickande värdena. 

 

Som tidigare berört finns det många sätt att se på tillväxt, varav omsättning är en 

av dem. Då en omsättningsförändring är positiv, innebär det att företaget är under 

tillväxt. Detta skulle kunna betyda att fler tillväxtbolag gör nyemissioner inom en 

treårsperiod efter dess börsintroduktion (Davidsson & Delmar, 2000) Då 

regressionen är rensad för utstickande tal i omsättningsförändring ger detta en 

svagt negativ påverkan på en efterföljande nyemission vilket alltså motsäger 

Davidsson och Delmar (2000). En förklaring till detta erbjudet inte studiens 

resultat men det skulle kunna bero på att tillväxtföretag är framgångsrika företag 

som därmed inte behöver göra nyemissioner.   

 

4.2.8 Konjunktur 
 

Betakoefficienten för variabeln konjunktur (-0,348) visar att företag som 

börsintroduceras då det råder högkonjunktur på marknaden, mindre sannolikt gör 

en efterföljande nyemission inom en treårsperiod efter börsintroduktionen. Det 
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säger även det motsatta, dvs. att företag som börsintroduceras i lågkonjunktur har 

en högre sannolikhet att en efterföljande nyemission inträffar inom en treårsperiod 

efter börsintroduktionen. Variabeln visade dock inte ha en signifikans i sambandet 

mellan en börsintroduktion och en efterföljande nyemission, vilket innebär att 

vidare analys av betakoefficienten är därmed inte av större relevans.   

 

Den negativa påverkan som en högkonjunktur har på en efterföljande nyemission 

visar alltså tendenser till att företag som börsnoteras i en högkonjunktur inte 

använder nyemissioner som medel för kapital, mer än företag som börsnoteras i 

lågkonjunktur. Detta trots att forskning visar att företag som börsnoteras i 

högkonjunktur har större ekonomiska problem efter tio år från börsintroduktionen, 

än företag som börsnoteras i lågkonjunktur (Demers & Joos, 2007). Detta kan i 

förlängningen betyda att företag inte använder nyemissioner som hjälp även vid 

dessa ekonomiska problem. Skillnaden kan dock vara att vår studie undersöker en 

treårsperiod efter börsnoteringen medan Demers och Joos (2007) undersöker 

under en tioårsperiod. Detta kan medföra att det blir ett annat resultat. Oavsett går 

detta emot vår teori om att företag som introduceras i en ”hot issue market” gör 

nyemissioner i större utsträckning än företag som introduceras i en “cold issue 

market”. Ritter (1991) menar att nyckteorin bidrar till en felprissättning och att 

företagen då övervärderas. Detta torde betyda att en systematisk underprissättning 

är vanligare i en högkonjunktur eftersom börsen överlag då är värderad högre. 

Investerare är mer villiga att investera i en högkonjunktur, vilket drar upp 

efterfrågan och därmed priserna. I sin tur borde detta ha gett ett positivt samband, 

eftersom ju högre underprissättning desto högre sannolikhet för en efterföljande 

nyemission. Alltså innebär detta att det är den individuella underprissättningen 

som varje enskilt företag upplever som spelar roll för sannolikheten för en 

efterföljande nyemission och inte hela marknadens läge. Detta kan dock inte 

förklara det motsatta sambandet, då det enligt dessa teorier bör påverkan vara 

positiv.  
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4.2.9 Motiv 

 

Det motiv som har en signifikans på 10 % - nivån är det personalrelaterade 

motivet (se tabell 4.6). Övriga tre motiv visar sig inte ha ett signifikant samband 

för en efterföljande nyemission. Betakoefficienten för det personalrelaterade 

motivet (-1,623) säger att företag, som har personal som motiv för deras 

börsintroduktion, mindre sannolikt gör en efterföljande nyemission inom en 

treårsperiod efter dess börsintroduktion vilket tas upp vidare längre ner.  

