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Syfte: Studien syftar till att undersöka lock-up avtalens betydelse för börsintroduktioner på 

svenska börsen mellan åren 2010-2017. Mer specifikt undersöks existensen av ett lock-up 

avtal, den aktuella lock-up längden och lock-up mängdens påverkan på 

förstadagsavkastningen. Förhoppningen är att bidra med ny information till 

forskningsområdet och att öka intressenters förståelse för betydelsen av lock-up avtal vid 

börsintroduktioner.  

  

Metod: Författarna till studien har valt att använda sig av en kvantitativ metod och en 

deduktiv ansats för att uppnå studiens syfte. 

  

Teoretiska perspektiv: Studien grundar sig i tidigare forskning om lock-up avtalens 

påverkan vid börsintroduktioner, samt utvecklande kring resonemang gällande 

informationsasymmetri och signaleffekter. 

  

  

Empiri: Studiens empiriska data består av information om lock-up förbindelser från 198 

börsintroduktioner. Informationen har funnits i företagens prospekt som varit tillgängliga på 
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företagens hemsidor, finansinspektionens prospektregister eller hos den anlitade 

mäklarfirman.  

  

Resultat: Existensen av ett lock-up avtal visade ingen signifikant påverkan på 

förstadagsavkastningen. Lock-up längd och lock-up mängd visade signifikant resultat först 

vid indelning i bredare intervall. Vid denna indelning visar Lock-up längd på ett negativt 

samband till förstadagsavkastningen medan mängden visade på en positiv korrelation. Vid en 

branschspecifik indelning visade sig hälsovårdsbranschen ha ett signifikant negativt samband 

med lock-up längd. Samtliga signifikanta regressioner hade låg förklaringsgrad. Resultatet 

talar till viss del emot tidigare forskning gällande signaleffekten av lock-up avtal. 
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Purpose: The study aims to explore and analyze the potential importance of lock-up 

agreements on first-day returns on the Swedish market between 2010 and 2017. More 

specifically, the study will explore the importance of a lock-up agreement by itself, the length 

of the agreement as well as the ratio being locked-up and the effect this has on the first-day 

return. The ambition of the study is to contribute with new information to the field and to 
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provide appropriate stakeholders with new insights regarding the importance of lock-up 

agreements in an initial public offering. 

  

Methodology: The authors of this study have chosen to use a quantitative method as well as a 

deductive practice in order to fulfill the purpose of the study.  

  

Theoretical Perspectives: The study bases itself in earlier research about the effects of lock-

up agreements in an initial public offering. Furthermore the study has used a development of 

reasoning and theories surrounding information asymmetry and signaling effects.  

  

Empirical Foundation: The empirical data consists of information regarding lock-up 

agreements from 198 initial public offerings. The information has been found in each of the 

company’s prospectus which has been available on the company’s websites, the FSA’s 

prospectus register or via the chosen investment bank.  

  

Conclusions: The study came to the conclusion that a lock-up agreement by itself does not 

have significant correlation to the first-day return. Furthermore, the lock-up length as well as 

the lock-up ratio proved to be significant only when divided into wider intervals. With this 

premise, the lock-up length showed a negative correlation to the first-day return and the lock-

up ratio a positive correlation to the first-day return. Using an industry specific division, the 

healthcare sector proved to have a significant negative correlation to the lock-up length. All of 

the significant results had a low level of explanation. The results go, to some degree, against 

previous research regarding the potential signaling-effects of lock-up agreements.   
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Definitioner 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nedan följer termer som har stor betydelse för arbetet och som bör kännas till för en komplett 

förståelse av studien 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Agentkostnad - med “agentkostnad” avses den kostnad som uppstår när en insiderperson 

använder sig av sitt informationsövertag för att utnyttja mindre informerade investerare. 

 

Börsintroduktion - med “börsintroduktion” avses den process varigenom ett företag har 

möjlighet att sälja aktier till den generella allmänheten. 

 

Förstadagsavkastning - med “förstadagsavkastning” avses den avkastning, mätt i procentuell 

förändring från erbjudande-kursen (alternativt öppningskursen) till stängningskurs, under 

börsintroduktionsdagen. 

 

Lock-up avtal - med “lock-up avtal” avses de avtal aktieägare har möjlighet att ingå innan en 

börsintroduktion som innebär att de låser upp en andel av sitt innehav under en specificerad 

period.  

  

Lock-up längd - med “lock-up längd” avses den specificerade period aktieägare förbinder sig 

att låsa upp sitt innehav. 

  

Lock-up mängd - med “lock-up mängd” avses den mängd aktier, mätt i andel av totalt 

aktiekapital i företaget, som företagets aktieägare förbinder sig att låsa upp vid en 

börsintroduktion. 

  

Mäklarfirmor - med “mäklarfirmor” avses den investmentbank, underwriter eller liknande, 

som hjälper ett företag inför sin börsintroducering och som bland annat har hand om och 

reglerar lock-up avtalen. 

  

Signalvärde - med “signalvärde” avses den potentiella, positiva eller negativa, bilden som ett 

attribut i ett företag, eg. lock-up avtal, har möjlighet att förse sina intressenter med. 
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Svenska marknaden - med “svenska marknaden” avses Nasdaq OMX Stockholm samt First 

North Stockholm 
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1 Introduktion 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inledningen av denna rapport avser att introducera ämnesområdet och belysa tidigare 

forskning. Introduktionen leder till diskussioner kring nuvarande problemfrågeställningar för 

dagens forskning och hur denna rapport är relevant i sammanhanget. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.1 Bakgrund 
_________________________________________________________________________ 

  

Under en längre tid har VD:n för ett större företag jobbat extra hårt. VD:n har på senare tid 

stramat åt verksamheten, sett över affärsidén, haft kontinuerliga möten med styrelse och 

viktiga aktieägare samt introducerat en ny, mer erfaren styrelsemedlem. Detta är allt en del 

av en process som är bland de viktigaste i företagets historia. Många framtidsplaner har 

diskuterats men en börsintroduktion tycks vara nästa steg. På väg mot mötet med 

mäklarfirman känner sig VD:n nervös men självsäker. Mötet går bra. Många frågor ställs, 

alla besvaras. Ledningen har arbetat otroligt hårt de senaste månader och företaget har fått 

hjälp av flera konsulter för att allt ska vara förberett. Det är däremot en sak som de inte 

riktigt tänkt på. Mäklaren avslutar mötet med att fråga VD:n huruvida hen är villig att ingå i 

ett lock-up avtal. Ett avtal som innebär att VD:n och de största ägarna i företaget måste låsa 

en bestämd mängd av sina innehav under en period. VD:n blir ställd och konfunderad men 

får förklarat att detta är eftersom mäklarfirman vill säkerställa att aktien inte överprissätts 

och därmed ökar bankens kostnader. VD:n börjar känna sig svettig om händerna och frågar 

om beslutet kan meddelas inom ett par dagar. 

 

På väg hem pågår en livlig diskussion i VD:n huvud huruvida hen ska ingå i ett lock-up avtal. 

Det finns tankar om hur ägarna personligen kommer påverkas av avtalet men också vilka 

effekter det ger för företagets börsintroducering och de andra ägarna. VD:ns osäkerhet är 

inte obefogad då effekterna av lock-up avtal ofta är suddiga och smått okända. Samtidigt var 

en av anledningarna till att man valde att börsintroduceras att några av storägarna skulle 

kunna sälja av sina aktieinnehav och därmed få avkastning för sina investeringar i företaget. 
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VD:n bestämmer i samråd med huvudägarna och styrelsen att de ska ingå ett lock-up avtal 

med en bestämd mängd aktier och tidshorisont. Prospekten släpps till allmänheten och aktien 

börjar handlas på börsen. 

Hur reagerade marknaden vid börsintroduktionen? 
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1.2 Problemdiskussion 
_________________________________________________________________________ 

  

Ett lock-up avtal är ett avtal som aktieägare i ett företag har möjlighet att ingå vid en 

börsintroduktion. Det innebär att aktieägarna förbinder sig att inte sälja av en del av sitt 

aktieinnehav under en specificerad period. Informationen om lock-up avtal delges till 

intressenter via prospekten inför en börsintroduktion (Abdul-Rahim et al, 2014). Det bästa 

sättet att mäta hur marknaden tolkar och agerar på information om lock-up avtal är genom att 

mäta förstadagsavkastningen eftersom övrig information till marknaden vid detta skede är 

knapphändig. Det är då lock-up avtal borde få stark signaleffekt (Abdul-Rahim et al, 2014). 

Enlig effektiva marknadshypotesen, som förklarar att prisbildningen reflekteras av all 

tillgänglig information på marknaden (Fama, 1970), kommer lock-up avtal vara inkorporerade 

i priset för förstadagsavkastningen. Tidigare studier har visat att lock-up avtal inte är 

inkorporerade i priset vid utgången av avtalen (Bradley et al, 2001; Brav, & Gompers, 2003; 

Brau et al, 2004; Field, & Hanka, 2001; Ofek, & Richardson, 2000; Sabel, & Wu, 2014, & 

Christensen, 2012), vilket ger en indikation på att det inte heller behöver vara det vid 

börsintroduktionen. Eftersom lock-up avtal är en del av informationen som släpps inför 

börsintroduktionen är det betydelsefullt vad den signalerar för investerare (Niklas Holmberg, 

intervju, 19 maj 2017).  

  

Lock-up längden är den period som aktieägare förbinder sig att låsa upp sitt aktieinnehav. 

Enligt Brav och Gompers (2003), Gao och Siddiqi (2012) samt Brau et al (2005) finns det två 

saker som längden på lock-up avtal har möjlighet att signalera. Det är dels företagskvalitet 

vilket innebär en positiv signaleffekt och dels som agentkostnader som visar en negativ 

signaleffekt.  Empiriska studier av lock-up avtal har funnit bevis för både den positiva 

signaleffekten och den negativa. Arthurs et al (2009), Karpoff et al (2013) och Yung och 

Zender (2010) som alla kom fram till att lock-up längden signalerade kvalitet. Brav och 

Gompers (2003) samt Gao och Siddiqi (2012) kunde däremot inte påvisa att lock-up avtal 

signalerade kvalitet. Istället fann de att lock-up längden signalerade höga agentkostnader. I 

Brav och Gomper’s (2003) studie kallas den negativa signaleffekten för “åtagandeverktyg” 

och innebär att företag med högre agentkostnader har längre lock-up avtal. Detta stärks även 

utav Goergen et al. (2006) som fann att företag med mer informationsasymmetri hade mer 

strikta lock-up avtal.   
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Lock-up mängden är den andel av aktier som existerande aktieägare förbinder sig att låsa upp 

vid ingången av ett lock-up avtal. Signalvärdet för lock-up mängden antas öka i takt med 

andelen aktier som låses upp (Grinblatt & Hwang, 1989). Dessutom framför Abdul-Rahim et 

al(2014) att en rationell aktieägare som låser upp en stor andel av sina aktier enbart gör detta 

om denne förväntar sig ett motsvarande positivt signalvärde. Enligt Ahmad (2015) och Brav 

& Gompers (2003) minskar riskerna för att ägare med potentiell insiderinformation ska 

utnyttja mindre vetande investerare vid introduktionen om de låser upp stor mängd sitt 

aktieinnehav under en viss period.  

  

Studier för effekten av lock-up avtal på förstadagsavkastningen är begränsade men en 

undersökning av Abdul-Rahim et al (2014) påvisade ett signifikant samband mellan lock-up 

längd och förstadagsavkastning på den malaysiska marknaden. Även om det fanns ett positivt 

samband mellan lock-up mängden och förstadagsavkastning var det däremot inte signifikant.   

  

Denna undersökning kommer att studera den svenska börsen. Marknaden i Malaysia skiljer 

sig från den svenska marknaden i och med att den är en så kallad “developing market” 

(Abdul-Rahim et al, 2014). På den svenska marknaden är lock-up avtal frivilliga men trots 

detta viktiga i noteringsprocessen (Niklas Holmberg, intervju, 19 maj 2017).  

Anledningen till att Sverige lämpar sig som studieområde är dels för att se vad lock-up 

avtalen har betydelse i ett land där det är frivilligt att förbinda sig till dessa, vilket inte är fallet 

i Malaysia. Svenska företag är även bra på att underlätta med stort informationsflöde inför sin 

notering där även information om lock-up avtal framkommer. Nasdaq OMX Stockholm och 

First North Stockholm omgärdas av tuffa regler i form av svensk kod för bolagsstyrning och 

regelverk för emittenter, vilket förenklar undersökningsprocessen (Grundvall et al, 2008).  

  

Ju fler undersökningar som görs på området desto säkrare blir bevisen för lock-up avtalens 

effekt i det initiala skedet. Med tanke på att Abdul-Rahim et al (2014) enbart har gjort en av få 

undersökningar kring detta kan det vara väsentligt att komplettera forskningsområdet. På 

grund av den svenska marknadens skillnader gentemot den malaysiska, indikationer för 

ökningar av börsintroduktioner under 2017 (Ernst & Young, 2017) samt hänvisningen till 

fortsatta studier av Abdul-Rahim et al (2014) tar denna studie en relevant och nödvändig plats 

i dagens forskning kring lock-up avtal.  
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1.3 Problemfrågeställning 
_________________________________________________________________________ 

  

Efter problemdiskussionen behövs följande två frågor besvaras: 

1. Hur påverkar existensen av lock-up avtal förstadagsavkastningen för svenska 

börsintroduktioner? 

2. Hur påverkar lock-up längd och lock-up mängd förstadagsavkastningen för svenska 

börsintroduktioner? 

  

  

1.4 Syfte 
_________________________________________________________________________ 

  

Studien syftar till att undersöka lock-up avtalens betydelse för börsintroduktioner på svenska 

börsen (Nasdaq OMX Stockholm samt First North Stockholm) mellan åren 2010-april 2017. 

Mer specifikt kommer existensen av ett lock-up avtal, den aktuella lock-up längden och lock-

up mängdens påverkan på förstadagsavkastningen att undersökas. Detta är relevant för att se 

vad lock-up avtal har för plats och betydelse vid svenska börsintroduktioner. Således fyller 

studien en kunskapslucka och bidrar med ytterligare kunskap inom ämnet som kan stödja 

investeringsbeslut vid börsintroduktioner.   

  

1.5 Avgränsningar 
_________________________________________________________________________ 

  

Studien behandlar börsintroduktioner på den svenska aktiemarknaden. Vidare avgränsas 

studien till bolag som har noterats på Nasdaq OMX Stockholm eller First North Stockholm. I 

Sverige är inte lock-up avtal reglerat, utan företaget som ska börsintroduceras bestämmer 

tillsammans med en mäklarfirma om de ska ingå i avtalet (Niklas Holmberg, intervju, 19 maj 

2017). Det skiljer sig från tidigare studerade länder där det har varit obligatoriskt med lock-up 

avtal. Det leder till nya resultat kring vad lock-up avtal signalerar och hur dessa påverkar 

förstadagsavkastningen.  
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Informationsinhämtningen påverkas även av vilka marknader som studeras. Bolagen för 

Nasdaq OMX Stockholm och First North Stockholm är större och har högre informationskrav 

än andra svenska listor vilket underlättar informationshämtningen och minskar risken för 

feltolkningar (Grundvall et al, 2008). Den geografiska avgränsningen påverkas även av 

språkliga faktorer. Det föreligger språklig problematik i att översätta och förstå prospekt från 

andra länder, något som skulle kunna få en betydelsefull effekt i datainsamlingen då 

merparten av undersökningsunderlaget kommer från dessa källor.  

  

Den studerade tidsperioden är begränsad till åren 2010-april 2017. Detta för att få aktuell, 

tillgänglig och pålitlig information. Datainsamlingen innebär att studera många prospekt. 

Prospekten blir mindre tillgängliga ju äldre de blir och därför är det inte möjligt att titta allt 

för långt bakåt i tiden. Samtidigt innebär de sju studerade åren en mer lätthanterligt mängd 

data att analysera. 

  

I begreppet “börsintroduktioner” avses enbart företag som inte genomför listbyte från andra 

handelsplatser. Detta eftersom aktierna vid tillfället för publicering inte redan ska vara publika 

då informationsasymmetrin vid publika aktier inte existerar i samma utsträckning. Samtidigt 

omfångas inte listbytesföretag av lock-up avtal på samma sätt som nynoterade företag. 

Preferensaktier har också exkluderats då egenskaperna för preferensaktier skiljer sig markant 

från stamaktier (The Balance, 2017).  
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1.6 Målgrupp 
_________________________________________________________________________ 

  

Studiens mål är att bidra med information och inspiration till ekonomistudenter för vidare 

forskning inom ämnet, samt att upplysa professorer och andra intressenter inom 

finansindustrin såsom företagsledare och mäklarfirmor. 

  

1.7 Disposition 
_________________________________________________________________________ 

  

Teori och litteraturstudier - Här presenteras de teorier som är mest framstående i arbetet för 

att förklara huvudsakliga företeelser vid börsintroduktioner. Även tidigare forskning och 

litteraturstudier presenteras för att förstå den grundläggande utgångspunkten för denna 

uppsats.  

