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Sammanfattning 
 

Titel: Så identifierar du underprissatta börsintroduktioner 
 
Seminariedatum: 2018-05-31 
 
Kurs: FEKH89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 HP 
 
Författare: Robert Alilovic, Måns Grundberg, Kevin Sjölin Strandberg 
 
Handledare: Maria Gårdängen 
 
Nyckelord: Börsintroduktioner, Underprissättning, Svenska marknaden, Multipel 
regression, Informationsasymmetri  
 
Syfte: Syftet är att undersöka bolagsspecifika faktorers samband med underprissättningen 
av börsintroduktioner på den svenska marknaden och således bidra med stöd till framtida 
investeringsbeslut.  
 
Metod: Studien tillämpar en kvantitativ metod med en deduktiv ansats för att analysera 
insamlad data. En multipel regression tillämpas för att undersöka valda variablers samband 
med underprissättningen.  
 
Teoretiska perspektiv: Det teoretiska ramverket utgörs av tidigare forskning samt teorier 
kring underprissättning och bolagsvärdering.  
 
Empiri: Urvalet består av 285 börsintroduktioner på den svenska marknaden. Urvalet 
innefattar börsintroduktioner på Nasdaq Stockholm, First North, Aktietorget och Nordic 
MTF från 1 januari 2006 till 20 april 2018. Data har huvudsakligen samlats in via 
Bloomberg. 
 
Resultat: Studien påvisar att börsintroduktionerna på den svenska marknaden var 
signifikant underprissatta, med i genomsnitt 7,31 procent. Den befintliga andelen aktier i 
erbjudandet visade sig ha ett signifikant positivt samband med underprissättningen. 
Börsintroduktioner på Nordic MTF visade sig vara signifikant överprissatta i förhållande 
till övriga handelsplatser. 
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Abstract 
 

Title: How to identify underpriced IPOs 
 
Seminar date: 2018-05-31 
 
Course: FEKH89, Bachelor’s Degree Project in Financial Management, Business 
Administration, Undergraduate Level, 15 ECTS 
 
Authors: Robert Alilovic, Måns Grundberg, Kevin Sjölin Strandberg 
 
Advisor: Maria Gårdängen 
 
Key words: IPO, Underpricing, Swedish market, Multiple regression, Asymmetric 
information 
 
Purpose: The purpose of the study is to examine company specific variables and their 
relationship with the underpricing of Swedish IPOs in order to provide support for future 
investment decisions.  
 
Methodology: The study applies a quantitative method with a deductive approach to 
analyze the collected data. A multiple regression has been used to determine the chosen 
variables relationship with the level of underpricing.  
 
Theoretical perspectives: The theoretical perspectives are based on earlier research and 
theories regarding underpricing and firm valuation. 
 
Empirical foundation: The sample consists of 285 IPOs on the Swedish market. The 
sample includes companies that has gone public on Nasdaq Stockholm, First North, 
Aktietorget and Nordic MTF, from January 1st 2006 to April 20th 2018. The data has 
mainly been collected from Bloomberg. 
 
Conclusions: The study finds that IPOs on the Swedish market were significantly 
underpriced, with an average of 7,31 percent. The proportion of existing shares in the offer 
is found to have a positive relationship with underpricing. Nordic MTF proved to be 
significantly overpriced in relation to the other examined stock markets.  
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Förord 
 

Studien har skrivits under våren 2018 och har för oss som författare bidragit med fördjupad 

förståelse kring börsintroduktioner generellt och underprissättning i synnerhet. Våra 

förhoppningar är att studien ska väcka intresse och inspirera vidare forskning inom 

området. 

 

Vi skulle vilja tacka vår handledare Maria Gårdängen för den vägledning hon erbjudit 

under arbetets gång. 

 

 

Robert Alilovic  Måns Grundberg  Kevin Sjölin Strandberg  
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Definitioner och begrepp 
 

Börsintroduktion: Med en börsintroduktion avses när ett företag noteras på en 

handelsplats och deras aktier bjuds ut till allmänheten. I studien används begreppet notering 

som synonym och på engelska används uttrycket IPO, kort för Initial Public Offering. 

 

Underprissättning: Med underprissättning avses den positiva kursutveckling som kan ske 

under första handelsdagen i samband med en börsintroduktion. Underprissättning anges 

ofta i procent för att beskriva förändringen från teckningskurs till stängningskurs. Vid 

några tillfällen i studien används begreppen förstadagsavkastning och initial avkastning 

som synonymer. 

 

Erbjudandet: Med begreppet erbjudandet avses i denna studie de aktier som utfärdande 

företag erbjuder till allmänheten i samband med börsintroduktion. 

 

Marknad: I den här studien avser begreppet marknad exempelvis nationella marknader, 

som exempelvis den svenska marknaden. Marknader kan i sin tur innefatta ett flertal 

handelsplatser. 

 

Handelsplats: Med begreppet handelsplats avses marknadsplatser där aktörer köper och 

säljer säkerheter och finansiella instrument, exempelvis aktier. Studien skiljer på reglerade 

handelsplatser, även kallade börser, och oreglerade handelsplatser, även kallade MTF-

plattformar (Multilateral Trading Facility). 

 

Stockholmsbörsen: Vid de tillfällen Stockholmsbörsen nämns i studien, avses 

handelsplatsen Nasdaq Stockholm. 
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1. Inledning  
Det här avsnittet introducerar studiens ämne och inriktning. En diskussion kring ämnet 

leder fram till studiens frågeställning och syfte. Vidare presenteras även de avgränsningar 

som gjorts samt studiens disposition. 

1.1 Bakgrund  
Under de senaste åren har den svenska såväl som den globala aktiemarknaden präglats av 

ett hett noteringsklimat. “Högtryck på börsen - nu slås rekord i nynoteringar” och 

“Stockholm i Europatopp för börsnoteringar” är exempel på rubriker som illustrerat detta. I 

en rapport av Ernst & Young (2017) framgår det att antalet börsintroduktioner världen över 

ökade med 49 procent under 2017 och enligt samma rapport ser även 2018 ut att bli ett 

starkt år för börsintroduktioner, såväl globalt som på de nordiska marknaderna. Utöver det 

rekordhöga antalet börsintroduktioner har även den generellt sett höga initiala avkastningen 

uppmärksammats. Enligt Aktiespararna (2017) steg nämligen de 52 bolag som, genom 

riktade erbjudanden till allmänheten, introducerades på Nasdaq Stockholm eller Nasdaq 

First North under 2016 med i genomsnitt 15 procent under den första handelsdagen. Många 

introduktioner har även kännetecknats av långt mycket större kursrörelser än så. Qiiwi 

Interactive, som noterades på Aktietorget i oktober 2017, rusade med över 100 procent 

under första halvtimmen som noterat bolag (Mölne, 2017) och Cellink, som noterades på 

Nasdaq First North i november 2016, fick en iögonfallande god start på sin börsresa med 

ett initialt kursrally om nästan 85 procent (Goldberg, 2016). Listan över liknande exempel 

kan göras lång och faktum är att fenomenet inte är unikt, varken för den svenska 

marknaden eller för de senaste årens heta noteringsklimat. Fenomenet att bolag handlas 

kraftigt över teckningskurs redan under första handelsdagen är istället vanligt 

förekommande i samband med börsintroduktioner, och brukar benämnas underprissättning. 

Loughran och Ritter (2017) visar i en sammanställning över 54 länder att samtliga 

marknader kännetecknats av en genomsnittlig underprissättning under de senaste 30-40 

åren. Intressant nog är Sverige ett av de länder i västvärlden som visat högst grad av 

underprissättning. Sammanställningen visar nämligen att börsintroduktioner på den svenska 
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marknaden, mer specifikt på Nasdaq Stockholm och på First North, i genomsnitt varit 

underprissatta med 25,9 procent under perioden 1980–2015.  

 

Det bör därmed finnas möjligheter för individuella investerare att utnyttja 

underprissättningen i samband med börsintroduktioner i syfte att generera en avkastning 

som överträffar marknadsindex, inte minst på den svenska marknaden. Genom att lägga 

beslag på de pengar som underprissatta introduktioner lämnar på bordet skulle man, rent 

teoretiskt, nämligen kunna generera en abnorm avkastning på investerat kapital. Anta att 

man hade tillämpat en strategi där man under ett år tecknat aktier i samtliga 

börsintroduktioner för att sedan sälja vid börsens stängning redan första handelsdagen. Om 

det investerade kapitalet fördelats jämnt över samtliga introduktioner och vi antar en 

genomsnittlig underprissättning, eller förstadagsavkastning, i linje med 2016 års nivåer, 

skulle strategin ha genererat en årlig avkastning om 15 procent. En årlig avkastning på den 

nivån är tillräckligt för att överträffa den genomsnittliga årliga avkastningen för 

affärsvärldens generalindex om 9,88 procent (Bolmeson, 2014). Om man dessutom skulle 

utveckla strategin till att istället återinvestera allt kapital i varje ny börsintroduktion, och 

därmed ta del av ränta-på-ränta effekten, skulle man snabbt kunna nå mycket höga 

avkastningsnivåer. Utifrån en genomsnittlig avkastning om 15 procent per börsintroduktion 

skulle man nämligen ha mer än fördubblat det investerade kapitalet efter endast fem 

affärer, bortsett från transaktionskostnader. 

1.2 Problemdiskussion 

Strategin som beskrivs ovan kan tyckas för bra för att vara sann, vilket tyvärr också är 

fallet. Enligt Rock (1986) är det här tillvägagångssättet nämligen inte fullt så problemfritt i 

praktiken, vilket grundar sig i att investerare inte har möjlighet att teckna fullt i samtliga 

börsintroduktioner. Han förklarar detta utifrån det teoretiska resonemanget som brukar 

benämnas winner’s curse. Vid de mest attraktiva börsintroduktionerna överstiger 

efterfrågan utbudet av aktier vilket innebär att investerare endast blir tilldelade en andel av 

önskat antal aktier. Vid mindre attraktiva introduktioner är däremot efterfrågan vid 

teckningskursen svagare och investerare får därmed en större tilldelning aktier. Effekten 

kan vara så pass betydande att strategin som beskrivs ovan istället underpresterar gentemot 
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marknadsindex. Det här resonemanget grundar sig enligt Rock (1986) i skillnaden vad 

gäller information och kunskap som föreligger aktörer emellan, den så kallade 

informationsasymmetrin, som han även beskriver som en grundläggande orsak till 

förekomsten av underprissättning i samband med börsintroduktioner. 

 
För att den här strategin ska kunna bära frukt och nå en avkastning som överträffar 

marknadsindex skulle individuella investerare därmed behöva undvika de mindre attraktiva 

börsintroduktionerna. Individuella investerare skulle alltså behöva på förhand kunna avgöra 

ifall en börsintroduktion är underprissatt och därmed kommer generera positiv avkastning 

under första handelsdagen. Frågan är hur investerare ska kunna identifiera en underprissatt 

börsintroduktion? Går det möjligen att, med bakgrund i tidigare forskning, fastställa några 

specifika faktorer som investerare bör observera när de ska besluta sig för huruvida de ska 

teckna eller inte teckna aktier i en börsintroduktion? 

 

Genom åren har ett antal sådana faktorer kunnat identifieras på olika marknader. På den 

amerikanska marknaden har tidigare studier exempelvis funnit att börsintroduktioner av 

mindre företag tenderar att vara underprissatta i högre grad, vilket förklaras genom att 

mindre företag generellt sett kännetecknas av en högre grad av osäkerhet gällande framtida 

vinster (Loughran & Ritter, 2004). Chalk och Peavy (1987) har lyckats påvisa samband 

mellan teckningskurs och underprissättning då lägre teckningskurs generellt sett varit 

kopplat till högre grad av underprissättning. Vidare har Downes och Heinkel (1982) kunnat 

visa på ett positivt samband mellan underprissättning och de ursprungliga ägarnas andel 

aktier efter notering. På den europeiska marknaden fann Schuster (2003) att bolag 

verksamma inom branscher klassificerade som New Economy var signifikant mer 

underprissatta än övriga bolag. På den svenska marknaden har Rydqvist (1997) kunnat 

förklara en stor del av underprissättningen före 1990 som ett skattemässigt fördelaktigt 

tillvägagångssätt att kompensera anställda. Detta förklaras av en markant skillnad i 

underprissättning åren före respektive efter 1990, då en ny skattelagstiftning infördes. 

Därefter har Abrahamson och De Ridder (2015), som studerat börsintroduktioner på 

Nasdaq Stockholm under perioden 1996–2011, funnit resultat som står i kontrast mot en 

del tidigare studier. De finner bland annat inget signifikant samband mellan teckningskurs 
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och första dagens avkastning. Vidare finner de, till skillnad från Downes och Heinkel 

(1982), ett positivt samband mellan erbjudandets relativa storlek och underprissättningen. 

 

Det råder med andra ord viss diskrepans mellan resultaten i tidigare forskning. Vidare kan 

det ifrågasättas huruvida några nutida slutsatser kring hur individuella investerare bör 

resonera kring börsintroduktioner bör dras baserat på de äldre studierna inom ämnet. 

Speciellt med hänsyn till de senaste årens teknologiska utveckling och den ökade tillgången 

till information. Det finns således anledning att fortsatt studera nämnda faktorers samband 

med underprissättning i syfte att bidra med uppdaterade uppgifter inom ämnet. Det finns 

även ytterligare, inom ämnet inte tidigare studerade faktorer som är av intresse att 

undersöka. Det saknas exempelvis, till vår kännedom, studier som undersöker huruvida 

underprissättningen skiljer sig mellan olika typer av handelsplatser. På den svenska 

marknaden skiljer sig bland annat noteringskraven åt mellan reglerade handelsplatser, så 

som Nasdaq Stockholm, och oreglerade, såsom Aktietorget, First North och Nordic MTF. 

Vidare skiljer sig även noteringskraven åt oreglerade handelsplatser emellan. Det är därför 

av intresse att undersöka huruvida valet av handelsplats påverkar underprissättningen, och 

hur detta kan förklaras av dess respektive noteringskrav. Kan en eventuell skillnad i 

underprissättning förklaras av att vissa noteringskrav, eller avsaknaden av dem, leder till 

högre grad av informationsasymmetri? 

1.3 Frågeställning 

➢ Vilka bolagsspecifika faktorer kan förklara underprissättningen av 

börsintroduktioner på den svenska marknaden? 