 

Det kapitalrelaterade motivet har som sagt inte en signifikant påverkan på 

sannolikheten för en efterföljande nyemission. Eftersom motiven är indelade i 

fyra grupper, innehåller varje motivgrupp flera undermotiv. Det kapitalrelaterade 

motivet innefattas exempelvis av ren kapitalanskaffning samt förändring av 

kapitalstrukturen. Enligt teorier från bland annat Ljungqvist och Wilhelm (2003) 

så torde ett kapitalrelaterat motiv till börsintroduktionen ha en positiv påverkan på 

sannolikheten till en nyemission. Detta strider alltså mot resultatet av regressionen 

som istället ger en svagt negativ påverkan. Då DeAngelo et al. (2010) fann att 

företag gör nyemissioner för att täcka upp kortsiktiga kapitalbehov fanns det en 

möjlighet att dessa företag gjorde sin ursprungliga börsintroduktion för att täcka 

upp samma kapitalbehov och dessa hade därmed haft en större sannolikhet till 

nyemissioner inom tre år. Beaulieu och Sodjahin (2008) fann dessutom att företag 

med kapitalrelaterade motiv har den kortaste tiden från ansökan till genomförd 

börsintroduktion vilken kan indikera kortsiktighet från företagets sida. Men det 

verkar alltså inte som att företag i vårt urval med det kapitalrelaterade motivet har 

en större benägenhet till en nyemission inom tre år.  

 

Undermotivet kapitalanskaffning bör, istället för att innefattas av kapital till 

exempelvis rörelsekapital, i så fall innefattas av kapital till expansion eller uppköp 

såsom Röell (1996) menar, med en långsiktig tillväxtpotential för att på så vis inte 

behöva återvända till kapitalmarknaden. Vidare så menar Röell (1996) att endast 

en liten del (12 %) av företagen använder pengarna till en förändring av 

kapitalstrukturen utifrån en refinansiering av sina lån. Detta är också i linje med 

vad regressionen fann under variabeln förändring i D/E då en förändring av 



IPO och efterföljande SEO 

 

69 
 

kapitalstrukturen visade sig vara icke signifikant faktor även mellan en 

börsintroduktion och dess nyemission. Ett möjligt skäl till att motivet inte 

uppvisade signifikans kan vara att så många företag angav det kapitalrelaterade 

motivet (ca 65 %) att de egentligen inte menar det utan att det är en “standard”, att 

det är något som nästan alla anger av ren praxis. De publicitetsrelaterade visade 

sig också ha en svag negativ påverkan på en efterföljande nyemission, dock icke 

signifikant. Företagen menar att inom detta motiv börsnoteras företagen 

exempelvis för att få en kvalitetsstämpel eller mer uppmärksamhet riktad mot sina 

produkter. Att det inte gav någon signifikans samt den negativa påverkan tror vi 

främst beror på att företag som strävar efter mer medieuppmärksamhet planerar så 

att de inte behöver göra en nyemission. Detta eftersom det skickar ut negativa 

signaler vilket företaget mest sannolikt inte vill. 

 

Personalrelaterade motiv gav som sagt en signifikans gällande sambandet mellan 

en börsintroduktion och en efterföljande nyemission. Betakoefficienten visar på 

en negativ påverkan (-1,623), dvs. om företag anger personalrelaterade skäl till 

börsintroduktionen, minskar sannolikheten för en efterföljande nyemission inom 

tre år. Det personalrelaterade motivet innefattar bland annat rekrytering av 

nyckelpersoner, att kompetent personal stannar inom företaget samt ökad 

motivation hos de anställda. Detta i sin tur leder till en ökad arbetsmoral via bland 

annat incitamentsprogram. En förbättrad arbetsmoral hos både anställda och 

ledningen har Ransley (1984) bevisat i sin studie vara en betydande anledning till 

att företag börsintroduceras. Eftersom ledningen vill att de övriga anställda ska 

känna sig delaktiga och viktiga så används incitamentprogram genom bland annat 

aktier. Många företag har uttryckligen benämnt behovet att behålla och motivera 

företagsledning via incitamentsprogram, som ett skäl till börsintroduktion (Röell, 