  

Metod - I “metod” presenteras författarnas tillvägagångssätt vid studiens utförande. Här 

presenteras bland annat de urval som gjorts, valda variabler, validiteten av valda variabler och 

den regressionsformel som används i nästkommande avsnitt. Metoden avslutas med en 

diskussion gällande tillvägagångssättet och möjliga förbättringsområden. 

  

Resultat - Avsnittet inleds med information gällande datamaterialets insamlingspunkter. 

Därefter presenteras den deskriptiva statistiken följt av regressionstester. Avsnittet avslutas 

med en sammanfattning av hypotesprövningarnas resultat. 

  

Diskussion och analys - Här diskuteras resultaten utifrån teorier och tidigare forskning för att 

besvara studiens frågeställningar. 

  

Slutsats - I “slutsatsen” presenteras studiens resultat utifrån tidigare diskussion med inslag av 

författarnas egna uppfattningar och konklusioner av materialet.  
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2.0 Teoretisk referensram 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Den teoretiska referensramen syftar till att förklara varför teorierna som både ligger till 

grund och är utgångspunkter för denna studie har valts och vad de kommer att användas till.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Den effektiva marknadshypotesen har valts som en av de teorier som ligger till grund för 

denna studie. Det är en välkänd och väl citerad hypotes som menar att prisbildningen speglas 

av all tillgänglig information på marknaden (Fama, 1970). Informationsassymmetri är 

ytterligare en teori som används i denna studie. Till grund för teorin kring marknadens 

rådande informationsassymmetri är Akerlofs studie “study of the market for lemons” som 

även detta är citerat i stor omfattning.  

 

I denna studie placerar sig, och samverkar, Famas forskning kring effektiva marknader och 

Akerlofs teori kring informationsassymmetri väl, då kombinationen av båda teorier ger en 

möjlig förklaring till ett företags prisbildning och förstadagsavkastning vid en börsnotering. 

Ett lock-up avtal skulle kunna fungera som ett verktyg för att minska 

informationsassymmetrin på marknaden och dessutom bidra med både ett positivt och 

negativt signalvärde (Brav, & Gompers, 2003; Gao & Siddiqi, 2012). Om den effektiva 

marknadshypotesen stämmer innebär detta att marknaden kommer anpassa sig (öka priset per 

aktie vid ett lock-up avtal) vid introduktionsdagen för att spegla värdet av ett företag baserat 

på rådande information (Fama, 1970).  

 

Moral hazard problemet är den tredje och sista grundteorin som denna studie baserats på. 

Problematiken grundar sig i att varje individ (eller grupp av individer) agerar i egenintresse. 

Stämmer detta finns det utrymme för ledningen att presentera företaget som bättre än vad det 

egentligen är och på så sätt övervärdera företaget med syfte att tjäna pengar på det genom att 

sälja av sina egna aktier. Vid ingången av ett lock-up avtal försvinner denna möjlighet vilket 

gör att ledningens individuella intressen åsidosätts. Denna studie undersöker därför bland 

annat möjligheten att ett lock-up avtal bidrar till en rättvisare bild gällande företagets 

värdering.  
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3.0 Teori och Litteraturstudier 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I “Teori och litteraturstudier” redogörs huvudresultaten och innehållet från den mest 

centrala teoribildningen inom studiens valda undersökningsområde. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

3.1 Effektiva marknadshypotesen 
_________________________________________________________________________ 

  

Aktiemarknaden har en viktig uppgift i att fördela riskkapital till behövande företag samt att 

tillföra likviditet för investerare (Berk, & DeMarzo, 2017). För att allokeringen av riskkapital 

ska fungera effektivt måste informationsgivningen till marknadsaktörer fungera korrekt 

(Grundvall et al, 2008), eftersom all tillgänglig information återspeglas i priset på tillgångar 

enligt effektiva marknadshypotesen (Berk, & DeMarzo, 2017). Effektiva marknadshypotesen 

innebär att om det existerar möjligheter till överavkastning i förhållande till marknaden 

kommer investerare driva upp priset på tillgången tills att det speglar det faktiska värdet på 

företaget. Samma skulle gälla vid omvänt scenario där ett företag är övervärderat, vilket 

istället leder till en sänkning av aktiepriset tills dess att jämvikten är nådd (Berk, & DeMarzo, 

2017).    

  

Fama (1970) undersökte effektiva marknadshypotesen och presenterade tre former av 

effektivitet som hypotetiskt kan existera på marknaden. De olika effektiviteterna benämnde 

Fama till svag, medel och stark effektivitet. Svag effektivitet innebär att enbart historisk 

information krävs för att räkna ut framtida avkastningar, vilket innebär att man väldigt enkelt 

kan förutspå framtida avkastningar. Medeleffektivitet innebär att all tillgänglig information är 

inkorporerad i aktiepriset. Den tillgängliga informationen är den offentliga informationen som 

släpps av och om företaget. Stark effektivitet innebär att även insiderinformation inkorporeras 

i priset. Fama konkluderar att den effektiva marknadshypotesen i mångt och mycket fungerar 

(Fama, 1970).  
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3.1.1 Implikation på lock-up avtal 
_________________________________________________________________________ 

  

För lock-up avtal skulle en effektiv marknad innebära att avtalen noteras av investerare och 

inkorporeras i företagsbilden och vad man är villig att betala för en andel i företaget redan vid 

introducering (Brau et al, 2005). Under hela tiden som lock-up avtalen är aktuella bör de vara 

inkorporerade i priset och därmed kommer det inte vara några förändringar av prisbilden vid 

utgång av lock-up avtal. Det motsatta, det vill säga att priset har sjunkit väsentligt vid 

utgången av lock-up avtal, är många gånger bevisat (Bradley et al, 2001; Brav, & Gompers, 

2003; Brau et al, 2004; Field, & Hanka, 2001; Ofek, & Richardson, 2000). De visar alla på en 

onormal avkastning mellan -1 och -3 procent vid utgången av lock-up avtal för amerikanska 

börsintroduktioner. Den onormala avkastningen är också funnen utanför USA. I 

Storbritannien påvisade Sabel och Wu (2014) att det fanns onormal avkastning i samband av 

utgång av lock-up avtalen, I Brasilien gjordes 2012 en undersökning av Christensen som även 

den visade på onormal avkastning.  

Eftersom lock-up avtalen i många fall inte är inkorporerade i priset vid utgången av lock-up 

avtal kan det också innebära att lock-up avtalen inte är medräknade för priset vid 

börsintroducering.  

  

  

3.1.2 Kritik mot effektiva marknadshypotesen 
_________________________________________________________________________ 

Den effektiva marknadshypotesen menar att priset på en aktie utgörs utav all tillgänglig 

information på marknaden (Fama, 1970). Det har däremot riktats mycket kritik mot denna tes 

i ett antal olika studier och artiklar. Shiller (2005) menar att mycket utav prisbildningen utgörs 

utav att människor är irrationella och tenderar att “hoppa på tåget” och gå in i marknaden när 

aktiemarknaden stiger, utan någon närmare eftertanke eller rationellt beslutsfattande. Han 

exemplifierar detta i uppgången av den amerikanska aktiemarknaden under nittiotalet och 

menar på att detta skedde som resultat utav ett irrationellt överflöd (Shiller, 2005). Även 

Kahneman och Tversky (1973) menar på att effektiva marknadshypotesen inte har möjlighet 

att förklara hela prisbildningen. De menar på att en del av prisbildningen uppstår som resultat 

av att investerare systematiskt överskattar sin förmåga att prognostisera framtida 

aktieutveckling (Kahneman & Tversky, 1973).  
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3.1.3 Spekulation 
_________________________________________________________________________ 

  

Den kortsiktiga handeln kan i sin natur vara mer spekulationsdriven och oförutsägbar än den 

för långsiktiga investeringar. Enligt Froot et al (1992) så är kortsiktiga spekulanter mer 

intresserade hur andra aktörer på marknaden agerar. De menar att det på kort sikt är 

fördelaktigt om merparten av marknadens aktörer agerar i enlighet med informationen som 

har bestämt riktningen på ens egen position. Detta kommer som en motsats till traditionell 

teori som menar att man endast kan tjäna pengar om man har en informationsfördel mot 

övriga marknaden (Froot et al, 1992). Investerare på marknaden kommer därför bete sig i ett 

flock-liknande beteende på kort sikt och inte endast den individuella spekulantens egen 

tolkning av bolagets kommunicerade information är av intresse. På kort sikt kommer 

spekulanter inte i samma utsträckning ha möjlighet eller vilja studera all information som kan 

påverka priset på lång sikt utan spekulanter kommer fokusera på en liten del av den faktiskt 

prisdrivande informationen (Froot et al, 1992). Detta gör att spekulanter fokuserar på den 

mest uppmärksammade informationen som man tror flest andra aktörer kommer agera utefter 

vilket gör marknadssegment, nyhetsflöde och publicitet i olika medier kan spela stor roll i 

prisbilden. Detta gör förstadagsavkastningen till en komplex ekvation (Froot et al, 1992). 

  

Ritter (1991) fann att när man mätte avkastningen för börsintroducerade företag från slutet av 

första dagens handel och 3 år framåt fanns det signifikanta bevis för att de företagen 

underpresterade. En anledning som framfördes var att det kunde vara möjligt att marknaden 

systematiskt överestimerade företagens tillväxtmöjligheter. Sedan dess finns det en 

substantiell mängd information om att nyintroduceringar underpresterar på lång sikt 

(Aggarwal et al. 1993; Teoh et al, 1998; Ritter, & Welch, 2002) 
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3.1.4 Börsintroduktioner 
_________________________________________________________________________ 

  

Det är extra viktigt med tillförlitlig information inför börsintroduktioner eftersom den publika 

historiska informationen är knapphändig (Berk, & De Marzo, 2017). Företag som 

börsintroduceras söker ökad likviditet, ägarstrukturförändringar och tillförsel av kapital 

(Levis, & Vismara, 2014). När företag blir publika innebär det också att företag ger sina 

investerare möjlighet att diversifiera sig (Grundvall et al, 2008). När det kommer till 

nackdelarna med börsintroduktioner diskuteras ofta ägarnas förlust av kontroll, vilket gör det 

svårare att styra företaget för investerare (Berk, & De Marzo, 2017).  

  

3.1.5 Säsongsmönster 
_________________________________________________________________________ 

  

Antalet börsintroduktioner tycks gå i cykler där högkonjunktur tenderar att leda till ökat antal 

nya företag på aktiemarknaden (Berk, & DeMarzo, 2017). Trots högkonjunktur minskade 

aktiviteten av börsintroduktioner år 2016. Inför 2017 tror man, trots den politiska osäkerheten, 

att det kommer vara fler börsintroduktioner än föregående år i Europa. De branscher som 

framförallt växer är teknologi, industri och hälsovård (Ernst & Young, 2017).  

  

3.1.6 Informationsgivning 
_________________________________________________________________________ 

Många börser, t.ex. Nasdaq Stockholm, ställer krav på informationsgivning vid 

börsintroduktioner. Informationen ska vara korrekt, relevant och tydlig för att uppfylla börsen 

regler (Grundvall et al, 2008). Trots högt ställda krav förekommer informationsasymmetri 

som uppstår när en part i en ekonomisk transaktion har informationsövertag gentemot en 

annan part (Grundvall et al, 2008). 
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3.2 Informationsasymmetri 
_________________________________________________________________________ 

  

Mycket av dagens vetenskap kring asymmetrisk information grundar sig i Akerlofs arbete 

”study of the market for lemons”. Lemons är ett amerikanskt slanguttryck för en bil som visar 

sig vara defekt en kort tid efter att bilen har bytt ägare. Akerlof använder 

andrahandsmarknaden för bilar i USA för att studera asymmetrisk information. Grunderna i 

resonemanget kan även användas för att förstå andra marknader med komplex information, 

vilket inkluderar marknaden för börsintroduktioner (Barkley & Rosser, 2003).  

  

Akerlof noterade att en säljare generellt visste mer om ett objekt till salu än någon potentiell 

köpare. Köparna visade sig vara medvetna om informationsasymmetrin och sannolikheten att 

informationsgivningen från säljaren (Huvudägareägare, VD:ar och styrelse) är vinklad i 

egenintresse (Barkley & Rosser, 2003).  

Vid en börsintroduktion leder detta till att investerare inte är villiga att betala fullt pris på 

grund av risken att informationen från företaget inte rättvist speglar den finansiella ställningen 

i bolaget. Resultatet av detta blir att alla företag underprissätts, även om man har återspeglat 

företaget på ett rättvist sätt i sitt prospekt (Allen & Faulhaber, 1988) 

  

Klarar företag att minska informationsgapet kan de lyckas med sin börsintroduktion och 

ägarna får ta del av vinsterna. Informationsgapet tenderar att vara större vid 

börsintroduktionen när bolaget är okänt för flertalet av marknadsplatsens aktörer (Berk, & De 

Marzo, 2017). Michael Spence har visat att informerade aktörer som vill sälja produkter och 

blir underprissatta i dessa typer av marknader har incitament att vidta åtgärder för att få bättre 

betalt för sin produkt trots att dessa kan vara kostsamma (Löfgren et al, 2001). 

  

Engångskostnader som är relaterade till att minska informationsgapet vid en börsintroduktion 

är bland annat: framtagande av prospekt, juridisk due diligence, rapporter som behöver 

kompletteras för att nå upp till börsens standard, uppdatering av bolagets hemsida för 

uppfyllande av börsens krav, kostnader relaterade till att introducera bolaget på olika 

evenemang för investerare, kostnader för rådgivare och mäklarfirmor som leder 

noteringsprocessen (Grundvall et al, 2008). 
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3.2.1 Credibility Principle 
_________________________________________________________________________ 

  

Marknaden förväntar sig att ledningen kommer att framställa bolaget positivt. Investerare vill 

därför ha signaler att bolagets informationsgivning stämmer genom att företagets ledning 

själva agerar ut efter att informationen de meddelar är sann. Denna idé är mer fundamental än 

kommunikation mellan ledningen och investerare. Berk och De Marzo kallar det för 

credibility principle vilket innebär att man bara kan lita på någon med egenintresse om detta 

underbyggs med handlande som kopplas till en kostnad för individen om informationen visar 

sig vara undermålig (Berk, & DeMarzo, 2017).  

  

Ett sätt att signalera korrekt informationsgivning och på så sätt minska 

informationsasymmetrin är att personer med informationsövertag låser upp sig i lock-up 

överenskommelser (Ahmad, W. 2015). I enlighet med Brav, & Gompers kommer företag 

använda lock-up avtal för att försöka signalera att de är högkvalitativa företag som 

insiderpersoner har stor tilltro till (Brav, & Gompers, 2003; Brau et al. 2005). Lock-up avtal 

stöds av credibility principle då ägaren får bära kostnaden om aktien är överprissatt. 

Mäklarfirmor använder sig i sin tur av lock-up avtal för att undvika överprissättning (Lee, & 

Lee, 2006) vilket visar att syftet med lock-up avtal från transaktionens samtliga parter är att 

minska informationsasymmetrin. 

  

3.3 Moral Hazard 
_________________________________________________________________________ 

  

Moral hazard är en typ av asymmetrisk information där parten med informationsövertag 

utnyttjar detta till sin egen fördel. Paul Krugman beskriver moral hazard som varje situation 

där en person tar beslutet om hur mycket risk hen ska ta medan någon annan får bära 

kostnaden om hen inte skulle lyckas. Mycket moral hazard-problematik innebär ökad 

risktagning. Ett scenario där en intressent kan ta på sig mer risk för att öka sin uppsida men 

slipper konsekvenserna vid dåligt utfall kommer leda till ökat risktagande (Dowd, K 2009). 

Moral hazard är ett oundvikligt problem i det finansiella systemet och i ekonomin i allmänhet. 

Detta är också anledningen till att mycket av den fundamentala strukturen av dagens 

organisationer, marknader och kontraktsutformning är uppbyggt för att minimera 

problematiken av moral hazard (Dowd, K 2009). 
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3.3.1 Moral Hazard vid börsintroduktioner 
_________________________________________________________________________ 

  

Vid börsintroduktioner finns det stor moral hazard problematik. Ledningen (insiders) har stort 

ansvar att informationen som tilldelas marknaden stämmer, samtidigt som ledningen har stort 

egenintresse. I en börsintroduktion kan insiders dra nytta av informationsövertaget genom att 

försköna bolaget i prospektet och i övrig marknadsinformation. Felaktig information driver 

upp värdet på bolaget och skapar en övervärdering. Insiders som har tillgång till den verkliga 

informationen kan sälja sina aktier på bekostnad av mindre informerade investerare (Ahmad, 

W. 2015). Det vill säga undanhållande av information är också ett stort problem som kan ha 

en stor påverkan på värdering och riskbedömning av bolagets verksamhet.  

Lock-up avtal används för att motverka moral hazard genom att låsa insiders till bolaget och 

den information som de har givit. Mer informerade investerare ska inte utnyttja mindre 

informerade och därför har lock-up avtalen bland annat uppstått (Levis, & Vismara, 2014). 