1.4 Syfte 

Studiens syfte är att bidra med beslutsunderlag kring vilka variabler investerare bör ta 

hänsyn till för att kunna identifiera underprissatta börsintroduktioner på den svenska 

marknaden. Det görs genom att undersöka underprissättningen på den svenska marknaden, 

mellan 2006 och 2018, och ett antal utvalda bolagsspecifika variablers samband med 

underprissättningen. De variabler som undersöks är handelsplats, branschtillhörighet, 

erbjudandet relativa storlek, andel befintliga aktier i erbjudandet, teckningskurs och storlek. 
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1.5 Avgränsning  

Studien inkluderar börsintroduktioner på handelsplatser inom den svenska marknaden, 

såväl reglerade som oreglerade, från 1 januari 2006 till 20 april 2018. Fokus ligger på en 

enstaka nations marknad för att försäkra oss om att de övergripande institutionella 

förutsättningarna, som nationell reglering och skattelagstiftning, inte skiljer sig åt bland 

studiens observationer. Vi vill, exempelvis, försäkra oss om att underprissättningen kan 

undersökas mellan reglerade och oreglerade handelsplatser utan att behöva ta hänsyn till 

olika nationsspecifika aspekter. Studien är fokuserad till den svenska marknaden då den 

varit en av de som visat på högst grad av underprissättning i västvärlden under de senaste 

30 åren. De handelsplatser som inkluderas är Nasdaq Stockholm, First North, Aktietorget 

och Nordic MTF. Syftet med periodens längd är att erhålla ett tillräckligt stort antal 

observationer för att relevanta statistiska tester ska kunna utföras samtidigt som urvalet ska 

vara så pass aktuellt som möjligt. Då vi gick längre tillbaka än 2006 uppstod även 

svårigheter gällande datainsamling för studiens mindre handelsplatser. 

1.6 Målgrupp 

Studiens huvudsakliga målgrupp är akademiker med grundläggande kunskaper inom 

finansiell ekonomi. Förhoppningen är även att studien kan vara tilltalande för investerare 

och personer med intresse för aktier och ekonomi generellt. 

1.7 Disposition 

Studiens struktur är i enlighet med vad som rekommenderas av Bryman och Bell (2011) för 

kvantitativa studier. 

 

Teoretisk referensram: I det här avsnittet presenteras och förklaras de mest framstående 

teorierna rörande börsintroduktioner och underprissättning. Vidare redogörs för tidigare 

forskning inom området. 

 

Metod: I det här avsnittet förklaras undersökningens tillvägagångssätt och hur studiens 

syfte har angripits. Här beskrivs hur data samlats in samt vilka variabler som studerats och 

hur dessa mäts. 
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Resultat: I det här avsnittet presenteras resultaten av de tester som utförts på insamlad data. 

Inledningsvis presenteras deskriptiv data och därefter resultat från undersökningens 

regressionen och de diagnostiserande tester som genomförts. 

 

Analys: I det här avsnittet analyseras det presenterade resultatet utifrån studiens teoretiska 

referensram. Analysen görs i syfte att bemöta studiens frågeställningar och syfte. 

 

Slutsats: I det här avsnittet besvaras studiens frågeställningar. Vidare förs en avslutande 

diskussion kring studien och potentiell vidare forskning föreslås. 
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2. Teoretisk referensram 
Det här avsnittet redogör för det teoretiska ramverk studien orienterar sig efter. Vidare 

diskuteras tidigare forskning kring underprissättning vid börsintroduktioner och de 

variabler som studien undersöker. 

2.1 Effektiva marknadshypotesen 

Den effektiva marknadshypotesen innebär att på en effektivt fungerande marknad, kommer 

priset på ett värdepapper reflektera all tillgänglig relevant information (Fama, 1970). På en 

effektivt fungerande marknad är det således inte möjligt att generera avkastning som 

överträffar marknaden. Enligt Fama (1970) vilar den effektiva marknadshypotesen på tre 

antaganden: (1) det förekommer inga transaktionskostnader på marknaden, (2) all 

information är tillgänglig för samtliga aktörer och (3) samtliga aktörer är överens om vilken 

effekt tillgänglig information kommer ha på aktuella och framtida priser. Vad gäller 

börsintroduktioner menar emellertid Rock (1986) att det finns fog för att anta att det 

förekommer informationsasymmetri aktörer emellan vilket innebär att hypotesens andra 

antagande i så fall inte uppfylls. Vidare menar Naseer och bin Tariq (2015) att investerare 

inte alltid agerar ekonomiskt rationellt vilket innebär att även det tredje antagandet kan 

ifrågasättas. Således uppfylls nödvändigtvis inte de antaganden som ligger till grund för 

den effektiva marknadshypotesen när det kommer till börsintroduktioner och bör därmed 

inte nödvändigtvis betraktas som en effektivt fungerande marknad. Följaktligen är det 

oklart ifall priset på ett värdepapper reflekterar all tillgänglig information och det bör 

således finnas möjligheter att generera avkastning som överträffar marknaden. 

2.2 Underprissättning 

Underprissättning är ett väldokumenterat fenomen i samband med börsintroduktioner och 

innebär som nämnt att ett företags aktier prissätts under sitt marknadsvärde vid 

börsintroduktion, vilket medför en positiv kursutveckling redan under första handelsdagen 

(Ritter, 1984). Faktumet att underprissättning förekommer skulle kunna ses som ett tecken 

på att börsintroduktioner inte är att betrakta som en effektivt fungerande marknad enligt 

den effektiva marknadshypotesen. Genom åren har ett flertal potentiella förklaringar till 
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fenomenet diskuterats och nedan behandlas några av de teorier som försöker förklara 

förekomsten och vad som kan påverka graden av underprissättning. 

2.2.1 Informationsasymmetri 

Grossman (1976) delar upp investerare i två kategorier; informerade och oinformerade 

investerare. Informerade investerare antas ha tillgång till information som gör att de kan 

göra en rättvis bedömning av värdet på företaget medan oinformerade investerare utgår 

från att priset som satts är ett rättvist fundamentalt pris. Vid börsintroduktioner är 

utfärdarna att betrakta som informerade då ledande befattningshavare och andra 

insiderpersoner antas besitta bättre information angående bolagets framtid än individuella 

investerare, som i sin tur betraktas som oinformerade investerare (Leland & Pyle, 1977). 

Rock (1986) menar att det är informationsasymmetrin aktörer emellan som ger upphov till 

underprissättning. Han menar nämligen att underprissättningen är nödvändig för att locka 

oinformerade investerare att delta i börsintroduktioner. 

2.2.2 The Winner’s Curse Hypothesis 

Informationsasymmetrin som beskrivs ovan är vad som ligger till grund för det teoretiska 

resonemanget winner’s curse som kan användas för att förstå underprissättning samt varför 

det finns svårigheter för individuella investerare att dra nytta av underprissättning. Rock 

(1986) menar, som tidigare nämnt, att informationsasymmetrin är vad som leder till 

underprissättning. Han menar att attraktiva (underprissatta) börsintroduktioner först 

kommer attrahera de informerade och därefter de oinformerade investerarna. Eftersom 

antalet aktier är bestämt kan efterfrågan i dessa fall komma att överstiga utbudet och 

aktierna kommer därmed att behöva fördelas bland investerarna och de kommer endast bli 

tilldelade en andel av vad de efterfrågat. Oinformerade investerare går även in i mindre 

attraktiva börsintroduktioner som de informerade lyckas undvika i större utsträckning. I de 

här fallen är efterfrågan inte lika hög, och de oinformerade investerarna blir tilldelade hela 

den efterfrågade mängden vid teckningskursen. Förloppet exemplifierar som sagt winner’s 

curse samtidigt som det visar på svårigheterna med att dra nytta av underprissättning vid 

börsintroduktioner. De oinformerade investerarna “vinner” nämligen endast för att de 

informerade investerarna inte varit intresserade av börsintroduktionen i fråga och därmed 
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har man betalat ett för högt pris. Börsintroduktioner underprissätts således för att det, trots 

informationsasymmetrin investerare emellan, ska vara möjligt att attrahera oinformerade 

investerare (Ritter, 1998). 

2.2.3 Signaleringshypotesen 

Leland och Pyle (1977) argumenterar för att ett bolags värde är positivt korrelerat med 

andelen aktier som de ursprungliga ägarna behåller vid notering. Deras antaganden bygger 

på principen om att grundare och insiderpersoner besitter bättre information om bolagets 

framtida kassaflöden än vad potentiella enskilda investerare gör. Vidare menar de att det är 

dyrt att behålla en hög ägarandel, då de går miste om de förmåner som diversifiering kan 

innebära. Enligt signaleringshypotesen sänder därmed ett högt bibehållande av aktier en 

positiv signal angående bolagets framtidsutsikter till marknaden, som leder till högre 

värderingar. 

2.2.4 The Bandwagon Hypothesis 

Welch (1992) diskuterar effekter som kan uppstå när investerare, bortsett från 

informationen de själva besitter, anpassar sitt beslutsfattande utifrån hur tidigare investerare 

agerat, vilket brukar benämnas kaskadeffekter eller bandwagon effects. Han menar 

exempelvis att faktumet att andra investerare handlar en aktie kan attrahera och uppmuntra 

ytterligare investerare och därmed generera positiva kaskadeffekter. Alternativt kan 

investerare, bortsett från egen information, avstå från att handla en aktie om hen märker att 

andra investerare inte verkar intresserade. Det kan således förekomma incitament för ett 

utgivande företag att underprissätta en börsintroduktion för att attrahera potentiella 

investerare och därmed dra nytta av positiva bandwagon effects (Ritter, 1998). 

2.2.5 Beteendeekonomi 

Under senare år har människors beteende fått en mer framträdande roll inom ekonomiska 

diskussioner och det gäller även för diskussioner kring underprissättning. Loughran och 

Ritter (2002) föreslår exempelvis en förklaring till underprissättning som betonar partiskt 

beteende bland beslutsfattare inom utfärdande företag. Resonemanget grundar sig i de 

ekonomiska fördelar underprissättning kan medföra utifrån det utfärdande företagets 
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perspektiv. De menar att förlusterna som underprissättning innebär då aktier säljs till ett 

lägre pris än vad som antas hade varit möjligt, vägs mot de vinster som utfärdare erhåller 

genom avkastning på kvarhållna aktier. Om beslutsfattare i det utfärdande företaget antas 

kvarhålla aktier upplever de den positiva prisjustering som underprissättningen innebär 

som en vinst och ifall denna vinst överstiger förlusterna från underprissättningen är 

beslutsfattarna nöjda med garantens prestation vid börsintroduktionen (Loughran & Ritter, 

2002).  

 

Vidare diskuterar Naseer och bin Tariq (2015) irrationellt beteende bland investerare i 

samband med börsintroduktioner och hur psykologiska effekter påverkar investerares 

agerande på marknaden. Psykologiska effekter kan exempelvis grunda sig i sentimentalitet, 

rykten eller överreaktioner och leder till att investerare inte alltid agerar rationellt utifrån 

den information som finns tillgänglig (Naseer & bin Tariq, 2015). Även Ljungqvist (2004) 

diskuterar effekterna av irrationellt beteende på aktiekurser och menar att förekomsten av 

sådana effekter bör vara särskilt stora beträffande just börsintroduktioner. Detta då det ofta 

finns begränsad mängd tillgänglig information vilket innebär större svårigheter vad gäller 

värdering av företaget i fråga (Ljungqvist, 2004). Vidare menar Cipriano och Gruca (2014) 

att marknadspriser påverkas av investerares konfirmeringsbias, det vill säga tendensen att 

ignorera information som inte stämmer överens med den egna hypotesen. Daniel, 

Hirshleifer och Subrahmanyam (1998) har tidigare visat att individuella investerare 

tenderar att övervärdera den egna informationen i förhållande till den publika vid värdering 

av en tillgång, så länge den publika informationen inte bekräftar den egna. 

2.3 Tidigare forskning 

2.3.1 Initial Public Offerings: Daily Returns, Offering Types and the Price 

Effect 

Chalk och Peavy (1987) bekräftar i sin studie på den amerikanska marknaden att 

börsnoteringar är underprissatta i genomsnitt. Undersökningen gjordes på 649 

börsintroduktioner under perioden 1975–1982. Bolagen delades upp i mindre grupper för 

att kunna bedöma om det finns någon skillnad i avkastning mellan aktier i olika prisklasser. 
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Studien kom fram till att alla prisgrupper visade en positiv förstadagsavkastning. Den 

genomsnittliga underprissättningen uppgick till 21,67 procent, med statistisk signifikans på 

1-procentsnivån. Författarna poängterar emellertid att den klart största ökningen kunde 

bevittnas för de aktier med lägst teckningskurs (<1$), och att avkastningen på dessa 

börsnoteringar pressar upp resultatet för stickprovet som helhet. Förstadagsavkastningen på 

de, i absoluta tal, billiga aktierna uppgick nämligen till 56,43 procent. 

 

Vidare nämns att vid ett hett marknadsklimat, då mängden investeringar och likvider i 

marknaden ökar kraftigt, så tar mindre företag chansen att bli börsnoterade. Detta eftersom 

hysterin i marknaden gör det svårare att värdera företag generellt, och leder därmed till 

underprissättning av de mindre börsnoteringarna då man värderar dem i relation till de 

större noteringarna som görs under samma period. Denna underprissättning ger en size-

effect på avkastningen, och kan vara anledningen till den märkbart högre avkastningen på 

mindre bolag som studien visar.  

 

Det ska dock påpekas att Chalk och Peavy endast testar sambandet med hjälp av ett T-test.  

Det är således möjligt att studien fått ett annat resultat om en multipel regression som 

undersöker flera variabler samtidigt tillämpats istället. 

2.3.2 IPO underpricing as tax-efficient compensation 

På den svenska marknaden har Rydqvist (1997) undersökt 251 börsintroduktioner från 

1980 till 1994. Han påvisar en signifikant underprissättning för perioden och finner att den 

genomsnittliga underprissättningen sjunker markant från perioden före 1990 till perioden 

efter, från 41 procent till 8 procent. Rydqvist menar att den höga graden av 

underprissättning före 1990 kan förklaras som ett skattemässigt fördelaktigt 

tillvägagångssätt att kompensera anställda, rådgivare och andra intressenter. Perioden 

kännetecknas nämligen av betydligt högre marginalskatter för inkomst av tjänst än av 

kapital. Genom att kompensera de anställda med underprissatta aktier, som beskattades 

som inkomst av kapital, kunde man således undkomma en stor del av skattebördan. Under 

1990 infördes dock en ny skattelagstiftning som innebar att underprissättningen av de 

anställdas aktier sedermera beskattas som inkomst av tjänst. Vidare reglerades även det 
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antal aktier som anställda hos en anlitad rådgivare fick teckna i samband med 

börsintroduktioner. Detta resulterade således i att incitamenten till att underprissätta 

börsintroduktioner i syfte att kompensera såväl anställda som anlitade rådgivare 

reducerades. En marknads rådande skattelagstiftning antas därmed delvis kunna förklara 

den genomsnittliga underprissättningen. Studien undersöker däremot inte vilka 

företagsspecifika faktorer som kan förklara graden av underprissättning. 

