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SAMMANFATTNING 
Titel: Press på priset 

Seminariedatum: 2018-06-01 

Kurs: FEKH89, Examensarbete kandidatnivå i finansiering, 15 HP 

Författare: Elin Vängbo, Frida Zahlander, Hanna Rasmusson 

Handledare: Anamaria Cociorva 

Nyckelord: Underprissättning, korruption, pressfrihet, gini-koefficient 

Syfte: Syftet är att undersöka om korruption, pressfrihet och gini-koefficienten påverkar graden 

av underprissättning i europeiska länder. 

Metod: En deduktiv ansats och en kvantitativ metod används för att uppnå syftet. Studien an-

vänder sig av tvärsnittsdata och genomför tre separata multipla regressionsanalyser, en för var 

oberoende variabel.  

Teoretiskt ramverk: Studien använder sig av teorier från tidigare forskning kring ämnet. Där-

ibland informationsasymmetri, effektiva marknadshypotesen och signaleringshypotesen. Även 

forskning gällande de följder olika grader av korruption, pressfrihet och ginikoefficient har, har 

använts.  

Empiri: Urvalet består av insamlad data från 336 börsintroduktioner i 16 europeiska länder, 

inklusive Turkiet, utförda mellan 2013 och 2017. Capital IQ har använts som huvudsaklig källa 

för börsintroduktionerna. Indexvärden för de landspecifika variablerna har hämtats från Report-

rar utan gränser, Transparency International och Världsbanken.  

Slutsats: Studien fann inget signifikant samband mellan den beroende variabeln underprissätt-

ning och någon av de oberoende variablerna korruption, pressfrihet och gini-koefficient. Det 

går därmed inte att säkerställa att de valda variablerna påverkar graden av underprissättning i 

de undersökta länderna. Analys av teorier och tidigare forskning har dock visat på en viss tve-

tydighet angående detta, och ett samband mellan variablerna och underprissättning kan därmed 

inte uteslutas.  

 

 

 

  



 

ABSTRACT 
Title: Press on the Price 

Seminar date: 2018-06-01 

Course: FEKH89, Degree Project Undergraduate Level, Business Administration, 15 Univer-

sity Credit Points. 

Authors: Elin Vängbo, Frida Zahlander, Hanna Rasmusson 

Advisor: Anamaria Cociorva 

Key words: Underpricing, corruption, freedom of press, gini-coefficient  

Purpose: The purpose of this study is to examine if corruption, freedom of press and the gini-

coefficient can affect the degree of underpricing in European countries. 

Methodology: A deductive approach and a quantitative method is used to fulfil the purpose of 

the study. The study uses cross-sectional data and performs three separate multiple regression 

analyses, one for each of the independent variables. 

Theoretical framework: The theoretical framework of this study is based on previous studies 

within the field. Among these are information asymmetry, the efficient market hypothesis and 

the signalling hypothesis. Also, research concerning the effects different degrees of corruption, 

freedom of press and the gini-coefficient have, has been used.  

Empirical foundation: The data set consists of 336 initial public offerings in 16 European 

countries, Turkey included, executed between 2013 and 2017. Capital IQ has been used as the 

main source of data. The index for the country specific variables has been collected from Re-

porters without borders, Transparency International and World Bank.  

Conclusion: This study could not find a significant relationship between the dependent variable 

underpricing, and the independent variables corruption, freedom of press and the gini-koeffi-

cient. Hence, it can not be ensured that the chosen variables can affect the degree of underpric-

ing in the examined countries. Although, since the analysis and previous research implicates 

that a relationship between underpricing and the variables should exist, the study cannot con-

clude that it does not.  
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1 INLEDNING  

1.1 PROBLEMBAKGRUND  
 

“2017 will close with more IPOs than any year since 2007” – EY (2017, s. 3) 
 

År 2017 var ett rekordår, på den europeiska marknaden utfördes totalt 348 börsintroduktioner 

vilket är 30 procent mer än året innan (PWC, 2018). Den främsta anledningen till varför ett 

bolag väljer att notera sig på börsen är för att få tillgång till kapital (Berk & DeMarzo, 2017). 

Trots detta stiger aktiens pris ofta den första dagen på börsen, vilket indikerar på att den varit 

underprissatt och att ett högre introduktionspris kunnat tillföra bolaget ännu mer kapital. De 

senaste decennierna har den genomsnittliga förstadagsavkastningen i Sverige varit uppåt 26 

procent och som det kan utläsas ur grafen nedan var motsvarande siffra nästan dubbelt så hög i 

Grekland, medan den i Österrike låg på endast 6 procent (Ritter, 2018). Det står därmed tydligt 

att en genomsnittlig positiv förstadagsavkastning återfinns på alla marknader, men att siffran 

skiljer sig markant mellan länder.  

 

 

 

Figur 1. Grafen är sammanställd utifrån data insamlad av Ritter (2018). 
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Fenomenet som beskrivits kallas underprissättning och är uppmärksammat av såväl investerare 

som forskare. Underprissättning innebär att teckningskursen är lägre än det pris marknaden är 

villig att betala för aktien (Berk & DeMarzo, 2017). Detta är vanligt förekommande, exempel-

vis visar Ritter och Welch (2002) att vid så många som 70 procent av alla börsnoteringar är 

aktierna underprissatta. Trots att detta är ett mycket uppmärksammat ämne har forskare fortfa-

rande inte lyckats finna en fullständig förklaring till varför underprissättning uppstår.  

 

Rock (1986) menar att den främsta orsaken till underprissättning är skillnad i information, så 

kallad informationsasymmetri, mellan olika investerare. Informationsasymmetri är en förkla-

ring till varför underprissättning finns men inte varför den genomsnittliga underprissättningen 

skiljer sig mellan länder och det är vad denna studie ämnar undersöka. Att vända blicken mot 

specifika länder och se till deras samhälls- och maktstrukturer för att sedan jämföra dessa mot 

deras underprissättning skulle ge en fingervisning på hur de finansiella marknaderna påverkas 

av samhället i stort. Som tidigare nämnt var underprissättningen dubbelt så hög i Grekland som 

i Sverige samtidigt som Grekland även är dubbelt så korrupt som Sverige (Transparency Inter-

national, 2018a). Deras pressfrihet är även tre gånger sämre än i Sverige och landet har vidare 

en mycket mer ojämlik inkomstfördelning (Reporters Without Borders, 2018a; World Bank, 

2018).  

 

Ansatser till att förklara skillnaden i underprissättning mellan länder har gjorts tidigare, exem-

pelvis undersökte Engelen och van Essen (2010) samt Hopp och Dreher (2007) hur de legala 

institutionerna påverkar informationsbarriärer och därmed till vilken grad underprissättning 

skiljer sig mellan länder. Engelen och van Essen (2010) menar också att tidigare forskning har 

lagt för stort fokus på formella institutioner och efterfrågar undersökningar som ser till hur 

andra faktorer kan förklara skillnaden i underprissättning mellan länder. Det ansågs således 

intressant att undersöka om det på ett mer generellt plan, genom att se till variabler vars påver-

kan genomsyrar hela samhället, går att få en indikation på hur stor underprissättning ett företag 

kan förvänta sig beroende på vilket land de börsnoteras i.    

1.2 PROBLEMFORMULERING 
 

Att ta vad Hopp och Dreher (2007) samt Engelen och van Essen (2010) undersökt i beaktning, 

men istället fokusera på faktorer som påverkar tilliten till den finansiella marknaden och till-

gängligheten av information möjliggör en större förståelse för hur den finansiella marknaden 
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och samhället samverkar och påverkar varandra. Med bakgrund i Rocks (1986) teori om att 

informationsasymmetri är en av de främsta förklaringarna till underprissättning har ett intresse 

väckts i huruvida vissa landspecifika variabler påverkar informationsasymmetrin, och huruvida 

detta kan vara en förklaring till de skillnader som finns mellan olika länder.  

 

Det kommer i denna undersökning argumenteras för att variablerna korruption, pressfrihet och 

gini-koefficient kan påverka dels informationsasymmetri men också tillit, och i förlängningen 

underprissättningen av aktier. Korruption utgör ett hinder för en effektiv marknad (Lambsdorff, 

2003) och innebär en försvagning av såväl ekonomiska institutioner (Mauro, 1995) som rätts-

väsende (Sandgren, 2005). Länder med bättre pressfrihet har en statsmakt som kan granskas i 

högre grad (Lindblom Hulthén, 2000) och media spelar även en viktig roll då de påverkar gra-

den av information som kommer ut till allmänheten (Bushee, Core, Guay & Hamm, 2010). 

Gini-koefficienten, som mäter den ekonomiska ojämlikheten i ett land, spelar enligt Uslaner 

(2002) en stor roll för den generella tilliten i ett samhälle.  

 

Genom att ta hänsyn till dessa specifika variabler för olika länder och jämföra dem med indivi-

duella företags förstadagsavkastning hoppas denna undersökning kunna ge större klarhet och 

bidra till ökad förståelse till vad som påverkar underprissättningen av aktier. Till skillnad från 

tidigare studier utförda av Engelen och van Essen (2010) samt Hopp och Dreher (2007) kommer 

denna undersökning fokusera på andra variabler och urvalet kommer skilja sig åt avseende län-

der och tidsperiod. De valda landspecifika variablernas tros påverka underprissättningen av ak-

tier vid börsnoteringar genom att öka informationsasymmetrin och bidra till en lägre generell 

tillit i landet. Av denna anledning kommer denna undersökning, i jämförelse med tidigare stu-

dier, ge en annan infallsvinkel till ämnet. Därmed kommer det undersökas huruvida underpris-

sättning av aktier kan förklaras av de givna landets grad av korruption, pressfrihet och gini-

koefficient. 

1.3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
 

Syftet är att undersöka om korruption, pressfrihet och gini-koefficienten påverkar graden av 

underprissättning i europeiska länder.  

 

Syftet kommer uppnås genom att besvara frågeställningen: 

• Finns det något samband mellan de valda variablerna och underprissättning? 
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1.4 AVGRÄNSNINGAR 
 

Undersökningen kommer utföras på länder i Europa under åren 2013 till 2017. De företag som 

kommer inkluderas har noterats på sin inhemska börs under denna tidsperiod. Företag som ver-

kar inom högteknologiska industrier har uteslutits då empiriska studier visar att deras börsno-

teringar generellt sett har en högre grad av underprissättning. 

1.5 MÅLGRUPP 
 

Denna uppsats riktar sig främst till akademiker med tidigare kunskap inom ekonomi samt till 

investerare verksamma på internationella börser. Den riktar sig även till de som har ett intresse 

av att veta hur samhällsproblematik och den finansiella marknaden samverkar och påverkar 

varandra.  
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2 TEORI  

2.1 MARKNADEN OCH DESS INVESTERARE  

2.1.1 VARFÖR EN BÖRSNOTERING?  
 

Berk och DeMarzo (2017) beskriver en börsnotering som när ett bolag gör sina aktier tillgäng-

liga för handel. Författarna nämner många anledningar till varför ett företag väljer att notera sig 

på börsen. Den främsta är att få ökad tillgång till kapital men det kan också vara ett sätt att 

sprida risk samt ge anställda och andra intressenter möjlighet att genom ägarskap ta del av 

företagets eventuella framgångar. Vidare belyser de att bolaget efter börsintroduktionen också 

får utstå mer granskning, att de får fler intressenter att svara till och att de ursprungliga ägarna 

tappar kontroll över bolaget.   

 

Det finns flera förbryllande fenomen kring börsnoteringar, vilka går under benämningen IPO 

puzzles. Ett av dem är huruvida det är värt det höga pris, ofta elva procent av det genom note-

ringen insamlade kapitalet, som företag måste betala den externa firma som hjälper dem att 

genomgå börsnoteringen (Lee, Lochhead & Ritter, 1996). Nästa puzzle är att bolag som börs-

introducerats generellt sett presterar dåligt de första tre till fem åren efter noteringen (Ritter, 

1991). Ibbotson och Jaffe (1975) samt Ritter (1984) visar även att fler väljer att notera sina 

bolag under så kallade heta marknader, det vill säga perioder då marknaden genererar en hög 

genomsnittlig avkastning. Cyklikaliteten detta resulterar i är ett tredje IPO puzzle. Det fjärde 

fenomenet är underprissättning och kommer beskrivas mer utförligt senare i teorin. 