  

  

  

3.4 Lock-up avtal 
_________________________________________________________________________ 

  

Lock-up avtal är numera vanligt förekommande vid börsintroduktioner. I länder såsom 

Malaysia är det obligatoriskt med lock-up avtal (Abdul-Rahim et al 2014). Levis och Vismara 

(2014) skriver om de olika anledningarna till lock-up avtalens existens. Som tidigare nämnt 

fungerar det för att förhindra moral hazard-problematik. Moral hazard är något mäklarfirmor 

inte vill associeras med vilket är ytterligare ett incitament för mäklarna att ingå lock-up avtal. 

Det andra är att incitamenten för insiders och nya ägare likriktas vilket följer i linje mellan 

vad som sker vid en börsintroducering där ägarskap och kontroll i många fall separeras för 

första gången. Utöver det nämner Levis och Vismara (2014) att lock-up avtal hjälper 

mäklarfirman med priset genom att tillfälligt begränsa utbudet av aktier på marknaden. Vid 

för stort utbud av aktier sjunker priset vilket inte skulle vara önskvärt för mäklaren (Levis, & 

Vismara, 2014).  
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3.5 Lock-up avtal i Sverige 
_________________________________________________________________________ 

  

En intervju med Niklas Holmberg som är principal account manager och som även sysslar 

med noteringar på Svenska Nasdaq, har bidragit med värdefull information gällande 

processmässiga frågor kring lock-up avtal. Som tidigare diskuterat finns det inga regelverk 

genom Nasdaq som påverkar lock-up avtal. Det vanliga är mäklarfirman och företaget som 

ska börsnoteras tillsammans bestämmer hur man ska gå tillväga, vem som bestämmer 

innehållet i lock-up avtalet samt hur omfattande lock-up avtalet ska vara, (Niklas Holmberg, 

intervju, 19 maj 2017). Niklas menar också på att Nasdaqs främsta uppgift är att se till att 

företagen har tillräckligt stor omsättning på aktien, så kallat ”free float”. Så länge lock-up 

avtalen inte har en påverkan på detta lämnas hela processen till företaget och mäklarfirman, 

(Niklas Holmberg, intervju, 19 maj 2017). Gällande lock-up längden är det numera praxis 

med tolv månader men kan variera beroende på vilken typ av bolag som ska noteras och 

vilken mäklarfirma som har han om börsintroduktionen (Niklas Holmberg, intervju, 19 maj 

2017). När det kommer till lock-up mängden finns inga specifika tumregler men enligt 

Holmberg bör det omfatta en betydande mängd aktier hänförda till ledande befattningshavare 

och storägare (Niklas Holmberg, intervju, 19 maj 2017). 

  

3.6 Lock-up längd 
_________________________________________________________________________ 

  

Enligt Brav och Gompers (2003) finns det två möjliga orsaker till längden på ett lock-up 

avtal. Dessa två är signalering av företagskvalité eller signalering om höga agentkostnader.  

  

3.6.1 Signalering av Företagskvalité 
_________________________________________________________________________ 

  

Enligt kvalitetshypotesen använder sig företag av längre lock-up perioder för att signalera 

kvalité till potentiella investerare och på så sätt öka budpriset (offer price) vid en börsnotering 

eller vid ett senare erbjudande. Ägare är oroliga att priset för börsintroduktionen inte ska 

spegla den verkliga kvalitén i företaget och således låser de upp sina innehav för att signalera 

att företaget är värt att investera i. Sämre företag är inte villiga att bära kostnaden och kommer 
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därmed inte ingå i lock-up avtalen (Brav & Gompers, 2003). Denna modell utökades av Brau 

et al (2005). Lock-up avtal tvingar inte bara insiders att placera pengar i företaget utan även 

behålla det där. Att sända falska lock-up signaler är kostsamt då insiders måste spendera 

pengar på projekt med negativa nettonuvärden för att hålla uppe prestationerna samtidigt som 

de har idiosynkratisk risk (diversifierbar risk). Med idiosynkratisk risk i detta fallet menas att 

det verkliga värdet på företaget kan visa sig innan lock-up avtalet går ut. Vidare indikerar 

lock-up längden för överlevnaden av ett företag. Ahmad (2015), fann att företag i 

Storbritannien med längre lock-up avtal hade större tendenser att överleva både när det kom 

till livslängd och antalet överlevande företag. 

 

3.6.2 Signalering av Agentkostnader 
_________________________________________________________________________ 

  

Enligt agentkostnadsteorin beror lock-up längden på hur stor sannolikheten är för moral 

hazard-problematik. Denna teori är grundad i den rådande informationsasymmetrin på 

marknaden. Eftersom det föreligger mer eller mindre informationsasymmetri mellan olika 

företag innan en börsnotering, kan företaget minska investerares uppfattade risknivå samt inge 

ett förtroende till investerarna genom olika längder på lock-up avtal. Stämmer denna hypotes 

innebär det att företag som är mer riskfyllda och har högre agentkostnader också har längre 

lock-up perioder för att kompensera för detta (Brav & Gompers, 2003). Gao & Siddiqi (2012) 

utvecklar resonemangen och argumenterar för att mäklarfirmor använder lock-up avtal som 

ett redskap för kontrollera dessa negativa agentkostnader för att hindra insiderpersoner från att 

utnyttja nya aktieägare i ett dåligt företag. Det stoppar ägare som annars skulle ha utnyttjat 

moral hazard och därmed skapas ett negativt signalvärde. 

  

3.6.3 Empiriska bevis för signalteorier gällande Lock-up längd 
_________________________________________________________________________ 

 

 Brav och Gompers(2003) talar om den motstridiga problematiken som existerar kring 

signalering. Mindre företag som har mer informationsassymmetri kan därmed använda lock-

up avtal för att signalera kvalitet. Samtidigt har mindre företag även bevisats ha mer 

agentkostnader (Brav, & Gompers, 2003). 
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Brav och Gompers (2003) Arthurs et al (2009), Corteau(1995), Gao & Siddiqi(2012), Karpoff 

et al (2013), Yung och Zender (2010) samt Brau et al (2005) finner motstridiga stöd i sina 

undersökningar för beteenden hos investerare. Medan Arthurs et al (2009), Karpoff et al 

(2013), Yung och Zender (2010) samt Brau et al (2005) finner bevis för positiv signaleffekt 

finner Brav och Gompers (2003) motstridiga bevis som pekar både på kvalitet och 

agentkostnader. Corteau (1995) finner att företag som har låga resultat och låga book-to 

market ratios associeras med längre lock-up avtal. Gao och Siddiqi’s (2012) resultat talar 

stark för, även efter att ha kontrollerat med en stor mängd variabler, att längre lock-up 

perioder är relaterat till agentkostnader och hög företagsrisk snarare än företagskvalitet (Gao 

& Siddiqi, 2012). 

  

3.6.4 Earnings Management 
_________________________________________________________________________ 

  

Inför börsintroducering är det bevisat att företagsledare utnyttjar sin 

informationsöverlägsenhet och flera gånger använder earnings management för att öka sitt 

introduktionsvärde (Rao et al, 1998; DuCharme et al, 2001). Det kunde också klargöras att 

företag som utnyttjade earnings management hade ovanligt höga resultat året för 

introduceringen, men presterade sämre i framtiden (Teoh et al, 1998; DuCharme et al, 2001). 

Detta har koppling till längden av lock-up avtal genom att det av Ahmad (2015) påvisades att 

företag som hade längre lock-up avtal sysslade med mindre earnings management.  

  

3.6.6 Allmän Uppfattning av Lock-up Längd 
_________________________________________________________________________ 

  

Brau och Fawcett (2006) tillfrågade 336 CFO:er om långa lock-up avtal var en stark 

signalering till utomstående investerare. 77% av respondenterna ansåg att det var ett starkt 

signalvärde (Brau, & Fawcett, 2006). 
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3.7 Lock-up mängd 
_________________________________________________________________________ 

  

Lock-up mängden avser den andel aktier som existerande aktieägare förbinder sig till att låsa 

upp vid ingången av ett lock-up avtal. Signalvärdet tenderar att öka i takt med andelen aktier 

som låses upp (Grinblatt & Hwang, 1989). I en undersökning gjord av Abdul-Rahim et al 

(2014) framhåller man att en rationell aktieägare som låser upp en stor andel av sina aktier 

enbart gör detta om denne förväntar sig ett motsvarande högt signalvärde. I samma studie 

hittade man däremot inte någon signifikant korrelation mellan lock-up andel och 

förstadagsavkastning (Abdul-Rahim et al 2014). Abdul-Rahim et al menar på att förklaringen 

till att det inte var signifikant kan bero på att det är frivilligt att låsa upp hur mycket som helst, 

de medgav däremot att det behövs mer forskning för att detta ska säkerställas. 

  

3.7.1 Signalering av kvalité 
_________________________________________________________________________ 

  

Ett möjligt positivt signalvärde som Chen och Mohan(2001) samt Abdul-Rahim et al(2014) 

nämner är att det finns ett positivt samband mellan lock-up mängd och företagskvalitet. 

Denna tes stöds även i en undersökning av Courteau (1995). Courteau(1995) menar att den 

positiva påverkan av lock-up avtal på initiala avkastningen kan förväntas vid tillfällen då 

lock-up mängd signalerar företagens kvalitet eller bättre framtidsutsikter.  

  

  

3.7.2 Signalering av Agentkostnader 
_________________________________________________________________________ 

  

Lock-up mängden är inte lika studerat såsom lock-up längden. Det finns därmed ännu ingen 

teori kring agentkostnader när det kommer till lock-up mängden. Signaleringen för höga 

agentkostnader som är framförd av Brav och Gompers (2003) samt Gao & Siddiqi (2012) 

borde däremot kunna vara applicerbar på lock-up mängden. Lock-up mängden borde likväl 

som lock-up längden signalera möjlig moral hazard-problematik. Mängden kapital låst lär 

även den spela en signifikant roll i enlighet med Grinblatt och Hwangs (1989) resonemang 

där en ökad mängd låst kapital ökar signalvärdet 
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3.8 Sammanfattning av signalvärde för lock-up avtal 
_________________________________________________________________________ 

 

 Tabell 1: Signaleringsteorier 

Lock-up längd     

Teori Hög företagskvalité Hög agentkostnad  

Innebörd Positivt samband mellan 

företagskvalité och lock-up 

längd 

Positivt samband mellan 

agentkostnader och lock-up 

längd 

Teori från (Brav & Gompers, 2003) 

(Brau et al, 2005) 

(Ahmad, 2015) 

(Brav & Gompers, 2003) 

(Gao & Siddiqi, 2012)  

Implikationer för 

förstadagsavkastningen 

Ökar Minskar 

Lock-up mängd     

Teori Hög företagskvalité Hög agentkostnad 

Innebörd Positivt samband mellan 

företagskvalité och lock-up 

mängd 

  

Positivt samband mellan 

agentkostnader och lock-up 

mängd 

Teori från Chen och Mohan(2001), Abdul-

Rahim et al(2014) 

Courteau (1995) 

(Brav & Gompers, 2003) 

(Gao & Siddiqi, 2012)  

Implikationer för 

förstadagsavkastningen 

Ökar Minskar 
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Tabell 1 illustrerar de olika signalteorierna gällande lock-up längd och lock-up mängd som 

presenterats i teorin. Förutom att presentera teorin visar tabellen även vilken implikation en 

signaleffekt har på förstadagsavkastningen. Tabellen är ämnad att skapa en bättre överblick 

för läsaren. 
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4.0 Metod 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Följande avsnitt redovisar kring tillvägagångssätten som utgör fundamentet för studiens 

resultat. I “Metod” återfinns de avväganden som ligger till grund för resultatet och avslutas 

med beräkningsmodellen som tagits fram. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Givet premissen att lock-up avtal minskar marknadens rådande informationsasymmetri och 

ökar företagsledningens incitament att sköta bolaget, dras slutsatsen att ett lock-up avtal ökar 

individuella investerares förtroende för företaget och därmed företagets förstadagsavkastning. 

Därmed är rapporten deduktiv och genom litteraturstudier väljs de områden och teorier som 

anses lämpligast och mest riktiga för att beskriva lock-up avtalens betydelse för avkastning. I 

valet av teorier kommer mycket tyngd att läggas på de studier som utgör fundamentet för 

forskningen kring börsintroduktioner och lock-up avtal. Med utgångspunkt från teorin 

kommer kvantitativa empiriska undersökningar och analyser ligga till stöd för besvarande av 

hypoteser. Den kvantitativa datainsamlingen görs från företagens prospekt som släpps i 

samband med nyintroduceringarna. Det krävs att denna studie är deduktiv då den behöver 

omfatta datainsamling som sedan kvantitativt analyseras. Den kvantitativa analysen behövs 

eftersom forskningsområdet är någorlunda ostuderat och enbart litteraturstudier räcker inte för 

att kunna dra slutsatser. 

  

4.1 Urval 
_________________________________________________________________________ 

  

Nasdaq OMX Stockholm är en reglerad marknad som drivs av Nasdaq Inc (Nasdaq 1, 2017). 

Urvalet kommer att göras från Nasdaq OMX Stockholm och First North Stockholm  

  

4.1.1 Tidsperiod 
_________________________________________________________________________ 

  

De studerade åren är 2010-april 2017, längre bak i tiden blir informationsinhämtningen 

problematisk då många företag tenderar att ta bort prospekt och annan information från 

hemsidor och liknande efter en viss tid. Samtidigt var det inga börsintroduktioner 2009 vilket 
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skulle kunna härledas till finanskrisen år 2007/2008 då antal börsintroduktioner har ett 

samband med det rådande konjunkturläget (Ernst & Young, 2017). Under den studerade 

tidsperioden har det även varit en stabil tillväxt på svenska marknaden (konjunkturinstitutet, 

2017), vilket bidrar med en mer homogen undersökningspopulation. 

  

4.1.2 Handelsplats 
_________________________________________________________________________ 

  

Det valda undersökningsområdet är Svenska börsen och mer specifikt Nasdaq OMX 

Stockholm samt First North Stockholm. Det finns flera anledningar till att Sverige lämpar sig 

som undersökningsområde. Landet är varken för stort eller för litet för att kompromissa 

kvaliteten på arbetet. Nasdaq OMX Stockholm har hårda krav i form av svensk kod för 

bolagsstyrning och regelverk för emittenter. Svenska företag bidrar med stort 

informationsflöde inför sin notering där även information om lock-up avtal framkommer, 

vilket förenklar undersökningsprocessen (Grundvall et al, 2008).  

Sverige väljs också som studieobjekt med anledning av att liknande studier ännu inte gjorts på 

den svenska marknaden. 

  

Som tidigare nämnt omfattar studien bolag noterade i Sverige vilket innebär att det enbart är 

Stockholmsbörsen som avses i denna rapport. Börslistan är uppdelad i de tre segmenten Large 

Cap, Mid Cap och Small Cap beroende på marknadsvärdet. "Regelverk för emittenter" 

innehåller de krav och regleringar som gäller för företag som introduceras på börsen 

(Grundvall et al, 2008).  

  

Förutom de tre segmenten finns First North Stockholm som är en alternativ marknad med de 

bolag med kortare historik och/eller som inte är av samma storlek som de som introduceras på 

börsen (Grundvall et al, 2008). På First North Stockholm krävs bolaget att ha en Certified 

Advisor som enligt avtal med Nasdaq OMX Stockholm ansvarar för att bolaget uppfyller 

informationskrav och "noteringskraven" för att handlas på First North Stockholm (Grundvall 

et al, 2008). Certified Advisor sätter höga krav för de noterade bolagen på First North 

Stockholm. Valet av vilken Certified Advisor som företaget får regleras genom att denne inte 

får ha mer än 10 % av aktieinnehavet i ett företag och en anställd för Certified Advisor får 

inte handla med den nyintroducerades aktier (Nasdaq 3, 2017) Det finns inga krav på 
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noteringsprospekt för MTFer likt First North Stockholm. Däremot har man för samtliga MTF 

(First North Stockholm, Aktietorget och Nordic MTF) krävt att man har någon slags 

publicerad noteringsinformation (Grundvall et al, 2008). 

  

Nasdaq OMX Stockholm och First North Stockholm väljs eftersom de är lika i noteringskrav. 

Detta trots att Nasdaq OMX Stockholm följer regelverk för emittenter och First North 

Stockholm har andra noteringskrav (Nasdaq 2, 2017) och en Certified Advisor. Informationen 

kring lock-up avtalen återfinns i bolagsbeskrivningen som släpps i samband med 

introduceringen för båda listorna.  

  

4.2 Datainsamling 
_________________________________________________________________________ 

  

De empirska data kring lock-up avtal samlas systematiskt från företagens prospekt, 

bolagsbeskrivningar eller liknande som tillhör informationsbildningen ex ante 

introduceringen. Från prospekten har information samlats om lock-up avtal, nettoomsättning, 

erbjudandedatum, erbjudandepris och mäklarfirma samlats in. Bransch samt stängningspriset 

på introduktionsdatumet har hämtats från Avanzas hemsida. Då Nasdaqs hemsida enbart 

uppger vilka företag som introducerats fram till 2011 har informationen kring vilka företag 

som introducerats 2010 hämtats från www.nyemissioner.se.  