2.3.3 IPOs: insights from seven european countries 

Den svenska marknaden undersöks även av Schuster (2003) som studerar den kortsiktiga 

och långsiktiga avkastningen för börsnoteringar på sju europeiska marknader från 1988 till 

1998, däribland Sverige. Till skillnad från Rydqvist (1997) ligger Schusters (2003) fokus 

inte på skattelagstiftning utan undersöker istället följande variabler i syfte att förklara vad 

som påverkar den initiala avkastningen i samband med börsintroduktion: bolagets ålder, 

storlek, sektor och allmänt utbud. Den initiala avkastningen avser förändringen från 

teckningskursen till priset vid stängning under första handelsdagen. Storleken beräknas 

som antalet aktier gånger den slutgiltiga teckningskursen. Bolagen har sedan delats in i tre 

storleksklasser; små (<0,4 mdkr), medelstora (<2 mdkr) och stora bolag (>2 mdkr). Vidare 

kategoriserar Schuster bolagen efter sektor, där bolag inom teknologi, media, telekom- och 

healthcare-sektorn kategoriseras som New Economy och övriga som Old Economy. 

Allmänt utbud, eller public float, avser erbjudandets storlek i förhållande till totalt antal 

aktier uttryckt i procent. Studien tar däremot inte hänsyn till vad erbjudandet består av, 

nyemitterade aktier eller aktier sålda av ursprungliga ägare. 

 

Schuster finner att bolagen var signifikant underprissatta på alla studerade marknader. Den 

genomsnittliga underprissättningen på den svenska marknaden uppgick till 18,46 procent. 

Det visar sig även att den genomsnittliga förstadagsavkastningen, sett över alla marknader, 

påverkas av ålder och andel bolag inom New Economy. Vidare finner han att de bolag med 

högst allmänt utbud, över 50 procent av totalt aktiekapital vid dagen för notering, 

underpresterar i termer av avkastning på såväl kort som lång sikt. Studien visar även att 

svenska bolag inom New Economy generellt sett avkastar bättre både på kort och lång sikt 

jämfört med övriga sektorer. Underprissättningen på den svenska marknaden visar sig även 
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skilja sig åt beroende på bolagens storlek, där mindre bolag genererar den högsta 

genomsnittliga förstadagsavkastningen. Likt Chalk och Peavy (1987) använder sig Schuster 

inte av en multipel regression för att undersöka variablernas samband med 

underprissättningen, utan testar variablerna var för sig med hjälp av ett T-test. Det är 

således möjligt att studien fått ett annat resultat om en modell som undersöker samtliga 

variabler samtidigt tillämpats istället.  

2.3.4 Why has IPO underpricing changed over time? 

Loughran och Ritter (2004) undersöker i den här studien förändringar i graden av 

underprissättning sedan 1980-talet och framåt. Från perioden 1980–1989 till 1990–1998 

fördubblades graden av underprissättning på den amerikanska marknaden från 7 till 15 

procent. Därefter steg graden av underprissättning kraftigt till 69 procent under 1999–2001 

för att sedan sjunka till 12 procent under 2001–2003. Förändringarna förklaras delvis av 

börsintroduktionernas grad av risk som studien mäter med hjälp av ålder eller totala 

tillgångar då börsintroduktioner av yngre och mindre bolag generellt sett antas vara mer 

riskfyllda. Perioden 1999–2001 kännetecknas nämligen av börsintroduktioner av yngre och 

mindre bolag medan föregående och efterföljande period till större del bestod av 

börsintroduktioner av mer etablerade bolag. Studien betonar även att de huvudsakliga 

anledningarna bakom underprissättning förändrats över tiden. Under 1980-talet antas 

exempelvis underprissättningen huvudsakligen ha förklarats av winner’s curse och den 

föreliggande informationsasymmetrin aktörer emellan. Efter 1999 menar de däremot att 

informationsasymmetrins betydelse reducerades då garanterna lade mindre fokus på att 

maximera intäkterna från introduktionerna och att underprissättning mer och mer kom att 

betraktas som ett sätt att kompensera företagsledning. Den här utvecklingen resulterade i att 

bolag aktivt sökte garanter med ett rykte att underprissätta börsintroduktioner, snarare än 

att undvika dem. Författarna framhåller dock att denna utveckling avtog efter IT-bubblan. 

 

2.3.5 Allocation of shares to foreign and domestic investors: Firm and 
ownership characteristics in Swedish IPOs 

En mer aktuell studie på den svenska marknaden genomfördes av Abrahamson och De 

Ridder (2015) som studerar 105 börsnoteringar under perioden 1996–2011. Studien 
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innehåller därmed inga observationer från perioden före det att skattelagstiftningen 

ändrades 1990. De finner att börsintroduktionerna i urvalet i genomsnitt är underprissatta 

med 7,68 procent. Författarna undersöker olika variablers samband med 

underprissättningen och bolagens ägarförhållanden, såsom andelen utländska, inhemska 

och institutionella investerare. Då vår studie inte ämnar till att undersöka ägarförhållanden 

som beroende variabel fokuserar vi på att redogöra för de resultat som rör underprissättning 

av börsintroduktioner. Värt att notera är att studien endast innefattar börsintroduktioner på 

Nasdaq Stockholm och därmed inte inkluderar börsintroduktioner på oreglerade 

handelsplatser som Aktietorget, First North och Nordic MTF. 

 

Studien finner inget signifikant samband mellan varken teckningskurs eller andelen 

omsatta aktier under första handelsdag och underprissättningen. Man finner dock ett 

positivt samband mellan erbjudandets relativa storlek, definierat som antalet aktier i 

erbjudandet dividerat med totalt antal utestående aktier, och första dagens avkastning. Även 

det logaritmerade marknadsvärdet visar sig ha ett positivt samband med 

underprissättningen. Värt att notera är dock att författarna väljer att mäta marknadsvärdet 

vid stängning under första handelsdag istället för att utgå från teckningskursen i 

erbjudandet, som Schuster (2003) gör i sin studie. Vidare finner de att erbjudandets storlek, 

mätt som antal aktier i erbjudandet multiplicerat med teckningskursen, visar sig ha ett 

negativ samband med underprissättningen. Författarna studerar även hur förändringar i 

styrelsemedlemmarnas ägandeskap från offentliggörandet av prospekt till och med 

nästkommande årsredovisning påverkar underprissättningen, och finner ett signifikant 

negativt samband.  

 

Studien är speciellt intressant då den bidrar med resultat som i vissa avseenden motsäger 

tidigare forskning av bland annat Chalk och Peavy (1987), Downes och Heinkel (1982) 

samt Schuster (2003). Vidare är den studerade perioden betydligt mer aktuell. Abrahamson 

och De Ridder (2015) bidrar således till en mer nyanserad och uppdaterad bild av 

forskningsläget inom ämnet.  
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2.4 Förklarande variabler  

2.4.1 Handelsplats  

Det förekommer framförallt två typer av handelsplatser där företag kan noteras och som 

möjliggör handel av dess aktier; de reglerade handelsplatserna, i folkmun ofta refererade 

till som börser, och MTF-plattformar (Multilateral Trading Facility). I Sverige rör det sig 

om två reglerade handelsplatser, Nasdaq Stockholm och NGM Equity, samt tre MTF-

plattformar: First north, Aktietorget och Nordic MTF (Nasdaq, uå). Vad som skiljer de 

olika handelsplatserna åt är framförallt att det ställs högre krav på de bolag vars aktier 

handlas på en reglerad handelsplats än en oreglerad, såväl inför som under notering 

(Finansinspektionen, 2016). MTF-plattformarna lämnas således en större frihet att själva 

avgöra vilka regler och krav som måste, och inte måste, följas. På så sätt lämpas även ett 

större ansvar över på investerarna att själva söka och bedöma information kring företagen 

(Nasdaq, u.å). På de reglerade handelsplatserna ställs exempelvis krav på bevisad 

vinstintjäningsförmåga, alternativt konstaterade finansiella resurser för att kunna bedriva 

verksamheten i minst ett år efter introduktion. Vidare kräver de reglerade handelsplatserna 

att bolagen tillämpar IFRS/IAS som redovisningsstandard såväl som Svensk kod för 

bolagsstyrning. En sammanställning av de huvudsakliga noteringskraven för de i studien 

undersökta handelsplatserna återfinns i bilaga 1.  

 

I en studie av Toll och Gustafsson (2011), där de undersökt överavkastningen hos bolag 

som valt att lista om sig från MTF-plattformar till Nasdaq Stockholm, framgår det att de 

studerade bolagen i genomsnitt avkastar 3,7 procent över jämförelseindex den handelsdag 

då omlistningen godkänts. En sammanställning av Affärsvärlden visar i sin tur att ett 

besked om flytt till Nasdaq Stockholm historiskt har genererat en avkastning om 5 procent 

på eller i nära anknytning till den aktuella dagen (Carlsson, 2016). En flytt från en MTF-

plattform till en reglerad handelsplats tycks således uppfattas som positivt av marknaden. 

2.4.2 Branschtillhörighet 

Schuster (2003) har tidigare visat att bolag verksamma inom sektorer klassificerade som 

New Economy är signifikant mer underprissatta än bolag inom övriga sektorer. New 
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Economy definieras som teknologi, media, telekom- och hälsovårdssektorn och övriga 

sektorer benämns Old Economy. Även Ang och Boyer (2009) finner att börsintroduktioner 

inom nya sektorer är signifikant mer underprissatta än de inom etablerade sektorer. De 

definierar en sektor som ny från och med den första börsintroduktionen inom sektorn och 

fem år framåt. Alla börsintroduktioner under denna femårsperiod kategoriseras således som 

nya sektorer, och de som noteras efter att perioden löpt ut kategoriseras som etablerade. 

Enligt Ang och Boyer (2009) beror skillnaden i underprissättning på att nyare branscher 

generellt sett kännetecknas av en större osäkerhet gällande framtida vinster och att 

inträdesbarriärerna inom dessa branscher är lägre. 

2.4.3 Erbjudandets relativa storlek 

Leland och Pyle (1977) argumenterar för att ett bolags värde är positivt korrelerat med 

andelen aktier som de ursprungliga ägarna behåller vid notering. Deras antaganden bygger 

på principen om att grundare och insiderpersoner besitter bättre information om bolagets 

framtidsutsikter än vad potentiella investerare gör. De menar därmed att ett högt 

bibehållande av aktier sänder en positiv signal till marknaden, som leder till högre 

värderingar. Hypotesen stöds bland annat av en studie genomförd av Downes och Heinkel 

(1982) som visar ett signifikant positivt samband mellan andelen aktier som efter 

erbjudandet innehas av de ursprungliga ägarna och värdet på bolaget. Schuster (2003), som 

undersökt hur erbjudandets storlek i förhållande till totalt antal aktier påverkar 

avkastningen, finner att de bolag som behåller den lägsta ägarandelen vid dagen för 

notering tenderar att avkasta sämre än övriga. Abrahamson och De Ridder (2015) finner 

dock ett positivt samband mellan erbjudandets relativa storlek och första dagens 

avkastning, vilket står i motsats till såväl Schusters (2003) som Downes och Heinkels 

(1982) resultat.  

2.4.4 Andel befintliga aktier 

Att som Downes och Heinkel (1982) mäta ägarandelen efter notering tar inte hänsyn till 

huruvida förändringen i de ursprungliga ägarnas procentuella innehav beror på en 

försäljning från deras sida eller endast är ett resultat av den utspädning som en nyemission 

ger upphov till. Frågan är om det, enligt Leland och Pyles (1977) signaleringshypotes, går 
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att härleda ett större signalvärde till försäljningen av befintliga aktier än nyemitterade, då 

de ursprungliga ägarna aktivt reducerar sitt ägandeskap. Habib och Ljungqvist (2001) har 

tidigare funnit ett negativt samband mellan underprissättningen och andelen befintliga 

aktier i erbjudandet. De argumenterar dock för att detta samband har att göra med att de 

ursprungliga ägarnas incitament att reducera underprissättningen ökar med antalet aktier de 

säljer.  

2.4.5 Teckningskurs 

När Chalk och Peavy (1987) undersökte underprissättning på den amerikanska marknaden 

fann de att den generellt sett skedde till högre grad vid lägre teckningskurser. Anledningen 

ansåg de vara att underprissättningen ses som en riskpremie och att aktier med lägre 

teckningskurser tenderar vara mer riskfyllda. Fernando, Krishnamurthy och Spindt (1999) 

fann ett U-format samband mellan teckningskurs och underprissättning vilket antas bero på 

att prissättning ses som en metod att rikta sig till en specifik målgrupp av investerare. De 

fann att högre teckningskurser generellt sett attraherade större institutionella investerare 

och att underprissättningen i dessa fall möjligen är att betrakta som en kompensation för de 

fördelar som de institutionella investerarna för med sig. Vad gäller de lägre 

teckningskurserna attraherades individuella investerare i högre grad och i dessa fall 

beskrivs underprissättningen snarare som en kostnad för snedvridet urval (Fernando, 

Krishnamurthy & Spindt, 1999). Abrahamson och De Ridder (2015) finner dock inget 

samband mellan teckningskurs och underprissättning på Nasdaq Stockholm, vilket gör det 

intressant att vidare undersöka variabeln. 

2.4.6 Storlek 

För att ge stöd till huruvida individuella investerare bör inrikta sig på större eller mindre 

bolag undersöks även hur företagens storlek påverkar graden av underprissättning. Schuster 

(2003) använder marknadsvärde som mått på ett bolags storlek och finner något av ett U-

format samband med graden av underprissättning på den svenska marknaden. Både bolag 

klassificerade som små och stora var underprissatta i högre grad än medelstora bolag där de 

små bolagen var de som var underprissatta i störst utsträckning. Även Loughran och Ritter 

(2004) har funnit samband mellan storlek och graden av underprissättning. Viktigt att 
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poängtera är dock att de istället använde sig av totala tillgångar som storleksmått. De fann 

att börsintroduktioner av mindre företag varit förekommande i större utsträckning under 

perioder med hög grad av underprissättning. Likaså har perioder med lägre grad av 

underprissättning i högre grad kännetecknats av börsintroduktioner av större bolag. De 

menar att bolag av mindre storlek generellt sett antas vara mer riskfyllda på grund av större 

informationsasymmetri och att storleken kan betraktas som en indikator på bolagets risk. 

Abrahamson och De Ridder (2015) finner dock, i strid mot tidigare studier, ett positivt 

samband mellan bolagens storlek, uttryckt som marknadsvärdet vid första handelsdagens 

slut, och första dagens avkastning. Diskrepansen mellan tidigare studiers resultat gör det 

således intressant att ytterligare studera variabelns samband med underprissättningen.  