2.1.2 DEN EFFEKTIVA MARKNADSHYPOTESEN 
 

En grundläggande teori för att förstå prissättning av aktier är den effektiva marknadshypotesen. 

Den presenterades av Fama (1970) och beskriver att priset på en tillgång alltid speglar all till-

gänglig information. Han menar att kapitalmarknadens viktigaste roll är att fördela ägandet av 

den totala ekonomins totala tillgångar. För att vara effektiv krävs det därför att priset på en viss 

tillgång reflekterar all relevant information för en investerare. Fama (1970) menar därmed att 

det inte ska gå att vinna över marknaden genom att använda sig av information som marknaden 

inte känner till utan att den faktiska avkastningen kommer spegla den förväntade.  

 

Fama (1970) beskriver att den effektiva marknadshypotesen bygger på tre antaganden: (1) det 

finns inga transaktionskostnader, (2) alla aktörer på marknaden har tillgång till samma info-
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rmation och (3) alla aktörer är ense om vad denna information betyder för framtida prissättning 

av tillgången. Fama (1970) delar även in den effektiva marknaden i tre olika former: svag, semi-

stark och stark. Dess form bestäms av mängden informationen priset på en tillgång reflekterar. 

Därmed är, enligt Fama (1970) och den effektiva marknadshypotesen, marknaden effektivare 

desto mer information den speglar. 

2.1.3 INVESTERARE, FÖRETAG OCH DERAS BETEENDE 
 

Förutom tillgängligheten till information spelar även investerares beteende roll vid prissättning 

av aktier (Ljungqvist, 2006). Detta benämns som beteendeekonomi och är en inriktning inom 

nationalekonomi där psykologiska och sociala aspekter tas i beaktning vid analys av individers 

ekonomiska beteende (NE.se, 2018a).  

 

Ljungqvist (2006) betonar vikten av att diskutera beteendeekonomi och irrationella investerare. 

Dessa irrationella investerare kan fatta beslut baserade på känslor och visar ibland på ett spe-

kulativt beteende. Enligt Ljungqvist (2006) leder det till att de betalar ett annat pris än vad 

aktien faktiskt är värd vilket kan medföra att priset stiger över aktiens verkliga värde. Även 

Ritter (1991) diskuterar investerare som fattar beslut baserade på känslomässiga kopplingar till 

ett företag. Detta kan medföra att de är överoptimistiska till företagets framtid och deras bete-

ende kan därför leda till en felaktig prissättning av aktierna. Welch (1992) benämner kaskader, 

som är ytterligare ett irrationellt beteende, och uppstår när investerare följer tidigare investera-

res beteende och ignorerar annan tillgänglig information. Samtliga av dessa beteenden leder till 

felaktig prissättning av aktierna vilket i sin tur skapar en informationsineffektivitet på mark-

naden (Ljungqvist, 2006; Ritter, 1991; Welch 1992).  

 

Ritter och Welch (2002) visar hur företag själva kan påverka prissättningen av sin aktie. De 

menar att bolag som är säkra på sina framtida kassaflöden kan välja att i en börsintroduktion 

värdera sina aktier lägre än vad marknaden hade gjort, för att på så sätt förmedla information 

om dess trygga framtid till investerare. Detta kallar Ritter och Welch (2002) för signalerings-

hypotesen. De uppger att anledningen till varför företag gör detta är för att visa investerare att 

företaget har råd med den initiala förlust som det innebär att sälja sina aktier billigare, samt för 

att skapa goda relationer med investerare som får köpa aktier till ett rabatterat pris. Ritter och 

Welch (2002) förklarar vidare att ursprungliga ägare går med på denna förlust då även de har 

en tilltro till företagets framtid. Det är enligt dem huvudsakligen företag med hög legitimitet 

och större transparens som använder sig av denna strategi, eftersom företag i en sämre 
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ekonomisk position försöker få in så mycket kapital som möjligt och därmed undanhåller den 

finansiella sanningen.  

2.2 UNDERPRISSÄTTNING 
 

Engelen och van Essen (2010) beskriver underprissättning som när ett bolag noteras till ett 

värde lägre än dess marknadsvärde. Detta observeras då priset på en aktie stiger under första 

handelsdagen. Måttet kallas förstadagsavkastning och definieras, i likhet med tidigare studiers 

tillvägagångssätt (se Ljungqvist, 2006; Engelen & van Essen, 2010; Ritter & Welch, 

2002;  Loughran & Ritter, 2004), som differensen mellan första dagens stängningspris (P1) och 

noteringspris (P0) dividerat med noteringspriset.  

P1 - P0 

P0 

I denna undersökning anses därmed förstadagsavkastningen vara synonymt med underprissätt-

ning. 

 

Underprissättning är ett vanligt fenomen. Som tidigare nämnt visar Ritter och Welch (2002) att 

aktierna är underprissatta i upp till 70 procent av alla börsintroduktioner. Ritter (2018) presen-

terar även exempel på hur underprissättningen i USA har sett ut under de senaste decennierna. 

Under perioden 2000–2017 var den genomsnittliga underprissättningen 21,1 procent utifrån ett 

urval på 2 325 börsintroduktioner. I Europa presenteras av Gajewski och Gresse (2006) en ge-

nomsnittlig underprissättning på 22,06 procent i en studie utförd på 2 104 europeiska börsin-

troduktioner under perioden 1995 till 2004.  

2.2.1 INFORMATIONSASYMMETRI  
 

En av de vanligaste förklaringarna till underprissättning är informationsasymmetri, som enligt 

Akerlof (1970) innebär att aktörer på en marknad har tillgång till olika grad av information. 

Denna informationsasymmetri utgörs av skillnader i kunskap mellan säljare och köpare vilket 

medför svårigheter för en köpare att bedöma vilka varor som är av bra kvalitet. Akerlof (1970) 

menar vidare att detta påverkar marknadens prissättning av varan och att informationsasymme-

tri är en av de variabler som skapar osäkerhet på marknaden.  

 

Leland och Pyle (1977) kopplar informationsasymmetri till den finansiella marknaden. De be-

skriver exempelvis att en låntagare känner till sin betalningsförmåga bättre än vad långivaren 
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gör. Vidare menar de att denna informationsasymmetri leder till att prissättningen på lånet, det 

vill säga räntan, måste spegla den genomsnittliga avkastning långivaren förväntar sig. Som en 

konsekvens av detta lyfter de att kapitalkostnaden på lån till entreprenörer är höga då deras 

projekt oftare misslyckas. Denna prissättning beskriver de som ett sätt för långivaren att kom-

penseras för sin risk.  

 

Även Rock (1986) kopplar informationsasymmetri till den finansiella marknaden. Han menar 

att mindre informerade investerare har svårt att bedöma värdet av en aktie vilket innebär att de 

inte kan urskilja attraktiva bolag från de mindre attraktiva. Informerade investerare kan istället 

välja att investera i de börsnoteringar där noteringspriset är lägre än det faktiska värdet. Ef-

tersom bolags aktier är begränsade i antal leder den relativt lägre efterfrågan på aktier i de 

mindre attraktiva bolagen till att de mindre informerade investerarna tilldelas en större andel 

aktier i dessa. Detta benämner Rock (1986) som “winner’s curse”, eller vinnarens förbannelse. 

Förbannelsen refererar till det överpris som de mindre informerade investerarna har betalat för 

aktier i de mindre attraktiva bolagen. Därmed menar Rock (1986) att underprissättning är en 

nödvändig rabatt för mindre informerade investerare som vill ha ersättning för den risk de tar 

när de investerar. Även Engelen och van Essen (2010) och Ljungqvist (2006) menar att under-

prissättning ofta är en följd av att olika investerare har tillgång till olika grader av information. 

Sambandet mellan informationsasymmetri och underprissättning bekräftas vidare av Ritter 

(1984) som visade att hög informationsasymmetri leder till en hög förstadagsavkastning.  

 

Beatty och Ritter (1986) myntade även ett begrepp för att förklara varför informationsasymme-

tri påverkar underprissättning: ex ante-osäkerhet. Ex ante-osäkerheten beskrivs som den osä-

kerhet och risk en investerare tar när de köper aktier på börsintroduktionsdagen. Detta eftersom 

att även om aktier generellt sett är underprissatta går det inte att veta på förhand vilka som 

kommer stiga alternativt sjunka i pris. Beatty och Ritter (1986) argumenterar därmed för att en 

högre ex ante-osäkerhet leder till en högre genomsnittlig underprissättning eftersom investerare 

även här kräver rabatt för den risk de tar.  

2.2.2 TIDIGARE FORSKNING  
 

Genom att granska data från 2 920 börsintroduktioner från 21 olika länder, undersökte Engelen 

och van Essen (2010) hur olika variabler påverkar underprissättningen. Med hjälp av regress-

ionsanalyser kunde de kontrollera för både land- och företagsspecifika faktorer samt för meto-

den som bolaget valt att introduceras genom. Resultatet de kom fram till var att 10 procent av 
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variationen i underprissättning beror på landspecifika variabler. De visade också att en hög grad 

av investerarskydd och hög kvalité på det legala systemet är faktorer som kan minska under-

prissättningen. Resultatet indikerade även att de företagsspecifika faktorer som hade en signi-

fikant påverkan på underprissättningen var ålder samt industri. 

 

Hopp och Dreher (2007) har också utfört empiriska studier inom ämnet genom att titta på 29 

länder under perioden 1988 till 2005. Hypotesen de förde var att institutionella och legala fak-

torer förklarar skillnader i underprissättning mellan länder. De fann då att ett ökat skydd till 

aktieägare och mer transparens inom bokföring leder till en minskad varians i underprissättning. 

Slutsatsen som drogs var att en bättre institutionell miljö och ett bättre skydd till investerare 

minskar risken för och problemen med informationsasymmetri, och därmed också underpris-

sättning. Även Loughran, Ritter och Rydqvist (1994) lyfter att underprissättning tenderar att 

vara lägre på marknader med striktare reglering rörande exempelvis utlandsinvesteringar och 

institutionella investerare1. 

2.3 LANDSPECIFIKA VARIABLER  

2.3.1 KORRUPTION  
 

Transparency International (2018a) är en global organisation som arbetar för att bekämpa kor-

ruption. De beskriver korruption som när någon för sin egen vinning utnyttjar den makt och 

trovärdighet de givits. Korruption kan finnas på alla nivåer i samhället och den bedöms bero-

ende på den monetära förlusten såväl som på sektorn och instansen den sker i. De beskriver 

vidare att den korruption som sker på en hög politisk nivå får effekter på hela samhället. På 

lägre nivåer sker den vardagliga korruptionen som kan utföras av myndighetspersoner i lägre 

rang, men också av andra individer med makt. Lambsdorff (2003) och Mauro (1995) menar 

vidare att korruption är ett hinder för en effektiv marknad med fri konkurrens och lika villkor. 

 

Transparency International (2018b) menar att länder med låg grad av transparens ofta har högre 

grad av korruption. De beskriver transparens som den utsträckning till vilken invånare i ett land 

har insyn i befattningshavare, politiker och andra myndighetspersoners arbete. Sandgren (2005) 

visar vidare att det finns ett tvåsidigt samband mellan korruption och rättsväsende då korruption 

försvagar rättsväsendet och ett svagt rättsväsende också leder till mer korruption. Han menar 

                                                   
1 Institutionella investerare är aktiva investerare som hanterar stora summor pengar. Exempel på dessa är pens-
ionsfonder, försäkringsbolag och stiftelser. (Berk & DeMarzo, 2017)  
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även att ett svagt rättsväsende skapar tröghet i de ekonomiska institutionerna som då får det 

svårare att reglera marknaden och driva in skatter. Enligt van Essen (2011) är upprätthållandet 

av de lagar och regler som främjar en effektiv marknad viktiga förutsättningar för att börsintro-

duktioner ska lyckas.  

2.3.2 PRESSFRIHET  
 

Reportrar utan gränser (2018a) släpper varje år en rapport där de rankar världens länder efter 

grad av pressfrihet. Rankingen beaktar medias självständighet, kvaliteten på de lagar som rör 

tryck- och yttrandefrihet samt säkerhet för journalister. Den sistnämnda innebär till vilken grad 

journalister kan utföra sitt arbete utan att utsättas för hot eller fara.  