1996). Denna ökade motivation kan då bidra med ett bättre utfört arbete från 

enskilda individer vilket i sin tur bidrar till ett bättre fungerade företag. En ökad 

status, i och med börsintroduktionen, från företagets sida medverkar dels till att 

personal söker sig dit, men också att personal stannar inom företaget. Allt detta 

kan bidra till att en nyemission inte behövs inom denna korta treårsperiod.  
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Det tidsrelaterade motivet är det enda av de fyra motiven som har en positiv, dock 

icke signifikant, påverkan på sannolikheten för en nyemission. De tidsrelaterade 

motiven rör dels konjunkturen och marknadens underprissättning men även inre 

motiv. Om motiven inom det tidsrelaterade främst vore de konjunkturrelaterade 

motiven så borde detta leda till en likriktad påverkan som variabeln konjunktur 

har. Detta har inte regression gett eftersom att börsnoteras i en högkonjunktur har 

en negativ påverkan till en nyemission medan det tidsrelaterade motivet har en 

positiv påverkan. Detta borde betyda att det är de inre motiven som dominerar 

tidskategorin, att företagen exempelvis har en plan där en börsintroduktion ett steg 

i den planen kan vara ett sådant inre motiv. Dessa planer påverkar då 

sannolikheten för en nyemission positivt vilket innebära att företag som följer 

dessa planer möjligtvis även har planer för expansion eller uppköp vilket då 

medför den positiva påverkan då kapital krävs från en nyemission. 
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5 Slutsats 

 

 

I det följande kapitlet sammanförs de slutsatser och tankar som kan dras utifrån 

vår empiriska analys. Läsaren kommer förutom detta även att ges förslag på 

ytterligare forskning inom ämnet. 

 

 

 

Utifrån vår valda tidsperiod mellan år 2001 och 2008, samt utifrån våra två 

börslistor NASDAQ OMX Stockholm och NGM Equity, fann vi att 122 bolag 

börsintroducerades. Med utgångspunkt i datainsamlingen återstod det sedan 82 

företag som uppfyllde kriterierna och som sedan grundligt studerades i 

undersökningen. Av dessa 82 företag är det sedan cirka 48 % som påträffats ha 

gjort en efterföljande nyemission inom en treårsperiod efter dess börsintroduktion. 

Med utgångspunkt i den regression som studien och all datainsamling resulterade 

i, kan tre signifikanta samband förklara varför en efterföljande nyemission 

inträffar inom en treårsperiod efter dess börsintroduktion. De tre signifikanta 

variablerna är underprissättning, personalrelaterat motiv samt val av börs. 

Betakoefficienterna för variabeln underprissättning visar att ju mer underprissatt 

aktien är vid börsintroduktionen, desto mer sannolikt är det att den efterföljs av en 

nyemission inom tre år. Betakoefficienterna för variablerna börs och det 

personalrelaterade motivet, visar att ifall introduktionen sker på NGM Equity eller 

motivet personal uppges vid börsintroduktionen minskar sannorlikheten att en 

efterföljande nyemission inträffar inom en treårsperiod. Övriga variabler visade 

sig inte ha ett statistiskt säkerställt samband till efterföljande nyemission. I och 

med detta, finns det ingen anledning att analysera dessa variablers betavärden 

något vidare.  

När det gäller underprissättning säger teorierna att ju mer underprissatt aktien är 

vid börsintroduktionstillfället, desto mer sannolikt är det att den efterföljs av en 

nyemission inom tre år. Detta stämmer väl överens om vad regressionen i denna 
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studie visar. Bång och Hånell’s studie från 1996 stärker även denna teori, där de 

fann att företag med mer underprissatta aktier vid börsintroduktionen, allt oftare 

gör en nyemission inom en treårsperiod. 

Den andra variabeln som visade sig ha ett signifikant samband med efterföljande 

nyemission är val av börs. De företag som är noterade på NASDAQ OMX 

Stockholm gör en efterföljande nyemission inom en treårsperiod i allt större 

utsträckning, jämfört med företag som är noterade på NGM Equity. Detta kan 

bero på att större börser är mer likvida än mindre börser. Därmed passar därför 

företag, i större mån, på att göra efterföljande nyemission inom en treårsperiod. 