2.4.7 Sammanställning av tidigare forskning 

 

Tabell 1. Sammanställning av tidigare påvisade samband 

Variabel Tidigare påvisade samband med underprissättning 

Handelsplats - 

Branschtillhörighet 
Schuster (2003): New Economy företag signifikant mer underprissatta än 
övriga 

 
Ang & Boyer (2009): företag inom nya sektorer signifikant mer 
underprissatta än övriga 

Erbjudandets relativa storlek Downes & Heinkel (1982): negativt samband 

 Schuster (2003): negativt samband 

 Abrahamsson & De Ridder (2015): positivt samband 

Andel befintliga aktier Habib & Ljungqvist (2001): negativt samband 

Teckningskurs Chalk & Peavy (1987): negativt samband 

 Fernando, Krishnamurthy & Spindt (1999): u-format samband 

 Abrahamsson & De Ridder (2015): inget samband 

Storlek Schuster (2003): u-format samband 

 Loughran & Ritter (2004): negativt samband 

 Abrahamsson & De Ridder (2015): positivt samband 
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3. Metod 

Det här avsnittet beskriver undersökningens tillvägagångssätt. Avsnittet redogör för hur 

data samlats in, hur förklarande variabler mätts och hur undersökningens test genomförts. 

Slutligen diskuteras undersökningens bortfall, reliabilitet och validitet. 

3.1 Forskningsansats 
Utifrån de frågeställningar som formulerats har en kvantitativ metod med deduktiv ansats 

antagits för studiens undersökning, vilket är i enlighet med Bryman och Bell (2011). 

Inledningsvis genomfördes en litteraturgenomgång rörande börsintroduktioner som ämne 

och mer specifikt underprissättning i samband med börsintroduktioner. Med denna 

teoretiska referensram som grund har hypoteser sedan formulerats kring undersökningens 

resultat i enlighet med studiens deduktiva ansats (Bryman & Bell, 2011). Dessa hypoteser 

testades sedan i enlighet med tillvägagångssättet som beskrivs nedan i detta avsnitt. 

3.2 Urval 

Studiens urval består av 286 börsintroduktioner under perioden 1 januari 2006 till och med 

20 april 2018. Tidsperioden har valts för att få ett tillfredsställande stort antal observationer 

utan att urvalet blir inaktuellt. Vidare sträcker sig urvalet över en period som kännetecknas 

av såväl finansiella kriser som högkonjunktur. Genom att beakta noteringar under perioder 

av såväl positiva som negativa marknadstrender undviker vi således att studiens resultat 

endast är representativt för endera börsklimat.  

 

Urvalet består av börsintroduktioner på såväl reglerade som oreglerade handelsplatser, även 

kallade Multilateral Trading Facility, på den svenska marknaden. Syftet med det är att få ett 

resultat som är representativt för samtliga handelsplatser och kunna undersöka 

underprissättningen mellan de reglerade och oreglerade. Mer specifikt innefattar urvalet 

börsintroduktioner på den reglerade handelsplatsen Nasdaq Stockholm och på de 

oreglerade handelsplatserna First North, Aktietorget och Nordic MTF. Nasdaq Stockholm 

innefattar i sin tur listorna Large Cap, Mid Cap och Small Cap. Den reglerade 
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handelsplatsen NGM Equity har exkluderats från studien på grund av bristande tillgång till 

data kring dess börsintroduktioner. 

 

För att undvika att marknaden, på ett eller annat sätt, redan prissatt bolaget som noteras har 

ett antal urvalskriterier upprättats. Först och främst har börsintroduktioner som innebär en 

parallellnotering, det vill säga en ytterligare notering på en andra handelsplats, inte 

inkluderats i studien. Detta då bolaget redan prissätts på den primära handelsplatsen. 

Vidare inkluderas inte bolag som bytt från en handelsplats till en annan, utifrån samma 

argument som ovan. En notering som exempelvis sker på Nasdaq Stockholm efter en flytt 

från någon av MTF-plattformarna och vice versa exkluderas således från studien. Den 

ursprungliga noteringen inkluderas dock i studiens urval. Fortsättningsvis inkluderar 

urvalet inte företag som knoppats av från sitt moderbolag och delas ut till aktieägarna för 

att sedan noteras i egen regi. Det görs eftersom värdet av det avknoppade bolaget antas 

varit inkorporerat i moderbolagets aktiekurs och därmed varit indirekt noterat via 

moderbolaget. 

 

Vidare har studien endast inkluderat börsintroduktioner som avser en notering av 

stamaktier. Preferensaktier har inte inkluderats då villkoren för dessa, rörande exempelvis 

utdelningspreferens och likvidationspreferens, dels skiljer sig från fall till fall men även i 

förhållande till stamaktier. Vilka faktorer som påverkar värderingen av preferensaktier kan 

med andra ord skilja sig åt gentemot övriga aktieslag, och går i många fall att likna mer 

med värderingen av obligationer.  

3.3 Insamling av data 

Studiens data är i form av sekundärdata som huvudsakligen insamlats via Bloomberg och 

enstaka bortfall har kompletterats med data från Datastream och bolagens respektive 

prospekt. Skatteverket har använts för att identifiera de börsintroduktioner som gjorts av 

bolag som tidigare varit noterat på en annan handelsplats, avknoppats från moderbolag eller 

endast givit ut preferensaktier. 
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3.4 Underprissättning 

Underprissättningen har beräknats i enlighet med tidigare studier på området, däribland 

Ritter (1998) och Schuster (2003). Priset per aktie vid slutet av första handelsdagen har 

ställts i relation till erbjudandets teckningskurs, enligt ekvation 1. 

 

(1) 𝑈𝑛𝑑𝑒𝑟𝑝𝑟𝑖𝑠𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 = -.ä/0/1/023452	718	9ö52.;	<;/8=>28;0
𝑇𝑒𝑐𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑢𝑟𝑠 − 1 

 

Nollhypotes: Det förekommer ingen signifikant underprissättning i urvalet. 

 

Hypotes: Det förekommer signifikant underprissättning i urvalet. 

3.5 Förklarande variabler 

3.5.1 Handelsplats 

I regressionen kvantifieras handelsplats med hjälp av dummyvariabler, där bolagen antar 

värdet 1 om börsintroduktionen avser handelsplatsen i fråga och 0 i övrigt. I regressionen 

representeras variabeln således av tre dummyvariabler för Aktietorget, First North 

respektive Nordic MTF. En handelsplats måste nämligen utelämnas ur regressionen för att 

undvika perfekt multikollinearitet (Gujarati & Porter, 2009). Nasdaq Stockholm lämnas 

därför utanför regressionen och fungerar således som bas, mot vilken respektive 

dummyvariabel jämförs. Då det saknas tidigare indikationer för hur underprissättningen 

skiljer sig mellan reglerade och oreglerade handelsplatser, annat än en positiv 

överavkastning vid besked om listbyte (Toll & Gustafsson, 2011), gör vi inga antaganden 

om riktningen på ett eventuellt samband. 

 

Nollhypotes: Det förekommer ingen signifikant skillnad i underprissättning mellan de olika 

handelsplatserna. 

 

Hypotes: Det förekommer signifikant skillnad i underprissättning mellan de olika 

handelsplatserna. 
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3.5.2 New Economy kontra Old Economy 

Bolagen har, enligt Schusters (2003) definition, delats in i New Economy respektive Old 

Economy utefter branschklassificeringen ICB. De bolag verksamma inom teknologi, 

media, telekom- eller hälsovårdssektorn har definierats som New Economy och bolag inom 

övriga sektorer som Old Economy. I regressionen uttrycks detta som en dummyvariabel, 

där bolag definierade som New Economy antar värdet 1 och övriga antar värdet 0. Ang och 

Boyer (2009) menar att nyare branscher generellt kännetecknas av större osäkerhet och 

därmed är underprissatta i högre grad, ett samband som Schuster (2003) tidigare funnit stöd 

för. Utifrån det formuleras följande hypoteser: 

 

Nollhypotes: Det förekommer ingen signifikant skillnad i underprissättning mellan 

börsintroduktioner inom New Economy och börsintroduktioner inom Old Economy. 

 

Hypotes: Börsintroduktioner inom New Economy är signifikant mer underprissatta än 

börsintroduktioner inom Old Economy. 

3.5.3 Erbjudandets relativa storlek 

Erbjudandets relativa storlek uttrycks som förhållandet mellan antal aktier i erbjudandet 

och totalt antal utestående aktier efter erbjudandet, vilket stämmer överens med hur 

Schuster (2003) uttrycker det allmänna utbudet. Med bakgrund i Leland och Pyles (1977) 

signaleringshypotes och med hänsyn till tidigare forskning av Schuster (2003) samt 

Downes och Heinkel (1982) formuleras följande hypoteser:  

 

Nollhypotes: Det förekommer inget signifikant samband mellan erbjudandets relativa 

storlek och underprissättningen. 

 

Hypotes: Det förekommer ett negativt samband mellan erbjudandets relativa storlek och 

underprissättningen. 
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3.5.4 Andel befintliga aktier 

Andel befintliga aktier används som mått för att illustrera erbjudandets sammansättning. 

Det är, med andra ord, ett mått på hur stor del av erbjudandet som utgörs av aktier som 

säljs av befintliga ägare kontra av bolaget nyemitterade aktier. Med hänsyn till Leland och 

Pyles (1977) signaleringshypotes samt Habib och Ljungqvists (2001) resultat har följande 

hypoteser formulerats: 

 

Nollhypotes: Det förekommer inget signifikant samband mellan andelen befintliga aktier 

och underprissättningen. 

 

Hypotes: Det förekommer ett negativt samband mellan andelen befintliga aktier och 

underprissättningen. 

3.5.5 Teckningskurs 

I studien används den naturliga logaritmen av teckningskursen i erbjudandet för att undvika 

snedfördelning. Detta görs även eftersom teckningskursen anges i absoluta tal och inte kan 

antas ha ett strikt samband med underprissättning. Graden av underprissättning kan 

nämligen inte antas stiga mot oändligheten då erbjudandets teckningskurs rör sig mot 

oändligheten eller mot noll. Chalk och Peavy (1987) betraktar underprissättningen i 

samband med börsintroduktioner som en riskpremie och menar att aktier med lägre 

teckningskursen tenderar att vara mer riskfyllda. I enlighet med deras resultat på den 

amerikanska marknaden har följande hypoteser formulerats: 

 

Nollhypotes: Det förekommer inget signifikant samband mellan teckningskurs och 

underprissättning. 

 

Hypotes: Det förekommer ett negativt samband mellan teckningskurs och 

underprissättning. 
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3.5.6 Storlek 

Storlek mäts genom bolagets marknadsvärde, totalt antal aktier efter erbjudandet 

multiplicerat med teckningskursen. Måttet är i enlighet med Schuster (2003) och har även 

justerats för inflation genom omräkning till 2017 års värde. Det inflationsjusterade 

marknadsvärdet har även logaritmerats utifrån samma anledningar som beskrivs ovan i 

3.5.5 för teckningskursen. Loughran och Ritter (2004) menar att börsintroduktioner av 

mindre företag är att betrakta som mer riskfyllda och kännetecknas av en högre grad av 

informationsasymmetri. I enlighet med deras samt Schusters (2003) resultat upprättas 

därmed följande hypoteser: 

 

Nollhypotes: Det förekommer inget signifikant samband mellan storlek och 

underprissättning. 

 

Hypotes: Det förekommer ett negativt samband mellan storlek och underprissättning. 
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3.5.7 Sammanställning av variabler 

 

Tabell 2. Sammanställning av definitioner, beteckningar och hypoteser 

Variabel Definition 
Beteckning i 
regression Hypotes 

Handelsplats Dummyvariabel med Nasdaq 
Stockholm som bas 

STHLM (bas), 
FIRST_NORTH, 
AKTIETORGET, 
NGM_MTF 

Det förekommer signifikant 
skillnad i underprissättning 
mellan de olika 
handelsplatserna 

New Economy 
kontra Old 
Economy 

Dummyvariabel där New Economy 
= 1  
och Old Economy = 0 

NEW_VS_OLD Börsintroduktioner inom New 
Economy är signifikant mer 
underprissatta än 
börsintroduktioner inom Old 
Economy 

Erbjudandets 
relativa storlek 

Antal aktier i erbjudandet i 
förhållande till totalt antal aktier 
efter erbjudandet 

ERS Det förekommer ett negativt 
samband mellan erbjudandets 
relativa storlek och 
underprissättningen 

Andel befintliga 
aktier 

Andel befintliga aktier i 
erbjudandet 

BEFINTLIGA_AKTIER Det förekommer ett negativt 
samband mellan andelen 
befintliga aktier och 
underprissättningen 

Teckningskurs Logaritmen av teckningskursen LOGTKURS Det förekommer ett negativt 
samband mellan 
teckningskurs och 
underprissättning 

Storlek Logaritmen av teckningskursen 
multiplicerat med totalt antal 
aktier 

LOGSTORLEK Det förekommer ett negativt 
samband mellan storlek och 
underprissättning 

 

3.6 Prövningsmetodik 

För att undersöka de valda variablernas samband med underprissättningen har en multipel 

regressionsanalys genomförts. En regressionsanalys försöker förklara förändringar i en 

variabel genom rörelser i andra variabler. Den mest använda metoden för att göra detta, och 

även den metod som används i denna studie, kallas Ordinary Least Squares. (Brooks, 

2014). 
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3.6.1 Ordinary Least Squares 

Ordinary Least Squares försöker uppskatta de okända parametrarna i en linjär ekvation och 

finna den linje som bäst representerar förhållandet mellan beroende och förklarande 

variabler. Detta görs genom att minimera summan av de kvadrerade avstånden mellan de 

observerade variabelvärdena och de som uppskattas av den linjära ekvationen. (Brooks, 

2014).  

 

För att OLS ska kunna appliceras krävs dock att förhållandet mellan den beroende 

variabeln och de oberoende variablerna kan uttryckas linjärt i ett diagram. Modellen måste 

alltså vara linjär i dess parametrar och dessa får således inte divideras, multipliceras eller 

kvadreras med varandra. Vidare förlitar OLS sig på ett antal antaganden som måste hålla 

för att modellen ska anses vara relevant och giltig i sin analys (Brooks, 2014). Om samtliga 

antaganden håller anses OLS vara den bästa modellen för att uppskatta den linjära 

ekvationen. Parametrarna benämns då som “the Best Linear Unbiased Estimators”, vilket 

innebär att OLS är den funktion med lägst varians (Brooks, 2014). Det är därmed möjligt 

att dra befogade slutsatser utifrån resultatet.  För att kontrollera om dessa antaganden håller 

och vid behov kunna justera för eventuella avvikelser genomförs därför ett antal 

diagnostiserande tester.  

3.6.1.1 Jarque-Bera  

För att kontrollera om feltermerna är normalfördelade genomförs ett Jarque-Bera test. 

Testet kontrollerar urvalets skevhet och kurtosis, där ett normalfördelat urval har en 

skevhet om noll och en kurtosis om tre. Skevhet är ett mått på hur asymmetrisk 

fördelningen är kring medelvärdet. Om fördelningen har en lång svans till höger, och 

därmed de flesta observationerna på vänster sida, är skevheten positiv och vice versa. 