  

  

  

http://www.nyemissioner.se/
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4.3 Statistisk metod 
_________________________________________________________________________ 

  

För att undersöka huruvida något samband mellan lock-up längd och förstadagsavkastning 

respektive lock-up mängd och förstadagsavkastning existerar krävs det en analys av en 

multipel regression med hypotessättning. 

  

4.31 Statistisk beprövningmetodik 
_________________________________________________________________________ 

  

Signifikansnivå för detta test är 5%. Det innebär att nollhypotesen förkastats med felrisken α 

= 5%. När denne förkastats bedöms den som felaktig och därmed är mothypotsen korrekt 

(Körner, & Wahlgren, 2006). Risken att inte förkasta en riktig nollhypotes (β) är ett stort tal 

och man bör därför uttrycka sig med försiktighet (Körner, & Wahlgren, 2006). När statistiskt 

signifikans uppstår innebär detta att man efter vissa sannolikhetsberäkningar har anledning att 

tro att en populations värde skiljer sig ifrån ett visst hypotes-värde. Även om man uppnår 

statistisk signifikans innebär detta inte att detta är stort eller intressant för studien. Vidare 

kommer man vid en tillräckligt stor mängd observationer uppnå ett signifikant resultat 

(Körner, & Wahlgren, 2006). 

  

Utöver kontrollvariabler som ska påvisa den inre validiteten i data kommer även test för 

heteroskedasticitet, multi-kollinjäritet, icke-normalitet och icke-linjära samband undersökas. 

Vilhelmsson (2017) uppger att det är dessa kontroller som är mest centrala vid genomförande 

av multipla regressiner för tvärsnittsdata.  

 

Heteroskedasticitet 

För att testa heteroskedacticitetsnivån finns erkända Breusch-Pagan-testet. Breusch-Pagan-

testet förutsätter däremot att det är normalfördelat varpå Koenker-testet kan användas istället 

(Greene, 2012). 

 

Multikollinjäritet 

Korrelationen mellan variablerna ska beaktas och undersökas för att se att de inte beskriver 

samma samband. Test för multikollinjäriteten görs via en korrelationsmatris som åskådliggör 

pearson-korrelationen. För att det inte ska föreligga multikollinjäritet är en tumregel för 
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pearson-värdet 0,8 (Vilhelmsson, 2017). I Appendix finns även Tolerance och VIF-värde för 

en del av regressionerna som genomförts. För minskad risk av multikollinjäritet ska Tolerance 

ha höga värden och VIF låga då de beror på varandra. Ett värde på VIF under 5 brukar anses 

som godtaget(Wahlgren, 2012).  

 

 

Icke-normalitet 

Det finns många empiriska bevis för att finansiella avkastningar har en leptokurtisk fördelning 

(Fabozzi et al, 2012). En leptokurtisk fördelning innebär att standardavvikelsen är lägre än 

den hade varit om det varit mer normalfördelat (Lee, & Lee, 2006). Vid tillräckligt stor 

datainsamling innebär en icke-normalitet inte några problem (Körner, & Wahlgren, 

2006) men en leptokurtisk fördelning sätter krav på ökad vaksamhet vid slutsatser för 

signifikationsnivåer då extremvärden sker oftare (Fabozzi et al, 2012).  

  

Icke-linjäritet 

En granskning av linjäriteten i materialet görs enklast genom ett punktdiagram mellan de 

förklarande variablerna (Vilhelm, 2017).   

 

  

4.4 Validitet 
_________________________________________________________________________ 

  

Samtliga variabler som testas i denna studie är grundade i finansiell teori och tidigare 

forskning i ämnet. Däremot måste det beaktas att förstadagsavkastningen är resultatet av en 

rad komplexa faktorer. Alla faktorer som påverkar förstadagsavkastningen är inte med i 

modellen men det är inte heller syftet med studien. Det huvudsakliga syftet är att se lock-up 

avtalens kopplingar till förstadagsavkastningen och till detta behövs kontrollvariabler för att 

säkerställa inre validiteten. Kontrollvariablerna bestäms efter vilka tidigare belagda teorier det 

existerar kring förstadagsavkastning. Kontrollvariablerna ska således tillsammans med lock-

up längd och lock-up mängd förklara förstadagsavkastningen.  
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4.5 Beroende variabel(FAV) 
_________________________________________________________________________ 

  

I den multipla regressionsmängden finns det en beroende variabel som i detta fall är 

förstadagsavkastningen. Då undersökningens syfte är att se vad lock-up avtalen har för 

påverkan på förstadagsavkastningen blir det därmed naturligt att förstadagsavkastningen är 

den beroende variabeln. Studien kommer endast behandla förstadagsavkastningen på de 

nyintroduktioner som är relevanta för tidsperioden. Förstadagsavkastningen är skillnaden 

mellan introduktionskursen (P0) och stängningskursen (P1) för introduktionsdagen. 

  

𝐹𝐹ö𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟(𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹) =
𝑃𝑃1 − 𝑃𝑃0
𝑃𝑃0

 

  

Förstadagsavkastningen får beteckningen FAV i regressionsmodellen.  

  

  

4.6 Oberoende variabler 
_________________________________________________________________________ 

  

De oberoende variablerna är indelade i variabler som rör lock-up avtal samt kontrollvariabler. 

Variablerna som rör lock-up avtal är lockupdummy, LuL, LuM, LuL6delar samt LuM3delar, 

vidare förklaringar till variablerna kommer nedan. De är nödvändiga för att syftet med denna 

rapport ska besvaras. Utöver det finns det fyra kontrollvariabler som ämnar visa pålitligheten 

för variablerna som rör lock-up avtal. Kontrollvariablerna är RISK, SÄSONG, AVERIN och 

MK, vidare förklaringar till kontrollvariablerna kommer nedan. Kontrollvariablernas roll i 

studien är att de ska utesluta systematiska fel i datamängden och fungera som support till de 

andra oberoende variablerna. Kontrollvariablerna tillhör forskning som är kopplad till 

förstadagsavkastning och är påvisade att tidigare ha varit signifikanta till 

förstadagsavkastningen. Kontrollvariabler behövs för att studera lock-up avtalens påverkan på 

förstadagsavkastning, att det däremot skulle vara just dessa kontrollvariabler är inte 

nödvändigt. Det eftersom syftet med studien inte är att besvara vad som förklarar 

förstadagsavkastningen utan snarare vad lock-up avtalen förklarar för förstadagsavkastningen. 
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4.6.1 Lock-up dummy (lockupdummy) 
_________________________________________________________________________ 

För att svara på om existensen av ett lock-up avtal har ett signifikant samband med 

förstadagsavkastningen kommer en oberoende variabel lockupdummy att användas i 

regressionen tillsammans med kontrollvariablerna. Denna kontrollvariabel kommer inte 

användas tillsammans med de andra variablerna som rör lock-up. 

  

4.6.2 Lock-up längd (LuL) 
_________________________________________________________________________ 

  

Denna variabel får beteckningen LuL. Indelningen kommer göras efter antalet dagar. För 

variabler som rör lock-up avtal kommer enbart LuL och LuM undersökas i samma 

regressionsformel. 

  

  

4.6.3 Lock-up mängd (LuM) 
_________________________________________________________________________ 

  

LuM är variabelns beteckning. Mängden bestäms efter kvoten, eller andelen av det totala 

kapitalet av företaget. Alltså, hur mycket av företagets kapital som är förbundet i ett lock-up 

avtal. Lock-up mängden kommer därmed att ha ett värde mellan 0-1 där 1 står för att 100 % 

av innehavet är förbundet i lock-up avtal. Vid flera ägares upplåsning kommer deras kvoter att 

summeras. 

För variabler som rör lock-up avtal kommer enbart LuM och LuL undersökas i samma 

regressionsformel. 

 

  

4.6.4 Klassindelad lock-up längd (LuL6delar) 
_________________________________________________________________________ 

  

Likt Abdul-Rahim et al (2014) gjorde i sin undersökning kan man dela in lock-up längden i 

olika delar. I deras version delade de upp lock-up längden efter 180 dagar. För de svenska 

bolagen kan man göra en liknande halvårs-uppdelning. När man delar in materialet efter 180 
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dagar kommer det att delas upp i 6 olika klasser. Däremot kommer 2 av dessa att försvinna då 

man gör en exkludering av extremer efter resonemanget av punktdiagrammet i sektion 5.2.2 

För variabler som rör lock-up avtal kommer enbart LuL6delar och LuM3delar undersökas i 

samma regressionsformel. 

 

  

  

4.6.5 Klassindelad lock-up mängd (LuM3delar) 
_________________________________________________________________________ 

Lock-up mängden har även den delats in, däremot enbart i 3 delar. En del för de som inte har 

lock-up avtal, en del med de som har upp hälften av sitt aktiekapital låst och en del med de 

företag där mer än hälften av aktierna är förbundna med lock-up avtal. Klassindelningen görs 

för att skapa en tydlig distinktion mellan de som låser upp mycket och de som låser upp lite.  

För variabler som rör lock-up avtal kommer enbart LuM3delar och LuL6delar undersökas i 

samma regressionsformel. 

 

  

4.6.6 Risk (RISK) 
_________________________________________________________________________ 

  

Ritter (1984) fann med hjälp av Rocks (1986) modell att börsintroduktioner med hög risk var 

mer underprissatta än låg-risk introduceringar och mer underprissatta gav större initial 

avkastning. Ritters (1984) metod för att mäta och rangordna risk är företagets årliga 

försäljning innan introduceringen. Högre-risk (lägre försäljning) har högre initial avkastning 

än de med högre försäljning (Ritter, 1984). Denna oberoende kontrollvariabeln är RISK som 

tar ett värde för nettoomsättningen året före introduceringen. Nettoomsättningen kommer 

räknas efter den naturliga logaritmen eftersom en kronas förändring i de lägre skalorna ska 

påverka mer än en krona i de högre skalorna. Närmar man sig flera miljarder kommer en 

kronas ökning i nettoomsättning påverka mindre än när nettoomsättningen är under en miljon. 

Detta innebär att undersökt data blir mer normalfördelad men tolkningen blir också 

annorlunda då man istället kommer se till den procentuella förändringen (Vilhelmsson, 2017).  
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4.6.7 Fem senaste nyintroduceringar. (SÄSONG) 
_________________________________________________________________________ 

  

Ritter (1984) fann med hjälp av Rocks (1986) modell att initiala avkastningen till stor del var 

säsongsberoende. Vid "Hot-issue"-perioder, som han benämnde det, var det mer 

underprissättning som ledde till högre initiala avkastningar. Dessa Hot-issue-perioder följdes 

av stora och ökade volymer av nyintroduceringar vilket innebär att risken för 

underprissättning tycks vara som störst precis innan det blir som flest nyintroduceringar. Detta 

bekräftades även av Allen och Fallhauber (1988) som kunde ta fram en modell som beskrev 

fenomenet.  

Likt Kong et al (2013) kommer säsongsberoendet ges i uttryck för förstadagsavkastningen för 

de 5 senaste nyintroduceringarna som genomförs innan nyintroduceringen.  

  

4.6.8 Skillnad i avkastning mellan erbjudandedatum och introducering(AVERIN) 
_________________________________________________________________________ 

  

Hur marknaden har förändrats under tiden mellan erbjudandedatum och introduktionsdatum 

är betydelsefullt för hur det går på förstadagsavkastningen (Abdul-Rahim et al, 2014). Detta 

studeras av Abdul-Rahim et al (2014) och i deras undersökning är marknadsläget, som de 

kallar det, en viktig förklaring till förstadagsavkastningen. Har marknaden sjunkit sedan 

erbjudandedatumet finns det anledning att tro att det kommer att gå något sämre för 

nyintroduceringen på introduktionsdagen. En ökning av marknadsläget lär ge en motsatt 

effekt. Indexet som används för att jämföra avkastningen mellan erbjudandedagen och 

introduktionsdagen är Nasdaq OMX Stockholm Price Index (OMXSPI). För att räkna ut 

avkastningen används samma formel som i avsnitt 4.5. 

 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 =
𝑃𝑃1 − 𝑃𝑃0
𝑃𝑃0

 

Teckningskursen=𝑃𝑃0 

Stängningskursen dagen för introducering= 𝑃𝑃1 

4.6.9 Mäklarfirma(MF) 
_________________________________________________________________________ 
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Prestigefyllda mäklarfirmor tenderar att vara bra på att identifiera risknivån på företag. Dessa 

mäklarfirmor undviker högvolatila företag dels för att öka precisionen av uppskattningar 

gällande uppgifter för företag som ska börsintroduceras men också för att minimera 

deltagande av informerade aktörer och för att upprätthålla sitt omdöme. Effekten av detta blir 

att mäklarfirmor tar mer betalt men har även möjlighet att erbjuda sina lågvolatila kunder 

mindre underprissättning relativt sett (Carter & Manaster, 1990).  Kontrollvariabeln får 

benämningen MF och delas in efter ryktet på mäklarfirman. 

Som underlag till mäklarfirmornas rykte ligger delvis Carter och Manasters (1990) lista över 

mäklarfirmor men också Financial Hearings lista “Financial Analyst Ranking” (Financial 

Hearings, 2016). I denna studie kommer mäklarfirmorna uppdelas i tre grupper där de högst 

ansedda firmorna får ett värde av 2. Firmorna utanför båda listorna tilldelas värdet 0. 

  

  

4.7 Regressionsformel 
_________________________________________________________________________ 

  

Undersökningens 3 multipla regressionsformler ser ut som följande: 

 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝑟𝑟𝛽𝛽𝛽𝛽𝑟𝑟𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽  +  𝛽𝛽𝐴𝐴𝐴𝐴𝑅𝑅𝑅𝑅 +  𝛽𝛽𝑅𝑅Ä𝑅𝑅𝑆𝑆𝐴𝐴𝑆𝑆 +  𝛽𝛽𝐹𝐹𝐹𝐹𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 +  𝛽𝛽𝑀𝑀𝑅𝑅 +  𝑟𝑟 
 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽 +  𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝑀𝑀 +  𝛽𝛽𝐴𝐴𝐴𝐴𝑅𝑅𝑅𝑅 +  𝛽𝛽𝑅𝑅Ä𝑅𝑅𝑆𝑆𝐴𝐴𝑆𝑆 +  𝛽𝛽𝐹𝐹𝐹𝐹𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 +  𝛽𝛽𝑀𝑀𝑅𝑅 +  𝑟𝑟 

 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽6𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟 +  𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝑀𝑀3𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟 +  𝛽𝛽𝐴𝐴𝐴𝐴𝑅𝑅𝑅𝑅 +  𝛽𝛽𝑅𝑅Ä𝑅𝑅𝑆𝑆𝐴𝐴𝑆𝑆 +  𝛽𝛽𝐹𝐹𝐹𝐹𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 +  𝛽𝛽𝑀𝑀𝑅𝑅 

+  𝑟𝑟 

 
Nedan kommer en sammanställning av variablerna i formeln. 

  

Tabell 2. Sammanställning av variabler 

Beteckning Betydelse 

FAV Förstadagsavkastning 

Lockupdummy Dummy efter om det finns lock-up avtal eller inte 
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LuL Lock-up längd 

LuM Lock-up mängd 

LuL6delar Lock-up längd klassindelad i 180 dagars-intervall 

LuM3delar Lock-up mängd klassindelad i intervall om 50 % av aktiekapitalet 

RISK Risk(nettoomsättning) 

SÄSONG 5 senaste nyintroduceringar(avkastning) 

AVERIN Skillnad mellan erbjudandedatum och introduktionsdatum(avkastning) 

MK Mäklarfirma(rykte) 

  

4.8 Hypoteser 
_________________________________________________________________________ 

  

De motstridiga teorierna av Ahmad (2015), Brav och Gompers (2003), Brau et al (2005), 

Chen och Mohan (2001), Gao och Siddiqi (2012) samt Grinblatt och Hwangs (1989) gör det 

svårt att se i vilken riktning som lock-up-avtalen kommer att signalera. Ser man däremot till 

Abdul-Rahim et al (2014) kommer signalvärdet få implikationer för förstadagsavkastningen. 

  

H0.1: Existensen av ett lock-up avtal har inget samband med förstadagsavkastningen 

H1.1: Existensen av ett lock-up avtal har ett samband med förstadagsavkastningen. 

 

H0.2: Kvoten bundet i ett lock-up avtal har inget samband med förstadagsavkastningen. 

H1.2: Kvoten bundet i ett lock-up avtal har ett samband med förstadagsavkastningen. 

   

H0.3: Längden på lock-up avtalet har inget samband med förstadagsavkastningen. 

H1.3: Längden på lock-up avtalet har ett samband med förstadagsavkastningen. 
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4.9 Metoddiskussion 
_________________________________________________________________________ 

I följande avsnitt diskuterar författarna kritiskt tillvägagångssättet vid genomförandet av 

studien.   