 

Media hänvisas ofta till som den tredje statsmakten; när riksdag och regering är den första och 

andra statsmakten, är media den tredje som ska granska de första två (NE.se, 2018b). Enligt 

Lindblom Hulthén (2000) bör journalistiska medier agera som allmänhetens företrädare och 

ska avslöja missförhållanden samt kontrollera och granska de mäktiga i samhället.  

 

Bushee et al. (2010) undersöker pressens roll som informationsförmedlare, och då särskilt om 

pressen kan påverka kapitalmarknaderna. De finner att media spelar en viktig roll och kan på-

verka graden av information som kommer ut till allmänheten. Vidare menar de att medias funkt-

ion som informationsförmedlare är större gällande medelstora bolag då dessa tenderar att vara 

sämre än stora på att själva få ut sin information till offentligheten.  

 

Vidare menar Williams (2015) att transparens kan kopplas till pressfrihet genom dess påverkan 

på medias frihet. Han delar upp transparens i två områden, pålitlighetstransparens och inform-

ations-transparens. Pålitlighetstransparensen inkluderar enligt Williams politiska begräns-

ningar, transparens på finansmarknaden och fri media.  

2.3.3 GINI-KOEFFICIENTEN  
 

Gini-koefficienten är ett mått för att mäta ojämlikheter, främst använt för inkomstojämlikhet, 

och OECD (2011) menar att gini-koefficienten är standardmåttet för att mäta inkomstojämlik-

het i ett land. Koefficienten är en indikator på ett lands välstånd och anges på en skala mellan 

0 och 100, där 100 innebär att en enskild individ erhåller all inkomst och 0 en fullständigt jämlik 

fördelning (World Bank, 2016). 
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Enligt Uslaner (2002) leder stora inkomstklyftor till en minskad känsla för samhörighet och 

lägre generell tillit i samhället. Han menar att generell tillit baseras på samhällets erfarenheter 

och moraliska bas. Kopplingen mellan inkomstklyftor och tillit har observerats i flertalet stu-

dier, bland annat fann Wilkinson och Picketts (2010) ett samband mellan gini-koefficienten och 

tillit i sin undersökning som bygger på statistik från 21 länder och USA:s delstater. Vidare 

argumenterar Knell och Stix (2017) för att en individs tillit är relaterad till graden av tillit i dess 

referensgrupp, med andra ord känner individer en större generell tillit om de har förtroende till 

människor runt omkring dem.  

 

Chambers och Dimson (2009) menar att det minskade förtroendet individer kände till sin om-

givning efter andra världskriget kan ha påverkat den ökade graden av underprissättning som 

följde därefter. Ng, Ibrahim och Mirakhor (2015) kopplar förtroende till investerares beteende 

då de menar att individer med större tillit har en större benägenhet att investera i riskfyllda 

aktier. Vidare menar de att marknader präglade av förtroende därför leder till mer effektiva 

investeringar.  

2.4 FÖRETAGSSPECIFIKA VARIABLER  
 

Förutom landspecifika variabler finns även flertalet företagsspecifika variabler som kan på-

verka graden av underprissättning. Underprissättning tycks exempelvis vara större hos små fö-

retag än hos stora (Loughran & Ritter, 2004). Carter, Dark och Singh (1998) förklarar detta 

med att större börsintroduktioner ofta sköts av mer erfarna och etablerade underwriters.  

 

Engelen och van Essen (2010) undersöker vissa företagsspecifika faktorer som påverkar graden 

av underprissättning och benämner de viktigaste som åldern på företaget vid börsintrodukt-

ionen, P/E-tal2, industri och grad av venturekapitalistinvolvering. De fann dock endast signifi-

kanta samband mellan bolagets ålder samt vilken industri de är verksamma i. Ålderns påverkan 

bekräftas av Ritter (1984) som fann att anledningen till detta är att det finns mer tillgänglig 

information om äldre bolag för en investerare. Denna relation ses också i de empiriska studier 

gjorda av Loughran och Ritter (2004) samt Su och Fleisher (1999) som båda har funnit ett 

negativt samband mellan åldern och graden av underprissättning. Industritillhörighet beskrivs 

enligt Engelen och van Essen (2010) som en viktig faktor då högtekno-logiska bolag ofta har 

                                                   
2 P/E-tal beräknas genom att dividera aktuell aktiekurs med vinst per aktie (Avanza, 2018) 
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en högre ex ante-osäkerhet och därmed tenderar att ha en högre grad av underprissättning än 

andra bolag. Deras resultat visar på att bolag verksamma inom högteknologiska industrier har 

22 procent högre genomsnittlig underprissättning jämfört med andra bolag.  
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3 METOD  

3.1 FORSKNINGSANSATS 

3.1.1 DEDUKTIV ANSATS   
 

Bryman och Bell (2013) beskriver deduktiv ansats som en gren inom den positivistiska grund-

synen och innebär att teori används för att förutsäga empiri. I denna undersökning samlades 

data in för att kunna analyseras utifrån teorier, och därmed användes en deduktiv ansats.  

3.1.2 KVANTITATIV METOD 
 

En kvantitativ undersökning syftar enligt Bryman och Bell (2013) till att genom insamlad data 

och med deduktiv ansats förklara och testa hypoteser formulerade utifrån teori. De beskriver 

även att kvantitativ metod innebär systematisk insamling av data, vilket därmed lämpar sig bra 

för denna undersökning då det använts omfattande mängder data för att uppnå ett objektivt och 

statistiskt tillförlitligt resultat.  

3.2 REGRESSIONSANALYS 
 

En regressionsanalys visar och utvärderar sambandet mellan en beroende variabel och en eller, 

som i det här fallet, flera oberoende variabler. Syftet är att analysera hur stor del av en föränd-

ring i den beroende variabeln som beror på den eller de oberoende variablerna. Den metod som 

har använts i utförandet av regressionsanalysen är OLS, ordinary least squares eller minsta 

kvadratmetoden. Den innebär att residualerna kvadreras och denna summa minimeras för att 

kunna hitta det bästa förhållandet mellan den beroende och de oberoende variablerna. Residual, 

eller felterm, är skillnaden mellan ett observerat värde och det skattade värdet, det vill säga den 

del av den beroende variabeln som modellen inte kan förklara. (Brooks, 2014) 

 

En linjär regression antar ett linjärt samband mellan den beroende och de oberoende variablerna 

(Brooks, 2014). Ett icke-linjärt samband kan genom logaritmering leda till ett mer linjärt sam-

band och därmed generera en bättre regression (Brooks, 2014). Detta var fallet med variablerna 

storlek, gini-koefficient och pressfrihet varpå dessa logaritmerades likt vad Loughran och Ritter 

(1995) gjorde.  
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3.2.1 REGRESSIONSANALYSENS ANTAGANDEN  
 

Brooks (2014) nämner fem antaganden som måste uppfyllas för att regressionen skall stämma: 

1. Summan av residualerna är noll. E(ut) = 0 

2. Varianserna i residualerna är konstanta. var(ut) = σ2 < ∞   

3. Residualerna är linjärt oberoende av varandra. cov(ui, uj) = 0 

4. Residual och motsvarande x-variabel är oberoende. cov(ut, xt) = 0 

5. Residualerna är normalfördelade. Ut ~ N(0, σ2) 

 

1. Summan av residualerna är noll   

Regressionsanalysens första antagande är att summan av alla residualerna ska vara noll. Detta 

antagande uppfylls i varje fall då en konstant inkluderas i regressionsekvationen och därför 

inkluderades “c” som en konstant i ekvationen för regressionerna. Detta för att lutningen på 

kurvan ska bli sanningsenlig och inte tvinga linjen att skära genom origo. (Brooks, 2014)  

 

2. Varianserna i residualerna är konstanta  

Nästa antagande är att homoskedasticitet föreligger, vilket innebär att varianserna i feltermerna 

är konstanta. Ett White-test utfördes för att undersöka detta. Motsatsen till homoskedasticitet 

är heteroskedasticitet vilket hade inneburit en systematisk varians i feltermerna och att det exi-

sterar en annan ekvation som hade gett en mer passande linje till urvalet. (Brooks, 2014) 

 

3. Residualerna är linjärt oberoende av varandra  

Regressionsanalysens tredje antagande är att feltermerna ska vara oberoende av varandra och 

inte korrelera över tid. Motsatsen till detta kallas för autokorrelation (Brooks, 2014). Ett Durbin 

Watson-test kan utföras för att undersöka om autokorrelation föreligger, men detta är inte nöd-

vändigt vid tvärsnittsdata (Brooks, 2014). Eftersom denna undersökning använt sig av tvär-

snittsdata ansågs därför inte ett Durbin Watson-test vara relevant.  

 

4. Residual och motsvarande x-variabel är oberoende 

Att den oberoende variabeln och motsvarande felterm inte är korrelerade över tid är en viktig 

förutsättning för att regressionsanalysen resultat ska vara legitim (Brooks, 2014). Korrelation 

skulle innebära en felaktig linje till följd av att vissa variabler skulle ges större förklaringsgrad 

hos den beroende variabeln (Brooks, 2014). Då denna undersökning använder sig av tvärsnitts-

data finns det ingen risk för detta och inget test behövde utföras.  
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5. Residualerna är normalfördelade  

För att undersöka om residualerna i regressionsanalysen är normalfördelade eller ej används ett 

Jarque Bera-test (Brooks, 2014). Normalfördelade residualer innebär att feltermerna ofta ligger 

nära medelvärdet och att avvikelser är jämnt fördelade (Brooks, 2014). Mer normalfördelning, 

vilket representeras av ett lågt Jarque Bera-värde, gör resultatet av regressionsanalysen genera-

liserbart mot den större populationen och tyder på ett mer tillförlitligt urval (Brooks, 2014). Vid 

ett första test var residualerna inte normalfördelade och hade ett högt Jarque Bera-värde. För 

att regressionen skulle ge ett mer tillförlitligt resultat exkluderas därmed fyra extrema utelig-

gare. 

3.2.2 TOLKNING AV REGRESSIONEN 
 

SIGNIFIKANS OCH P-VÄRDE  

Signifikans är ett mått på hur stor sannolikheten är att en hypotes som är sann förkastas. För att 

utläsa detta används p-värdet. Ett p-värde visar om nollhypotesen utifrån en given signifikans-

nivå ska förkastas eller inte. Nollhypotesen beskrivs som det scenario där den oberoende vari-

abeln inte har någon inverkan på den beroende variabeln och därmed finns inget fenomen att 

förklara. Signifikansnivån är ofta given till 1, 5 eller 10 procent. Vid en signifikansnivå på 5 

procent skulle ett p-värde under 0,05 innebära att nollhypotesen förkastas, och att det kan stat-

istiskt säkerställas att sambandet som hittats inte beror på slumpen. Ett lågt p-värde är därmed 

förenat med hög signifikans och hög sannolikhet för att resultatet stämmer. (Brooks, 2014)  

 

Signifikanstest utfördes i samband med regressionsanalysen för att avgöra huruvida resultatet 

var tillförlitligt eller inte. I denna undersökning användes signifikansnivån 5 procent.  

 

FÖRKLARINGSGRAD 

Determinationskoefficienten R2, även kallad förklaringsgraden, är ett sätt att se i hur stor ut-

sträckning den oberoende variabeln förklarar variationen av den beroende variabeln. (Brooks, 

2014) R2 kan endast anta värden mellan 0 till 1 där 1 innebär att den beroende variabelns vari-

ation är i full utsträckning förklarad av den oberoende variabeln (Brooks, 2014). Ett problem 

med determinationskoefficienten är att den inte påverkas av antalet variabler som används, nå-

got den justerade determinationskoefficienten däremot gör (Brooks, 2014). Därmed har den 

justerade determinationskoefficienten använts i denna undersökning. Vidare kan den även anta 

negativa värden. (Brooks, 2014) 
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MULTIKOLLINEARITET 

Ett grundläggande antagande vid användning av OLS är att de oberoende variablerna inte är 

korrelerade med varandra (Brooks, 2014). En stark korrelation, ofta mer än 0,8 eller mindre än 

-0,8, mellan en eller flera av de oberoende variablerna medför svårigheter att se variablernas 

individuella påverkan på den beroende variabeln (Brooks, 2014). Med ett multikollinearitetstest 

kunde det utläsas en hög korrelation mellan de landspecifika variablerna och därmed beslutades 

att utföra tre separata regressionsanalyser.  

