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Abstract 
Title: Private equity-finansiering och dess påverkan på underprissättning - En studie av IPO:s i Norden. 

Seminar date: 2019-06-05. 

Course: FEKH89, Corporate Finance Degree Project, Undergraduate level, 15 ECTS. 

Authors: Henrik Sundström, Fredrik von Plomgren and Sebastian Wigartz. 

Advisor: Maria Gårdängen. 
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Purpose: This report aims to examine how PE-companies affect the underpricing on Nordic IPO:s, where 

the countries Sweden, Denmark, Norway and Finland are included. The study is conducted by 

scrutinizing whether the underpricing is higher or lower depending on if the IPO is PE-funded or not. 

 

Methodology: The authors has conducted a quantitative study according to a deductive approach. The 

secondary data gathered comprises Nordic IPO:s listed during the time period 2010-2018. The 

underpricing that is examined is later related to how Nordic IPO:s are financed. 

 

Theoretical perspectives: Previous research and existing theory comprises the subject underpricing in 

general and how the ownership before an IPO could affect the pricing of a company that becomes listed. 

Since the study relates underpricing to the Nordic PE-industry, research and theory concerning this 

subject is also presented.  

 

Empirical foundation: The sample in the study consists of 262 companies that has been listed during the 

inquired time period. The company listings have been collected from the following stock markets: Nasdaq 

Stockholm, Nasdaq Copenhagen, Nasdaq Helsinki, Oslo Børs, First North Stockholm, First North 

Sweden, First North Denmark and First North Finland. The data has mainly been collected from 

Bloomberg, Yahoo Finance and the inquired companies’ official websites.  

 

Conclusion: The study shows that Nordic IPO:s on average are underpriced. Moreover, the study 

concludes that PE-funded IPO:s on the Nordic market on average are less underpriced than non PE-

funded IPO:s. 
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Abstrakt 
Titel: Private equity-finansiering och dess påverkan på underprissättning - En studie av IPO:s i Norden. 

Seminariedatum: 2019-06-05. 

Kurs: FEKH89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15HP. 

Författare: Henrik Sundström, Fredrik von Plomgren och Sebastian Wigartz. 

Handledare: Maria Gårdängen. 

Nyckelord: Initial Public Offering, Underprissättning, Private equity, Informationsassymmetri, Norden.   

 

Syfte: Denna studie syftar till att undersöka hur PE-bolag påverkar underprissättningen på IPO:s i 

Norden, där länderna Sverige, Danmark, Norge och Finland ingår. Detta görs genom att undersöka om 

underprissättningen är högre eller lägre vid PE-backade kontra icke PE-backade IPO:s. 

 

Metod: Författarna har gjort en kvantitativ undersökning utefter en deduktiv ansats. Den sekundärdata 

som samlats in omfattar IPO:s i Norden vilka genomförts under tidsperioden 2010-2018. 

Underprissättningen som undersöks relateras sedan till hur nordiska IPO:s är finansierade.  

 

Teoretiska perspektiv: Tidigare forskning och befintlig teori kretsar kring underprissättning i allmänhet 

samt hur ägandet innan en IPO kan tänkas påverka prissättningen av en börsintroduktion. Eftersom 

studien relaterar underprissättningen till den nordiska PE-industrin behandlas även forskning och teori om 

detta ämne.    

 

Empiri: Urvalet i studien består av 262 bolag som genomgått en börsintroduktion under den valda 

tidsperioden. Noteringarna har samlats in från följande börslistor: Nasdaq Stockholm, Nasdaq 

Copenhagen, Nasdaq Helsinki, Oslo Børs, First North Stockholm, First North Sverige, First North 

Danmark och First North Finland. Datan har i huvudsak hämtats från Bloomberg, Yahoo Finance och de 

undersökta bolagens officiella hemsidor.  