4.9.1 Variabeldiskussion om lock-up mängd 
_________________________________________________________________________ 

Abdul-Rahim et al (2014) fann inget signifikant samband mellan lock-up mängden och 

förstadagsavkastningen. Det betyder däremot inte att undersökningen av detta möjligt 

förekommande fenomen är betydelselös i denna studie då studierna skiljer sig åt på ett par 

olika sätt. I studien utav Abdul-Rahim et al (2014) undersöktes den Malaysiska marknaden 

vilket utgör en betydelsefull skillnad då denna klassificeras som en ”developing market” och 

därmed kan innehålla olika karaktärsdrag som inte representeras på den svenska marknaden 

(Abdul-Rahim et al, 2014). En annan skillnad är att det i Malaysia är lagstadgat med lock-up 

avtal medan man i Sverige lämnar beslutet till företagsledningen (Niklas Holmberg, intervju, 

19 maj 2017).  

  

4.9.2 Variabeldiskussion om LuL6delar och LuM3delar 
_________________________________________________________________________ 

 

Klassindelningar som gjorts har en fördel genom eftersom det gör materialet mer 

överskådligt. Däremot skapas en viss informationsförlust som man måste vara vaksam över 

(Körner, & Wahlgren, 2012). Det kan däremot vara betydelsefullt när man vill göra starkare 

distinktioner. 

 

4.9.3 Variabeldiskussion om RISK 
_________________________________________________________________________ 

  

Variabeln “RISK” är definierad, som tidigare nämnt, som företagets försäljning året innan 

börsintroduktionen (Ritter, 1984). Det är möjligt att denna variabel inte återspeglar den 

verkliga risken i ett företag. Ritter (1984) nämner även andra möjliga mätinstrument som kan 

användas för att fastställa risken i ett företag så som företagets ålder, värdet på det bokförda 

egna kapitalet och hur väletablerat företaget är. Ritter (1984) nämner däremot att försäljning 
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året innan börsintroduktionen är det bästa mätinstrumentet och författarna anser även att det är 

det mest lämpliga mätinstrumentet för rapportens syfte.  

 

  

4.9.2 Övergripande metoddiskussion 
_________________________________________________________________________ 

  

Eftersom ingen tillgänglig databas har en samling av alla studerade prospekt i detta arbete har 

författarna på egen hand samlat in data. Detta skulle kunna visa sig minska jämförbarheten av 

prospekten då studerade företag tenderar att behandla och upprätta informationen om lock-up 

avtal annorlunda. Författarna har däremot gjort allt de kunnat för att säkerställa att 

informationen är korrekt och i största möjliga omfattning jämförbara. Det finns även en 

möjlighet att urvalet inte är representativt av den svenska marknaden då enbart 

handelsplatserna Nasdaq OMX Stockholm och First North Stockholm är inkluderat.  

  

Många av lock-up avtalen omfattas av klausuler vilket gör det svårt att veta lock-up avtalens 

exakta omfattning genom att endast granska bolagens prospekt. Ägartjänsten Holdings.se har 

använts i studien för att styrka uppgifterna från prospekten i största möjliga mån. Det ska 

dock klargöras att det är signaleringen från lock-up avtalen som spelar roll för 

förstadagsavkastningen. Eftersom informationen tilldelad genom prospekt är den mest 

lättåtkomliga informationen investerare har att gå efter, lär informationen i prospekten vara 

det som har högst signalvärde.   

  

4.9.3 Reliabilitet 
_________________________________________________________________________ 

  

Definitioner och tillvägagångssätt som tidigare forskare kommit fram till och använt har 

utnyttjats i denna studie som försök till att skapa en enhetlighet och en generaliserbarhet. 

Samtidigt har studien ämnat till att så tydligt som möjligt förklara teorierna för att öka 

förståelsen och underlätta för framtida forskning. 

  

Framtagandet av lock-up mängd och lock-up längd innebär några avväganden. Dessa 

avväganden har generaliserats så mycket som möjligt för att studien ska vara replikerbar.  
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Sekundärkällorna, det vill säga informationen som är hämtad från prospekten, anses av 

författarna vara korrekta då det motsatta vore förbrytelser mot juridiska restriktioner. 

Bolagsbeskrivningarna samt prospekten är granskade av en Certified Advisor för bolagen på 

First North Stockholm och är även granskade av Nasdaq för bolagen på Nasdaq OMX 

Stockholm vilket ökar tillförlitligheten. 

  

  

4.9.4 Källkritik 
_________________________________________________________________________ 

  

All datainsamling har skett via företagens egna prospekt vilket beskrivs närmare i 4.2 

“datainsamling”. Studiens teori har hämtats från ett brett urval av väl citerade akademiska 

artiklar. Information om lock-up avtal på den svenska marknaden har inhämtats i 

direktkontakt med Niklas Holmberg på Nasdaq Stockholm.  

 

En del information är hämtad från hemsidan Nyemissioner.se. Trots att Nyemissioner.se drivs 

av företaget Börsforum Sverige AB och uppges av de själva som den ledande hemsidan för 

information kring emissioner och börsintroduktioner (Nyemissioner.se, 2017) bör man vara 

skeptisk mot informationsgivningen då det är en utomstående organisation som kan ha agerat 

på rykten och inte fastställd fakta. Att börsintroduktionerna genomfördes just 2010 bekräftas 

dels genom Avanzas hemsida samt prospekten, det kan däremot inte uteslutas att någon 

börsintroduktion som genomfördes 2010 missades om den inte fanns på Börsforum Sverige 

AB:s hemsida. 

 

Alla använda källor anses, av författarna, vara av hög reliabilitet och kvalitet för att uppfylla 

studiens syfte. 
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5.0 Resultat 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Följande avsnitt visar resultat från studiens empiriska data och testerna som är gjorda för att 

besvara uppsatta frågeställningar. Avsnittet första del innehåller deskriptiv statistik för att 

sedan gå över till att behandla regressionsanalyser.    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

5.1 Information om datamaterialets insamlingspunkter 
_________________________________________________________________________ 

  

För att få fram resultatet har en genomgång av 198 prospekt skett vilket omfattar cirka 20000 

sidor. Prospekten har varit av olika kvalitet och informationsgivningen från företagen har varit 

av varierande grad.  

  

Vid genomgången av prospekten påträffades ett antal observationer. Företag tenderar att lägga 

olika stor vikt på lock-up avtalen. Detta medförde att den eftersökta informationen vid vissa 

tillfällen var lättillgänglig medan de vid andra tillfällen krävde grundlig och extensiv 

efterforskning. Detta skulle kunna ha möjliga implikationer för intressenter som söker 

lättillgänglig information. En annan observation är att lock-up avtal tenderar att bli vanligare 

och mer standardiserade desto närmare i tiden man tittar, något som även bekräftades av 

Niklas Holmberg, Principal account manager, Nasdaq Stockholm (Niklas Holmberg, intervju, 

19 maj 2017). De flesta av lock-up avtalen inkluderar även klausuler som ger företagsledare, 

ledande befattningshavare och storägare möjlighet att friskriva sig från dessa vilket kan leda 

till en diskussion gällande vikten av lock-up avtalens signalvärde. Slutligen är företag 

medvetna om risken av att priset på aktien kan sjunka vid högt utbud på marknaden. Det blir 

tydligt genom att företagen nämner risken av att aktiepriset kan sjunka om större aktieägare 

säljer av sitt innehav. 

  

5.2 Deskriptiv statistik 
_________________________________________________________________________ 
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Avsnittet deskriptiv statistik syftar till att bidra till en övergripande bild av det studerade 

materialet som varit underlag för statistiska tester och analys. 

  

5.2.1 Frekvensstatistik 
_________________________________________________________________________ 

  

Tabell 3. Frekvenstabell av lock-up avtal 

  Antal Företag Förstadagsavkastning (medelsnitt) 

Utan lock-up avtal 37 5,62 % 

Med lock-up avtal 161 8,61 % 

Totalt 198 8,05 % 

 

Denna uppdelning innebär att 19% av nyintroduceringarna på Nasdaq OMX Stockholm och 

First North Stockholm mellan åren 2010- april 2017 var utan lock-up avtal. På grund av 

anledningar som framgår av avsnitt 5.2.2 kommer enbart 187 företag att användas i 

regressionerna som genomförs. Vad som också syns i tabellen är att förstadagsavkastningen är 

högre för företagen som har lock-up avtal. 

  

Bild 1. Diagram över antal börsintroduktioner över tid. 
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Det är betydligt vanligare med börsintroduktioner på senare år. Denna trend tros fortsätta 

under 2017(Ernst & Young, 2017) och det låga antalet 2017 beror på att de insamlade 

börsintroduktionerna enbart sträcker sig fram till maj månad. 

Bild 2. Diagram över antalet börsintroducerade företag per bransch. 

 
Bild 2 föreställer uppdelningen av olika branscher. Hälsovårdsbranschen är den största 

branschen (51 företag, 47 efter borttagande av extremer) medan kraftförsörjningen är den 

minsta med 1 företag. 

  

  



48 
 

Tabell 5. Antal mäklarfirmor och mäklarbetyg 

Mäklarfirma Antal Betyg 

ABG Sundal 8 2 

Avanza Bank 7 0 

Carnegie 27 2 

Erik Penser 13 1 

G&W 15 0 

Goldman Sachs 2 2 

Handelsbanken 5 2 

Morgan Stanley 6 2 

Nordea 1 2 

Pareto Securities 11 1 

Redeye 6 1 

Remium 19 1 

SEB 10 2 

Sedermera 9 0 

Swedbank 6 1 

Övriga 54 0 

Totalt 198 - 

  

Tabell 5 visar delvis fördelningen av mäklarfirmor för de 198 företagen men också 

mäklarbetyg för vart och ett av mäklarfirmorna. 
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5.2.2 Spridning 
_________________________________________________________________________ 

  

Tabell 4. Spridning av variabler 

 
För att visa spridningen av företagen har en sammanställning av högsta och lägsta tal av 

utvalda områden sammanställts. I tabellen ovan kan vi se medeltalen för vart och ett av 

variablerna samt standardavvikelsen. Standardavvikelsen är stor när det kommer till lock-up 

längden (160 dagar). Max antal dagar är 1024 och det lägsta är 0 dagar vilket tyder på en 

väldigt stor spridning.  Lock-up längd och mängd kan åskådliggöras i ett punktdiagram med 

förstadagsavkastningen på y-axeln vilket bild 3 respektive 4 visar. 
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Bild 3. Spridning av förstadagsavkastning efter lock-up längd 

  

 
Bild 4.  Spridning av förstadagsavkastning efter lock-up mängd 

 
Uppdelningen av lock-up längder visar på extrema residualer som kan påverka materialet 

negativt. Därför exkluderas de vid regressionerna. Som kan ses av punktdiagrammen finns 

ingen icke-linjäritet för studieobjektet. 
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 Bild 5. Boxplot av förstadagsavkastning uppdelad efter tid 

 
Bild 3 föreställer en boxplot som visar spridningen av förstadagsavkastningen per år. Det är 

tydligt att spridningen för avkastning skiljer sig mellan åren. Alla uteliggare som är längre ut 

än morrhåren för år 2016 (9 st.) utesluts i regressionerna då dessa värden är så pass extrema 

att de har möjlighet att påverka materialet negativt och skapa felaktiga samband (Körner, & 

Wahlgren, 2006).  
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Bild 6. Diagram över andelen företag som har lock-up avtal per år 

 
Som man kunde antyda i Bild 1 och även i bilden ovan(Bild 4) tycks det finnas en ökning av 

existerande andelar av lock-up avtal ju längre tiden fortskrider. Denna skillnad är påvisat 

statistiskt säkerställd via ett chi-två-test(0,06 ensidigt värde) och ligger även i linje med vad 

Niklas Holmberg(2017) principal account manager på Nasdaq berättade.   
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5.2.3 Korrelation 
_________________________________________________________________________ 

  

Tabell 5. Korrelationsmatris 
 Lockupdummy LuL LuM LuL6delar LuM3delar RISK SÄSONG AVERIN MK 

Lockupdummy -         

LuL / -        

LuM / ,623 -       

LuL6delar / / / -      

LuM3delar / / / ,637 -     

RISK ,111 -,027 ,167 -,036 ,111 -    

SÄSONG ,137 ,096 ,229 ,044 ,239 ,094 -   

AVERIN -,057 ,005 -,072 ,023 -,020 -,066 ,007 -  

MK ,092 -,069 ,798 -,071 ,070 ,313 ,077 -,036 - 

 

”/” innebär att variabelkombinationen inte kommer genomföras i någon regression varpå 

korrelationen är irrelevant. Ser man även till korrelationstabellen ser vi att korrelationerna 

mellan de olika uttrycken för lock-up är stora. Det viktiga är att LuM & LuL samt LuM3delar 

& LuL6delar inte har höga korrelationsnivåer som är över eller nära 0,8, vilket brukar ses som 

tumregeln för en multikollinjäritet. Detta eftersom de kommer att användas i samma 

regressionstester. Det är inte så i detta fallet och därmed är kraven för att det ska föreligga 

multikollinjäritet inte uppfyllda. Detta gäller även för resterande variabler då inga av 

resterande korrelationer har ett pearson-värde över 0,8. Koefficienterna för regressionstesterna 

som genomförs har även alla VIF värden under 5 % vilket stärker påståendet om att det inte 

föreligger multikollinjäritet(Wahlgren, 2012). 
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5.3 Regressionstester 
_________________________________________________________________________ 

  

Nedan följer de regressionstester som ligger till grund för hypotesprövningen.  

  

5.3.1 Beskrivning av tabeller 
_________________________________________________________________________ 

  

I avsnitt 5.3 kommer tabellerna ha ett liknande utseende varpå beskrivningen av dessa 

sammanställs i det här avsnittet. Tabellerna är p-värdet och riktningskoefficienten inkluderade 

för de olika testerna. Riktningskoefficienten är inom parantes. Signifikanta regressioner och 

riktningskoefficienter fetstilas för att öka överskådligheten, som tidigare nämnt kommer 

signifikansnivå 5% att användas. Determinationskoefficienten samt antalet företag som 

förekommer i testen inkluderas i tabellen. Koenker-test prövar nollhypotesen att 

homoskedasticitet föreligger. Alla Koenker-test inkluderas i tabellerna trots att alla 

nollhypoteser accepteras. Det innebär att inga av fördelningarna vid regressionerna har 

heteroskedasticitet. I Appendix, bilaga 1 finns testerna i sin helhet som författarna anser vara 

mest intressanta för undersökningens resultat. 
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5.3.2 Test med lock-up som en dummy 
_________________________________________________________________________ 

  

En regression med enbart en dummyvariabel där företag med lock-up får värdet 1 och företag 

utan lock-up får värdet 0 är nödvändig för att testa den första nollhypotesen. 

Tabell 6. Resultat av regressionstester med lockupdummy 

Oberoende variabel Enbart lockupdummy Alla variabler inkluderade 

Regression - 0,006 

Lockupdummy 0,647(0,018) 0,911(-0,004) 

RISK - 0,119(0,003) 

SÄSONG - 0,048(0,189) 

AVERIN - 0,159(0,682) 

MK - 0,039(0,032) 

Konstant 0,324(0,018) 0,247(-0,051) 

N 187 187 

𝑹𝑹𝟐𝟐 0,001 0,086 

Koenker 0,348 0,455 

  

En regression med enbart lock-up dummy visar sig inte vara signifikant. Ett två-stjärnigt p-

värde på 0,6% gör regressionen med alla variabler signifikant. Minst en av 

riktningskoefficienten är signifikant skilda från noll. Determinationskoefficienten på 0,086 

innebär att dessa variabler förklarar 8,6 % av förstadagsavkastningen. 

  

Av de oberoende variablerna har både SÄSONG och MK ett p-värde under 5%. Resterande 

koefficienter är inte signifikant skilda från noll. Ser man till lock-up dummyn är den helt klart 

insignifikant(p-värdet 96,3%). Hypotes H10 måste accepteras. Det finns inget signifikant 

samband mellan existensen av ett lock-up avtal och förstadagsavkastningen. 
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Bild 7. Fördelning av regressionsresidualer 

 
Ser man till residualfördelningen är det uppenbart att det inte är fullständigt normalfördelat. 

Det tycks vara fler värden än normalt som är under noll. Istället för en normalfördelning är det 

en fördelning som är leptokurtisk. Icke-normalitet, som föreligger i detta fall, är inte några 

problem vid tillräckligt stora datamängder (Körner, & Wahlgren, 2006) men en leptokurtisk 

fördelning många extremvärden leder till krav på ökad vaksamhet vid slutsatser för 

signifikationsnivåer. Det finns många empiriska bevis för att finansiella avkastningar har en 

leptokurtisk fördelning (Fabozzi et al, 2012). 
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5.3.3 Test med Lock-up mängd & Längd 
_________________________________________________________________________ 

  

För att pröva hypotes 2 och 3 görs en regression med lock-up längd samt lock-up mängd. 