 

RAMSEYS RESET 

Ramseys RESET-test testar lämpligheten av en funktionell form, det vill säga om formen för 

en regression är felestimerad. Nollhypotesen i Ramseys RESET-test är att en linjär ekvation är 

rätt modell för insamlad data och om p-värdet för den testade variabeln är lägre än 5 procent 

förkastas denna hypotes. Ett p-värde under 5 procent skulle därför innebära att en linjär ekvation 

inte är lämplig och att en annan funktionell form är mer passande. (Brooks, 2014)  

3.3 DATA   
 

Som primär bas för datainsamling användes den finansiella databasen Capital IQ där samtliga, 

senare beskrivna, urvalskriterier kunde filtreras för. Capital IQ användes även för att finna data 

angående vilket år bolagen grundades samt deras storlek, mätt som de totala tillgångarna på 

noteringsdagen. Teckningskurs och stängningskurs efter första dagen samlades också in. Vid 

enstaka tillfällen saknade Capital IQ data angående vilken börs bolagen noterats på samt året 

de grundades, vilket då kompletterades med data från databasen Bloomberg. När både Capital 

IQ och Bloomberg saknade data angående bolagets storlek på noteringsdagen användes istället 

totala tillgångar vid bokslutet före noteringen som ett approximativt mått på deras storlek. För 

detta användes Orbis och Capital IQ samt bolagens egna årsredovisningar. Samtliga av de 

nämnda databaserna används av många i finansbranschen och betraktas som pålitliga. De års-

redovisningar som data samlats in från är alla underskrivna av auktoriserade revisorer vilket 

styrker deras trovärdighet.  

 

Vid insamling av data för den landspecifika variabeln korruption användes Transparency Inter-

nationals index från åren 2013 till 2017. Transparency International (2018a) är en oberoende 

ideell organisation som arbetar för att bekämpa korruption i världen med lokal närvaro i över 

100 länder. Deras index är ledande på den globala arenan och baseras på insamlad data från 13 
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självständiga institutioner, bland annat World Economic Forum och Global Insight Country 

Risk Rating (Transparency International, 2017). Transparency International och dess index an-

ses därmed som trovärdigt. 

 

Den landspecifika variabeln pressfrihet har hämtats från Reportrar utan gränsers index från åren 

2013 till 2017. Reportrar utan gränser är den största ideella organisationen i världen som spe-

cialiserar sig på frihet inom media och kämpar för den mänskliga rättigheten att via media få 

informera och bli informerad (Reporters Without Borders, 2018a). Reportrar utan gränser er-

känns och stöds av ett stort antal globala företag och organisationer, bland annat UNESCO och 

European Instrument for Democracy and Human Rights (Reporters Without Borders, 2018b). 

Därmed anses Reportrar utan gränser vara en tillförlitlig källa. 

  

Gini-koefficienten har hämtats från Världsbanken som är en överstatlig och fristående organi-

sation vars främsta syfte är att reducera fattigdom och skapa välstånd världen över genom att 

erbjuda finansiellt stöd till utvecklingsländer (World Bank, 2018). Med tanke på dess vidd och 

intresseområde anses även Världsbanken vara en trovärdig källa. Gini-koefficienten har endast 

hämtats från år 2013 då detta var det senaste året med data för samtliga undersökta länder; efter 

det hade måttet endast beräknats på ett fåtal. Det ansågs viktigare att vara konsekvent och an-

vända samma år för samtliga istället för att behandla länderna olika.   

3.4. URVAL 

3.4.1 TIDSPERIOD 
 

Den valda tidsperioden för urvalet av börsintroduktioner är 2013 till 2017. För att isolera sig 

från de effekter finanskrisen 2008 hade på finansmarknaden valdes 2013 som första observe-

rade år, då ekonomin ansågs ha återhämtat sig i tillräcklig utsträckning. Som slutpunkt använ-

des noteringar utförda fram till och med 31 december 2017 eftersom detta, vid undersökningens 

utförande, var det senast kompletta verksamhetsåret. Perioden är relativt kort vilket möjligen 

minskat påverkan av den tidigare beskrivna cyklikaliteten som råder gällande börsnoteringar. 

Dessutom skedde inga ekonomiska kriser av globala mått likt IT-bubblan eller finanskrisen 

2008 under den studerade perioden.  
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3.4.2 LÄNDER   
 

Denna undersökning ämnar jämföra underprissättning i olika länder och därför var det viktigt 

att urvalet inkluderade länder med variation i underprissättning, korruption, gini-koefficient 

samt pressfrihet. Europa valdes som enskild kontinent för undersökningen i syfte att minimera 

påverkan av variabler som inte är relevanta för beräkningarna. Exempelvis kan en del makroe-

konomiska variabler till viss del isoleras från genom en avgränsning till Europa. Många av 

länderna använder euro som valuta och påverkas därmed liknande av växelkursförändringar. 

Bolagens tillgångar blir dessutom enklare att jämföra eftersom de valda länderna använder sig 

av samma redovisningsprincip, IFRS, med undantag för Schweiz som även tillåter andra prin-

ciper (IFRS, 2018).  

 

Data har även samlats in från Turkiet då Turkiet, enligt Utrikespolitiska Institutet (2016 & 

2018), i många sammanhang benämns tillhöra Europa samt själva anser sig tillhöra Europa. 

Även Ritter (2018) ansåg Turkiet tillhöra Europa då han inkluderade dem i sin undersökning 

om underprissättning i europeiska länder.  

3.4.3 FÖRETAG 
 

Engelen och van Essen (2010) fann att högteknologiska bolag är underprissatta i större utsträck-

ning då ex ante-osäkerheten tenderar att vara högre för dessa. Det identifierades en risk i att en 

del länder skulle ha fler högteknologiska bolag vilket hade kunnat generera ett snedvridet re-

sultat. Genom att inte inkludera bolag som föll under branschkategorin “Information Techno-

logy”, hädanefter benämnt som IT, i Capital IQ minimerades denna påverkan.  

 

De börsnoteringar som ingått i urvalet har skett på bolagens respektive inhemska börser. Ex-

empelvis har inte norska bolag noterade på New York Stock Exchange eller spanska företag på 

London Stock Exchange inkluderats i undersökningen. Dessa introduktioner ansågs missle-

dande eftersom de landspecifika variablerna inte skulle påverka noteringen i samma utsträck-

ning.  
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3.4.4 URVALSSAMMANFATTNING  
 

Urvalet har därmed avgränsats till: 

• Tidsperioden 2013 till 2017: 7454 

• Utvalda länder i Europa, Turkiet inkluderat: 491   

• Företag som inte har IT som huvudsyssla: 433 

• Börsintroduktioner på den inhemska börsen av företag som verkar i samma land: 360  

• Efter bortfall på grund av inkomplett data 336 

Detta urval resulterade i en insamling av data från 336 börsintroduktioner i 16 länder.  

3.5 VARIABLER  

3.5.1 BEROENDE VARIABELN  
 

Den beroende variabeln i denna undersökning är underprissättning eftersom syftet är att under-

söka hur graden av underprissättning påverkas av andra variabler. Underprissättning har, som 

nämnt i teoriavsnittet, mätts som aktiens förstadagsavkastning med följande formel: 

 

P1 - P0 

P0  



 20 

3.5.2 OBEROENDE VARIABLER  
 

LANDSPECIFIKA VARIABLER 

De landspecifika variabler som valts som oberoende variabler i denna rapport är korruption, 

pressfrihet och gini-koefficient. Dessa användes som oberoende variabler för att möjliggöra 

identifiering av de eventuella sambanden mellan dem och underprissättning. 

 

Korruption har använts som oberoende variabel då det finns tecken på att denna skulle kunna 

påverka underprissättningen av aktier. Korruption är ett hinder för den effektiva marknaden då 

den försvagar ekonomiska institutioner och förtroendet för rättsväsendet (Lambsdorff, 2003; 

Mauro, 1995). Enligt van Essen (2011) är en effektiv marknad viktig för att en börsintroduktion 

ska lyckas. Det kan därför tänkas att mer korruption försvårar prissättningen av aktier och ger 

sämre möjligheter för en lyckad börsintroduktion. De ekonomiska institutionerna blir också 

sämre på att reglera marknaden och trögheten i informationsflöden ökar (Sandgren, 2005), dess-

utom tenderar börsintroduktioner på marknader med striktare regleringar att vara mindre un-

derprissatta (Loughran, Ritter & Rydqvist, 1994). Länder med hög korruption har också lägre 

transparens (Transparency International, 2018a), och denna svaga transparens kan resultera i 

mer informationsasymmetri vilket Beatty och Ritter (1986) menar leder till större osäkerhet hos 

investerare och mer underprissättning. Det kan även kopplas till Famas (1970) teori om att en 

effektiv marknad speglar mer information. Därav tros det att mer korruption innebär en svagare 

marknad och en mindre effektiv prissättning av aktier.  

 

För denna undersökning har det specifika korruptionsindexet för samma år som ett givet bolag 

börsnoterats använts. Exempelvis har indexvärdet för 2015 använts för de börsnoteringar som 

skett 2015. Transparency Internationals index har en skala på 0 till 100 där 100 innebär ingen 

korruption. Hypoteserna blir som följande:  

 

H0: Det finns inget samband mellan korruption och underprissättning 

H1: Det finns ett samband mellan korruption och underprissättning 

 

Den andra landspecifika variabeln som använts är pressfrihet. Media har en viktig roll vid in-

formationsspridning då de bör granska och kontrollera de mäktiga i samhället samt avslöja 

missförhållanden (Lindblom Hulthén, 2000). Pressfrihet spelar därför stor roll för att informat-

ion ska bli tillgänglig till allmänheten men också för att möjliggöra en ökad kontroll av mäktiga 



 21 

personer och institutioner i samhället, inklusive kapitalmarknaden. Variabeln kan även kopplas 

till Famas (1970) teori om den effektiva marknadshypotesen eftersom låg pressfrihet försvårar 

uppnåendet av ett av hypotesens antaganden: att alla aktörer på marknaden har tillgång till 

samma information. Bushee et al. (2010) fann vidare att media spelar en viktig roll vid inform-

ationsspridning på kapitalmarknaderna, och därav bör en högre pressfrihet leda till minskad 

informationsasymmetri på aktiemarknaden. Vikten av detta bekräftas även av Ljungqvist 

(2006) som menar att en jämnt fördelad information mellan investerare minskar underprissätt-

ning.  

 

Enligt Beatty och Ritter (1986) innebär hög transparens lägre informationsasymmetri, och Wil-

liams (2015) menar att pressfrihet och transparens är nära sammankopplade eftersom pålitlig-

hetstransparens innefattar både fri media och transparens på finansmarknaden. Därav är varia-

beln viktig för analysen av informationsasymmetri och underprissättning. Pressfrihet kan även 

ur denna aspekt kopplas till Famas (1970) teori om den effektiva marknaden, där bättre press-

frihet bör innebära en starkare marknad och en effektivare prissättning.  

 

Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex släpps årligen vilket har möjliggjort en individuell 

siffra för varje enskild börsintroduktion baserat på givet land och år. Indexet beräknas på en 

skala från 0 till 100 där 0 representerar den högsta möjliga pressfriheten. Hypoteserna blir som 

följande:  

 

H0: Det finns inget samband mellan pressfrihet och underprissättning 

H1: Det finns ett samband mellan pressfrihet och underprissättning 

 

Gini-koefficienten är den tredje landspecifika variabeln som undersökts. Måttet är en viktig 

indikator på ett lands välstånd och inkomstjämlikhet (World Bank, 2016). Uslaner (2002) och 

Wilkinson och Picketts (2010) fann ett samband mellan en hög gini-koefficient och lägre gene-

rell tillit i samhället. Vidare fann Knell och Stix (2017) en koppling mellan individens tillit och 

tilliten i dess referensgrupp och som en konsekvens av detta antas ett samband mellan en indi-

vids tillit och gini-koefficienten i landet. Därmed skulle en minskad tillit kunna leda till att 

investerare har lägre förtroende till den information som presenteras för dem. Indikationer på 

att detta antagande är legitimt finns i Chambers och Dimsons (2009) studie där de menar att 

den ökade graden av underprissättning efter andra världskriget berodde på det minskade förtro-

endet på marknaden. 
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Enligt Ng, Ibrahim och Mirakhor (2015) innebär en hög tillit en ökad benägenhet att investera 

i riskfyllda aktier och att marknader med en hög grad av förtroende präglas av mer effektiva 

investeringar. Därmed kan en minskad tillit antas öka ex ante-osäkerhet hos investerare. I kom-

bination med Famas (1970) teori om den effektiva marknaden borde därmed en låg gini-koef-

ficient innebära en bättre prissättning av aktier och en starkare marknad.  