 

Resultat: Studien visar att IPO:s på den nordiska marknaden i genomsnitt är underprissatta. Vidare visar 

studien att PE-backade IPO:s i Norden i genomsnitt är mindre underprissatta än icke PE-backade IPO:s.  
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Definitioner och begrepp 
Avnotering - Ett tidigare listat bolag som tagits ifrån börsen och blivit privat alternativt gått i konkurs. 

 

BO - Buyout. 

 

IPO - Initial Public Offering, en börsintroduktion av ett bolag. 

 

Parallellnotering - När ett bolag börsnoteras på två olika börslistor vid samma tidpunkt.  

 

PE - Private equity. 

 

PE-backat - När ett bolag helt eller delvis är finansierat av en PE-aktör innan börsnotering. 

 

Sekundärnotering - När ett tidigare börsnoterat bolag byter börslista alternativt noteras på ytterligare en 

börslista.   

 

Särnotering - Även kallat spin-off. När en specifik division av ett bolag noteras och blir ett självständigt 

bolag.  

 

Underprissättning - I det här fallet när en aktie introduceras till ett pris lägre än sitt verkliga värde. Mäts 

som skillnaden mellan stängningskursen vid första handelsdag och aktiens introduktionspris.  

 

Underwriter - Den aktör, ofta en investmentbank, som åtar sig att genomföra en IPO åt ett bolag. 

 

VC - Venture capital. 
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Förord 
Författarna skulle vilja tacka deras handledare Maria Gårdängen för att hon har tagit sin tid att guida oss i 

arbetet med denna studie samt för att hon bidragit med ovärderlig kunskap och insikter inom ämnet 

Corporate Finance, börsintroduktioner och underprissättning. Författarna skulle även vilja tacka Anamaria 

Cociorva för hennes bidrag med att lära oss hanteringen av statistikprogrammet Eviews vilket löpande 

använts under studiens gång vid granskning och analys av datan.  
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Studiens disposition 
Den sammanställda studien har inspirerats av Lundahl & Skärvads (2016) struktur för hur man 

rapporterar en vetenskaplig undersökning. Strukturen följs inte enhetligt då författarna bedömde att det 

var nödvändigt att modifiera denna för att framställa studiens innehåll och resultat på ett läsvänligt och 

pedagogiskt sätt. 

 

1 Introduktion 

I detta avsnitt, se ovan, presenteras bakgrunden till ämnet vilken vidare mynnar ut i en problematisering 

vilken ämnar smala av studiens fokus mot underprissättning relaterat till PE-backning. Därefter 

presenteras studiens syfte såväl som frågeställning. Även gjorda avgränsningar presenteras i detta avsnitt 

samt vilken målgrupp studien ämnar att nå ut till.  

 

2 Litteratur om IPO underprissättning och Private equity finansiering 

I detta avsnitt presenteras den litteraturstudie som genomförts under arbetets gång. Här behandlas tidigare 

forskning och teorier om ämnet underprissättning och Private equity. Avsnittet mynnar senare ut i 

reflektion av litteraturen och hur det bidragit till att formulering den nollhypotes och mothypotes som 

studien kommer pröva. 

 

3 Metod 

I detta avsnitt presenteras hur författarna har gått tillväga i arbetet med studien. Hur författarna har samlat 

in och sorterat data tas i beaktning såväl som vilka statistiska tester som varit nödvändiga att genomföras 

för att resultaten skall bli så rättvisande som möjligt.  

 

4 Empiri 

Detta avsnitt behandlar de resultat som författarna nått vid granskning av datan.  

 

5 Analys 

I analysavsnittet granskas empirin på en djupare nivå. Samband till verkligheten såväl som till tidigare 

forskning och teori kopplas ihop.  

 

6 Diskussion och slutsats 

Avsnittet presenterar och diskuterar studiens resultat och tester. Vidare diskussion om ämnet samt slutsats 

och beslut om huruvida hypoteserna skall accepteras eller inte tas. 
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7 Förslag till vidare studier 

I detta avsnitt beaktas den genomförda studien i syfte att diskutera hur denna kunnat utvecklas, givet att 

författarna haft mer tid på sig under skrivandets gång. Förslag på ytterligare faktorer att undersöka såväl 

som vidare studier inom ämnet presenteras här.  