Kurtosis mäter i sin tur hur feta svansarna i fördelningen är. Huruvida feltermerna är 

normalfördelade eller ej kan avgöras dels utifrån ett histogram, som vid normalfördelning 

är format som en bjällra, eller mer exakt utifrån p-värdet i Jarque-Bera testet. Om p-värdet 

understiger vald signifikansnivå förnekas nollhypotesen om normalfördelade feltermer och 

eventuella extrema uteliggare kan i så fall exkluderas i syfte att förbättra resultatet. Enligt 

centrala gränsvärdessatsen gäller dock att medelvärdet är approximativt normalfördelat för 
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stora urval, även om feltermerna inte kan antas följa en normalfördelning. Vid större urval 

är ett brott mot antagandet om normalfördelade feltermer därmed av mindre vikt, och OLS 

bör användas oavsett. (Brooks, 2014) 

3.6.1.2 Ramsey RESET  

För att testa om en linjär regression verkligen är den lämpligaste metoden för att uppskatta 

förhållandet mellan den beroende och de förklarande variablerna genomförs ett Ramsey’s 

RESET test. Om nollhypotesen förkastas förekommer bevis för icke-linjäritet i 

regressionen. (Brooks, 2014). 

3.6.1.3 Heteroskedasticitet 

För att kontrollera om feltermerna är homoskedastiska, och därmed har en konstant varians, 

genomförs ett White’s test. Om nollhypotesen förkastas sägs feltermerna vara 

heteroskedastiska. Om sådant är fallet kan regressionen genomföras med så kallade robusta 

standardfel och giltiga slutsatser dras. (Brooks, 2014). 

3.6.1.4 Multikollinearitet 

Multikollinearitet förekommer när två eller flera av de förklarande variablerna är kraftigt 

korrelerade med varandra. Effekten blir att det är svårt att utläsa de berörda variablernas 

individuella samband med den beroende variabeln och att felaktiga slutsatser dras av 

hypotestest (Brooks, 2014). Gränsvärdet för när multikollinearitet sägs förekomma dras, 

enligt Gujarati och Porter (2009), vid en korrelation om +/- 0,8. För att undersöka om 

multikollinearitet förekommer upprättas därför en korrelationsmatris. Vidare genomförs 

även ett Variance Inflation Factor test (VIF) för att ytterligare kontrollera om 

multikollinearitet förekommer. Som regel förekommer multikollinearitet om VIF överstiger 

10 för en, eller flera, variabler (Gujarati & Porter, 2009). Om korrelationen mellan två 

variabler, alternativt någondera VIF-värde, visar sig överstiga gränsvärdet kan någon av de 

berörda variablerna exkluderas i regressionen i syfte att undvika konsekvenserna av 

multikollinearitet (Brooks, 2014).   
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3.6.2 T-test & Anova 

För att undersöka huruvida underprissättningen i urvalet är signifikant skild från noll 

genomförs ett one-sample T-test. Ett one-sample T-test är en hypotesprövning på upp till 

två urval. Om p-värdet i testet understiger vald signifikansnivå, eller på motsvarande sätt t-

värdet är högre än det kritiska t-värdet, så kan man styrka att medelvärdet är signifikant 

skilt från, i detta fallet, 0. En ANOVA-tablå används för att testa huruvida det finns någon 

skillnad i medelvärde mellan ett flertal grupper (Körner & Wahlgren, 2006) och tillämpas i 

studien för att testa om någon av handelsplatserna är signifikant skild från de andra. 

3.6.3 Signifikansnivå 

Signifikansnivån anger sannolikheten för att begå ett typ 1 fel, det vill säga sannolikheten 

för att förkasta en sann nollhypotes. Vanliga signifikansnivåer är 1, 5 respektive 10 procent 

(Gujarati & Porter, 2009). I studien testas hypoteserna genom att jämföra respektive p-

värde med ovanstående signifikansnivåer, samt 0,1-procentsnivån. P-värdet anger den 

exakta sannolikheten för att felaktigt förkasta nollhypotesen. Ju lägre p-värdet är desto 

mindre är således sannolikheten för att nollhypotesen stämmer (Brooks, 2014).  

3.6.4 Förklaringsgrad 

Förklaringsgraden, eller R2, är ett mått på hur väl regressionens förklarande variabler kan 

förklara variationer i den beroende variabeln. R2 kan anta ett värde mellan noll och ett, där 

ett högre värde innebär en bättre förklaringsgrad. R2 kan dock aldrig sjunka när fler 

variabler inkluderas i regressionen, utan endast öka eller förbli oförändrad. Därför används 

istället en justerad förklaringsgrad som tar hänsyn till antalet variabler i regressionen. Till 

skillnad från R2 kan den justerade förklaringsgraden även anta negativa värden. (Brooks, 

2014). 
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3.7 Metoddiskussion 

3.7.1 Bortfallsanalys 

Körner och Wahlgren (2002) poängterar att ett stort bortfall kan göra undersökningen 

mindre tillförlitlig. Detta då de observationer som faller bort kan skilja sig från resten av 

urvalet och således innehålla viktig information, vilket kan påverka undersökningens 

resultat och validitet. 

 

Ett visst avsiktligt bortfall har skett med hänsyn till urvalskriterierna och är nödvändigt för 

ett relevant och jämförbart resultat. Vidare präglas urvalet dock av bortfall på grund av 

bristfällig eller otillgänglig data. Givetvis påverkar bortfallet studiens resultat i viss mån, 

det är dock svårt att avgöra till vilken grad och på vilket sätt då orsaken till bortfallen är 

okänd. Vi ser dock ingen anledning till att de bortfallna observationerna skulle vara av 

speciell karaktär och skilja sig nämnvärt i förhållande till studiens urval i termer av 

underprissättning och studerade variabler. Även om ett obefintligt bortfall hade varit 

önskvärt, anser vi således inte att bortfallet bör innebära några allvarliga implikationer för 

studiens resultat.  

3.7.2 Reliabilitet 

Reliabilitet behandlar frågan om huruvida resultaten från en undersökning skulle bli 

likadana om den genomförs på nytt, eller om resultaten påverkas av tillfälligheter eller 

slumpmässiga förutsättningar (Bryman & Bell, 2011). Under arbetets gång har ett flertal 

val gjorts rörande hur olika variabler mäts och huruvida vissa observationer bör exkluderas 

från studien. Dessa val förklaras tydligt och motiveras genomgående i studien för att 

säkerställa studiens reliabilitet. 

 

För att säkerställa att studiens resultat inte påverkats av tillfälligheter har en period 

innefattande såväl ekonomiska kriser som ekonomiska positiva perioder valts. Risken för 

påverkan från kortsiktiga effekter bör således ha reducerats. Vidare bör urvalets 

omfattning, om 285 börsintroduktioner, minska risken att slumpmässiga effekter och 

avvikelser haft en stor påverkan på resultatet. Studiens data har, som tidigare nämnt, 
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huvudsakligen samlats in från Bloomberg och i vissa fall kompletterats med data från 

Datastream. I de fall där ytterligare komplettering har behövts har data från bolagens 

prospekt samlats och matats in manuellt. Inslag av manuell inmatning har givetvis inneburit 

risker för mänskliga fel samtidigt som användandet av två olika databaser inneburit risker 

för skillnader databaserna emellan. Då manuell inmatning bara använts i kompletterande 

syfte samtidigt som de använda databaserna är väletablerade inom finansiell ekonomi och 

erhåller sin data från officiella källor bör studiens data betraktas som tillförlitlig. Vid de 

statistiska test som genomförts har den statistiska programvaran Eviews använts. 

3.7.3 Validitet 

Validitet handlar om huruvida ett mått för ett begrepp verkligen mäter begreppet i fråga 

(Bryman & Bell, 2011). Frågan om validitet är därmed aktuell gällande hur studiens 

variabler mäts och främst kring graden av underprissättning och bolagsstorleken då dessa 

hade kunnat mätas enligt alternativa metoder. 

 

Underprissättning mäts i vår undersökning som förändringen från teckningskurs till 

stängningskurs under första handelsdag, vilket även är praxis i de studier vi utgått från. Det 

förekommer dock alternativa metoder att mäta graden av underprissättning. I en studie av 

Barry och Jennings (1993) mäts förändringen från teckningskurs till aktiekursen efter de 

inledande transaktionerna vid öppning första handelsdagen. Studien visar att majoriteten av 

aktiekursens utveckling sker vid den inledande handeln. Att använda såväl öppnings- som 

stängningskurs som referenspunkt för att beräkna underprissättningen lider dock av den 

teoretiska risken att priset sätts av en enda transaktion eller aktie. Ett mer rättvisande mått 

på underprissättningen skulle således kunna vara det högsta genomsnittliga priset som 

samtliga aktier i erbjudandet hade kunnat säljas till. Trots allt har den förstnämnda 

definitionen av underprissättning tillämpats i denna studie, då den används i större 

utsträckning inom tidigare forskning på området. Att använda den valda definitionen har 

därmed bedömts som mer relevant då den underlättar jämförbarhet med tidigare studier. 

Värt att notera är även att mätningen av underprissättning inte tar hänsyn till hur 

marknaden utvecklats generellt under dagen, vilket innebär att graden av under- respektive 

överprissättning delvis kan bero på generella marknadsrörelser. Detta bör dock inte 
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betraktas som ett problem då studien huvudsakligen intresserar sig av aspekter som kan 

avläsas av investerare inför börsintroduktioner. 

 

Även det valda måttet på bolagsstorlek, i form av marknadsvärde, kan ifrågasättas. Måttet 

tas som sagt fram genom antalet utestående aktier multiplicerat med teckningskursen. 

Förekomsten av underprissättning i sig kan således medföra att marknadsvärdet är ett 

missvisande mått på ett bolags storlek. Hart och Oulton (1996) nämner alternativa mått på 

storlek såsom antalet anställda, omsättning och storlek på tillgångar. Samtliga metoder har 

sina begränsningar och ingen av dem kan anses definitivt bättre än de andra. Studien 

använder sig ändock av marknadsvärdet som mått då det är vanligt förekommande i andra 

studier och betraktas därmed underlätta resultatens jämförbarhet. 

 

Vidare har, som tidigare nämnt, ett antal diagnostiserande tester genomförts och vid behov 

nödvändiga åtgärder vidtagits för att försäkra att resultatet av studiens regressionsanalys är 

giltigt och pålitligt. 
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4. Resultat 

Det här avsnittet presenterar de resultat som erhållits från insamlad data och de test som 

genomförts. Undersökningens regressionsanalys behandlas tillsammans med deskriptiv 

statistik kring underprissättning och förklarande variabler. Vidare redovisas resultatet från 

de diagnostiserande testerna.  

4.1 Data 

Studiens urval består av 286 börsintroduktioner på handelsplatserna Nasdaq Stockholm, 

First North, Nordic MTF och Aktietorget mellan den 1 januari 2006 och den 20 april 2018. 

Av anledningar som presenteras i 4.2.1 har dock en observation exkluderats, och det 

slutgiltiga urvalet i regressionen består således av 285 observationer.  

4.1.1 Underprissättning 

Tabell 3 visar att studiens 285 börsintroduktioner i genomsnitt varit underprissatta med 

7,31 procent.  

 

Tabell 3. Underprissättning i hela urvalet 

 Underprissättning 

Medelvärde 7,31% 

Median 2,23% 

Std.avvikelse 31,72% 

 

Vidare har ett one sample T-test genomförts med nollhypotesen att det inte förekommer 

någon signifikant underprissättning i studiens urval, som presenteras i avsnitt 3.4. Testet 

presenteras i bilaga 2.1 och visar att medelvärdet av variabeln UP (underprissättning) är 

signifikant skilt från 0, vilket innebär att nollhypotesen kan förkastas. T-värdet som visas i 

bilaga 2.1 är positivt, vilket innebär att de börsintroduktioner som innefattas i studien 

generellt sett är underprissatta och medför en positiv avkastning under första handelsdagen. 



 

40 

4.1.2 Handelsplats 

Tabell 4 nedan visar antalet underprissatta respektive ej underprissatta börsintroduktioner 

som förekommit på respektive handelsplats. De som benämns som ej underprissatta 

innefattar de börsintroduktioner vars aktiekurs utvecklats negativt såväl som de som inte 

utvecklats alls under första handelsdagen. Graden av underprissättning tas således ingen 

hänsyn till i tabell 4. Av samtliga börsintroduktioner i studiens urval hade alltså ungefär 54 

procent en positiv kursutveckling under första handelsdagen. För den reglerade 

handelsplatsen är andelen nästan 70 procent och för oreglerade handelsplatser strax under 

50 procent. 

 

Tabell 4. Antal underprissatta börsintroduktioner per typ av handelsplats 

 Reglerad handelsplats Oreglerad handelsplats Totalt 

Underprissatta 53 102 155 

Ej underprissatta 23 107 130 

Totalt 76 209 285 

 

Om man istället undersöker hur fördelningen ser ut över studiens handelsplatser separat går 

det utifrån tabell 5 se att Nordic MTF är den handelsplats med lägst andel underprissatta 

börsintroduktioner, 12 procent. Även på Aktietorget har det förekommit fler 

börsintroduktioner som ej varit underprissatta än motsatsen. På First North har däremot 

ungefär 58 procent av börsintroduktionerna varit underprissatta. Då Nasdaq Stockholm är 

studiens enda reglerade handelsplats är andelen densamma, där ungefär 70 procent är 

underprissatta. 

 

Tabell 5 visar även hur graden av underprissättning skiljer sig åt mellan studiens olika 

handelsplatser. Tre av fyra handelsplatser visar på en positiv genomsnittlig 

underprissättning och den högsta graden finner vi på First North, med en genomsnittlig 

underprissättning på 10,11 procent. Detta trots att andelen underprissatta börsintroduktioner 

var högre på Nasdaq Stockholm. Nordic MTF är den enda handelsplatsen i urvalet som 

visar på en genomsnittlig negativ underprissättning, eller överprissättning, om -19,13 
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procent. Värt att anmärka är att antalet observationer på Nordic MTF är betydligt färre 

jämfört med övriga handelsplatser.  

 

Tabell 5. Underprissättning efter handelsplats 

 Sthlm First North Aktietorget Nordic MTF Totalt 

Antal 76 113 71 25 285 

Underprissatta 53 65 34 3 155 

Ej underprissatta 23 48 37 22 130 

Medelvärde 9,60% 10,11% 9,70% -19,13% 7,31% 

Median 7,43% 3,21% 0,00% -20,00% 2,30% 

Std.avvikelse 12,87% 32,70% 41,90% 21,77% 31,72% 

 

Tabell 6 visar hur antalet börsintroduktioner och den genomsnittliga underprissättningen 

(medel UP) för respektive handelsplats är fördelat över den studerade perioden. Inom 

samtliga handelsplatser framgår det att börsintroduktionerna är koncentrerade över de 

senaste fem åren. Handelsplatsen Nordic MTF sticker ut i sammanhanget då samtliga 

undersökta börsintroduktioner på handelsplatsen genomfördes under åren 2016 och 2017. 