Tabell 7. Resultat av regressionstester med LuL samt LuM 

Oberoende 

variabel 

Enbart LuL Enbart LuM LuL & LuM Alla variabler 

inkluderade 

Regression - - 0,205 0,007 

LuL 0,493(-0,000) - 0,101(0,123) 0,271(-0,0002) 

LuM - 0,393(0,059) 0,119(0,000) 0,387(0,066) 

RISK - - - 0,182(0,003) 

SÄSONG - - - 0,068(0,178) 

AVERIN - - - 0,137(0,722) 

MK - - - 0,036(0,038) 

Konstant 0,026(0,066) 0,282(0,029) 0,093(0,051) 0,400(-0,037) 

N 187 187 187 187 

𝑹𝑹𝟐𝟐 0,003 0,004 0,017 0,093 

Koenker 0,437 0,418 0,627 0,479 

  

Som tabell 7 visar skiljer sig signifikansnivån för LuL samt LuM beroende på om de används 

i samma regressionsformel eller inte. Slutsatserna efter tumregler kring korrelation diskuteras 

i avsnitt 5.2.3. Där dementeras multikollinjäriteten för samtliga variabler. Eftersom 

signifikationsnivån ökar när LuL och LuM är i samma regressionsmodell finns det en ökad 

sannolikhet för multikollinjäritet vilket höjer kraven på vaksamhet. 

  

Regressionen med alla variabler är tvåstjärnigt signifikant. Ett p-värde på 0,6% och en 

signifikationsnivå på 5% innebär att åtminstone en av koefficienterna är signifikant skilda 

från noll. Förklaringsgraden 9,3% är större här än i avsnitt 5.3.2. med lockupdummy. 
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P-värdet för vart och ett av de oberoende variablerna är insignifikanta förutom för MK. Även 

här måste nollhypoteserna accepteras. H20 och H30 måste accepteras då det inte kan påvisas 

ett signifikant samband i någon av regressionerna. 

 

Bild 8. Fördelning av regressionsresidualer 

 

 
  

Ser man till residualfördelningen är det uppenbart att det inte är fullständigt normalfördelat. 

Även här tycks fördelningen vara leptokurtisk.  
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5.3.4. Regression för hälsovårdsbranschen 
_________________________________________________________________________ 

  

  

För att se om det fanns samband för olika subgrupper delades materialet in efter bransch, 

storlek, börslista och andra indelningar som ansågs vara relevanta. Det är intressant att studera 

vissa subgrupper för samband då det kan skilja sig för hur viktiga lock-up avtalen är för olika 

grupper. Mest intressant var hälsovårdsbranschen som hade en signifikant koefficient för 

lock-up längd. Förutom hälsovårdsbranschen är varken lock-up mängd eller lock-up längd 

signifikant för någon av de andra subgrupperna. Uppenbart är att kontrollvariablerna MK, 

SÄSONG och RISK är de som mest frekvent kommer som förklaringar till samband och även 

de som till största del ser till att det finns signifikanta resultat. 

  

Hälsovårdsbranschen är en högteknologisk bransch där företagen har krav på sig att ständigt 

måste utvecklas och hitta nya metoder (Cimasi, & Zigrang, 2017). Branschen kännetecknas 

likt alla börsintroduktion av höga avkastningar och högre risker. Företag från 

hälsovårdsbranschen som noteras har ofta låg nettoomsättning, stor andel forskning och 

utveckling och andra stora kostnader. Dessa höga kostnader tillsammans med låg 

nettoomsättning innebär att de ofta behöver inhämta kapital från utomstående. Därför noteras 

många företag från hälsovårdsbranschen (Palkon, 1999). I det samlade materialet så är 

hälsovårdsbranschen den branschen med flest företag. Företagen på hälsovårdsbranschen har 

hög risk eftersom informationsasymmetrin är extra stor för högteknologiska företag (Brau et 

al, 2005). Eftersom informationsasymmetrin är stor i hälsovårdsbranschen borde lock-up avtal 

spela en extra stor roll för hälsovårdsföretag. Detta gör det relevant att separat undersöka 

lock-up avtalens påverkan på hälsovårdsbranschens företag. 
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Tabell 8. Resultat av regressionstester för hälsovårdsbranschen 

Oberoende 

variabel 

Enbart LuL Enbart LuM LuL & 

SÄSONG 

Alla variabler 

inkluderade 

Regression - - 0,000 0,002 

LuL 0,008(-0,001) - 0,020(-0,001) 0,040(0,000) 

LuM  0,338(-0,159) - 0,200(0,145) 

RISK - - - 0,140(0,003) 

SÄSONG - - 0,002(0,596) 0,001(0,179) 

AVERIN - - - 0,298(1,304) 

MK - - - 0,752(0,040) 

Konstant 0,008(0,081) 0,270(0,083) 0,107 (0,129) 0,276(0,107) 

N 187 187 187 187 

𝑹𝑹𝟐𝟐 0,147 0,020 0,319 0,387 

Koenker 0,552 0,310 0,554 0,783 

 

Lock-up längdens koefficient är signifikant för alla tester som genomförs för 

hälsovårdsbranschen. Lock-up mängd är däremot inte signifikant. För hälsovårdsbranschen 

förskastas därmed H20 och H30 accepteras. Det finns ett signifikant samband mellan lock-up 

längd och förstadagsavkastningen på hälsovårdsbranschen. Det finns inget statistiskt 

säkerställt samband för lock-up mängd på hälsovårdsbranschen. Då de flesta andra 

riktningskoefficienterna var insignifikanta är inte regressionen med alla variabler optimal. 

Istället inkluderar den optimala regressions-formeln för hälsovårdsbranschen enbart 

variablerna SÄSONG och LuL.  

  

P-värdet för regressionen, LuL och SÄSONG är 0,00 % respektive 2,0% och 0,2%. 

Tillsammans förklarar dessa variabler 31,9 % av sambandet med förstadagsavkastningen. Det 

innebär den högsta determinationskoefficienten i denna studie. Lock-up längd har 
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riktningskoefficienten -0,001 vilket innebär att när lock-up längden ökar med 1 dag, allt annat 

lika, så kommer förstadagsavkastningen att minska med 0,1 %. Utöver det är residualerna för 

hälsovårdsbranschen normalfördelade vilket ses i Bild 9. 

 

Bild 9. Fördelning av regressionsresidualer 
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5.3.5. Regression med lock-up längd och lock-up mängd indelade i olika grupper 
_________________________________________________________________________ 

  

Det finns motiveringar till att klassindela lock-up längden samt lock-up mängden. Däremot 

skapas en viss informationsförlust som man måste vara vaksam över (Körner, & Wahlgren, 

2012). Närmre beskrivning av klassindelningen finns i avsnitt 4.6. Namnet för den 6-delade 

lock-up längden är LuL6delar och namnet för den 3-delade Lock-up mängden är LuM3delar. 

  

Tabell 9. Resultat av regressionstester med klassindelad lock-up längd och lock-up 

mängd 

Oberoende 

variabel 

Enbart 

LuL6delar 

Enbart 

LuM3delar 

LuL6delar & 

LuM3delar 

Alla variabler 

inkluderade 

Regression - - 0,024 0,003 

LuL6delar 0,427(-0,011) - 0,023(-0,041) 0,102(-0,029) 

LuM3delar  0,136(0,031) 0,009(0,069) 0,097(0,045) 

RISK - - - 0,178(0,003) 

SÄSONG - - - 0,127(0,149) 

AVERIN - - - 0,134(0,722) 

MK - - - 0,052(0,035) 

Konstant 0,067(0,017) 0,680(0,012) 0,252(0,034) 0,287(-0,046) 

N 187 187 187 187 

𝑹𝑹𝟐𝟐 0,003 0,012 0,040 0,103 

Koenker 0,395 0,439 0,620 0,553 

 

En regression som inkluderar alla oberoende variabler ger en högre determinationskoefficient 

på närmare 10,3 % är detta den regression som genomförs med högst förklaringsgrad(förutom 

de regressionerna för hälsovårdsbranschen).  

Trots det totala låga p-värdet för regressionen(0,3%) är det ingen oberoende variabel som har 

signifikant riktningskoefficient. Efter att ha försökt att matcha LuM3delar och LuM6delar 
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med var och en av de andra oberoende variablerna kan det konstateras att LuM3delar och 

LuM6delar behöver vara självständiga i en regression för att alla riktningskoefficienter ska 

vara signifikanta. 

  

Som kan ses i Tabell 9 är förklaringsgraden för förstadagsavkastningen av en regression med 

enbart lock-up mängden indelad i 3 delar samt lock-up längden efter 180 dagar 4,0%. Med ett 

p-värde 2,4% och signifikansnivån 5% leder det till att regressionsmodellen är signifikant och 

att åtminstone en av förklaringsvariablerna är signifikant skilda från noll.  

  

När lock-up längden och mängden klassindelas blir sambandet med förstadagsavkastningen 

signifikant för både LuL6delar och LuM3delar. Därmed förkastas nollhypoteserna H20 och 

H30 efter dessa antaganden. För lock-up längden är det ett negativt samband medan det för 

lock-up mängden är det positivt. 

Modellen blir efter denna regressionen 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 = 0,034 − 0,041𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽 + 0,069𝛽𝛽𝛽𝛽𝑀𝑀 
Det innebär att när lock-up längden ökar med 180 dagar, allt annat lika, kommer 

förstadagsavkastningen att minska med 4,1 %. Lock-up mängden säger att när mängden 

uppbundet kapital ökar med 50%, allt annat lika, kommer förstadagsavkastningen att öka med 

6,9%.  

 

Bild 10. Fördelning av regressionsresidualer 
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Residualfördelningen för denna regression ser något bättre ut än för den tidigare regressionen 

där lock-up längd och mängd inte var uppdelat. Det innebär att man kan vara lite säkrare på 

slutsatserna ty extremvärden inte förekommer lika ofta. Däremot innebär klassindelningen en 

viss informationsförlust(Körner & Wahlgren, 2012) vilket påverkar slutledningen negativt 

  

  

  

3.2.6 Optimala regressioner 
_________________________________________________________________________ 

  

En optimal regression innehåller inga insignifikanta regressionskoefficienter (Körner & 

Wahlgren, 2006). 

För att förklara förstadagsavkastningen är det bäst att enbart inkludera de oberoende 

variablerna SÄSONG och MK. Oavsett om man inkluderar den klassindelade lock-up längd 

och mängden. En regression med enbart SÄSONG och MK får determinationskoefficienten 

0,068 vilket kan sättas i relation till om man enbart hade den uppdelade lock-up längden och 

mängden(0,04). Resterande regressioner innehåller någon variabel som inte är signifikant 

varpå dessa inte lämpar sig som regressioner.  

  

Däremot bör hänsyn tas till denna rapports fokusområde. Denna rapport har siktet inställt på 

lock-up mängd och längd varpå regressionen med den uppdelade lock-up mängden & längden 

i enlighet med detta arbetet kan anses som mest optimal. Klassindelningens 

informationsförlust måste däremot tas i åtanke. 

  

Den optimala regressionsformeln för hälsovårdsbranschen återfinns i avsnitt 3.2.4. Den 

optimala regressionsformeln för hälsovårdsbranschen inkluderar LuL och SÄSONG vilka 

förklarar 31,9 % av förstadagsavkastningen. Lock-up längden är negativt korrelerad med 

förstadagsavkastningen och 1 extra dags uppbindande innebär 0,1% minskning av 

förstadagsavkastningen. 
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3.3 Sammanfattning av hypotesprövningens resultat 
_________________________________________________________________________ 

  

• H0.1: Existensen av ett lock-up avtal har inget samband med förstadagsavkastningen 

• H1.1: Existensen av ett lock-up avtal har ett samband med förstadagsavkastningen 

 

Den första hypotesen testades med hjälp av en regression där en dummy-variabel sattes i 

samband med förstadagsavkastningen. 0 var värdet för företag utan lock-up avtal och 1 var 

värdet för företag med lock-up avtal. Enbart existensen av ett lock-up avtal visade sig inte 

vara signifikant korrelerad till förstadagsavkastningen och påvisar därmed varken att det finns 

ett positivt eller negativt samband till förstadagsavkastningen. Således accepteras H0.1 

  

• H0.2: Längden på lock-up avtalet har inget samband med förstadagsavkastningen 

• H1.2: Längden på lock-up avtalet har ett samband med förstadagsavkastningen 

 

Det kunde inte statistiskt säkerställas att förstadagsavkastningen hade ett samband med lock-

up längden när materialet var i sin helhet. H.02 får således också accepteras. Om 

datamängden emellertid säras gav somliga områden signifikanta resultat. När regressionen 

avgränsas till hälsovårdsbranschen förkastas nollhypotes H0.2. Samma resultat erhölls för en 

regression där lock-up längden delades i 6 delar. Det betyder att längden på lock-up avtalet 

har ett signifikant samband med förstadagsavkastningen i hälsovårdsbranschen och när lock-

up längden är separerad i 6 delar. 

  

• H0.3: Kvoten bundet i ett lock-up avtal har inget samband med 

förstadagsavkastningen. 

• H1.3: Kvoten bundet i ett lock-up avtal har ett samband med förstadagsavkastningen. 

 

Utan att lock-up mängden fördelas finns inget signifikant samband mellan 

förstadagsavkastningen och lock-up mängden. Kvoten bundet i ett lock-up avtals samband 

med förstadagsavkastningen var däremot statistiskt säkerställd när lock-up avtalet fördelades i 

tre delar. Det innebär att H0.3 i studien enbart kunde förkastas vid klassindelningar av lock-up 

avtalet. 
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6.0 Diskussion och analys 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I kommande avsnitt diskuteras och analyseras det empiriska data utifrån väsentliga teorier 

för att besvara studiens frågeställningar. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

6.1 Diskussion av deskriptivt material 
_________________________________________________________________________ 

  

De 198 studerade företagen, som blev 187 efter borttagning av extremvärden, innebär en 

fullgod mängd studieobjekt för att materialet ska kunna statistiskt säkerställas via regression. 

Spridningen för avkastningen skilde sig markant mellan åren (Se Bild 5). En del av 

förklaringen kan vara att detta även var fallet för mängden börsintroduktioner. Ytterligare en 

förklaring är möjligtvis Ritters (1984) teori kring säsongsberoende. Vid “Hot-issue” perioder 

är det mer underprissättning med högre förstadagsavkastning. Att kontrollvariabeln SÄSONG 

vid många regressioner var signifikant stödjer denna tes. 

  

En trend som Holmberg, principal manager på Nasdaq, i intervju 2017 hade på känn men 

även visade sig vara statistiskt säkerställd för materialet är att lock-up avtal blir allt vanligare i 

Sverige. Det kan härledas till Levis och Vismaras (2014) förklaringar av varför lock-up avtal 

existerar. De två första förklaringarna Levis och Vismara (2014) nämner kan kopplas till 

moral hazard. De innebär att incitamenten för insiders och ägare ska likriktas och att 

ledningen ska förhindras för att utnyttja ägare med mindre information. Eftersom andelen med 

lock-up avtal har vuxit är det en indikation på att åtagandet mot moral hazard har ökat. Om 

det sedan beror på en ökad förståelse av vad moral hazard-problematiken, som Ahmad(2015) 

förklarar, eller om det beror på ökat utnyttjande av personer med informationsövertag kan inte 

besvaras med hjälp av det insamlade materialet. Moral hazard problematiken kan kopplas till 

agentteorin framförd av Brav och Gompers (2003) samt Gao och Siddiqi (2012).  

  

Ökningen av andelen lock-up avtal kan även bero på en tredje förklaring som Levis och 

Vismara (2014) nämner. Nämligen att mäklaren begränsar utbudet av aktier genom lock-up 
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avtal. Mäklarfirmorna kan under perioden ha fått ökat inflytande på företagen som står inför 

börsintroducering. 

En annan förklaring som ges från teorierna av Chen och Mohan (2001), Brav och Gompers 

(2003), Brau et al (2005) samt Abdul-Rahim et al (2014) är att företagsägare vill signalera 

kvalitet. Enligt Brau och Fawcetts (2006) undersökning av 336 CFO:er ansåg 77% att långa 

lock-up avtal innebar stark signalering till utomstående investerare. När den klassindelade 

lock-up längden samt hälsovårdsbranschen visade på en statistisk säkerställd negativ 

korrelation mellan lock-up längd och förstadagsavkastning kan frågor ställas kring om denna 

uppfattning är korrekt. Det kan betyda att ägare låser upp sina aktier med syfte att höja 

anseendet av företaget men att det får motsatt effekt. Investerare å andra sidan, tycks snarare 

tro att lock-up längden innebär moral hazard-problematik och agentkostnader. Enligt Abdul-

Rahim et al (2014) kommer enbart en investerare att låsa upp en viss mängd om hen 

förutsätter en likvärdig signaleffekt. Samma paralleller kan dras till lock-up längden vilket 

även bekräftar tidigare påstående om vad ägarna avser att signalera.  