 

8 Källförteckning 

En lista över de källor författarna använt sig av vid skrivandet av studien. 

 

9 Appendix 

Avsnittet innehåller bilagor på insamlad data och tabeller över genomförda statistiska tester. 
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1 Introduktion 
Detta kapitel behandlar bakgrunden till studiens ämne. Vidare kommer bakgrunden mynna ut i en 

problemdiskussion varefter studiens syfte såväl som frågeställning presenteras. Utöver detta kommer även 

studiens avgränsningar och vilken målgrupp denna ämnar nå ut till att presenteras. 

 

1.1 Bakgrund 
Under Finanskrisen 2007-2009 föll den globala ekonomin in i en lågkonjunktur (Sveriges Riksbank, 

2018). Som fallet är med lågkonjunkturer medförde även denna kris svag tillväxt, ökad arbetslöshet och 

en minskad riskaptit hos investerare. Effekterna av krisen stannade dock inte där. Efter att krisen utbröt 

minskade antalet genomförda börsintroduktioner i Norden, från att ha varit 85 stycken år 2007 till 27 

stycken år 2008 (PwC, 2009). En anledning till att marknaden såg denna minskning beror på att 

börsintroduktioner är känsliga för cykliska rörelser på marknaden. Alltså, när konjunkturen är stark och 

den ekonomiska tillväxten är hög tenderar antalet börsintroduktioner att öka och tvärtom när marknadens 

utsikter försämras (Ritter, 2016). Vidare, i takt med att marknaden återhämtade sig vände denna 

nedåtgående trend och antalet börsintroduktioner började återigen tillta. Under 2017 toppade antalet 

börsintroduktioner i Norden, vars medlemsländer sammanlagt introducerade 99 bolag till börsen (Dalhäll, 

2018).  

 

Tabell 1 

 
Grafen visar det totala antalet IPO:s som skett i Norden under tidsperioden 1994-2018. De länder som ingår är Sverige, Norge, 

Danmark och Finland. Den punktade linjen visar den cykliska trenden. Källa: Bloomberg  
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En börsintroduktion, eller Initial Public Offering (IPO), innebär att ett bolags aktier börjar handlas publikt 

på marknaden (Avanza, 2019). Anledningarna till att bolag genomför en IPO är många, dock tenderar 

detta val primärt motiveras av två huvudsakliga argument. Det första är att en IPO ger bolag tillgång till 

kapital. Att få tillgång till en större mängd kapital är intressant eftersom bolag då kan genomföra 

nödvändiga investeringar i sin verksamhet för att få denna att växa. Vidare gör det tillskjutna kapitalet det 

också möjligt att betala av räntebärande skulder, vilket speciellt kan vara eftertraktat för nystartade, högt 

belånade bolag (Brau & Fawcett, 2006). Den andra anledningen är att tidigare aktieägare såsom 

privatpersoner och investeringsbolag, får möjligheten att sälja av delar eller hela sitt innehav, vilket ofta 

görs i syfte att realisera någon form av vinst (Brau & Fawcett, 2006).  

 

Vanligtvis tar privata bolag in kapital från diverse typer av investerare (Ritter, 1998), såsom institutionella 

aktörer, affärsänglar, stiftelser och fonder med flera. En vanligt förekommande finansiär är Private equity- 

aktörer (PE), vilka skiljer sig från andra typer av finansiärer i den bemärkelsen att de bidrar med aktivt 

ägande, vilket inkluderar finansiering och övervakning av de bolag de valt att investera i. PE-bolag 

investerar i onoterade bolag genom så kallade riskkapitalfonder som de äger. Utvecklingen av dessa 

“portföljbolag” som ingår i dessa fonder avgör avkastningen för PE-bolagen (Sveriges Riksbank, 2016). 