Det framgår även att börsintroduktioner som skett under inledningen av 2018 i genomsnitt 

varit överprissatta, vilket även var fallet under 2007 och 2012. 
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Tabell 6. Underprissättning per år 

 Sthlm First North Aktietorget Nordic MTF Totalt 

År Antal Medel UP Antal Medel UP Antal Medel UP Antal Medel UP Antal Medel UP 

2006 5 0,90% 1 10,50% 1 2,19% - - 7 2,46% 

2007 3 -0,45% 2 1,75% 2 -10,60% - - 7 -2,72% 

2008 - - 2 10,67% 1 14,67% - - 3 12,00% 

2009 - - - - 1 10,00% - - 1 10,00% 

2010 3 0,85% 1 -0,71% 9 20,45% - - 13 14,30% 

2011 4 -1,33% - - 5 24,60% - - 9 13,07% 

2012 - - - - 5 -5,54% - - 5 -5,54% 

2013 1 5,28% 1 114,67% - - - - 2 59,97% 

2014 13 8,92% 3 -9,83% - - - - 16 5,40% 

2015 18 11,96% 15 10,91% 10 17,73% - - 43 12,94% 

2016 13 15,75% 38 12,24% 15 6,55% 11 -14,34% 77 7,93% 

2017 15 13,30% 44 9,42% 21 6,72% 14 -22,89% 94 4,62% 

2018 1 -11,58% 6 -3,44% 1 -12,85% - - 8 -5,63% 

Totalt 76 9,60% 113 10,11% 71 9,70% 25 -19,13% 285 7,31% 

 

Det är även värt att poängtera att standardavvikelserna för medelvärdena på respektive 

handelsplats är relativt stora. För att undersöka ifall medelvärdena är signifikant skilda från 

varandra har de testats i en ANOVA-tablå som presenteras i bilaga 2.2. ANOVA-tablån 

visar att minst en av handelsplatserna i studien skiljer sig från de andra vid en 

signfikansnivå om 0,02 procent. ANOVA-tablån kan däremot inte på egen hand säga 

vilken eller vilka av handelsplatserna som signifikant skiljer sig åt från de andra. Utifrån 

regressionen som presenteras i bilaga 3 går det dock att utläsa att Nordic MTF är den enda 

handelsplats som signifikant skiljer sig från Nasdaq Stockholm, på signifikansnivån 0,1 

procent. De andra oreglerade handelsplatserna skiljer sig däremot inte signifikant från 

Nasdaq Stockholm. För att vidare undersöka hur de separata handelsplatserna förhåller sig 

till varandra har ett flertal regressioner genomförts med olika handelsplatser som bas och 

resultatet presenteras nedan i tabell 7. Det går att utläsa att Nordic MTF även skiljer sig åt 

från Aktietorget och First North, på signifikansnivån 0,1 procent. 
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Tabell 7. Regressionsresultat Handelsplats - B-koefficienter (p-värde) 

 A B C D 

Sthlm BAS 
-0,000697 0,004290 0,283081 

(0,9883) (0,9635) (0,0007)**** 

First North 
-0,004290 

BAS 
0,004987 0,278791 

(0,9635) (0,9437) (0,0000)**** 

Aktietorget 
0,000697 -0,004987 

BAS 
0,283778 

(0,9883) (0,9437) (0,0000)**** 

Nordic MTF 
-0,283081 -0,283778 -0,278791 

BAS 
(0,0007)**** (0,0000)**** (0,0000)**** 

Signifikansnivå: 10% = *; 5% = **; 1% = ***; 0,1% = **** 

 

I tabell 8 presenteras hur övriga undersökta variabler i studien förhåller sig per 

handelsplats. Som visas kännetecknas de oreglerade av en högre andel börsintroduktioner 

inom New Economy jämfört med Stockholmsbörsen. Vidare är andelen befintliga aktier i 

erbjudandet betydligt högre för den reglerade handelsplatsen än för de oreglerade. Även 

marknadsvärde, teckningskurs och erbjudandets relativa storlek är i genomsnitt lägre för de 

oreglerade handelsplatserna. 

 

Tabell 8. Undersökta variabler efter handelsplats 

 Sthlm First North Aktietorget Nordic MTF Totalt 

Andel inom New Economy 32,89% 56,64% 67,61% 52,00% 52,63% 

Medel ERS 43,40% 29,74% 25,16% 28,66% 32,15% 

Andel med befintliga aktier 78,95% 22,12% 0,00% 0,00% 29,82% 

Medel teckningskurs (kr) 56,57 23,19 6,57 11,53 26,93 

Medel marknadsvärde (mkr) 4101,06 419,72 58,82 68,07 1280,66 
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4.1.3 New Economy kontra Old Economy 

Tabell 9 presenterar antalet underprissatta börsintroduktioner inom de olika 

branschkategorierna New Economy och Old Economy. Det visar sig att andelen 

underprissatta börsintroduktioner varit högst inom Old Economy där andelen är ungefär 58 

procent. Motsvarande andel inom New Economy är ungefär 51 procent. 

 

Tabell 9. Antal underprissatta börsintroduktioner efter branschtillhörighet 

 New Old Totalt 

Underprissatta 77 78 155 

Ej underprissatta 73 57 130 

Totalt 150 135 285 

 

Den högsta graden av underprissättning visar sig däremot varit inom New Economy där 

urvalets 150 börsintroduktioner i genomsnitt varit underprissatta med 9,17 procent (se 

tabell 10). Inom Old Economy är motsvarande siffra aningen lägre på 5,24 procent trots att 

kategorin haft större andel underprissatta börsintroduktioner. De underprissatta 

börsintroduktionerna har således varit underprissatta i lägre grad än de inom New 

Economy. Alternativt har börsintroduktioner inom Old Economy som ej varit 

underprissatta, varit överprissatta i högre grad. Dummyvariabeln branschtillhörighet ger ett 

p-värde om 0,2092 i regressionen (se bilaga 3), vilket är högre än det kritiska värdet 0,1. 

Nollhypotesen som presenteras i avsnitt 3.5.2 kan således inte förkastas och ett bolags 

branschtillhörighet har inte visat sig ha någon signifikant påverkan på underprissättningen. 

 

Tabell 10. Grad av underprissättning efter branschtillhörighet 

 New Old 

Antal 150 135 

Medelvärde 9,17% 5,24% 

Median 1,17% 4,76% 

Std.avvikelse 37,01% 24,52% 
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4.1.4 Erbjudandets relativa storlek 

Tabell 11 visar erbjudandets genomsnittliga storlek i förhållande till totalt antal aktier för 

respektive handelsplats. Sammanställningen tyder på att erbjudandet generellt sett är större 

vid notering på Stockholmsbörsen än övriga handelsplatser. Vidare uppgår erbjudandet, i 

genomsnitt för hela urvalet, till 32,15 procent av det totala antalet aktier. Variabeln ger 

dock ett p-värde om 0,3543 i regressionen (bilaga 3), vilket överstiger den högsta 

undersökta signifikansnivån om 10 procent. Nollhypotesen kan således inte förkastas, 

vilket innebär att det inte förekommer något signifikant samband mellan erbjudandets 

relativa storlek och underprissättningen. 

 

Tabell 11. Erbjudandets relativa storlek efter handelsplats 

 Sthlm First North Aktietorget Nordic MTF Totalt 

Medelvärde 43,4% 29,74% 25,16% 28,66% 32,15% 

Std.avvikelse 15,04% 13,16% 11,02% 20,44% 15,58% 

 

4.1.5 Andel befintliga aktier 

I studiens regression används som sagt andelen befintliga aktier för att illustrera 

erbjudandets sammansättning. I tabell 12 nedan har variabeln delats upp endast efter 

huruvida erbjudandet innehåller befintliga aktier eller inte, med avsikten att göra datan mer 

överskådlig. Hur stor andel av erbjudandet som består av befintliga aktier tas därmed ingen 

hänsyn till i tabellen. En betydande majoritet av börsintroduktioner visar sig inte bestå av 

några befintliga aktier alls, utan endast av nyemitterade aktier. De börsintroduktioner som 

däremot innefattar befintliga aktier är generellt sett underprissatta i något högre grad med 

en genomsnittlig underprissättning på 11,12 procent. Bland de börsintroduktioner som 

endast består av nyemitterade aktier är motsvarande siffra 5,69 procent. Studiens regression 

visar ett p-värde på 0,0657 för andelen befintliga aktier (se bilaga 3). Det är därmed möjligt 

att, på en 10-procentig signifikansnivå, förkasta nollhypotsen som formulerats i 3.5.4. 

Regressionskoefficienten för sambandet är däremot positiv (0,0647, se bilaga 3) och står 

därmed i kontrast mot den formulerade hypotesen som antar ett negativt samband. 



 

46 

Koefficienten indikerar istället att graden av underprissättning ökar med andelen befintliga 

aktier i erbjudandet. 

 

Tabell 12. Underprissättning efter erbjudandets sammansättning 

 Befintliga aktier 
Inga befintliga 

aktier 

Antal 85 200 

Medelvärde 11,12% 5,69% 

Median 8,00% -0,58% 

Std.avvikelse 15,09% 36,48% 

 

4.1.6 Teckningskurs 

Tabell 13 visar att den genomsnittliga nivån på teckningskursen i studiens urval är 26,93 

kr. I studiens regression ger den logaritmerade teckningskursen p-värdet 0,7716 (se bilaga 

3), vilket innebär att nollhypotesen om att det inte förekommer något samband accepteras. 

Det förekommer således inget signifikant samband mellan teckningskurs och 

underprissättning. 

 

Tabell 13. Teckningskurs i studiens urval 

 Teckningskurs (kr) 

Medelvärde 26,93 

Median 20,00 

 

4.1.7 Storlek 

Tabell 14 visar att det genomsnittliga marknadsvärdet för de bolag vars börsintroduktioner 

innefattas i studien är 1280,66 mkr i 2017 års värde. Variabeln storlek, i form av det 

logaritmerade marknadsvärdet, ger ett p-värde om 0,7888 i studiens regression (se bilaga 

3), vilket innebär att nollhypotesen formulerad i avsnitt 3.5.6 inte kan förkastas. Det 
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förekommer således inget signifikant samband mellan marknadsvärde och 

underprissättning. 

 

Tabell 14. Bolagsstorlek i marknadsvärde 

 Marknadsvärde (mkr) 

Medelvärde 1280,66 

Median 182,51 

 

4.2 Regressionsdiagnostik 

4.2.1 Jarque-Bera 

Ett Jarque-Bera test för hela urvalet ger ett p-värde om 0,00 och visar på skevhet i urvalet 

(bilaga 4.1). Nollhypotesen om normalfördelade feltermer förkastas således på 0,1 

procentsnivån. Histogrammet visar på en tydlig uteliggare, Raybased AB, med en 

underprissättning om 311 procent. Raybased uteslöts således ur urvalet i syfte att uppnå ett 

mer normalfördelat resultat. Ett nytt test genomfördes (se bilaga 4.2) som fortsatt visar på 

ett p-värde mindre än samtliga signifikansnivåer, och nollhypotesen förkastas återigen. 

Både skevhet och kurtosis rör sig dock mot sina önskade värden om 0 respektive 3. Med 

hänsyn till centrala gränsvärdessatsen och Brooks (2014), som påpekar att ett brott mot 

antagandet om normalfördelade feltermer är mer eller mindre obetydligt vid ett stort urval, 

har inga ytterligare justeringar gjorts. Raybased AB utesluts dock fortsatt ur regressionen. 

4.2.2 Ramsey RESET 

För att testa för icke-linjäritet i regressionen har ett Ramsey RESET test genomförts. Testet 

visar på ett p-värde om 0,2765 (se bilaga 5). Därmed accepteras nollhypotesen om att en 

linjär regression är den lämpligaste metoden för att uppskatta förhållandet mellan beroende 

och förklarande variabler. 
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4.2.3 Heteroskedasticitet 

För att kontrollera att feltermerna är homoskedastiska, och heteroskedasticitet inte 

förekommer genomfördes ett White’s test, som återfinns i bilaga 6. Det observerade p-

värdet för såväl F, x2 som Scaled explained SS understiger det kritiska p-värdet. Testet 

indikerar således att heteroskedasticitet förekommer, och därmed förkastas nollhypotesen 

om homoskedastiska feltermer. För att korrigera för detta, och fortsatt kunna estimera 

regressionen med OLS, körs regressionen med White’s robusta standardfel (se bilaga 3).  

4.2.4 Multikollinearitet  

En korrelationsmatris över de oberoende variablerna har upprättats (bilaga 7) för att 

undersöka om multikollinearitet förekommer. Högst korrelation förekommer mellan den 

logaritmerade teckningskursen och den logaritmerade storleken, som uppgår till 0,757. 

Samtliga värden ligger därmed inom spannet -0,8 till 0,8 (Gujarati & Porter, 2009). Vidare 

understiger VIF det kritiska värdet om 10 för samtliga oberoende variabler (bilaga 8). 

Ingen multikollinearitet antas därmed förekomma i regressionen.   
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4.3 Regression 

Tabell 15 visar att studiens regression uppnår en justerad förklaringsgrad om 4,9 procent. 

Det innebär att de studerade oberoende variabler kan förklara knappt 5 procent av 

variationen i underprissättningen i studiens urval. Fullständig regression finns tillgänglig i 

bilaga 3. 

 

Tabell 15. Regression 

 B-koefficient P-värde Signifikans 

Konstant 0,1066 0,5026  

Logaritmerad storlek -0,0049 0,7888  

Logaritmerad teckningskurs 0,0070 0,7716  

Erbjudandets relativa storlek -0,1197 0,3543  

Andel befintliga aktier 0,0647 0,0657 * 

New Economy kontra Old Economy 0,0475 0,2092  

Nordic MTF -0,2831 0,0007 **** 

Aktietorget -0,0043 0,9635  

First North 0,0007 0,9883  

N 285   

Justerad förklaringsgrad 0,0490   

P-värde (F-test) 0,0049  *** 

P-värde (Wald F-test) 0,0000  **** 

Signifikansnivå: 10% = *; 5% = **; 1% = ***; 0,1% = **** 
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5. Analys 

I det här avsnittet analyseras undersökningens resultat utifrån studiens teoretiska 

referensram. Inledningsvis analyseras underprissättningen i sig och därefter studiens 

förklarande variabler. 

5.1 Underprissättning 

Studiens undersökning visar att börsintroduktioner på den svenska marknaden, mellan 1 

januari 2006 och 20 april 2018, i genomsnitt varit underprissatta med 7,31 procent. 