  

 

6.2 Icke signifikanta resultat 
_________________________________________________________________________ 

 

Ett problem med mycket av teorierna kring lock-up avtalen är att de har motstridiga argument 

och signaleffekter. Dels kan lock-up längden signalera kvalité och dels kan det signalera 

agentkostnader (Brav & Gompers, 2003; Gao & Siddiqi, 2012). Dessa två motstridiga 

signaleringar kan påverka förstadagsavkastningen i olika riktningar och på så sätt beror 

regressionsresultaten snarare på vilka typer av företag som kännetecknas av aktuella 

studieobjektet. Brav och Gompers (2003) nämner problematiken med att små företag 

kännetecknas av mer informationsassymetri och på så sätt behöver signalera sin kvalitet 

samtidigt som små företag även har högre agentkostnader. Tidigare påstående om 

signalvärden stärks av att många företag som introduceras på börsen är små och kännetecknas 

av hög informationsasymmetri (Berk, & De Marzo, 2017). Den övriga informationen som 

släpps inför börsintroduktionen blir viktigare eftersom lock-up avtal kan ha skiftande 

signalvärden. Därför blir informationen kring lock-up avtal snarare kompletterande. Det 

skulle även förklara denna undersöknings insignifikanta resultat som snarare beror på att 
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företagen som börsintroduceras mellan år 2010-april 2017 på svenska marknaden är 

mångskiftande.  

  

Det finns fler möjliga förklaringar till varför resultaten är insignifikanta. Det är tidigare 

bevisat att lock-up avtalen inte är inkorporerade i priset vid utgången av lock-up avtalet 

(Bradley et al, 2001; Brav, & Gompers, 2003; Brau et al, 2004; Field, & Hanka, 2001; Ofek, 

& Richardson, 2000; Sabel, & Wu, 2014, & Christensen, 2012). Det kan innebära att lock-up 

avtal inte heller är medräknade i priset vid börsintroduktionen. Att det däremot skulle 

innebära en svag effektivitet för marknaden behöver inte vara fallet. Shillers (2005) förklaring 

till marknadsimperfektion är att prisbildningen beror på irrationella företeelser där investerare 

tenderar att köpa utan eftertanke och om marknaden är “het”. Vidare menar Khaneman & 

Tversky att investerare tenderar att överskata sin egen prognostiseringsförmåga. Ritter (1984) 

fann dessutom att den initiala avkastningen för börsintroduktioner var säsongsberoende. Att 

riktningskoefficienten för variablen SÄSONG har en signifikant korrelation med 

förstadagsavkastningen medan riktningskoefficienten för variabeln lockupdummy inte har det 

kan därmed förklaras av Shillers (2005) teori om marknadsimperfektioner. 

  

Fortsättningsvis har Michael Spence visat att den mer informerade säljande parten har 

incitament att vidta åtgärder för att minska informationsasymmetrin i komplexa situationer 

(Löfgren et al, 2001). Intressenter av företag som står inför börsintroduktioner kräver mycket 

information då den historiskt sett är knapphändig (Berk, & De Marzo, 2017). Vid en 

börsintroduktion görs flertalet kostsamma processer för att öka investerarnas förtroende och 

investeringsbenägenhet (Grundvall et al, 2008). Att flertalet kostsamma processer sker i 

samband med börsintroduktionen gör att uppmärksamheten från investerare sprids över fler 

områden. Den stora informationsmängden gör det svårt att veta vad som kommer påverka 

merparten av investerarna, och därmed förstadagsavkastningen. I synnerhet investerare med 

kortsiktigt tänk som inte utnyttjar all tillgänglig information (Froot et al, 1992; Shiller, 2005).  

  

Kortsiktiga investerare använder nyhetsflöde och ryktesspridning för att göra sina val. De 

tenderar att spekulera i andra individers agerande och på så sätt försöka skapa överavkastning 

(Froot et al, 1992). Detta motsäger traditionell finansiell teori som menar att 

informationsövertag behövs för att slå marknaden (Fama, 1970). Denna spekulation påverkar 

förstadagsavkastningen och gör att signaleringsåtgärder tillfälligt kan minska i betydelse för 

aktiekursens utveckling (Froot et al, 1992).  
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Den stora informationsspridningen tillsammans med investerares mer kortsiktiga, spekulativa 

fokus kan vara en anledning till att lock-up avtalen, dess längd och mängd inte får signifikanta 

resultat.  

  

Den mångfacetterade informationen försämras av att bolagen lägger olika stor vikt vid att 

lyfta fram lock-up åtagande i sina prospekt. Det har åskådliggjorts vid granskningen av 

prospekten i studien. Att lock-up avtal är ett icke-reglerat signaleringsverktyg vid 

börsintroduktioner (Niklas Holmberg, intervju, 19 maj 2017) gör att företag får större 

utrymme att handla godtyckligt vilket kan förklara en del av studiens spridda resultat. 

De långsiktiga effekterna av lock-up avtal är inte undersökt i denna studie. Tidigare studie av 

Ahmad (2015) gjorda i Storbritannien har visat att företag med lock-up avtal presterar bättre 

på lång sikt. Samtidigt har substantiell information funnit att börsintroduktioner 

underpresterar (Ritter, 1991; Aggarwal et al. 1993; Teoh et al, 1998; Ritter, & Welch, 2002). 

Det vittnar om att kortsiktiga investerare systematiskt överestimerar företagens 

tillväxtmöjligheter och långsiktiga investerare är mer benägna att ta in flera 

informationskällor i linje med Froot et als (1992) teori. 

  

Ahmads (2015) upptäckter kan sätta ljus på fler förklaringar till det icke-existerade sambandet 

av ett lock-up avtals längd och förstadagsavkastningen. Ahmad (2015) fann att företag som 

hade längre lock-up avtal sysslade med mindre earnings management. Rao et al (1998) och 

Ducharme et al(2001) fann däremot att många företagsledare använde sig av earnings 

management för att öka introduktionsvärdet. Företag utan lock-up avtal antas syssla med mer 

earnings management vilket har möjlighet att höja deras initiala avkastning. Detta understryks 

ytterligare av studier som visar att företag som utnyttjar earnings management lyckas få 

ovanliga resultat för introduktionsåret för att sedan prestera sämre i framtiden (Teoh et al, 

1998; Ducharme et al, 2001) i motsats till företag med längre lock-up avtal som presterar 

bättre i framtiden(Ahmad, 2015). Företagsledare som ingår lock-up avtal har inte möjlighet att 

utnyttja earnings management då det innebär allt för stor idiosynkratisk risk som måste 

upprätthållas med negativa nettonuvärdeprojekt (Brau et al, 2005).  Tillsammans med lock-up 

avtalens möjliga positiva signalering (Ahmad, 2015; Brav, & Gompers; 2003 Brau et al, 

2005; Chen, & Mohan, 2001; & Grinblatt, & Hwangs, 1989) innebär det motstridiga resultat 

där både företag med och utan lock-up avtal kan ha höga initiala avkastningar. Att earnings 

management skulle påverka investerare mer än lock-up avtalens positiva signalering kan 
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förklaras av Froot et als (1992) och Shillers (2005) teorier kring kortsiktiga, spekulativa 

investerare. 

  

  

6.2.1 Diskussion av prospektets utformning 
_________________________________________________________________________ 

  

Ytterligare en förklaring till att lock-up avtalens existens inte har ett samband med 

förstadagsavkastningen kan bero på utformningen av lock-up avtalet. Merparten av lock-up 

avtalen ingås under förutsättningar som påverkar överlåtbarheten av aktierna och andelen som 

är låst. 

Ett exempel av detta är från studiens största börsintroduktion sett till marknadsstorlek, 

Ahlsell, som i sitt prospekt skriver: 

  

“Huvud-aktieägaren, styrelseledamöter och ledande befattningshavare som för 

närvarande innehar aktier i bolaget, har alla accepterat, med vissa undantag, att 

under en viss period inte sälja sina aktier eller ingå transaktioner med liknande effekt, 

utan föregående skriftliga godkännande från Joint Global Coordinators” 

-Ahlsell, 2016 s.9. 

  

Som kan ses av föregående utdrag ur Ahlsells prospekt framgår det att det finns möjligheter 

att huvud-aktieägaren, styrelseledamöter och ledande befattningshavare har begärt undantag i 

det låsta aktiekapitalet. Ett undantag som inte närmare specificeras. Denna tvetydliga 

information ökar osäkerheten som redan är hög vid börsintroduktioner (Berk, & De Marzo, 

2017). Dessutom framgår det genom citatet att ägarna har möjlighet att frångå sina lock-up 

avtal via skriftliga överenskommelser.  

  

Credibility principle spelar en stor roll vid informationsutgivningen och kräver att man ska stå 

för kostnaden om informationen visar sig vara undermålig (Berk, & De Marzo, 2017). Genom 

att medge att det finns undantag och att företagets ägare har möjlighet att skriftligt frångå 

avtalen innebär det att företaget underminerar pålitligheten i åtagandet. Företaget reserverar 

sig från att inte bidra med felaktig information samtidigt som informationsutgivningen 

begränsas. Hur mycket av ägarnas kapital som omfångas av klausulen framgår inte och det 
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finns inga krav på mängden aktier som måste låsas upp. Företagets ägare behöver på så sätt 

inte bära kostnaden för sin undermåliga information och därmed uppnås inte kraven för 

credibility principle. Signaleringseffekten ökar då lock-up avtalen spelar viktig roll i att 

säkerställa att informationen från bolaget är korrekt (Ahmad, 2015). Sammantaget skapar 

undantagen och möjligheten att frånskriva sig från lock-up avtalen implikationer för 

signaleringseffekten som lock-up avtalen ämnar skapa (Ahmad, 2015; Brav, & Gompers; 

2003 Brau et al, 2005; Chen, & Mohan, 2001; & Grinblatt, & Hwangs, 1989). I enlighet med 

Berk och DeMarzos (2017) credibility principle bör investerare uppskatta risknivån hos 

aktörer som låst upp sig genom att granska lock-up avtalets utformning och undersöka 

möjliga klausuler. Det kan diskuteras hur viktiga lock-up avtalen blir för en mindre 

informerad investerare när de inbegriper undantag och kan frångås via skriftliga avtal.  

  

Enligt Credibility principle är det den personliga risken insiderpersoner tar på sig som 

bestämmer deras agerande (Berk, & DeMarzo, 2017). Den ekonomiska risken är i större 

utsträckning kopplad till antalet aktier som är låsta och det ekonomiska värdet av detta 

innehav. Längden är däremot relativt ointressant ifall inte värdet är högt då aktier av sin natur 

bara kan gå ner till noll vilket utgör att den maximala risken är begränsad. Lock-up längd 

behöver därför inte vara betydande för en individs egenintresse vid låga summer relativt 

personens övriga privatekonomi (Kim, K. A. & Nofsinger, J. R. 2010).  

  

Abdul-Rahim et al (2014) fick inte heller signifikanta resultat för lock-up mängden. Att det är 

frivilligt att låsa upp hur mycket som helst var deras förklaring till att det inte var signifikant. 

De lämnade ingen närmare förklaring än så utan menade på att detta behövs forskas vidare. 

Samma kan gälla för denna studiens insignifikanta resultat. Att det är frivilligt kan innebära 

att signaleringen är annorlunda. Vidare behövs det mer forskning. 

  

Många av bolagen påpekar dessutom risken med lock-up avtal 

  

“Marknadspriset på bolagets aktier kan sjunka om det sker betydande försäljning av 

aktier i bolaget, särskilt om aktierna säljs av dess styrelseledamöter, ledande 

befattningshavare eller stora aktieägare, eller om ett större antal aktier säljs på annat 

sätt” 

-Ahlsell, 2016, s.9 
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Även detta utdrag är från Ahlsells prospekt och visar att även under lock-up perioden så är 

aktieägarna utsatta för risk i form av utförsäljning givet att ledande befattningshavare säljer 

sina aktier i samtycke med Joint Global Coordinators.   

I enlighet med Mohan och Chens (2001) teori om två möjliga signalvärden för lock-up 

mängden, kvalitetsignalering och agent kostnad, så kan det villkorade avtalet vara ett försök 

att kommunicera en minskad risknivå i företaget. Detta är även något Gao och Siddiqi 

kommer fram till i sin undersökning (Gao & Siddiqi, 2012).  

  

En orsak till de insignifikanta resultaten som också bör lyftas är att signaleringsteorin kan ha 

ett icke-samband med förstadagsavkastningen. De tidigare studiernas resultat som pekar för 

både positiva och negativa signaleffekter kan vara ett bevis på icke-sambandet. Eftersom 

forskningen hittar motsägelsefulla bevis för samma fenomen kan det betyda att det enbart är 

slumpen som leder till att det finns signifikanta resultat åt det ena eller andra hållet. Det stärks 

ytterligare av att de tidigare empiriska undersökningarna har många studerade objekt och att 

signifikans uppnås med tillräckligt stor datamängd (Körner, & Wahlgren, 2006). 

Huvudanledningen till att lock-up avtal existerar kan vara att förhindra ägare att exploatera 

andra intressenter på något sätt, snarare än att signalera (Levis, & Vismara, 2014). Att det 

sedan skulle signalera något till investerare är istället något som forskare dragit slutsatser om. 

Att det förutom för forskare även uppfattas som en signalering kan ses till Brau och Fawcetts 

(2006) undersökning där 77% av 336 CFO:er ansåg att lock-up var en stark signalering till 

utomstående investerare. 

  

  

6.3 Signifikanta resultat 
_________________________________________________________________________ 

  

Lock-up talets längd var signifikant negativt korrelerad med förstadagsavkastningen vid en 

klassindelning om 180 dagar (Vilket gav 6 klasser) samt vid en ensam regression för 

hälsovårdsbranschen. Vilket motsäger Abdul-Rahim et al (2014) resultat att lock-up längd är 

positivt korrelerat till förstadagsavkastningen. Eftersom Abdul-Rahim et al (2014) har 

genomför den enda undersökning om lock-up avtals påverkan på förstadagsavkastningen 

tidigare leder det till överraskande resultat som måste diskuteras.  
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Likt uppdelningen av lock-up mängden skapar klassindelningen av lock-up längden en tydlig 

distinktion som kan användas för grövre slutledningar. Klassindelningen leder däremot till 

viss informationsförlust (Körner, & Wahlgren, 2012). Den grövre indelningen lämpar sig 

eftersom en kortsiktig investerare(Froot et al, 1992; Shiller, 2005) använder en godtycklig 

tolkning av lock-up längden och inte ser till den exakta storleken. Hälsovårdsbranschen är en 

bransch som på flera sätt förstärker egenskaperna som börsintroducerade företag har. 

Företagen har stora behov att inhämta kapital på grund av höga kostnader och låga 

nettoomsättningar (Palkon, 1999). Informationsasymmetrin är som tidigare nämnt stor vid 

börsintroduktioner (Berk, & DeMarzo, 2017) men än större för högteknologiska företag(Brau 

et al, 2005) såsom hälsovårdsbranschen (Cimasi, & Zigrang, 2017).  

  

På grund av tidigare nämnda anledningar förstärks följaktligen egenskaperna för 

hälsovårdsbranschen och effekten av den klassindelade lock-up längden. Det kan vara en av 

orsakerna till att lock-up längden är signifikant korrelerad med förstadagsavkastningen efter 

dessa kriterier. Det finns ett negativt samband som kan kopplas till Brav och Gompers (2003) 

samt Gao och Siddiqi (2012). 

  

Längre lock-up perioder är som försäkringar om att insiders inte har något incitament att 

överföra kapital till sig själva på bekostnad av nya aktieägare (Gao & Siddiqi, 2012). Gao & 

Siddiqi (2012) samt Levis & Vismara (2014) argumenterar för att det stoppar ägare som 

annars skulle ha utnyttjat moral hazard. Eftersom både hälsovårdsbranschen och den 

uppdelade lock-up längden visar signifikanta resultat i samma riktning tycks lock-up avtalens 

längd snarare uppfattas som höga agentkostnader än kvalitet. Det talar för Gao & Siddiqis 

(2012) och Corteaus (1995) resultat. Emellertid talar det emot andra tydliga resultat av Brau et 

al (2005) samt Ahmad (2015). Brav och Gompers (2003) resultat hamnar någonstans i mitten 

då de har funnit stöd för båda signaleringsteorierna.  

  

Vid en uppdelning av lock-up mängden i tre delar, nämligen; ingen lock-up, lock-up mellan 0 

till 50% och lock-up på över 50%, visar sig lock-up mängden vara signifikant och positivt 

relaterat till förstadagsavkastningen. Innebörden blir att andelen som låses upp vid ingången 

av ett lock-up avtal har en signifikant påverkan på företagets förstadagsavkastning. Detta fynd 

kan därmed innebära att investerare är rationella och tenderar att läsa på om företagens lock-

up avtal och dessutom har en viss förståelse för dessa. Även om det finns teorier om att lock-

up mängden skulle ha en negativ korrelation med förstadagsavkastningen talar den mesta 
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nuvarande teorin för en positiv korrelation. Uppdelningen till 3 delar kan motiveras med att 

signalvärdet ökar med ökad mängd låsta aktier (Grinblatt & Hwang, 1989). Skapas en 

tydligare distinktion bildas också ett tydligare samband. Även om en del information 

försvinner i klassindelningen (Körner, & Wahlgren, 2012) visar resultatet att det i grova drag 

finns en tendens där de som låser upp en större mängd aktier får högre förstadagsavkastning 

än de som låser upp lite eller ingenting. Det talar för att företag med hög risk alternativt hög 

företagskvalitet har ägare med större kvot låst kapital (Chen, & Mohan, 2001; Abdul-Rahim 

et al, 2014; Courteau, 1995) snarare än att det är företag med låg risk och höga agentkostnader 

som har större lock-up mängd (Chen & Mohan, 2001; Brav, & Gompers, 2003; Gao, & 

Siddiqi, 2012). Vad som dessutom bör tilläggas är att teorin kring agentkostnader inte har 

applicerats på lock-up mängd tidigare. Denna studiens författare argumenterar för möjligheten 

att det ändå är tillämpningsbart. Rapportens resultat pekar däremot för att teorin om 

agentkostnader inte är applicerbart för lock-up mängd. 