Denna avkastning realiseras sedan när bolagen avyttras genom att antingen genomgå en IPO där PE-

bolaget säljer delar av sitt innehav, alternativt säljer bolaget privat till en annan finansiell eller strategisk 

köpare (SVCA, 2017). PE-finansiering brukar generellt delas in i två olika kategorier, Venture capital 

(VC) och Buyouts (BO) (Ritter, 2014b; Sveriges Riksbank, 2016). En skillnad mellan dessa är dock 

vilken typ av bolag de väljer att gå in i. BO:s sker ofta i mer mogna bolag som har förutsägbara framtida 

kassaflöden, medan VC ofta går till yngre och mer riskfyllda bolag i en mindre mogen fas (Barry et al, 

1990; Ritter, 2014b). Följaktligen kommer begreppet PE i den här uppsatsen att inkludera både VC och 

BO:s.  

 

Norden har idag en välutvecklad PE-industri med flertalet stora PE-aktörer så som EQT, Nordic Capital 

och ATP Private equity partners. Under det gångna årtiondet har Private equity bolagen i Norden varit 

med och investerat samt utvecklat bolag så som Klarna, Spotify, Pandora och Kahoot (Triches, 2018; 

Veckans Affärer, 2013; Jakobsson, 2016). Enligt BerchWood Partners (2013) är den nordiska marknaden 

en av de ledande marknaderna inom PE-investeringar. Enligt denna undersökning är det endast den 

brittiska marknaden som har en större andel PE-backade bolag sett till bolagsvärdet gentemot landets 

bruttonationalprodukt (BNP) (Berchwood Partners, 2013). 
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En stor del av kapitalet för dessa nordiska PE-bolag kommer från utländska investerare och det ägs till 

stor del av institutionella investerare som vill diversifiera sina portföljer (Sveriges Riksbank, 2016). Zider 

(1998) menar att de institutionella investerarna väljer vilka PE-fonder de skall investera i genom att 

granska PE-bolagens historik och välja ut de som presterat bäst. PE-bolag har också en mer begränsad 

tidshorisont i sina investeringar än vad exempelvis investmentbolag har (Sveriges Riksbank, 2016). Därav 

ingår det i deras strategi att sälja av sin andel av bolagen efter en viss tid. Detta kan både genomföras 

genom att portföljbolagen säljs till en strategisk köpare, finansiell sponsor eller att portföljbolaget 

genomför en börsintroduktion (Zider, 1998). 

 

1.2 Problemdiskussion 
Underprissättning, det vill säga att en aktie introduceras till ett pris lägre än sitt verkliga värde, är något 

som ofta sker i samband med IPO:s (Abrahamson & De Ridder, 2015). I genomsnitt visar studier att 

börsintroduktioner underprissätts och således har en positiv förstadagsavkastning. Att en IPO 

underprissätts anses bero dels på investmentbanken (underwritern) och dels på faktumet att det råder en 

informationsasymmetri på marknaden där professionella aktörer anses ha ett informationsövertag över 

den gemene privata investeraren (Coakley et al., 2006; Ritter, 1998). Rock (1986) menar att 

informationsasymmetrin på marknaden är en stor anledning till att IPO:s underprissätts. Denna 

prissättning menar han kompenserar privata investerare för risken som föreligger i att informationen är 

ojämnt fördelad, vilket vidare föranleder att även dessa kommer ha intresse att teckna sig i en IPO (Rock, 

1986). Det bör tilläggas att underprissättning är en av anledningarna till att IPO:s är så pass dyra för de 

ursprungliga ägarna att genomföra eftersom det innebär att dessa säljer ut andelar av sitt bolag till ett 

rabatterat pris lägre än dess verkliga värde. Detta, tillsammans med den avgift som den finansiella 

rådgivaren tar för sin tjänst, gör IPO-processen kostsam för det bolag som siktar på att börsnoteras (Ritter, 

2014a).  