Först tänkte vi att en hög tillväxt borde innebära ett högre kapitalbehov och 

därmed fler nyemissioner. Då NGM Equity har fler unga tillväxtbolag än äldre 

bolag som ofta är noterade på NASDAQ OMX Stockholm torde detta haft en 

påverkan. Regressionen menar dock det motsatta varpå man kan bortse från den 

teorin i den här studien. 

Våra inledande funderingar kring varför företag gör nyemissioner inom en så kort 

tid efter dess börsintroduktion har till viss del besvarats. Som precis nämnts har 

underprissättning en positiv påverkan på en efterföljande nyemission. Företag som 

är listade på större börser, såsom NASDAQ OMX Stockholm, gör i större 

utsträckning gör en efterföljande nyemission. Slutligen visade sig även det 

personalrelaterade motivet ha en negativ påverkan på efterföljande nyemission. 

Vad som dock förvånade oss var att det kapitalrelaterade motivet inte gav 

signifikans. Våra tankar kring varför motivet visade sig icke-signifikant rör 

undermotiven inom det kapitalrelaterade motivet. Om företagen, då de anger det 

kapitalrelaterade motivet, menar exempelvis kontanter till expansion, kan detta 

vara ett projekt vilket resulterar i en långsiktig tillväxtpotential. Detta kan således 

betyda att företagen inte behöver göra en nyemission i framtiden. Vid studiens 

start antogs det kapitalrelaterade motivet mestadels innebära kontanter till den 

löpande verksamheten, vilken då skulle ha bidragit till ett positivt samband till en 

nyemission. Eftersom dessa två undermotiv motsäger varandra hade det varit 

bättre med en uppdelning för att kunna urskilja dem från varandra vid analys. 

Detta kan vara en anledning till att variabeln kapitalrelaterat motiv inte påvisade 

ett statistiskt säkerställt samband.  



IPO och efterföljande SEO 

 

73 
 

En annan variabel som vi trodde skulle ha en påverkan på efterföljande 

nyemission är företagens ålder vid börsintroduktionen. Här menar vi att yngre 

företag i allt större utsträckning bör göra efterföljande nyemission inom en 

treårsperiod. Detta eftersom dessa yngre företag ofta är osäkra företag, och enligt 

Demers och Joos (2007) har dessa en större sannolikhet till konkurs. Denna 

konkurs kan enligt Fama och French (2004) undvikas genom kapitaltillskottet från 

den efterföljande nyemissionen.  

Kan avsaknaden av teorier kring påverkan på efterföljande nyemissioner innebära 

att det egentligen inte finns några specifika statistiska samband? Som studien 

visar gäller det inte våra tre signifikanta variabler, men gällande de andra 

variablerna kan det möjligtvis vara så. Som tidigare nämnt har Murgulov et al. 

(2011) funnit signifikans mellan M/B och en efterföljande SEO samt Durukan 

(2002) som har funnit signifikans mellan underprissättning och en efterföljande 

SEO. Med tanke på de ibland motsägande resultaten och teorierna från dessa 

forskare samt vår studie, måste detta innebära att det finns skillnader bland olika 

länder, precis som att graden av underprissättning skiljer sig från land till land.  

 

5.1 Förslag på vidare forskning 

Under studiens förlopp uppkom det en del nya frågor och intressanta 

frågeställningar inom området. Därför presenterar vi här nedan förslag till vidare 

forskning inom liknande områden. 

 

I en mer omfattande studie hade det varit intressant att ta med en variabel gällande 

ägarstruktur i bolagen. Här kan man ta in aspekter såsom andelen män respektive 

kvinnor i ledningen, familjeägda respektive icke familjeägda bolag samt ägare 

med en hög andel A- eller B- aktier. Vi ser att dessa faktorer kan påverka 

huruvida företag gör en efterföljande nyemission inom en kort tidsperiod efter 

dess börsintroduktion.  