Underprissättningen är signifikant med ett p-värde om 0,000 och varierar, med 95 procents 

sannolikhet, mellan 3,61 och 11 procent (se bilaga 2.1).  

 

Medelvärdet om 7,31 procent kan jämföras med Loughran och Ritters (2017) 

sammanställning som visar på en genomsnittlig underprissättning om 25,9 procent på 

Nasdaq Stockholm och First North under perioden 1980–2015. Det medelvärdet 

påverkades dock positivt av underprissättningens skattemässigt fördelaktiga egenskaper 

som sedermera reglerades i början av 1990-talet. Att underprissättningen för vårt urval 

kraftigt skiljer sig från de resultat som presenteras av Loughran och Ritter kan således 

delvis förklaras av den förändrade skattelagstiftningen. Den kraftiga underprissättningen på 

den svenska marknaden mellan 1980 och 1990 om i genomsnitt 40,7 procent (Rydqvist, 

1997) representeras nämligen inte i studiens resultat. Abrahamson och De Ridders (2015) 

studie, som visar på en genomsnittlig underprissättning om 7,68 procent på 

Stockholmsbörsen mellan 1996 och 2011, erbjuder därmed ett mer rättvisande 

jämförelsetal.  

 

Att den reformerade skattelagstiftningen har påverkat graden av underprissättning på den 

svenska marknaden har visats tidigare, inte minst av Rydqvist (1997). Det går dock att 

ifrågasätta huruvida reformen kan tillskrivas hela differensen i underprissättning jämfört 

med tidigare studier. Schuster (2003) visar nämligen på en genomsnittlig underprissättning 

om 19,37 procent på den svenska marknaden mellan 1995 och 1998. Det förekommer alltså 

påtaglig skillnad i underprissättning mellan studerade tidsperioder även efter 1990. De 



 

51 

senaste 20 åren har dock kännetecknats av kraftig teknisk utveckling och information har 

aldrig varit mer lättillgängligt än vad det är idag. Det går därmed diskutera huruvida 

informationsasymmetrins betydelse som grundläggande orsak till underprissättningens 

förekomst har reducerats, något som även diskuteras av Loughran och Ritter (2004). Att 

skillnaden i information mellan investerare helt skulle ha eliminerats, och winner’s curse-

hypotesen således skulle förklaras ogiltig, är dock svårt att tro. Trots signifikant 

underprissättning är nämligen drygt 45 procent av urvalets börsintroduktioner ej 

underprissatta (se tabell 4 under 4.1.2) och i många fall även överprissatta. Detta 

understryker vikten av att i förväg kunna identifiera de attraktiva underprissatta 

introduktionerna och undvika de mindre attraktiva. 

 5.2 Handelsplats 

Variabeln handelsplats hanteras som en dummyvariabel där Stockholmsbörsen agerar 

referensvariabel. Resultatet i regressionen ska därmed tolkas som skillnaden i 

underprissättning mellan respektive handelsplats och Stockholmsbörsen. Som tidigare 

nämnts har dock ytterligare regressioner genomförts (se tabell 7 under 4.1.2), där 

referensvariabeln roterats för att vidare undersöka skillnader handelsplatserna emellan. 

Vårt resultat visar att börsintroduktioner på Nordic MTF kännetecknas av signifikant lägre 

underprissättning än börsintroduktioner på Stockholmsbörsen. En börsintroduktion på 

Nordic MTF kommer närmare bestämt leda till en underprissättning som är mellan 20 och 

36,6 procentenheter lägre än vid Stockholmsbörsen. Detta innebär, vilket även förtydligas i 

tabell 7 under 4.1.2, att börsintroduktioner vid Nordic MTF är överprissatta i genomsnitt. 

Ytterligare regressioner visar att börsintroduktioner vid Nordic MTF även är signifikant 

överprissatta i förhållande till First North och Aktietorget. Det går dock inte att påvisa 

någon signifikant skillnad i underprissättning Stockholmsbörsen, First North och 

Aktietorget sinsemellan. 

  

Toll och Gustafsson (2011) har tidigare visat att ett besked om godkänd omlistning från en 

MTF-plattform till Nasdaq Stockholm i genomsnitt genererar en överavkastning om 3,7 

procent i förhållande till jämförelseindex vid dagen för beskedet. Det finns med andra ord 

indikationer på att marknaden generellt sett uppfattar en flytt till en reglerad handelsplats 
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som positivt, och att reglerade handelsplatser föredras framför oreglerade. Då endast en av 

de tre handelsplatser som kännetecknas som oreglerade påvisar en signifikant skillnad 

jämfört med den reglerade handelsplatsen, Stockholmsbörsen, kan vi dock inte dra några 

generella slutsatser om hur underprissättningen skiljer sig mellan respektive typ av 

handelsplats. Att informationsasymmetrin, som enligt Rock (1986) är en fundamental orsak 

till underprissättningen förekomst, skulle vara så pass mycket allvarligare för 

börsintroduktioner vid en MTF-plattform att underprissättningen påverkas finner vi således 

inget stöd för. Att Nordic MTF skiljer sig från övriga handelsplatser måste således 

förklaras av andra, för handelsplatsen specifika faktorer. Noteringskraven för 

handelsplatsen skiljer sig dock inte nämnvärt i förhållande till varken First North eller 

Aktietorget (bilaga 1). Det är därför svårt att härleda skillnaden i underprissättning till 

noteringskraven eller av dem orsakad informationsasymmetri.  

 

Vid en första anblick skulle skillnaden mellan Nordic MTF och övriga handelsplatser 

kunna grunda sig i när börsintroduktionerna genomförts då tabell 6 under 4.1.2 visar på att 

studiens samtliga börsintroduktioner på Nordic MTF är koncentrerade kring 2016 och 

2017. Det framgår däremot även av tabell 6 att börsintroduktioner är koncentrerade kring 

dessa år även för de andra handelsplatserna. Det framgår vidare att övriga handelsplatser i 

genomsnitt är underprissatta även under denna period och överprissättningen på Nordic 

MTF bör således inte vara en effekt av den tidsperiod som handelsplatsens 

börsintroduktioner är koncentrerade kring. Det går inte heller finna någon förklaring utifrån 

tabell 8 (se 4.1.2) som sammanställer studiens undersökta variabler efter handelsplats då 

dessa inte skiljer sig nämnvärt mellan Nordic MTF och övriga handelsplatser. Faktumet att 

inte någon av börsintroduktionerna på Nordic MTF består av befintliga aktier är vid första 

anblick intressant då studien påvisat ett signifikant positivt samband mellan andelen 

befintliga aktier i erbjudandet och underprissättningen. Detsamma gäller dock även för 

Aktietorget som är den handelsplats som påvisar näst högst underprissättning i genomsnitt, 

med 9,70 procent. 

 

Vidare visar den deskriptiva statistiken att Stockholmsbörsen kännetecknas av en högre 

andel underprissatta börsintroduktioner, även om medelvärdet inte signifikant skiljer sig i 
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jämförelse med First North och Aktietorget. Risken att teckna en överprissatt 

börsintroduktion tycks därmed vara lägre för den reglerade handelsplatsen än för övriga. 

5.3 New Economy kontra Old Economy 

Schuster (2003) visade att bolag verksamma inom New Economy var signifikant mer 

underprissatta än bolag inom Old Economy i sin undersökning av sju europeiska 

marknader mellan 1988 och 1999, däribland den svenska marknaden. Utifrån en något 

annorlunda indelning kunde även Ang och Boyer (2009) dra liknande slutsatser i sin 

undersökning på den amerikanska marknaden. Den här studien har utgått från samma 

indelning som Schuster (2003) men har inte kunnat påvisa några signifikanta skillnader i 

underprissättning mellan börsintroduktioner inom New Economy och börsintroduktioner 

inom Old Economy. Värt att notera är dock att standardavvikelsen är något lägre än 

koefficienten i studiens regression. Då koefficienten är positiv innebär detta att det tycks 

finnas en svag indikation för att börsintroduktioner inom New Economy är underprissatta i 

högre grad.  

 

Ang och Boyer (2009) menar att skillnaden i underprissättning inom nya sektorer jämfört 

med mer etablerade sektorer grundar sig i att nya sektorer kännetecknas av större osäkerhet 

kring framtida vinster och att inträdesbarriärerna är lägre inom dessa sektorer. Då den här 

studien inte påvisar några sådana skillnader är det möjligt att resonemanget ovan angående 

mer lättillgänglig information även är applicerbart i detta avseende. Graden av osäkerhet i 

nya sektorer kan möjligen tänkas ha minskat i takt med att tillgång till information ökat och 

förenklats. 

5.4 Erbjudandets relativa storlek 

Leland och Pyle (1977) menar med signaleringshypotesen att grundare och insiderpersoner 

besitter bättre information kring ett bolags framtid än vad potentiella investerare gör och 

argumenterar därmed för att ett bolags värde är positivt korrelerat med andelen aktier som 

de ursprungliga ägarna behåller vid en börsintroduktion. Signaleringshypotesen stöds av 

Downes och Heinkel (1982) på den amerikanska marknaden och av Schuster (2003) på den 

europeiska och svenska marknaden. Då studiens resultat inte visar på något signifikant 
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samband kan vi däremot inte bekräfta signaleringshypotesen på den svenska marknaden 

under den studerade perioden. Abrahamson och De Ridder (2015) har dock tidigare funnit 

ett positivt samband mellan erbjudandets relativa storlek och underprissättningen, vilket 

således strider mot såväl tidigare funna samband som denna studies avsaknad av samband. 

Vårt resultat kan, med andra ord, inte erbjuda stöd för något av tidigare visade samband. 

 

Det kan därmed vara relevant att fråga sig i vilken utsträckning investerare bryr sig om hur 

stor ägarandel som de ursprungliga ägarna behåller vid en börsintroduktion. Kan det 

möjligen vara av större intresse vilka som faktiskt köper de erbjudna aktierna? Welch 

(1992) diskuterar hur investerare anpassar sitt beslutsfattande utifrån hur tidigare 

investerare agerat, vilket kan ge upphov till så kallade bandwagon effects. Utifrån det 

resonemanget skulle exempelvis aktieköp av institutionella eller andra krediterade 

investerare kunna medföra ökat intresse från andra investerare. Detta knyter även an till de 

psykologiska effekter som Naseer och bin Tariq (2015) diskuterar och hur de kan påverka 

investerares beteende, bortsett från tillgänglig information.  

5.5 Andel befintliga aktier 

Vårt resultat visar på ett signifikant positivt samband mellan underprissättningen och 

andelen befintliga aktier i erbjudandet. Justerat för standardavvikelsen innebär en ökning i 

andelen befintliga aktier med 10 procentenheter en ökning i underprissättning med mellan 

0,297 och 0,997 procentenheter. Det positiva sambandet strider således dels mot vårt 

förväntade utfall och dels mot tidigare resultat av Habib och Ljungqvist (2001), som fann 

att andelen befintliga aktier i erbjudandet hade ett negativt samband med 

underprissättningen. Deras tes om att de ursprungliga ägarnas incitament till att reducera 

underprissättningen ökar med andelen befintliga aktier, och att sambanden således bör vara 

negativt, finner därmed inget stöd i denna studie.  

 

Utifrån Leland och Pyles (1977) signaleringshypotes, som dock inte gör skillnad på 

nyemitterade och befintliga aktier i erbjudandet, var vår uppfattning att ett lägre 

kvarhållande av ägarskap till följd av en försäljning av befintliga aktier torde sända en 

starkare negativ signal till marknaden om bolagets framtidsutsikter än utspädningen från en 
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nyemission. Trots att sambandet visat sig vara det omvända har vi svårt att tro att 

marknaden generellt sett uppfattar en hög andel befintliga aktier i erbjudandet som en 

positiv signal. Diskrepansen mellan vårt och Ljungqvists (2001) resultat skulle istället 

kunna ses som en indikation på att signalvärdet i de ursprungliga ägarnas agerande har 

begränsad effekt på marknadens värdering av bolaget. Naseer och bin Tariq (2015) menar 

nämligen att investerare inte alltid agerar rationellt utifrån den information som finns 

tillgänglig. Vidare har Daniel, Hirshleifer och Subrahmanyam (1998) tidigare visat på 

förekomsten av konfirmeringsbias hos investerare och dess tendens att undervärdera den 

publika informationen då den inte stämmer överens med den egna. Det är sålunda möjligt 

att investerare väljer att bortse från sända signaler då de inte i övrigt överensstämmer med 

deras egna syn på bolaget och dess framtidsutsikter.  

 

Frågan är huruvida det är rationellt eller ej att omvärdera sin syn på ett bolag utifrån 

andelen befintliga aktier i ett erbjudande. Det går att argumentera för att det vore 

irrationellt att tillägna signalvärdet i de ursprungliga ägarnas försäljning av aktier allt för 

stor vikt om fundamenten i övrigt tyder på att bolaget är undervärderat. De ursprungliga 

ägarna kan nämligen inte heller antas agera rationellt i alla avseenden. Utifrån samma 

argument som för erbjudandets relativa storlek är det även möjligt att investerare tar större 

hänsyn till vem som faktiskt tecknar de erbjudna aktierna, än vem som säljer. 

5.6 Teckningskurs 

Tidigare forskning av Chalk och Peavy (1987) visar ett negativt samband mellan 

teckningskurs och underprissättning. De menade att underprissättningen är att betrakta som 

en riskpremie, då aktier med lägre teckningskurs tenderar att anses som mer riskfyllda. 

Fernando, Krishnamurthy och Spindt (1999) fann istället ett U-format samband med 

underprissättning. I motsats till dessa studier kan den här studien inte påvisa något 

signifikant samband mellan teckningskurs och underprissättning. Vi finner således inget 

stöd för att börsintroduktioner med lägre teckningskurser skulle vara mer riskfyllda än 

andra, och således underprissättas i högre grad som kompensation. Avsaknaden av 

samband är dock i linje med vad Abrahamsson och De Ridder (2015) fann på den svenska 

marknaden under perioden 1996–2011. Då teckningskursen i sig inte bör säga någonting 
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om bolaget i fråga är egentligen avsaknaden av samband med underprissättningen att 

betrakta som rimligt. Ett samband hade istället kunnat betraktas som en indikation på 

irrationellt beteende bland investerare, något som Ljungqvist (2004) dock framhåller som 

särskilt förekommande i samband med börsintroduktioner utifrån den begränsade 

tillgången till information. 