  

  

De signifikanta resultaten innebär konkret att en mer extensiv lock-up längd signalerar höga 

agentkostnader vilket kommer sänka förstadagsavkastningen. Om man låser upp mycket 

kommer det signalera att antingen företaget är riskfyllt, vilket kan leda till höga avkastningar 

(Chen, & Mohan, 2001), eller att företaget är högkvalitativt (Chen, & Mohan,2001; Abdul-

Rahim et al, 2014; Courteau, 1995). Vad investerare tror att det signalerar beror på övrig 

information om företaget. Det signifikanta resultatet innebär att investerare i viss mån har 

möjlighet att se till lock-up avtalets mängd för att avgöra om företaget är trovärdigt eller 

riskabelt. Den låga förklaringsgraden för den uppdelade lock-up längden och mängden 

manifesterar däremot att det finns många andra saker som påverkar förstadagsavkastningen 

och därför är inte lock-up mängden ensamt ett bra signaleringsverktyg. Det stödjs av tidigare 

diskussioner kring lock-up avtalens plats i prospekten som varierar och vad det skulle få för 

implikationer för kortsiktiga, spekulativa investerare (Froot et al, 1992; Shiller, 2005). Den 

låga determinationskoefficienten kan också tyda på de motstridiga signaleringseffekter lock-

up avtalen medför (Brav, & Gompers, 2003; Gao & Siddiqi, 2012; Chen, & Mohan, 2001) 

  

Ovissheten gällande investerares fokusområde vid en specifik investering kan vara en del av 

anledningen till den låga förklaringsgraden som lock-up mängden och lock-up längd får på 

förstadagsavkastningen i studiens regressioner. 
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6.4 Diskussion av vaksamhet av slutledningar 
 

Med tanke på att residualerna är leptokurtiska ska man vara vaksam med slutsatserna då den 

fördelningen innebär högre standardavvikelser (Lee, & Lee, 2006). Extremer sker oftare vid 

en sådan fördelning och därmed kan ett signifikant resultat visa sig enbart bero på 

extremvärden (Fabozzi et al, 2012). I regressionerna för denna studie har de mest extrema 

uteliggarna exkluderats men trots detta bör de signifikanta resultaten ses med beaktning. Vid 

tillräckligt stor datainsamling innebär icke-normalitet däremot inga problem (Körner, & 

Wahlgren, 2006) och leptokurtisk fördelning är vanlig för finansiella avkastningar (Fabozzi et 

al, 2012). Det är mindre leptokurtiskt vid de olika klassindelningarna men det leder emellertid 

till en informationsförlust (Körner, & Wahlgren, 2012). Då hälsovårdsbranschen är 

normalfördelad är resultaten för regressionen där mer pålitlig. För alla tester som har 

genomförts bör man ha i åtanke att felrisken β, att inte förkasta en riktig nollhypotes, är ett 

stort tal vilket leder till krav på försiktiga slutledningar. Att resultaten dessutom är 

signifikanta behöver däremot inte vara särskilt stort eller intressant för studien (Körner, & 

Wahlgren, 2006), vilket tidigare diskussionen kring determinationskoefficienter möjligtvis 

pekar på. 
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7.0 Slutsats 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Följande avsnitt innehåller en diskussion gällande de resultat och slutsatser som lagts fram i 

studien. Diskussionen anknyter till tidigare teori men innehåller även egna reflektioner från 

författarna. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Studiens syfte var att undersöka lock-up avtalens betydelse för börsintroduktioner på Nasdaq 

OMX Stockholm samt First North Stockholm. Studien har specifikt undersökt om existensen 

av ett lock-up avtal, lock-up längden och/eller lock-up mängden har någon påverkan på 

förstadagsavkastningen. Trots delvis insignifikanta resultat ses syftet vara uppfyllt av 

författarna och ny information har framförts till forskningsområdet. Resultatet visar inte på 

något signifikant samband mellan existensen av lock-up avtal och börsintroduktioners 

förstadagsavkastningar på Nasdaq OMX Stockholm samt First North Stockholm för perioden 

2010- april 2017. Det tyder på att företag som har lock-up avtal inte presterar bättre än de som 

inte har lock-up avtal på introduktionsdagen. Detta trots att medelsnittliga 

förstadagsavkastningen för företag utan lock-up avtal var 5,62 % medan den medelsnittliga 

förstadagsavkastningen för företag med lock-up avtal var 3 % högre(8,61 %). Det 

insignifikant regrissionsresultatet besvarar studiens första frågeställning. 

  

Lock-up längd och lock-up mängd visar inte heller något signifikant samband utan 

genomförande av en klassindelning av de oberoende variablerna lock-up längd och mängd i 

bredare urvalsgrupper. Efter klassindelningen ger lock-up längd och mängd motsatta 

riktningskoefficienter. Lock-up längden visar på ett negativt samband med 

förstadagsavkastningen medan lock-up mängden visar på ett positivt samband. 

Determinationskoefficienten på den klassindelade regressionen är emellertid låg, vilket 

betyder att lock-up längden och mängden förklarar en liten del av förstadagsavkastningen 

trots breda intervall. Det insignifikanta resultatet svarar på den andra frågeställningen även 

om hänsyn bör tas till det signifikanta resultatet som den klassindelade lock-up längden och 

mängden gav. 
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Förklaringar till resultaten ges utav de generella tendenserna som existerar för 

börsintroduktioners förstadagsavkastningar. Många variabler har betydelse för 

förstadagsavkastningen vilket försvårar undersökningssyftet. Bland de många variablerna 

existerar även odefinierbara variabler som ökar svårigheterna. En del av studiens 

kontrollvariabler var inte signifikanta, de hade dessutom låg förklaringsgrad. Detta trots att 

kontrollvariablerna har visat på flera tidigare signifikanta resultat av andra forskare. Det 

åskådliggör svårigheterna med att identifiera variablerna som ska förklara 

förstadagsavkastningen. Många investerare är kortsiktiga, spekulativa och förlitar sig på 

medier och rykten vilket gör det svårare att korrekt mäta lock-up avtalens signalvärde. 

Samtidigt föreligger det motstridigheter i teorin kring vilka signalvärden lock-up avtalen har. 

Vissa teorier menar att lock-up avtalen signalerar agentkostnader som medför att det finns ett 

negativt samband mellan lock-up avtalens längd. Denna teorin har också i denna rapport 

applicerats på lock-up mängden trots att inga tidigare studier har gjort denna kopplingen. Den 

motsatta teorin betyder att lock-up avtalen signalerar kvalité vilket leder till att 

förstadagsavkastningen bör stiga med både lock-up längden och mängdens storlek. 

Motstridigheten försvårar möjligheten att finna ett samband eftersom båda dessa teorier kan 

vara applicerbara på verkligheten.  

  

Som tidigare nämnt fanns det en del signifikanta resultat vid klassindelningar. Lock-up 

avtalens längd var statistiskt säkerställt negativt korrelerad med förstadagsavkastningen för 

klassindelningar om 180 dagar samt branschen hälsovård. Hälsovård kännetecknas av höga 

forskningskostnader, låg nettoomsättning och stor informationsassymmetri vilket innebär att 

denna bransch på många sätt förstärker de egenskaper som kännetecknar den generella 

börsintroduktionen. Klassindelningen av lock-up längden i 180 dagar har gjorts i en tidigare 

studie och skapar en tydlig distinktion mellan klasser av lock-up längder. Lock-up längdens 

negativa samband med förstadagsavkastningen tyder på att teorin om agentkostnader 

dominerar signalvärdet för lock-up längden. 

Lock-up mängden delades även i tre klasser för att få en tydligare distinktion mellan de som 

låser in mycket och de som låser upp lite eller inget. Regressionen mellan 

förstadagsavkastningen och den klassindelade lock-up mängden ledde till en positiv 

korrelation. Det indikerar att teorin kring signalering om kvalité tycks vara det som dominerar 

signalvärdet för lock-up mängden.  
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För en intressent som behöver veta resultatet på första handelsdagen för ett nyintroducerande 

företag blir slutsatsen att lock-up avtalen inte kan användas som ett enskilt verktyg för att 

bestämma resultatet. Detta på grund av de motsatta signalvärden som lock-up avtalen sänder 

men även eftersom det finns andra variabler som påverkar förstadagsavkastningen. För 

intressenten som ändå har ändamålet att utnyttja lock-up avtalet för att se 

förstadagsavkastningen bör hen se till lock-up avtalens grova karaktäristiska. De högre lock-

up mängderna tenderar att kopplas till högre förstadagsavkastning samt de kortare lock-up 

avtalen tenderar att leda till högre förstadagsavkastning. Dragen som visar sig för längden på 

lock-up avtalen blir tydligare för hälsovårdsbranschen. Den signifikant ökade andelen lock-up 

avtal på Nasdaq OMX Stockholm samt First North tyder däremot på att ägare tror att lock-up 

avtalen har positiva signalvärden. Detta beläggs även av en tidigare studie gjord av Brau och 

Fawcett(2006). Att lock-up avtalen däremot kan frambringa negativa signalvärden, framförallt 

vid längre lock-up avtal måste därför beaktas av alla intressenter. Rekommendationerna bör 

däremot tas med försiktighet då determinationskoefficienterna är låga och slutsatserna 

möjligtvis enbart gäller för denna undersökningsperiod. Statistiska beräkningar bör alltid ses 

med en viss försiktighet då det finns anomalier som kan påverka resultaten. I övrigt kan inte 

studien bidra med några tydliga riktlinjer som kan ligga till grund för investeringsbeslut. 

  

Trots insignifikanta resultat ska inte denna studies plats i forskningsfältet förringas. Då inga 

tidigare studier, som tar hänsyn till både lock-up mängd och lock-up längd, har gjorts för ett 

land där det är frivilligt att ingå i lock-up avtal tar denna studie en nödvändig och relevant 

plats i forskningsfältet. Enligt metoder som denna studien har använt kan det inte påvisas att 

lock-up avtal, samt dess längd och mängd, spelar roll för om företag presterar sämre eller 

bättre vid nyintroduktioner i Sverige under perioden 2010-2017. Det går emot teorin om att 

lock-up avtalen ger en signaleffekt som framlagts av Ahmad (2015), Brav & Gompers (2003), 

Brau et al (2005), Chen & Mohan (2001), Gao och Siddiqi (2012) och Grinblatt & Hwang 

(1989). Det måste däremot inte innebära att lock-up avtal inte har något samband med ett 

företags avkastning men att det möjligtvis visar sig vid en längre undersökningsperiod med ett 

större antal företag som lättare skapar signifikanta resultat. 
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7.1 Förslag till vidare forskning 
_________________________________________________________________________ 

  

Enligt Niklas Holmberg vid Nasdaq tenderar lock-up avtal att bli mer standardiserat de 

senaste åren. Speciellt i större företag med erkända mäklarfirmor som introduceras på Nasdaq 

Stockholm. En reglering av lock-up avtal på den svenska marknaden skulle kunna förändra 

resultatets utfall. Enligt Holmberg verkar detta dock inte aktuellt i närtid speciellt för att 

Nasdaq endast vill reglera free-floaten (Niklas Holmberg, intervju, 19 maj 2017). 

  

Eftersom tidigare studier av lock-up avtal inte har gjorts i Sverige tidigare finns det inte 

mycket bevis på hur det fungerar här. För att förstå de långsiktiga konsekvenserna av lock-up 

avtal på den svenska marknaden bör även effekterna av lock-up avtal på 

långsiktiga avkastningen studeras. Som tidigare nämnt innehåller många av prospekten 

klausuler. Hur ofta klausulerna i lock-up avtal aktiveras och vilka konsekvenser det skapar för 

avkastningen finns det ingen information om i dagsläget. Blir lock-up avtalen betydelsefulla 

när de kan frångås och hur tänker en mindre informerad investerare när dessa klausuler 

existerar. Ytterligare svar krävs även för vilken möjlig moral hazard-problematik klausulerna 

skapar.  
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Appendix. 
Bilaga 1 

B1.1 Summering av regressionstester med lockupdummy samt övriga oberoende variabler 

 

 

 

B1.2 Summering av regressionstester med LuL och LuM samt övriga oberoende variabler 
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B1.3 Summering av regressionstester på hälsovårdsbrasnchen med LuL och LuM samt övriga 
oberoende variabler 
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B1.4 Summering av regressionstester på med LuL6delar och LuM3delar 
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B1.5 Summering av regressionstester på med LuL6delar och LuM3delar samt övriga oberoende 
variabler 

 

 



91 
 

 
 


	1 Introduktion
	1.1 Bakgrund
	1.2 Problemdiskussion
	1.3 Problemfrågeställning
	1.4 Syfte
	1.5 Avgränsningar
	1.6 Målgrupp
	1.7 Disposition

	2.0 Teoretisk referensram
	3.0 Teori och Litteraturstudier
	3.1 Effektiva marknadshypotesen
	3.1.1 Implikation på lock-up avtal
	3.1.2 Kritik mot effektiva marknadshypotesen
	3.1.3 Spekulation
	3.1.4 Börsintroduktioner
	3.1.5 Säsongsmönster
	3.1.6 Informationsgivning

	3.2 Informationsasymmetri
	3.2.1 Credibility Principle

	3.3 Moral Hazard
	3.3.1 Moral Hazard vid börsintroduktioner

	3.4 Lock-up avtal
	3.5 Lock-up avtal i Sverige
	3.6 Lock-up längd
	3.6.1 Signalering av Företagskvalité
	3.6.2 Signalering av Agentkostnader
	3.6.3 Empiriska bevis för signalteorier gällande Lock-up längd
	3.6.4 Earnings Management
	3.6.6 Allmän Uppfattning av Lock-up Längd

	3.7 Lock-up mängd
	3.7.1 Signalering av kvalité
	3.7.2 Signalering av Agentkostnader

	3.8 Sammanfattning av signalvärde för lock-up avtal

	4.0 Metod
	4.1 Urval
	4.1.1 Tidsperiod
	4.1.2 Handelsplats

	4.2 Datainsamling
	4.3 Statistisk metod
	4.31 Statistisk beprövningmetodik

	4.4 Validitet
	4.5 Beroende variabel(FAV)
	4.6 Oberoende variabler
	4.6.1 Lock-up dummy (lockupdummy)
	4.6.2 Lock-up längd (LuL)
	4.6.3 Lock-up mängd (LuM)
	4.6.4 Klassindelad lock-up längd (LuL6delar)
	4.6.5 Klassindelad lock-up mängd (LuM3delar)
	4.6.6 Risk (RISK)
	4.6.7 Fem senaste nyintroduceringar. (SÄSONG)
	4.6.8 Skillnad i avkastning mellan erbjudandedatum och introducering(AVERIN)
	4.6.9 Mäklarfirma(MF)

	4.7 Regressionsformel
	4.8 Hypoteser
	4.9 Metoddiskussion
	4.9.1 Variabeldiskussion om lock-up mängd
	4.9.2 Variabeldiskussion om LuL6delar och LuM3delar
	4.9.3 Variabeldiskussion om RISK
	4.9.2 Övergripande metoddiskussion
	4.9.3 Reliabilitet
	4.9.4 Källkritik


	5.0 Resultat
	5.1 Information om datamaterialets insamlingspunkter
	5.2 Deskriptiv statistik
	5.2.1 Frekvensstatistik
	5.2.2 Spridning
	5.2.3 Korrelation

	5.3 Regressionstester
	5.3.1 Beskrivning av tabeller
	5.3.2 Test med lock-up som en dummy
	5.3.3 Test med Lock-up mängd & Längd
	5.3.4. Regression för hälsovårdsbranschen
	5.3.5. Regression med lock-up längd och lock-up mängd indelade i olika grupper
	3.2.6 Optimala regressioner

	3.3 Sammanfattning av hypotesprövningens resultat

	6.0 Diskussion och analys
	6.1 Diskussion av deskriptivt material
	6.2 Icke signifikanta resultat
	6.2.1 Diskussion av prospektets utformning

	6.3 Signifikanta resultat
	6.4 Diskussion av vaksamhet av slutledningar

	7.0 Slutsats
	7.1 Förslag till vidare forskning

	Källförteckning
	Appendix.
	Bilaga 1
	B1.1 Summering av regressionstester med lockupdummy samt övriga oberoende variabler
	B1.2 Summering av regressionstester med LuL och LuM samt övriga oberoende variabler
	B1.3 Summering av regressionstester på hälsovårdsbrasnchen med LuL och LuM samt övriga oberoende variabler
	B1.4 Summering av regressionstester på med LuL6delar och LuM3delar
	B1.5 Summering av regressionstester på med LuL6delar och LuM3delar samt övriga oberoende variabler