 

En annan aspekt kan vara att ta in storleken på dels företaget i sig, men även 

storleken på nyemissionen. Detta för att se om det finns något samband mellan 
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börsintroduktionen och storleken på en efterföljande nyemission. Är det företagets 

storlek vid börsintroduktionen som påverkar att en efterföljande nyemission 

inträffar, eller är det själva storleken på nyemissionen?  

 

Ytterligare en idé gällande vidare studier är att utesluta så kallade listbytare vid 

nyintroduktioner, det vill säga att utesluta bolag sekundärnoteras. Detta eftersom 

nynoteringar och sekundärnoteringar skiljer sig åt i många aspekter, framförallt 

gällande underprissättning och ålder. Därmed kan man få en mer verklig och mer 

rättvis bild över bolag som börsintroduceras för första gången. För att kompensera 

antalet företag som därmed försvinner i studien, kan tidsperioden förlängas 

alternativt fler handelsplatser inkluderas.  
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Bilaga 1 – Prospektlista 

Prospekt 2001 

3L System AB 

Addtech AB 

Aspiro AB 

Billerud AB 

BioInvent AB 

BTS Group AB 

Ginger Oil AB 

Glycorex Transplantation 

AB 

LifeAssays AB 

PA Resources AB 

RNB - Retail and Brands 

AB 

SAS AB 

Sensys Traffic AB 

Sigma AB 

Studsvik AB 

Vitrolife AB 

 

Prospekt 2002 

Alfa Laval AB 

Lindab International AB 

NGS Group AB 

Nobia AB 

 

Prospekt 2003 

Brinova Fastigheter AB 

Human Care H C AB 

Lundin Petroleum AB 

Push Development AB 

Tatura AB  

 

Prospekt 2004 

Millicom International 

Cellular S.A, SDB 

Note AB 

Oriflame Cosmetics S.A, 

SDB 

Sotkamo Silver AB 

 

Prospekt 2005 

Central Asia Gold AB 

Connecta AB 

Guideline Technology AB 

Gunnebo Industrier AB 

Hakon Invest AB 

Hemtex AB 

Indutrade AB 

Orexo AB 

Paradox Entertainment AB 

Polyplank AB 

Servage AB 

TradeDoubler AB 

Tretti AB 

Wayfinder Systems AB 

 

Prospekt 2006 

AarhusKarlshamn AB 

AIK Fotboll AB 

Allenex AB 

Arena Personal AB 

BE Group AB 

Catena AB 

Commodity Quest AB 

Diös Fastigheter AB 

Generic Sweden AB 

Husqvarna AB 

KappAhl AB 

Melker Schörling AB 

Panaxia AB 

Rezidor Hotel Group AB 

Securitas Direct AB 

Swedish Orphan Biovitum 

AB 

Tilgin AB 

Unibet Group Plc. 

Uniflex AB 

 

Prospekt 2007 

Aerocrine AB 

Björn Borg AB 

Duni AB 

Getupdated Internet 

Marketing AB 

HMS Networks AB 

Nederman Holding AB 

Net Entertainment NE AB 

Oasmia Pharmaceutical 

AB 

PanAlarm AB 

Peab Industri AB 

Sagax AB 

Systemair AB 
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Prospekt 2008 

DGC One AB 

Global Health Partner AB 

Hexpol AB 

ITAB Shop Concept AB 

Morphic Technologies AB 

Nordic Mines AB 

Sharpview AB 

Swedol AB 
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Bilaga 2 – Årsredovisningar 

 

Årsredovisningar 2000 

3L System AB 

Addtech AB 

Aspiro AB 

Billerud AB 

BioInvent AB 

BTS Group AB 

Ginger Oil AB 

Glycorex Transplantation 

AB 

LifeAssays AB 

PA Resources AB 

RNB - Retail and Brands 

AB 

SAS AB 

Sensys Traffic AB 

Sigma AB 

Studsvik AB 

Vitrolife AB 

 

Årsredovisningar 2001 

3L System AB 

Addtech AB 

Alfa Laval AB 

Aspiro AB 

Billerud AB 

BioInvent AB 

BTS Group AB 

Ginger Oil AB 

Glycorex Transplantation 

AB 

LifeAssays AB 

Lindab International AB 

NGS Group AB 

Nobia AB 

PA Resources AB 

RNB - Retail and Brands 

AB 

SAS AB 

Sensys Traffic AB 

Sigma AB 

Studsvik AB 

Vitrolife AB 

 