5.7 Storlek 

Schuster (2003) fann i sin studie av den svenska marknaden ett U-format samband mellan 

storlek och underprissättning medan Loughran och Ritter (2004) på den amerikanska 

marknaden fann att mindre bolag är de som tenderar vara underprissatta i störst 

utsträckning. De menar att det kan förklaras av att mindre bolag generellt sett anses mer 

riskfyllda på grund av en mer framträdande informationsasymmetri. Det här resonemanget 

får däremot inget stöd av den här studiens resultat då inget signifikant samband mellan 

storlek och underprissättning kan påvisas. Resultatet finner således heller inget stöd till 

Abrahamsson och De Ridders (2015) studie av den svenska marknaden under perioden 

1996–2011 som påvisar ett positivt samband, vilken är den studie som har flest likheter 

med vår. Den här studien skiljer sig dock i tre avseenden från Abrahamsson och De Ridder 

(2015). Fyra handelsplatser på den svenska marknaden undersöks istället för en (Nasdaq 

Stockholm), en senare tidsperiod undersöks och storlek mäts enligt en annan metod. 

Studien mäter storlek i form av marknadsvärde utifrån teckningskursen medan 

Abrahamsson och De Ridder (2015) istället utgår från stängningskursen. Avsaknaden av 

signifikant samband bör således kunna förklaras utifrån dessa aspekter.  
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6. Slutsats 

I det här avsnittet besvaras studiens frågeställning och kopplas till studiens syfte. Vidare 

presenteras reflektioner kring studiens resultat och eventuell vidare forskning diskuteras. 

 

Studien visar på att börsintroduktioner på den svenska marknaden, från 1 januari 2006 till 

20 april 2018, var signifikant underprissatta med i genomsnitt 7,31 procent. 

 

➢ Vilka bolagsspecifika faktorer kan förklara underprissättningen av 

börsintroduktioner på den svenska marknaden? 

 

Undersökningen visar att utvalda bolagsspecifika variabler kan förklara 4,9 procent av 

variationen i urvalets underprissättning. Syftet med studien var att bidra med 

beslutsunderlag kring vilka variabler investerare bör ta hänsyn till för att kunna identifiera 

underprissatta börsintroduktioner på den svenska marknaden. Bland studiens sex variabler 

har två visat på ett signifikant samband med underprissättning på den svenska marknaden: 

handelsplats och andelen befintliga aktier.  

 

Börsintroduktioner på tre av fyra handelsplatser visar på en genomsnittlig 

underprissättning. Nordic MTF skiljer sig däremot signifikant från övriga handelsplatser 

och visar istället att börsintroduktioner, på handelsplatsen i fråga, är överprissatta i 

genomsnitt. Möjligheterna att investera i underprissatta börsintroduktioner bör därmed vara 

större på Nasdaq Stockholm, First North och Aktietorget. 

 

Vad gäller andelen befintliga aktier påvisar studien ett positivt samband med 

underprissättningen på den svenska marknaden. Sambandet tyder således på att en 

börsintroduktion vars erbjudande består av en högre andel befintliga aktier generellt sett är 

underprissatt till en högre grad och bör därmed premieras av investerare. 
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För variablerna New Economy kontra Old Economy, erbjudandets relativa storlek, 

teckningskurs och storlek har inget signifikant samband med underprissättningen kunnat 

påvisas. 

6.1 Diskussion 

Utifrån den justerade förklaringsgraden om knappt 5 procent framgår det att de utvalda 

variablerna har svårt för att förklara en stor del av underprissättningen. Det bör med andra 

ord finnas andra, i denna studie ej undersökta, variabler som bättre förklarar 

underprissättningen. Det är även möjligt att det krävs långt många fler variabler för att 

förklara variationen på ett godtyckligt sätt.  

 

Att andelen befintliga aktier i erbjudandet visar ett positivt samband med 

underprissättningen står i motsats till såväl tidigare forskning som vår formulerade hypotes, 

och är därmed det resultat som överraskade oss mest. Det ska dock nämnas att denna studie 

inte tar hänsyn till vilken roll de säljande aktieägarna besitter inom bolaget. Det är möjligt 

att resultatet hade visat på ett annat samband om variabeln avgränsats till att endast 

undersöka huruvida erbjudandet innefattar befintliga aktier sålda av ledande 

befattningshavare, eller övriga personer med tillgång till insiderinformation. Vidare kan vi 

inte heller utesluta att resultatet hade sett annorlunda ut för såväl teckningskurs som storlek 

om vi valt att, i regressionen, definiera dem på andra sätt än de logaritmerade värdena. 

Chalk och Peavy (1987) definierade teckningskursen som ett flertal dummyvariabler utefter 

vissa prisintervall, och fann ett negativt samband. Vidare delade Schuster (2003) in bolagen 

i tre olika storleksintervall och fann ett signifikant, om än något oklart samband. Vi valde 

dock att undersöka de logaritmerade värdena i hopp om att finna allt mer tydliga samband 

mellan underprissättningen och respektive variabel.  

 

Schuster (2003) har tidigare visat att bolag verksamma inom New Economy var signifikant 

mer underprissatta än övriga bolag under perioden 1988 till 1998. Då denna studien inte 

kan påvisa några sådana samband från 2006 och framåt bör möjligen indelningen 

ifrågasättas. Indelningen kan anses vara subjektiv och därmed också omtvistlig. Med tanke 

på den teknologiska utveckling och digitalisering som skett sedan Schuster (2003) 
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undersökte sambandet, finns risken att denna definition hunnit bli aningen föråldrad. De 

sektorer som tidigare definierats som nya kan idag ha ersatts av andra. Möjligtvis måste 

särskiljningen därmed ske på en mer detaljerad nivå än den övergripande sektorn.  

 

Orsaken till att Nordic MTF visar sig vara överprissatt i jämförelse med andra 

handelsplatser i studien är svår att fastställa. Varken studiens resultat eller tidigare 

forskning lämnar nämligen någon tydlig indikation på vad som skulle kunna förklara den 

stora avvikelsen i den genomsnittliga avkastningen under första handelsdag. Det finns dock 

några potentiella anledningar till, och konsekvenser av, överprissättningen av 

börsintroduktioner på handelsplatsen i fråga som går att diskutera. Även om de formella 

noteringskraven inte skiljer sig nämnvärt de oreglerade handelsplatserna emellan kan vi 

nämligen inte utesluta att de särskiljer sig i sin respektive granskning och bedömning av 

bolaget. Kanske ligger förklaringen till överprissättningen för börsintroduktioner på Nordic 

MTF i en, från deras sida, mer förlåtande bedömning vid beslut om noteringsansökan ska 

godkännas eller ej. Vidare är frågan hur en historia av minst sagt olycksamma 

börsintroduktioner, sett till första dagens avkastning, påverkar handelsplatsen i sig. Det är 

inte en otrolig tanke att bolag, som står inför en börsnotering, prioriterar någon av de andra 

handelsplatserna då de historiskt sett präglats av en större andel lyckade introduktioner. Om 

sådant är fallet är det möjligt att handelsplatsen tvingas tumma på sina egna krav för att 

överhuvudtaget locka till sig ett tillfredsställande antal börsintroduktioner, och således 

generera intäkter. Handelsplatserna är trots allt vinstdrivande företag och får, likt de flesta 

bolag, antas anpassa sig när efterfrågan tryter.  

 

Även investerare kan, åtminstone efter att ha läst denna studie, tänkas undvika 

börsintroduktioner vid Nordic MTF och ytterligare bidra till denna onda cirkel. Vi vill dock 

understryka att vi inte undersökt hur bolagen presterar på längre sikt. Det är därmed fullt 

möjligt att den långsiktiga avkastningen för börsintroduktioner på Nordic MTF inte skiljer 

sig nämnvärt från övriga handelsplatser. När vi talar om investerare syftar vi således på den 

mer kortsiktiga typen, som tillämpar en strategi där aktier tecknas inför notering för att 

sedan säljas under första handelsdag. Vidare är det möjligt att de rådgivare som anlitas av 

bolagen i samband med en börsintroduktion har ett finger med i spelet. Anlitas en viss 
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rådgivare i större utsträckning för noteringar på Nordic MTF än för övriga handelsplatser? 

Om sådant är fallet, kanske svaret vilar i denna rådgivares tendens att överprissätta bolag. 

Vi besitter dock ingen data över vilka rådgivare som anlitats för respektive 

börsintroduktioner, och lämnar därmed frågan obesvarad.  

 

Vårt resultat skiljer sig i mångt och mycket i förhållande till tidigare studier. Vissa 

samband, så som andelen befintliga aktier, står i rak motsats till vad som tidigare visats. 

Vidare finner vi inget signifikant samband för variabler såsom teckningskurs, storlek och 

erbjudandets relativa storlek som tidigare visat sig påverka graden av underprissättning. 

Även Abrahamson och De Ridder (2015) har, som tidigare nämnt, visat på resultat som i 

mångt och mycket strider mot de samband som visats av äldre studier. Dessa förändringar 

gällande förklarande faktorer kan möjligen tyda på att grunderna till underprisättningens 

förekomst också förändrats. Informationsasymmetrins inverkan, som i tidigare studier 

framhållits som en betydande förklaring, kan möjligen ha reducerats i takt med den ökade 

tillgången till information och utvecklingen av informationsteknik som varit rådande de 

senaste åren. Detta diskuteras nämligen även i Loughran och Ritters (2004) studie. Det är 

därmed möjligt att en stor del av de faktorer som kan förklara underprissättningen idag inte 

är samma faktorer som visat sig vara signifikanta under tidigare perioder, och vice versa. 

Vidare har intåget av internetbanker och digital aktiehandel resulterat i lägre 

transaktionskostnader och större tillgänglighet till de finansiella marknaderna. Småsparare 

kan idag, på endast ett par minuter, öppna ett konto och ansöka om teckning av aktier i en 

kommande börsintroduktion på internetbanker som Avanza och Nordnet. Möjligtvis har 

denna utveckling lett till att investerare som grupp skiljer sig betydligt i sin 

sammansättning i förhållande till tidigare årtionden, och att de prispåverkande faktorerna 

vid en börsintroduktion förändrats med dem. 

6.2 Vidare forskning 

Den låga förklaringsgraden i studiens regression indikerar, om något, att det finns andra 

variabler som kan förklara underprissättningen. Vidare skiljer sig såväl vårt som 

Abrahamson och De Ridders (2015) resultat i förhållande till äldre studier på ett antal 

punkter, vilket tyder på att underprissättningens förklarande variabler förändrats med tiden. 
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En stor del av den tidigare forskningen fokuserar dessutom på finansiella variabler som i 

mångt och mycket går att utläsa ur bolagens prospekt. Med det sagt finns det utrymme för 

vidare forskning på ämnet, och kanske framför allt studier som försöker förklara 

underprissättningen ur ett annat perspektiv.  

 

Då vi lever i en tid präglad av sociala medier som inte ens de finansiella marknaderna kan 

antas opåverkade av vore det intressant att undersöka dess eventuella samband med 

underprissättningen av börsintroduktioner. Såväl Twitter som Facebook flödar av profiler 

och grupper som haussar småbolag till höger och vänster, inte sällan under minst sagt 

tveksamma förhållanden. Frågan är hur stor effekt detta har på efterfrågan och prissättning 

av aktierna för specifika börsintroduktioner. Investerare har tidigare visat tendenser på att 

ta rygg på andra, något som teoretiseras inte minst genom Welchs (1992) bandwagon 

hypothesis. Vidare forskning skulle således kunna undersöka huruvida antalet benämningar 

av ett bolag i sociala medier tiden inför dess börsintroduktion kan påvisa ett samband med 

underprissättningen. Ett alternativt mått vore att försöka uppskatta antalet personer som 

dessa benämningar når ut till, och huruvida detta har något samband med 

underprissättningen av börsintroduktioner.  
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Appendix 

Bilaga 1 - Noteringskrav  

Nasdaq Stockholm  First North 

● Dokumenterad vinstintjäningsförmåga senaste 
räkenskapsår alternativ tillräckliga finansiella 
resurser för att bedriva planerad verksamhet 
tolv månader efter första handelsdag. 

● Genomgå legal granskning 
● Måste tillämpa IFRS/IAS 
● Minst 25% av aktierna ska vara i allmän ägo* 
● Prospekt ska offentliggöras inför notering samt 

granskas av Finansinspektionen 
● Ska följa Svensk kod för bolagsstyrning 
● Noteringen ska avse samtliga aktier av samma 

klass 
 
(Nasdaq Stockholm, 2016) 

● Minst 10% av aktierna ska vara i allmän ägo* 
● “Tillräckligt många” ska äga aktier till ett värde 

av minst 500 euro 
● Noteringen ska avse samtliga aktier av samma 

klass 
● Bolaget ska upprätta ett noteringsmemorandum 
● Bolaget ska anta en certifierad rådgivare 
 
 
 
 
 
 
(Nasdaq First North, 2018) 

Aktietorget Nordic MTF 

● Minst 300 aktieägare vars innehav uppgår till 
minst 0,1 prisbasbelopp vardera 

● Minst 10% av aktierna ska vara i allmän ägo* 
● Eget kapital om minst 5 miljoner kronor 
● Bolaget ska upprätta ett noteringsmemorandum 
● Styrelsen ska bestå av minst fyra ledamöter, 

varav minst en ska vara oberoende i förhållande 
till bolaget, ledning och större ägare. 

 
 
(Aktietorget, u.å) 

● Dokumenterad vinstintjäningsförmåga 
alternativt kunna redogöra för hur finansiering 
ska ske tolv månader efter första handelsdag. 

● Noteringen ska avse samtliga aktier av samma 
klass 

● Minst 10% av aktierna ska vara i allmän ägo* 
● Minst 300 aktieägare vars innehav uppgår till 

minst 5000 kr 
● Bolaget ska anta en mentor 
● Bolaget ska upprätta ett noteringsmemorandum 
 
(Nordic Growth Market, 2016) 

 

För samtliga handelsplatser gäller att prospekt ska upprättas och granskas av Finansinspektionen om 
prospektskyldighet föreligger. Prospektskyldighet förekommer när det sammanlagda värdet av erbjudanden 
riktade till allmänheten under en tolvmånadersperiod uppgår till mer än 2,5 miljoner euro. (SFS 1991:980) 

 

*Med allmän ägo avses personer som äger mindre än 10% av aktiekapitalet och rösterna i bolaget. 
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Bilaga 2 - One sample T-test och ANOVA-tablå 

 

2.1. One sample T-test 

 
 

 

 

2.2. ANOVA för underprissättning per handelsplats 
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Bilaga 3 - Regression 
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Bilaga 4 - Jarque-Bera 

4.1 Jarque-Bera för hela urvalet 

 
4.2 Jarque-Bera utan Raybased AB 
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Bilaga 5 - Ramsey RESET 
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Bilaga 6 - White’s test 

 

 

 

 

 

  



 

72 

Bilaga 7 - Korrelationsmatris 

 

 

 

Bilaga 8 - Variance Inflation Factor (VIF) 

 

Oberoende Variabel VIF 

LOGSTORLEK 5,457 

LOGTKURS 2,681 

ERS 1,352 

BEFINTLIGA_AKTIER 2,011 

NEW_VS_OLD 1,103 

NGM_MTF 3,201 

AKTIETORGET 6,961 

FIRST_NORTH 4,004 

 

 

 