 

Till skillnad från pressfrihet och korruption har, som tidigare nämnt, 2013 års mått på gini-

koefficienten använts oberoende av vilket år noteringen har skett. Gini-koefficienten beräknas 

även den på en skala från 0 till 100 där 100 innebär en fullständig ojämlik inkomstfördelning 

där den rikaste individen får all inkomst. Hypoteserna blir som följande:  

 

H0: Det finns inget samband mellan gini-koefficienten och underprissättning 

H1: Det finns ett samband mellan gini-koefficienten och underprissättning 

 
 

Medelvärde Maximum Minimum Standardavvikelse 

Korruption 63.42 90 40 17.56 

Pressfrihet 20.31 52.98 6.38 12.11 

Gini-koefficient 32.92 40.2 26.4 4.05 

 

FÖRETAGSSPECIFIKA VARIABLER  

Även företagets ålder och storlek har använts som oberoende variabler eftersom dessa i tidigare 

studier har visat sig påverka graden av underprissättning. Både Loughran and Ritter (2004) och 

Engelen och van Essen (2010) finner ett signifikant samband mellan åldern på bolaget och un-

derprissättning och i enighet med deras metod har ålder vid noteringen beräknats som skillna-

den mellan det år bolaget grundats och det år de börsnoterats. Att storleken på bolaget påverkar 

graden av underprissättning har både Loughran och Ritter (2004) samt Carter, Dark och Singh 

(1998) visat och denna variabel har därmed också använts som en oberoende variabel. Denna 

har beräknats som de totala tillgångar bolaget hade samma dag som de börsintroducerades, 

alternativt vid dess senaste bokslut. Detta värde har i de fall bolaget inte använder euro som 

valuta konverteras till euro till introduktionsdagens växelkurs.  

 

Genom att inkludera dessa variabler i regressionsanalysen kunde ett mer tillförlitligt resultat 

avseende de landspecifika variablernas påverkan på underprissättning visas. Ett alternativt 
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tillvägagångssätt hade varit att isolera för dessa faktorer genom att endast undersöka bolag av 

samma ålder och liknande storlek, men detta hade begränsat urvalet avsevärt.  

3.6 VAL AV TEORI 
 

Famas (1970) teori kring den effektiva marknadshypotesen är en grundläggande förutsättning 

för att förstå hur information påverkar prissättningen av en aktie. Om verkligheten inte över-

ensstämmer med hans teori skulle det innebära att marknaden inte är effektiv och att transakt-

ionskostnaderna samt investerares tillgång till information, och uppfattning om vad denna in-

nebär, skiljer sig åt.  

 

Andra teorier som lyfts är de som avser hur investerares beteenden kan påverka prissättningen 

av en aktie och dess underprissättning. Ljunqvist (2006) lyfter bland annat de irrationella inve-

sterarna och Welch (1992) beskriver de kaskader som uppstår när investerare följer tidigare 

investerares beteenden och bortser från annan tillgänglig information. Ritter (1991) förklarar 

vidare den överoptimism som individer kan känna till framtidsutsikterna för de företag de har 

en känslomässig koppling till. Dessa tre teorier och fenomen kan både skapa en marknadsinef-

fektivitet samt leda till en felaktig prissättning av aktier. Teorierna är alla viktiga då de belyser 

den mänskliga faktorn och visar hur den kan spela en stor roll på aktiemarknaden. De bidrar 

därför till större möjligheter att utföra en mer nyanserad analys.  

 

Signaleringshypotesen beskriver hur företag själva kan påverka priset av sin aktie (Ritter & 

Welch, 2002). Det är en relevant teori att lyfta då den ger ett annat perspektiv angående hur 

aktier prissätts. Teorin kan även gå emot den effektiva marknadshypotesen vilket gör den in-

tressant för kommande analys.  

 

En för denna undersökning fundamental teori är informationsasymmetri som anses vara en av 

de främsta anledningarna till underprissättning (Rock, 1986). Detta är viktigt eftersom pressfri-

het och korruption antas kunna leda till informationsasymmetri. Även begreppet ex ante-osä-

kerhet som Beatty och Ritter (1986) myntade är viktigt då det menar att ju större risk och osä-

kerhet en investerare känner, desto högre kommer underprissättningen att vara. Detta är rele-

vant för analys av variablerna pressfrihet och gini-koefficient eftersom de antas påverka indi-

viders tillit och därmed också osäkerhet.   



 24 

3.7 METODKRITIK 

3.7.1 RELIABILITET 
 

Reliabiliteten mäter en undersöknings tillförlitlighet, det vill säga huruvida studiens resultat 

hade kunnat bli detsamma om den replikerades utifrån den applicerade metoden. Det ska alltså 

inte finnas några slumpmässiga fel och testet skall gå att upprepas med samma resultat. (Bry-

man & Bell, 2013)  

 

Om någon annan skulle upprepa denna undersökning och följa den presenterade metoden hade 

de i huvudsak fått samma resultat. De punkter där resultaten kunnat skilja sig åt är i de fall då 

data kring börsintroduktioner manuellt kompletterats eller tagits bort. De börsnoteringar som 

tagits bort har varit sådana där information saknats vid datainsamlingstillfället. Skulle under-

sökningen upprepas i framtiden finns möjligheten att denna data uppdaterats vilket skulle 

minska antalet bortfall. Om däremot samma börsnoteringar inkluderas i den undersökningen 

som inkluderats i denna bör resultatet bli detsamma.  

3.7.2 VALIDITET 
 

Validitet visar huruvida en mätning mätt vad den var avsedd att mäta, och en undersökning är 

valid när den saknar systematiska mätfel (Bryman & Bell, 2013). Om regressionen uppfyllt de 

antaganden som presenterades under rubrik 3.2.1 anses den enligt Brooks (2014) valid. Då 

denna undersökning uppfyller samtliga antaganden, vilket kan ses via de utförda testerna, anses 

den enligt denna definition vara valid.  

 

Ett möjligt systematiskt fel som kunnat påverka validiteten hos denna undersökning är att den 

mäter förstadagsavkastningen utan att ta hänsyn till relevant index, det vill säga om börsen 

generellt sett gått upp eller ner den dagen. Detta är något som kunnat ge missvisande värden på 

underprissättningen. Tidigare studier som undersökt förstadagsavkastning, till exempel Beatty 

och Ritter (1986) och Engelen och van Essen (2010) har dock inte tagit hänsyn till index när de 

mätt förstadagsavkastningen. Beatty och Ritter (1986) argumenterade för att marknadsindex 

ändras så pass lite från dag till dag, och att denna därför inte bör påverka mätningarna eftersom 

förstadagsavkastningen mäts över ett så kort tidsintervall. Därmed anses denna undersökning 

vara valid. 
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3.7.3 BORTFALLSANALYS  
 

I de fall där uppgifter om underprissättningen från Capital IQ visade på onormalt höga värden 

utfördes en kontrollerande granskning i databasen Bloomberg. Om slutpriset då skilde sig mel-

lan de två databaserna exkluderades företagen från urvalet eftersom denna motsägelsefulla data 

inte ansågs vara tillförlitlig.  

 

Ett fåtal bolag börsintroduceras samma år som de grundats vilket medförde att det i vissa fall 

saknades data avseende storlek vid börsintroduktionen. I de fallen användes andra databaser 

såsom Orbis, Bloomberg och Capital IQ samt bolagens årsredovisningar för att försöka finna 

uppgifter om bolagets storlek vid dess senaste bokslut innan noteringen. Om storleken ändå inte 

gick att hitta togs dessa företag bort från urvalet.  

 

Det fanns även ett fåtal företag som saknade en eller flera av variablerna pris, storlek och vilken 

börs de introducerats på. Även i dessa fall användes tidigare nämnda databaser för att hitta 

kompletterande data, men i de fall där data ändå inte kunde hittas exkluderades bolagen från 

urvalet.  

 

Alla bolag som har tagits bort från urvalet har därmed antingen saknat data eller saknat tillför-

litlig data.  

3.7.4 VAL AV VARIABLER  
 

Denna undersökning har endast tagit hänsyn till de företagsspecifika variablerna storlek, indu-

stri och ålder. I många tidigare utförda undersökningar har även andra variabler använts för att 

förklara underprissättning. Till exempel undersökte Engelen och van Essen (2010) huruvida 

graden av venturekapitalistinvolvering och P/E-tal kunde påverka graden av underprissättning. 

De fann inget signifikant samband, men att i denna undersökning ta hänsyn till dessa variabler 

hade ändå kunnat ge ett mer rättvist resultat. Förutom P/E-tal och venturekapitalistinvolvering 

finns många andra variabler som kan bidra till högre underprissättning men på grund av denna 

undersöknings omfattning prioriterades de variabler vars samband var signifikant i Engelen och 

van Essens (2010) forskning samt storlek vilket flertalet undersökningar funnit signifikant sam-

band för (se Loughran & Ritter, 2004; Carter, Dark & Singh, 1998).  
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Huruvida ett bolag är högteknologiskt eller ej har genom tidigare forskning visats påverka un-

derprissättningen. För att isolera denna påverkan inkluderades inget företag som hade IT som 

huvudsyssla. Detta minskade urvalet med 58 börsnoteringar, vilket är en märkbar siffra men 

ses som liten i relation till de 366 som blev det slutgiltiga antalet i urvalet. Att inkludera alla 

IT-bolag hade kunnat ge undersökningen ett annat resultat. Det är dock endast högteknologiska 

bolag som har en högre genomsnittlig underprissättning och dessa hade därför behövts skiljas 

från de andra teknologiska bolagen. Skillnaden mellan högteknologiska bolag och andra tek-

nologiska bolag är något som förändras över tid och att skilja dem åt hade därför krävt en sub-

jektiv bedömning. Då det ansågs riskfyllt att göra den kategoriseringen valdes det att istället 

exkludera alla teknologiska bolag.  

 

I metoden dras kopplingarna att gini-koefficienten påverkar den generella tilliten och att såväl 

pressfriheten som korruption påverkar transparensen på olika nivåer i samhället. Att istället för 

de valda landspecifika variablerna direkt undersöka transparens- och tillitsmått hade kunnat ge 

ett annat resultat. Anledningen till val av variabler är dock att intresset för denna undersökning 

låg i att se hur de finansiella marknaderna och samhället hör ihop och påverkar varandra. Vari-

ablerna valdes därmed med hänsyn till att de, förutom tillit och transparens, även har andra 

följder för ett land och dess invånare. Vidare är gini-koefficienten, pressfrihet och korruption 

välkända mått som är lätta för läsaren att ta till sig.  

3.7.5 KRITIK MOT MÄTMETODER  
 

FÖRETAGSSPECIFIKA VARIABLER  

I denna undersökning har totala tillgångar vid introduktionsdagen använts som mått på företa-

gens storlek. Vid de fall då tillgångarna varit angiva i annan valuta än euro har valutakursen på 

noteringsdagen använts för att konvertera till euro. Eftersom valutakurser ofta varierar över tid 

skulle detta kunna leda till en missvisande siffra på företagets storlek. Alternativet att endast 

välja länder med samma valuta ansågs dock inte önskvärt då detta hade resulterat i en sämre 

variation av de landspecifika variablerna. Därmed ansågs konsekvenserna av växelkursföränd-

ringarna vara att föredra och i sammanhanget relativt försumbara.  