Årsredovisningar 2002 

3L System AB 

Addtech AB 

Alfa Laval AB 

Aspiro AB 

Billerud AB 

BioInvent AB 

Brinova Fastigheter AB 

BTS Group AB 

Ginger Oil AB 

Glycorex Transplantation 

AB 

Human Care H C AB 

LifeAssays AB 

Lindab International AB 

Lundin Petroleum AB 

NGS Group AB 

Nobia AB 

PA Resources AB 

Push Development AB 

RNB - Retail and Brands 

AB 

SAS AB 

Sensys Traffic AB 

Sigma AB 

Studsvik AB 

Tatura AB 

Vitrolife AB 

 

Årsredovisningar 2003 

3L System AB 

Addtech AB  

Alfa Laval AB 

Aspiro AB 

Billerud AB 

BioInvent AB 

Brinova Fastigheter AB 

BTS Group AB 

Ginger Oil AB 

Glycorex Transplantation 

AB 

Human Care H C AB 

LifeAssays AB 

Lindab International AB 

Lundin Petroleum AB 

Millicom International 

Cellular S.A, SDB 

NGS Group AB 
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Nobia AB 

Note AB 

Oriflame Cosmetics S.A, 

SDB 

PA Resources AB 

Polyplank AB 

Push Development AB 

RNB - Retail and Brands 

AB 

SAS AB 

Sensys Traffic AB 

Sigma AB 

Sotkamo Silver AB 

Studsvik AB 

Tatura AB 

Vitrolife AB 

 

Årsredovisningar 2004 

Alfa Laval AB 

Brinova Fastigheter AB 

Central Asia Gold AB 

Connecta AB 

Guideline Technology AB 

Gunnebo Industrier AB 

Hakon Invest AB 

Hemtex AB 

Human Care H C AB 

Indutrade AB 

Lindab International AB 

Lundin Petroleum AB 

Millicom International 

Cellular S.A, SDB 

NGS Group AB 

Nobia AB 

Note AB 

Orexo AB 

Oriflame Cosmetics S.A, 

SDB 

Paradox Entertainment AB 

Polyplank AB 

Push Development AB 

Servage AB 

Sotkamo Silver AB 

Tatura AB 

TradeDoubler AB 

Tretti AB 

Wayfinder Systems AB 

 

Årsredovisningar 2005 

AarhusKarlshamn AB 

AIK Fotboll AB 

Allenex AB 

Arena Personal AB 

BE Group AB 

Brinova Fastigheter AB 

Cantena AB 

Central Asia Gold AB 

Commodity Quest AB 

Connecta AB 

Diös Fastigheter AB 

Generic Sweden AB 

Guideline Technology AB 

Gunnebo Industrier AB 

Hakon Invest AB 

Hemtex AB 

Husqvarna AB 

Human Care H C AB 

Indutrade AB 

KappAhl AB 

Lundin Petroleum AB 

Melker Schörling AB 

Millicom International 

Cellular S.A, SDB 

Note AB 

Orexo AB 

Oriflame Cosmetics S.A, 

SDB 

Panaxia AB 

Paradox Entertainment AB 

Polyplank AB 

Push Development AB 

Rezidor Hotel Group AB 

Sagax AB 

Securitas Direct AB 

Servage AB 

Sotkamo Silver AB 

Swedish Orphan Biovitum 

AB 

Tatura AB 

Tilgin AB 

TradeDoubler AB 

Tretti AB 

Unibet Group Plc. 