 

Många teorier, vilka försöker förklara fenomenet underprissättning, har över tid framlagts av flertalet 

forskare. En sådan teori är Signalhypotesen som påpekar att det existerar en informationsasymmetri på 

marknaden. Vidare säger denna teori att bolag som börsnoteras medvetet underprissätts för att skapa bästa 

möjliga förutsättning för att det skall rendera en hög förstadagsavkastning (Allen & Faulhaber, 1988). 

Andra teorier som tagits fram för att förklara förekomsten av underprissättning vid börsnoteringar är: 

Vinnarens förbannelse, the Bandwagon Hypothesis samt The investment banker’s monopsony power 

hypothesis (Ritter, 1998). Det finns även tidigare forskning om underprissättning vid börsintroduktioner i 

Norden, utförd av Abrahamsson & De Ridder (2015). Resultatet från denna studie visade att IPO:s i 

genomsnitt var underprissatta även på den svenska marknaden.  
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Utöver att underprissättningen är ett resultat av finansiella rådgivarens roll och existensen av ogynnsam 

informationsfördelning så söker vissa en förklaring till detta fenomen i en IPO:s ägarstruktur. Flertalet 

studier har försökt urskilja huruvida det finns en skillnad i underprissättning beroende på om bolag, vid en 

IPO, är PE-finansierade eller inte (Barry et al., 1990; Florin, 2002; Lee & Wahal, 2004; Meggison & 

Weiss, 1991). En teori som utgår från detta antagande är the Certification Hypothesis. I grunden säger 

denna att PE-finansiering inger en känsla av trygghet åt investerare eftersom sådan finansiering anses 

borga för att en IPO är rimligt värderad (Meggison & Weiss, 1991). Vad som ter sig klart utifrån denna 

teori och övrig tidigare forskning är att det blir viktigt, när PE-bolagens inverkan på en IPO undersöks, att 

gruppera bolagen som PE-backade eller inte (Lee & Wahal, 2004; Meggison & Weiss, 1991, Gompers, 

1996). Andra studier av PE-backningens roll vid prissättningen av en IPO har gjorts av bland annat 

Gompers (1996), Chahine et al. (2007), Pommet (2017) och Coakley et al (2006) där bolag på den 

amerikanska, brittiska och franska marknaden undersöks. Gemensamt för dessa studier är att de visar på 

att mognaden av en PE-marknad har en inverkan på underprissättningen hos PE-backade IPO:s. En PE-

marknad med många äldre PE-bolag som varit aktiva under en längre period med många framgångsrika 

investeringar anses i det här fallet vara mer mogen (Chahine et al, 2007).  

 

En studie av PriceWaterhouseCoopers (PwC) menar att antalet PE-backade investeringar i Norden ökat 

under de senaste 10 åren. Över 1000 nordiska bolag har enligt PwC blivit PE-finansierade, vilket 

motsvarar ett belopp om cirka 100 miljarder euro (Roberts & Naydenova, 2019). Eftersom PE-bolag 

ämnar att stärka bolagen de går in i, och därav öka värdet på dessa, blir det därför intressant att undersöka 

huruvida närvaron av ett PE-bolag påverkar prissättningen av en IPO. Enligt PwC:s (2018) studie om den 

europeiska IPO marknaden mätt över åren 2009 till och med det första halvåret 2018 kunde man 

konstatera att förstadagsavkastningen för PE-backade IPO:er i snitt var två procentenheter lägre jämfört 

icke PE-backade IPO:er. Det saknas dock specifik forskning på hur PE-backning påverkar 

underprissättningen på börsintroduktioner i Norden. Därav är det av intresse, med bakgrund i Nordens 

aktiva PE-marknad, att undersöka om samma samband mellan PE-backning och underprissättning 

existerar på den nordiska marknaden.  