 

Ett annat problem med storleken kan vara att totala tillgångar inte är det enda tillvägagångssättet 

för att mäta ett bolags storlek. Europeiska kommissionen (2018) delar in företag i tre storleks-

kategorier där de istället tar hänsyn till omsättning och antal anställda. En sådan klassificering 
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hade möjligtvis medfört ett annat resultat. Totala tillgångar kan vara missvisande då det exem-

pelvis finns många bolag som leasar i stor utsträckning vilket inte syns i balansräkningen. Där-

emot kan även omsättning och antal anställda vara missvisande då stora bolag kan ha få an-

ställda eller en väldigt låg omsättning just vid noteringstillfället. Med detta i beaktning togs 

beslutet att välja totala tillgångar som mått på storlek.    

 

Ålder beräknades genom att subtrahera året då börsnoteringen skedde med det år bolaget grun-

dades. Eftersom månader inte togs i beaktning blev resultatet att vissa bolag räknades som när-

mare ett år äldre eller yngre än vad de egentligen var. Dessutom kan uppköp och sammanslag-

ningar av bolag göra att bolag räknas som yngre eller äldre än vad de egentligen var. Dessa 

effekter ansågs dock försumbara då huvudsyftet var att skilja på unga och gamla bolag, snarare 

än att se till deras exakta ålder.  

 

NOTERINGSSPECIFIKA VARIABLER 

Undersökningen har inte tagit hänsyn till vilken metod företaget har använt för sin börsnotering. 

Engelen och van Essen (2010) undersökte om bolag som noterats via fast pris eller auktion hade 

en genomsnittlig underprissättning som skilde sig åt. Författarna fann inget signifikant sam-

band, men de fann tecken på att olika noteringsmetoder ledde till högre eller lägre informat-

ionsasymmetri. En inkludering av dessa metoder hade kunnat ge en högre förklaringsgrad, men 

eftersom signifikans ej funnits i Engelen och van Essens (2010) undersökning togs beslutet att 

inte ha med metod för börsnotering som variabel.   

 

TIDSPERIOD  

En av anledningarna till varför 2013 valdes som startår för undersökningen var att finanskrisen 

som ägde rum 2008 ansågs vara tillräckligt många år tillbaka i tiden för att dess effekter skulle 

gå att bortse från. Detta var dock en subjektiv bedömning och kan kritiseras. Det ansågs dock 

inte önskvärt att samla data endast från senare år eftersom det påverkade antalet noteringar i 

urvalet väsentligt. Att avsluta datainsamlingen 2017 medförde att vissa börsnoteringar exklu-

derades ur urvalet då en del bolag som både grundades och börsintroducerades 2017 saknade 

publika uppgifter om dess storlek. Bolagen som exkluderades var dock en försumbar andel av 

urvalet och att inkludera så färsk data som möjlig ansågs önskvärt.  
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DATA 

Eftersom det för vissa länder saknades data för gini-koefficienten efter 2013 användes data från 

2013 för alla börsintroduktioner oavsett vilket år de utförts. Alternativet hade varit att använda 

2013 års index när detta var det enda som fanns att tillgå, och att använda index för de året som 

börsintroduktionen skett när det funnits tillgängligt. En sådan metod hade dock varit inkonse-

kvent och det ansågs viktigare att använda samma metod för samtliga länder för att få ett jäm-

förbart resultat. 

 

LÄNDER  

Innan insamlandet av data påbörjades bestämdes det vilka länder i Europa som skulle undersö-

kas. Det fanns en tro att antalet introduktioner att bearbeta skulle bli för stort för en undersök-

ning av denna omfattning om alla europeiska länder inkluderats. I efterhand visade det sig dock 

att urvalskriterierna filtrerade bort så många börsnoteringar att det varit möjligt att inkludera ett 

större antal länder. De länder som valdes anses dock vara tillräckligt många och skilja sig till-

räckligt mycket från varandra för att undersökningen ska vara valid. Ett urval på 336 börsnote-

ringar kan anses vara tillräckligt även om ett större urval varit mer fördelaktigt.  
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4 RESULTAT  

4.1 DATA 
 

Urvalskriterierna resulterade i dataunderlaget som presenteras i nedanstående tabell.   

 
Land Antal börsnoteringar Korruption Pressfrihet Gini-koefficient 

Bulgarien 5 41.8 32.48 36.6 

Turkiet 39 43.6 48.07 40.2 

Grekland 1 44.2 30.41 36.1 

Italien 80 45.4 26.60 34.9 

Rumänien 6 45.6 24.04 27.5 

Kroatien 2 49.0 27.41 32.0 

Ungern 2 50.4 27.49 31.5 

Tjeckien 2 54.3 14.55 26.5 

Spanien 23 58.4 19.94 36.2 

Polen 47 61.2 17.44 32.5 

Österrike 3 73.4 11.38 30.9 

Tyskland 43 80.0 12.34 31.4 

Nederländerna 18 83.0 8.44 28.1 

Schweiz 13 85.6 11.63 32.5 

Norge 25 86.0 7.44 26.4 

Finland 27 89.2 7.56 27.2 

Summa/medelvärde 336 61.9 20.45 31.9 

 

Det totala antalet undersökta börsnoteringar blev 336 stycken från 16 olika länder. Värdena i 

tabellen ovan för korruption och pressfrihet är medelvärden för åren 2013 till 2017 och presen-

teras för att läsaren ska få en uppfattning om de specifika ländernas nivåer. Se appendix 9 för 

de exakta värdena för alla individuella börsintroduktioner. Värdet för gini-koefficienten är alla 

tagna från 2013. Korruption varierar från 41,8 i Bulgarien till 86 i Norge med ett medelvärde 
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på 61,9. Norge presterade även det lägsta värdet för pressfrihet på 7,44 medan Turkiet stod för 

det högsta, 48,07. Samma länder stod för extremvärdena gällande gini, Norge med 26,4 och 

Turkiet med 40,2.  

4.2 MULTIPEL REGRESSION 
 

MULTIKOLLINEARITET 

 
Underprissätt-

ning 
Korruption Pressfrihet 

Gini-koeffici-

ent 
Ålder Storlek 

Underprissättning 1      

Korruption -0,0908 1     

Pressfrihet 0,0958 -0,7928 1    

Gini-koefficient 0,0924 -0,7810 0,8730 1   

Ålder 0,0234 0,1711 -0,1390 -0,1636 1  

Storlek -0,0083 0,0854 -0,0837 -0,0923 0,0641 1 

 

Ett multikollinearitetstestet utfördes för att testa korrelationen mellan variablerna. Testet visade 

att de tre landspecifika variablerna var högt korrelerade med varandra. Korruption och press-

frihet var negativt korrelerade med en koefficient på -0,79, korruption och gini-koefficient ne-

gativt korrelerade med -0,78 och pressfrihet och gini-koefficient var positivt korrelerade med 

0,87 som korrelationskoefficient. Dessa värden ligger nära gränsvärdena på -0,8 och 0,8 och en 

regressionsanalys med samtliga variabler skulle innebära att deras individuella påverkan på un-

derprissättning blir svårare att utläsa. Då alla tre landspecifika variabler var högt korrelerade 

bestämdes det därför att utföra tre separata regressionsanalyser. Gällande de företagsspecifika 

variablerna fanns ingen hög korrelation med någon variabel och dessa kunde oproblematiskt 

inkluderas i alla tre regressionsanalyser. 

 

MULTIPEL LINJÄR REGRESSION  

Detta resulterade i följande tre formler: 

 

Underprissättning = c + 𝛽 korruption + 𝛽 log(storlek) + 𝛽 ålder 

Underprissättning = c + 𝛽 log(pressfrihet) + 𝛽 log(storlek) + 𝛽 ålder 

Underprissättning = c + 𝛽 log(gini) + 𝛽 log(storlek) + 𝛽 ålder 
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JARQUE BERA  
 

Ojusterad Justerad för uteliggare 

Korruption 340 205,1 834,37 

Pressfrihet 339 477,5 831,0 

Gini-koefficient 339 304,6 823,5 

 

Ett Jarque Bera-test utfördes för att se hur normalfördelad underprissättningen i detta urval är. 

Med ett urval på 366 börsintroduktionen visade Jarque Bera-testet ett mycket högt värde för 

samtliga oberoende variabler. För att regressionsanalysen ska ge ett tillförlitligt resultat är det 

viktigt att Jarque Bera antar ett lågt värde och därmed gjordes en justering för extrema utelig-

gare. Detta gav ett bortfall på fyra företag vars underprissättning översteg 200 procent. Efter 

justering för uteliggare hamnade Jarque Bera-värdet för underprissättningen på en betydligt 

lägre nivå. Testet saknade fortfarande signifikans då den visade ett p-värde på 0 både före och 

efter justering. Detta innebär att nollhypotesen om att residualerna är normalfördelade förkas-

tas. Urvalet anses dock vara tillräckligt stort för att normalfördelningen ändå ska vara accepte-

rad varpå en regressionsanalys ansågs genomförbar (Brooks, 2014). Det slutliga antalet börsno-

teringar som inkluderades i regressionen blev därmed 332 istället för 336, och det är dessa 332 

börsnoteringar som följande tester utfördes på.  

 

HOMOSKEDASTICITET   
 

P-värde 

Korruption 0,5959 

Pressfrihet 0,9263 

Gini-koefficient 0,7057 

 

Med ett White-test undersöktes huruvida homoskedasticitet förelåg. White-testet utgår från 

nollhypotesen att homoskedacitiet finns och testar sedan denna med hjälp av ett p-värde. Tre 

separata test utfördes för korruption, pressfrihet och gini-koefficienten. Samtliga hade ett p-

värde som översteg signifikansnivån på 5 procent vilket innebär att nollhypotesen accepteras. 

Detta innebär att varianserna i residualerna inte är konstanta och därmed uppfylls regressions-

analysens andra antagande.  
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RAMSEYS RESET-TEST  
 

P-värde 

Korruption 0,7069 

Pressfrihet 0,0591 

Gini-koefficient 0,0896 

 

För att testa om linjär ekvation var en lämplig funktion utfördes ett Ramsey RESET-test. Testet 

genomfördes separat på variablerna korruption, pressfrihet och gini-koefficient. Samtliga vär-

den hade ett p-värde större än 0,05 vilket talar för att nollhypotesen stämmer och att linjär ek-

vation är en passande modell. 

4.3 RESULTAT EFTER JUSTERING AV UTELIGGARE 

Genomsnittlig underprissättning justerad för uteliggare: 1,89% 
 

Koefficient P-värde Justerad R2 

Korruption -0,000116 0,8588 -0,007702 

Pressfrihet -0,010312 0,5846 -0,006882 

Gini-koefficient -0,052628 0,5606 -0,006758 

 



 33 

4.3.1 KORRUPTION 
 

Utförd regressionsanalys med förstadagsavkastning som beroende variabel och korruption, ål-

der och logaritmerad storlek som oberoende variabler visar på en negativ koefficient. Det finns 

dock inget signifikant samband och därmed kan nollhypotesen inte förkastas. Vidare antar ju-

sterad R2 ett negativt värde, vilket innebär att modellen inte är den mest lämpliga för insamlad 

data.  

Accepteras 

H0: Det finns inget samband mellan korruption och underprissättning 

4.3.2 PRESSFRIHET 
 

Regressionen för pressfrihet visade på ett negativt samband. Det finns inte heller något signifi-

kant samband och det svaga negativa sambandet går därmed inte att säkerställa. Även här är 

justerad R2 negativt.  

Accepteras 

H0: Det finns inget samband mellan pressfrihet och underprissättning 

4.3.3 GINI-KOEFFICIENT 
 

Likt för ovanstående visade regressionen på ett svagt negativt samband men detta samband var 

inte signifikant och kan därmed inte säkerställas. Justerad R2 är negativ. 

 

Accepteras 

H0: Det finns inget samband mellan gini-koefficienten och underprissättning 
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4.4 RESULTAT OJUSTERAT FÖR UTELIGGARE  

 
Genomsnittlig underprissättning: 21,54% 

 
Koefficient P-värde Justerad R2 

Korruption -0,014968 0,0492 0,004380 

Pressfrihet 0,436065 0,0487 0,004436 

Gini-koefficient 1,968679 0,0633 0,003118 

 

Ovan presenteras resultatet från regressionsanalysen ojusterad för de fyra uteliggarna. Obser-

vera att samtliga har ett högt Jarque Bera-värde.  