Uniflex AB 

Wayfinder Systems AB 

 

Årsredovisningar 2006 

AarhusKarlshamn AB 

AIK Fotboll AB 

Aerocrine AB 

Allenex AB 
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Arena Personal AB 

BE Group AB 

Björn Borg AB 

Cantena AB 

Central Asia Gold AB 

Commodity Quest AB 

Connecta AB 

Diös Fastigheter AB 

Duni AB 

Generic Sweden AB 

Getupdated Internet 

Marketing AB 

Guideline Technology AB 

Gunnebo Industrier AB 

Hakon Invest AB 

Hemtex AB 

HMS Networks AB 

Husqvarna AB 

Indutrade AB 

KappAhl AB 

Melker Schörling AB 

Millicom International 

Cellular S.A, SDB 

Nederman Holding AB 

Net Entertainment NE AB 

Note AB 

Oasmia Pharmaceutical 

AB 

Orexo AB 

Oriflame Cosmetics S.A, 

SDB 

PanAlarm AB 

Panaxia AB 

Paradox Entertainment AB 

Peab Industri AB 

Polyplank AB 

Rezidor Hotel Group AB 

Sagax AB 

Securitas Direct AB 

Servage AB 

Sotkamo Silver AB 

Swedish Orphan Biovitum 

AB 

Systemair AB 

Tilgin AB 

TradeDoubler AB 

Tretti AB 

Unibet Group Plc. 

Uniflex AB 

Wayfinder Systems AB 

 

Årsredovisningar 2007 

AarhusKarlshamn AB 

AIK Fotboll AB 

Aerocrine AB 

Allenex AB  

Arena Personal AB 

BE Group AB 

Björn Borg AB 

Cantena AB 

Central Asia Gold AB 

Commodity Quest AB 

Connecta AB 

DGC One AB 

Diös Fastigheter AB 

Duni AB 

Generic Sweden AB 

Getupdated Internet 

Marketing AB 

Global Health Partner AB 

Guideline Technology AB 

Gunnebo Industrier AB 

Hakon Invest AB 

Hemtex AB 

Hexpol AB 

HMS Networks AB 

Husqvarna AB 

Indutrade AB 

ITAB Shop Concept AB 

KappAhl AB 

Melker Schörling AB 

Morphic Technologies AB 

Nederman Holding AB 

Net Entertainment NE AB 

Nordic Mines AB 

Oasmia Pharmaceutical 

AB 

Orexo AB 

PanAlarm AB 

Panaxia AB 

Paradox Entertainment AB 

Peab Industri AB 

Rezidor Hotel Group AB 

Sagax AB 

Securitas Direct AB 

Servage AB 

Sharpview AB 

Swedish Orphan Biovitum 

AB 

Swedol AB 

Systemair AB 
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Tilgin AB 

TradeDoubler AB 

Tretti AB 

Unibet Group Plc. 

Uniflex AB 

Wayfinder Systems AB 

 

Årsredovisningar 2008 

AarhusKarlshamn AB 

AIK Fotboll AB 

Aerocrine AB 

Allenex AB 

Arena Personal AB 

BE Group AB 

Björn Borg AB 

Cantena AB 

Commodity Quest AB 

DGC One AB 

Diös Fastigheter AB 

Duni AB 

Generic Sweden AB 

Getupdated Internet 

Marketing AB 

Global Health Partner AB 

Hexpol AB 

HMS Networks AB 

Husqvarna AB 

ITAB Shop Concept AB 

KappAhl AB 

Melker Schörling AB 

Morphic Technologies AB 

Nederman Holding AB 

Net Entertainment NE AB 

Nordic Mines AB 

Oasmia Pharmaceutical 

AB 

PanAlarm AB 

Panaxia AB 

Peab Industri AB 

Rezidor Hotel Group AB 

Sagax AB 

Securitas Direct AB 

Sharpview AB 

Swedish Orphan Biovitum 

AB 

Swedol AB 

Systemair AB 

Tilgin AB 

Unibet Group Plc. 

Uniflex AB 

 

Årsredovisningar 2009 

Aerocrine AB                                 

Björn Borg AB 

DGC One AB 

Duni AB 

Getupdated Internet 

Marketing AB 

Global Health Partner AB 

Hexpol AB 

HMS Networks AB 

ITAB Shop Concept AB 

Morphic Technologies AB 

Nederman Holding AB 

Net Entertainment NE AB 

Nordic Mines AB 

Oasmia Pharmaceutical 

AB 

PanAlarm AB 

Peab Industri AB 

Sharpview AB 

Swedol AB 

Systemair AB 

 

Årsredovisningar 2010 

DGC One AB 

Global Health Partner AB 

Hexpol AB 

ITAB Shop Concept AB 

Morphic Technologies AB 

Nordic Mines AB 

Sharpview AB 

Swedol AB 
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Bilaga 3 – Korrigering av listbyte 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel B = Koefficient Sig.

Börs (B) -7,208 0,273

Material (Br) 39,342 0,999

Industrivaror (Br) 17,287 1,000

Sällanköpsvaror (Br) 22,367 0,999

Dagligvaror (Br) -2,096 1,000

Hälsovård (Br) 27,32 0,999

Finans (Br) 25,257 0,999

Informationsteknik (Br) 24,055 0,999

Ålder (ln(Yr)) 0,400 0,612

Konjunktur (K) 2,454 0,202

Förändr. i Fin. Skuldsättn.grad (D/E) -0,083 0,945

Omsättningsförändring (O) 0,00 0,995

Underprissättning (U) 1,396 0,152

Market-to-book (M/B) 0,002 0,900

Kapital (M) -0,25 0,905

Personal (M) -2,686 0,219

Tid (M) 4,242 0,547

Publicitet (M) -1,051 0,521

Constant -16,98 1,000

Prediktion

Observerad SEO Icke SEO Andel korrekt

SEO 28 11 80

Icke SEO 10 33 86,4

Total andel 83,3

Antal 

observationer R
2

Cox & Snell R 

Square Chitvå-test Signifikans

Modellen 42 0,773 0,579 36,372 0,006
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Bilaga 4 – Korrigering av bransch 

 

 

 

 

 

 

 

  

Variabel B = Koefficient Sig.

Börs (B) -1,317 0,022**

Ålder (ln(Yr)) 0,061 0,786

Konjunktur (K) -0,305 0,620

Förändr. i Fin. Skuldsättn.grad (D/E) 0,232 0,184

Omsättningsförändring (O) 0,00 0,447

Underprissättning (U) 0,224 0,301

Market-to-book (M/B) -0,005 0,835

Kapital (M) -0,436 0,533

Personal (M) -0,839 0,282

Tid (M) -0,512 0,576

Publicitet (M) -0,547 0,409

Constant 1,261 0,212

Prediktion

Observerad SEO Icke SEO Andel korrekt

SEO 28 11 51,3

Icke SEO 10 33 76,7

Total andel 64,6

Antal 

observationer R
2

Cox & Snell R 

Square Chitvå-test Signifikans

Modellen 82 0,264 0,198 18,114 0,079
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Bilaga 5 – Korrigering av omsättningsförändring 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel B = Koefficient Sig.

Börs (B) -1,590 0,055*

Energi (Br) -21,061 1,000

Material (Br) 0,827 1,000

Industrivaror (Br) -22,013 1,000

Sällanköpsvaror (Br) -21,681 1,000

Dagligvaror (Br) -41,900 0,999

Hälsovård (Br) -20,088 1,000

Finans (Br) -20,428 1,000

Informationsteknik (Br) -20,709 1,000

Telekomoperatörer (Br) -42,914 0,999

Ålder (ln(Yr)) 0,317 0,285

Konjunktur (K) -0,598 0,481

Förändr. i Fin. Skuldsättn.grad (D/E) 0,200 0,329

Omsättningsförändring (O) -0,159 0,522

Underprissättning (U) -0,708 0,500

Market-to-book (M/B) -0,002 0,775

Kapital (M) -0,247 0,792

Personal (M) -1,578 0,107

Tid (M) -0,890 0,546

Publicitet (M) -0,174 0,835

Constant 22,144 1,000

Prediktion

Observerad SEO Icke SEO Andel korrekt

SEO 28 11 69

Icke SEO 10 33 82,9

Total andel 77,1

Antal 

observationer R
2

Cox & Snell R 

Square Chitvå-test Signifikans

Modellen 70 0,464 0,345 29,579 0,077