 

KORRUPTION  

Ojusterat för uteliggare finns ett svagt negativt samband med en signifikansnivå på 5 procent 

och därmed förkastas nollhypotesen. Testet antyder att en lägre siffra på korruptionsindex, 

alltså mer korruption, är förenligt med en högre underprissättning.  

 

PRESSFRIHET  

För pressfriheten är sambandet svagt positivt, även detta signifikant på 5 procentig nivå. Sam-

bandet visar på att en hög siffra på pressfrihet, vilket innebär en sämre pressfrihet i landet, 

skulle leda till mer underprissättning. 
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GINI-KOEFFICIENT  

Även gini-koefficienten har ett positivt samband men det är inte signifikant på en 5 procentig 

nivå. Att det dock ligger så nära signifikansnivån tyder på att en högre gini-koefficient, alltså 

större inkomstklyftor, i ett land skulle kunna leda till högre förstadagsavkastning.  
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5 ANALYS 

5.1 BEROENDE VARIABEL  
 

Av de 336 undersökta börsnoteringarna var det 183 som visade en positiv underprissättning. 60 

stycken var varken under- eller överprissatta och resterande 93 visade negativ underprissätt-

ning. Detta resulterade i en genomsnittlig underprissättning på 21,54 procent. Motsvarande 

siffra var 1,89 procent när resultatet justerats för uteliggare. Denna siffra skiljer sig väsentligt 

från tidigare studiers, exempelvis fann Gajewski och Gresse (2006) en genomsnittlig underpris-

sättning på 22,06 procent. De hade dock ett betydligt större urval, 2 104 börsnoteringar, vilket 

kan tyda på att urvalet i denna undersökning varit för litet. Detta kan ha påverkat utfallet från 

regressionerna och medfört att något samband ej funnits. 

5.2 KORRUPTION 
 

Teorier om korruption gav grund till tesen att ett negativt samband skulle finnas mellan varia-

beln och underprissättning. Motiven till detta var att korruption skapar tröghet (Sandgren, 2005) 

och minskad transparens i de ekonomiska institutionerna (Beatty & Ritter, 1986), och därmed 

kan leda till ökad informationsasymmetri. Den tröghet som korruption skapar leder också till 

att de ekonomiska institutionerna får det svårare att reglera marknaden (Sandgren, 2005) och 

börsintroduktioner på sämre reglerade marknader tenderar att vara mer underprissatta (Lough-

ran, Ritter & Rydqvist, 1994). Det anades också ett samband då en korrelation på -0,091 mellan 

korruption och underprissättning påvisades. Regressionsanalysen visade dock inget signifikant 

samband mellan variablerna. Vidare var den justerade determinationskoefficienten negativ vil-

ket innebär en mycket låg förklaringsgrad.  

 

Mauro (1995) och Lambsdorff (2003) menar att korruption hindrar en marknad från att vara 

effektiv, och eftersom den effektiva marknadshypotesen säger att priset på en tillgång ska 

spegla all tillgänglig information kan korruption tänkas vara ett hinder mellan tillgänglig in-

formation och prissättning. van Essen (2011) menar att en effektiv marknad är en förutsättning 

för att en börsintroduktion ska lyckas. Hopp och Dreher (2007) fann även att en bättre institut-

ionell miljö minskade risken för informationsasymmetri. Att det enligt regressionen saknas ett 

signifikant samband innebär inte att marknaden nödvändigtvis är effektiv och den institution-

ella miljön god, utan att den eventuella trögheten och sämre regleringar korruption medför inte 
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leder till mer informationsasymmetri. Att samband saknas visar även på att de andra effekterna 

korruption skapar inte är tillräckligt stora för att direkt påverka underprissättningen.  

 

Transparency International (2018b) kopplar transparens till korruption och menar att länder där 

invånare har större insyn i befattningshavare, politiker och andra myndighetspersoners arbete 

har lägre grad av korruption. Då korruption påverkar hela samhället antogs det att hög grad av 

korruption även kan minska transparensen på finansmarknaden vilket skulle öka informations-

asymmetrin. Låg transparens skulle kunna öka osäkerheten, något som Beatty och Ritter (1986) 

menar leder till mer underprissättning. Att det inte fanns något samband mellan korruption och 

underprissättning gör att denna koppling inte kan bekräftas. Detta innebär att lägre transparens 

inte nödvändigtvis påverkar finansmarknaden i en märkbar grad eller att korruption inte påver-

kar transparensen tillräckligt mycket för att den ska göra det.   

 

Att informationsasymmetri påverkar underprissättning har både förklarats och visats i studier 

av Akerlof (1970), Leland och Pyle (1977), Rock (1986), Engelen och van Essen (2010) samt 

Ljungqvist (2006). Därför ligger förmodligen anledningen till varför ett signifikant samband 

saknas snarare i kopplingen mellan korruption och informationsasymmetri än mellan under-

prissättning och informationsasymmetri.  

5.3 PRESSFRIHET 
 

Bushee et al. (2010) fann att pressen kan påverka aktiemarknaden genom graden av information 

som kommer ut till allmänheten. Williams (2008) menar att transparens bland annat innefattar 

fri media och transparens på finansmarknaden och Beatty och Ritter (1986) drog kopplingen 

mellan låg transparens och mer underprissättning. En hög pressfrihet underlättar även för att 

det andra antagandet i Famas (1970) teori, att alla aktörer på marknaden har tillgång till samma 

information, uppnås. Detta indikerar att media och pressfrihet kan påverka graden av informat-

ionsasymmetri och i förlängningen underprissättningen.  

 

Om media har möjlighet att bedriva sitt arbete obehindrat bör det kunna bidra till mer jämlik 

tillgång till information mellan investerare. En jämnare fördelning av information till investe-

rare är en förutsättning för en effektiv marknad (Fama, 1970), vilket i sin tur enligt Ljungqvist 

(2006) förväntas leda till lägre underprissättning. Eftersom pressen kan påverka i vilken grad 
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information förmedlas till allmänheten skulle media kunna minska informationsasymmetrin 

mellan köpare och säljare, samt mellan mer och mindre informerade investerare.  

 

Resultatet av regressionsanalysen fann dock inget signifikant samband mellan pressfrihet och 

underprissättning vilket talar emot dessa teser. Informationsasymmetri har som tidigare nämnt 

visats ha en stor påverkan på underprissättningen och därför talar resultatet snarare för att press-

frihet inte påverkar informationsasymmetri, än att informationsasymmetri inte skulle påverka 

underprissättningen.  

 

Fortsättningsvis menar signaleringshypotesen att bolag kan sätta priset på sin aktie för att sig-

nalera företagets värde och framtidsutsikter (Ritter & Welch, 2002). Bolag som är transparenta 

och tillförlitliga och ska börsnoteras kommer själva, enligt signaleringshypotesen, enklare 

kunna använda prissättning för att förmedla information (Ljungqvist, 2006). I dessa fall skulle 

därmed medias roll som informationsförmedlare minska vilket kan ha bidragit till att ingen 

signifikans funnits för pressfrihet.  

 

För att pressen ska kunna påverka priset på en aktie krävs det att investerare är rationella och 

tar denna information i beaktning i sin värdering av ett bolag. Ljungqvist (2006) talar om irrat-

ionella investerare som fattar beslut baserade på känslor, vilka bland annat kan grundas i en 

överoptimism (Ritter, 1991) eller baseras på tidigare investerares beteenden (Welch, 1992). Att 

samband mellan pressfrihet och underprissättning saknas skulle därför delvis kunna bero på 

investerares felaktiga tolkning, eller ignorans, av information snarare än tillgängligheten till 

den. 

5.4 GINI-KOEFFICIENT 
 

Gini-koefficienten visar inkomstojämlikheten och det generella välståndet i ett land. En hög 

gini-koefficient visar på större inkomstklyftor vilket leder till minskad känsla av samhörighet 

och lägre generell tillit i landet (Uslaner, 2002). Den minskade tilliten i samhället leder till 

minskad tillit hos individer (Knell & Stix, 2017). En minskad tillit innebär en lägre benägenhet 

att investera i riskfyllda aktier (Ng, Ibrahim & Mirakhor, 2015) vilket indikerar att investerare 

känner en högre ex ante-osäkerhet. Tesen som förts är därmed att den minskade tilliten påverkar 

ex ante-osäkerheten och kan bidra till förstärkt vinnarens förbannelse, som i sin tur ger en högre 
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underprissättning. I regressionsanalysen kunde dock inget signifikant samband finnas vilket 

talar för att denna tes inte stämmer.  

 

Ljungqvists (2006) teori om irrationella investerare skulle även i detta fall kunna vara en bidra-

gande faktor till att inget samband kunnat konstateras. En hög gini-koefficient innebär, som 

tidigare nämnt, lägre tillit vilket skulle kunna medföra att investerare inte litar på tillgänglig 

information och därför fattar beslut på andra grunder. Känslomässigt engagemang till bolag 

(Ritter, 1991), tidigare investerares beteende (Welch, 1992) och spekulation (Ljungqvist, 2006) 

är då sådant som skulle kunna påverka investeringsbeslut. Med andra ord kan lägre tillit tänkas 

leda till fler irrationella investerare. När investerare fattar beslut på andra grunder än tillgänglig 

information påverkas prissättningen av aktier i högre grad av andra faktorer än informations-

asymmetri. Detta hade därför kunnat vara en förklaring till att det samband som troddes finnas 

mellan gini-koefficienten och informationsasymmetri inte funnits i undersökningen.  

5.5 ANALYS AV RESULTAT OJUSTERAT FÖR UTELIGGARE  
 

Samtliga resultat för undersökningen där uteliggare inte exkluderats visade på svaga samband 

i enighet med tidigare beskrivna teorier. Detta indikerar att mer korruption och mindre press-

frihet leder till högre informationsasymmetri, och att de ekonomiska klyftorna och den lägre 

tilliten i mindre jämställda länder skulle leda till att aktier underprissätts i större grad. Samban-

den är dock så pass svaga och den justerade determinationskoefficienten så låg, att det är svårt 

att dra några egentliga slutsatser utifrån detta. Dessutom klarar urvalet inte Jarque Bera-testet 

vilket är en förutsättning för att en giltig regressionsanalys ska kunna utföras. 
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6. SLUTSATS 
 

Studiens syfte var att undersöka om korruption, pressfrihet och gini-koefficient påverkat graden 

av underprissättning i europeiska länder. Undersökningen fann inte något signifikant samband 

mellan underprissättning och de landspecifika oberoende variablerna. Det går därmed inte att 

säkerställa att de valda variablerna påverkar underprissättning i de länder som inkluderats i 

undersökningen. Trots avsaknaden av signifikanta samband anses syftet med studien vara upp-

nått.  

 

Även om undersökningen inte funnit något signifikant samband mellan underprissättning och 

korruption innebär det inte att informationsasymmetri inte leder till underprissättning. Detta 

kan snarare tyda på att den lägre transparens som korruption leder till inte ökar informations-

asymmetrin på finansmarknaden i en märkbar grad. På samma sätt visar avsaknaden av sam-

band att de kopplingar som finns mellan korruption och ett svagare rättsväsende och en mindre 

effektiv marknad, vilket van Essen (2011) menar är grundläggande förutsättning, inte är starka 

nog att påverka underprissättningen.  

 

Även pressfriheten påverkar transparensen, och på samma sätt som med korruption tyder av-

saknaden av ett signifikant samband mellan variablerna på att denna påverkan inte är stark nog 

för att öka informationsasymmetrin mellan emittent och investerare. Resultatet kan även tolkas 

som att media fungerar som en viktig informationsspridare men att Famas (1970) antagande 

om att investerare tolkar information på samma sätt inte är uppfyllt. Resultatet skulle då kunna 

tyda på att marknaden inte är effektiv.  

 

En ojämlik inkomstfördelning påverkar den generella tilliten i ett land vilket kan påverka dels 

effektiviteten på marknaden men också ex ante-osäkerheten. Då något signifikant samband 

mellan underprissättning och gini-koefficienten inte funnits tolkas detta som att tilliten inte på-

verkar effektiviteten och ex ante-osäkerheten i tillräckligt hög grad för att det i förlängningen 

ska leda till mer underprissättning. En annan tes som förts är att lägre förtroende påverkar in-

vesterares tillit till, och tolkning av, information, men eftersom samband saknas kan detta inte 

bevisas. 

 

Tecken på samband mellan variablerna och underprissättning kan utläsas i regressionerna som 

gjordes med uteliggarna, regressioner som trots att de inte ansågs tillförlitliga ändå tyder på 
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något. Med detta i åtanke, och med de indikationer som teorier och tidigare studier gett, kan 

därför denna undersökning inte utesluta att något samband mellan de valda landspecifika obe-

roende variablerna och underprissättning föreligger.  
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7. DISKUSSION 
 

Denna rapport ämnade att undersöka huruvida det finns några samband mellan underprissätt-

ning och de landspecifika variablerna korruption, pressfrihet och gini-koefficient. Det upplev-

des att många tidigare undersökningar främst fokuserar på företags- och noteringsspecifika va-

riabler, men att färre ser till hur andra faktorer kan förklara underprissättning. Signifikant sam-

band har inte funnits i regressionsanalysen men resultaten har ändå givit ett antal intressanta 

insikter och frågor har väckts kring sådant som skulle kunna undersökas närmare.  

 

BEROENDEVARIABELN 

I det urval som har använts i denna undersökning hittades en genomsnittlig underprissättning 

på 1,89 procent efter justering av uteliggare. Innan dessa justeringar var genomsnittet 21,54 

procent. Det resultat som visades med uteliggare är därmed närmare det resultat som presente-

rats av Gajewski och Gresse (2006). Argumentet för att ta bort uteliggarna var att resultatet, 

med dem inräknande, visade en för dålig normalfördelning för att en tillförlitlig regressions-

analys skulle kunna genomföras. Denna dåliga normalfördelning hade kanske kunnat åtgärdas 

med ett större urval, något tidigare forskare inom området haft, istället för att utesluta de ex-

trema uteliggarna. Exempelvis fick Gajweski och Gresse (2006) signifikans kanske just för att 

de inte exkluderat extremvärden i sin undersökning. De regressioner som gjordes på ett urval 

av 336 börsintroduktioner tyder på att ett större urval hade gett ett annat resultat. Viktigt att 

komma ihåg är dock att ett urval om 332 räknas som en fullgod mängd studieobjekt och att 

undersökningen, trots justering, anses som valid.  

 

Ett av de så kallade IPO puzzlen är cyklikaliteten som innebär att vissa perioder är präglade av 

fler börsnoteringar än andra. Den undersökta perioden är relativt kort jämfört med andra under-

sökningar. Detta var ett aktivt val då vissa yttre ekonomiska faktorer kunde isoleras för, samti-

digt som det även inneburit ett urval färgat av samma konjunkturbild. Kanske hade en högre 

grad av genomsnittlig underprissättning visats om en längre period hade undersökts, och som 

följd hade eventuella samband möjligtvis varit tydligare.  

 

LANDSPECIFIKA VARIABLER  

Både korruption och pressfrihet kan på flera sätt kopplas till informationsasymmetri, vilket 

väckte ett intresse för att närmare undersöka eventuella samband. Anledningen till varför inget 

samband kunde hittas mellan någon av variablerna skulle kunna vara om informations-
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asymmetrins förklaringsgrad på underprissättning i sig varit liten i börsnoteringarna. Engelen 

och van Essen (2010) fann fortsättningsvis att endast 10 procent av variationen i underprissätt-

ning beror på landspecifika variabler, vilket kan vara en annan anledning till varför något sam-

band inte funnits. De tre variabler som studerats i denna undersökning kan därför ha varit för 

få för att ett signifikant samband ska visas när en så stor del av variationen i underprissättning 

beror på variabler som inte är landspecifika. Vidare kan det tänkas att kopplingen från de land-

specifika variablerna till underprissättning drogs i för många steg och att detta bidrog till den 

låga förklaringsgraden.  

 

I resultatet som inte var justerat för uteliggare kunde nollhypotesen förkastas och ett signifikant 

samband, i linje med studiens hypoteser, kunde utläsas för variablerna korruption och pressfri-

het. Sambanden var dock väldigt svaga och urvalet var inte normalfördelat. Den extrema första-

dagsavkastningen för uteliggarna som exkluderades kunde dock bekräftas av både Capital IQ 

och Bloomberg, och datan ansågs av den anledningen tillförlitlig. Deras uteslutande är därmed 

endast hänförbart till Jarque Bera-testet, och inte till mätfel. Detta är något som talar för att ett 

större urval hade kunnat ge undersökningen ett annat resultat, och att en inkludering av de fyra 

uteliggarna inte är felaktigt utan bara inte förenligt med regressionsanalysens antaganden.  

 

Den tröghet och svårreglerade marknad korruption skapar kan tänkas leda till en finansmarknad 

som är mindre reglerad och har sämre skydd för aktieägare. Enligt tidigare studier borde detta 

leda till en ökad underprissättning, men om det sämre skyddet och lägre regleringarna istället 

leder till att investerare känner minskat förtroende och incitament till att investera kan det istäl-

let tänkas resultera i en aktiemarknad där färre privatpersoner väljer att delta. Om så är fallet 

kan det ha bidragit till att något samband mellan korruption och underprissättning inte funnits.  

 

Tidigare forskning visar att media spelar en viktig roll för förmedling av information på finans-

marknaden, ett tecken på att en sämre pressfrihet skulle leda till mer informationsasymmetri. 

Trots detta gick det inte att visa något signifikant samband mellan pressfrihet och underpris-

sättning. Denna undersökning har dock inte sett till vem som köper aktierna, om det är stor 

andel privatpersoner eller i huvudsak institutionella investerare. Till exempel kan tänkas att 

medias roll är viktigare för företag som vill nå ut till privatpersoner än för de som vill informera 

institutionella investerare. Institutionella investerare kan tänkas vara i direktkontakt med före-

tagen och inte använda medier i samma utsträckning för att samla information. Att ta ägarstruk-

tur i beaktning hade därför kunnat ge ett annat resultat.  
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Det index som använts för pressfrihet beaktar till vilken grad journalister kan utföra sitt arbete 

utan att utsättas för hot eller fara samt kvaliteten på de lagar som rör tryckfrihet och säkerhet. 

En intuitiv tanke är att journalister som granskar finans- och kapitalmarknaden inte är de mest 

utsatta journalisterna, vilket skulle kunna innebära att ett lands höga indexvärde inte speglar 

just dessa journalisters möjligheter att utföra sitt arbete, utan snarare att indexvärdet försämras 

av att andra journalister utsätts för dessa hot och faror. Därav skulle kanske en specificering av 

vad som ligger till grund för det specifika landets index behöva studeras närmare för att kunna 

dra slutsatser kring hur väl måttet har mätt vad som ämnats att mäta för denna undersökning. 

Vidare hade det varit intressant att undersöka vilka som är de främsta mottagarna av journali-

stiken samt hur tillgänglig den är för invånarna i länderna. 

 

En annan aspekt att diskutera är huruvida måttet pressfrihet tar hänsyn till all sorts informat-

ionsspridning och mediekanaler. Idag spelar exempelvis sociala medier stor roll och många 

individer hämtar information via dessa snarare än via traditionella nyhetskanaler. Även om ett 

visst land har ett lågt pressfrihetsindex, kommer detta inte att spela någon större roll för inform-

ationsasymmetrin på finansmarknaden ifall de flesta individer ändå använder sig av andra ka-

naler, där journalister inte är de främsta avsändarna, för att samla information. 

 

Det har i tidigare forskning visats att medias roll som informationsförmedlare spelar en större 

roll för medelstora bolag eftersom de är sämre på att själva nå ut med information om det egna 

bolaget till allmänheten. Det är därmed möjligt att ett samband mellan pressfrihet och under-

prissättning funnits om undersökningen endast kollat på mindre företag. 

 

Teorierna kring att lägre generell tillit skulle leda till högre ex ante-osäkerhet och en förstärkt 

vinnarens förbannelse kunde inte bekräftas eftersom något signifikant samband mellan gini-

koefficienten och underprissättning inte kunde hittas. Det kan tänkas att länder med en hög gini-

koefficient har en finansmarknad som är mer koncentrerad och inriktad till de övre samhälls-

skikten. Detta skulle i sådana fall innebära att gini-koefficient påverkar finansmarknaden, men 

inte i form av en ökad underprissättning så som undersökt här. Det kan fortsättningsvis tänkas 

vara främst privatpersoner som skulle påverkas av den bristande tilliten som en hög gini-koef-

ficient medför, och om den största andelen av de som investerar är företag och institutioner blir 

gini-koefficientens påverkan på underprissättning därmed mindre. Gini-koefficientens påver-

kan på underprissättning kan därför tänkas bli lägre om det är en hög andel institutionella inve-

sterare. 
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En annan tänkbar anledning till graden av underprissättningen är som tidigare nämnt signale-

ringshypotesen. Om denna prissättningsmekanism har präglat många börsnoteringar och varit 

en övervägande anledning till underprissättningen av aktier, skulle det leda till att de landspe-

cifika variablernas påverkan på underprissättningen blir svårare att utläsa. Detta eftersom att 

om företag i stor utsträckning själva bestämmer att de vill underprissätta sina aktier kommer 

variabler som påverkar investerarnas, och därmed marknadens, prissättning inte spela lika stor 

roll. Det kan därför tänkas att resultatet har påverkats mycket av denna variabel utan att den 

tagits i beaktning i mätningarna.  

 

En ytterligare aspekt som bör lyftas för att ge klarhet till den låga förklaringsgraden är hur 

många företagsspecifika variabler som tagits i beaktning. Denna undersökning har endast sett 

till bolagens storlek, ålder samt industri. Argument till varför endast dessa variabler tagits i 

beaktning har givits, men att inkludera ännu fler variabler hade kunnat ge en högre förklarings-

grad och ett mer tillförlitligt resultat. Till exempel är venturekapitalistinvolvering, metod för 

börsintroduktion samt P/E-tal variabler som ofta tagits hänsyn till i tidigare forskning som gjorts 

inom området. Det finns även många andra variabler som inte har lyfts men som skulle kunna 

påverka underprissättningen av aktier. Om fler variabler tagits med i beräkningarna hade det 

kunnat bidra till en högre förklaringsgrad.  

 

Intresset för denna undersökning låg bland annat i att få en indikation på hur den finansiella 

marknaden och samhället påverkar och samverkar med varandra. Regressionsanalysen har inte 

kunnat bidra till några större insikter angående detta, men teorier ger tecken på att samband kan 

finnas. Det har dessutom i diskussionen lyfts argument för att de landspecifika variablerna kan 

påverka den finansiella marknaden på andra sätt än vad som mätts i denna undersökning vilket 

väcker intresse för vidare forskning.  

7.1 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 
 

Det skulle vara intressant att utföra mer omfattande undersökningar som tar fler företagsspeci-

fika variabler i beaktning och som tar hänsyn till vilken metod bolaget använt för sin börsnote-

ring. Det hade även varit av intresse att genomföra en undersökning där urvalet inte begränsats 

till Europa. Ett sådant urval hade möjliggjort en ännu större varians i de landspecifika variab-

lerna och även ökat storleken på urvalet.  
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Denna rapport använde sig utav pressfrihet som variabel men som ovan diskuterat finns det 

andra aspekter av informationsspridning som kan tas hänsyn till i en framtida undersökning. 

Det hade exempelvis varit intressant att undersöka hur individer tar emot information, via vilka 

medier, och hur detta påverkar deras beteende och investeringar. Vidare hade det varit intressant 

att undersöka pressfrihet men att endast se till bolag av en viss storlek eftersom tidigare forsk-

ning visat att bolagets storlek har betydelse i fråga om pressens roll som informationsför-

medlare. En ytterligare infallsvinkel hade kunnat vara att ta hänsyn till ägarstruktur och andel 

institutionella investerare. Vilka som är de huvudsakliga investerarna i bolag hade även varit 

relevant för vidare forskning om gini-koefficienten. I diskussionen lyftes att en hög gini-koef-

ficient skulle kunna göra finansmarknaden mer koncentrerad och inriktad till de övre samhälls-

skikten, vilket är en intressant utgångspunkt för fortsatt forskning. Vidare hade det även varit 

intressant att undersöka vidare om korruption för att se om det finns åtgärder på den finansiella 

marknaden som skulle kunna minska korruptionen i ett land. 
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