 

1.3 Syfte 
Denna studie syftar till att undersöka hur PE-bolag påverkar underprissättningen på IPO:s i Norden, där 

länderna Sverige, Danmark, Norge och Finland ingår. Detta görs genom att undersöka om 

underprissättningen är högre eller lägre vid PE-backade kontra icke PE-backade IPO:s. 



15 
 

1.4 Frågeställning 
Påverkar PE-backning underprissättningen vid en IPO? 

 

1.5 Avgränsningar 
I arbetet med denna studie har författarna avgränsat datainsamlingens observationer till 

börsintroduktioner genomförda inom det geografiska området Norden. Bakgrunden till denna avgränsning 

är att Nordens medlemsländer ligger nära varandra geografiskt och har likheter vad gäller ekonomisk, 

social och teknologisk utveckling. Med tanke på att studien sammanställs under en begränsad tidsram 

ingår inga ytterligare europeiska länder i dataurvalet. Den period som författarna undersöker avgränsas till 

åren 2010-2018. Detta val grundas i att författarna vill undersöka börsintroduktioner under en period som 

genomsyras av ekonomisk tillväxt. Därutöver tenderar data av äldre börsintroduktioner vara av sämre 

kvalitet, vilket innebär att en större tidsram hade krävt en större tidsåtgång åt datainsamling. Slutåret 

fastställdes eftersom författarna tittar på börsintroduktioner under hela år. Eftersom 2019 inte är avslutat 

föll de börsintroduktioner som skett under denna tidsperiod bort. En ytterligare avgränsning är att studien 

endast inkluderar börsnoteringar som erbjuder aktier till marknaden för första gången under den angivna 

tidsperioden. Alltså exkluderas vanliga nyemissioner, sekundärnoteringar samt särnoteringar (spin-off), 

det vill säga när ett moderbolag noterar en del av sin verksamhet. Anledningen till detta är att marknaden 

kan anses ha en bättre uppfattning om marknadsvärdet på dessa typer av noteringar innan de introducerats 

till börsen till skillnad från bolag som noteras för första gången. Att ha inkluderat dessa bolag skulle 

därmed kunnat driva upp eller ned det resultat som studien senare kommer presentera. Författarna har 

även avgränsat studien till att endast undersöka PE-backnings påverkan på underprissättning i Norden 

som helhet. Eventuella jämförelser mellan länderna inom Norden har medvetet valts bort då författarna 

vill genomföra en studie som granskar den nordiska IPO- och PE-marknaden i sin helhet.   

 
1.6 Målgrupp 
Uppsatsen ämnar huvudsakligen att nå ut till en mer akademisk målgrupp som besitter en grundkunskap 

om corporate finance och finansiell ekonomi. Denna kunskap behöver inte vara alltför djupgående, 

eftersom författarna försöker göra det enkelt för läsaren att följa undersökningen utan att oklarheter skall 

uppstå. Andra målgrupper kan vara studenter och privatpersoner intresserade av ämnet ekonomi och 

börsnoteringar samt företag och investerare som i överlag vill lära sig mer om börsnoteringar, 

underprissättning och dess övergripliga marknad.  
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2 Litteratur om IPO-underprissättning och Private equity-

finansiering 
I detta kapitel presenteras ett urval av akademisk litteratur och teori inom ämnet IPO:s och fenomenet 

underprissättning. Syftet är att ge läsaren en strukturerad bild över ämnet underprissättning och presentera 

teorier som förklarar varför detta förekommer. Slutligen kommer lämplig forskning och teori som går 

hand i hand med ämnet Private equity att presenteras. 

 

2.1 Forskning och teorier om underprissättning 
2.1.1 Fenomenet underprissättning 

Det finns en mängd forskning som påvisar att underprissättning förekommer i samband med 

börsintroduktioner. Beatty & Ritter (1984) påpekade, efter att ha undersökt cirka 5000 amerikanska bolag 

mellan åren 1960-1982, att IPO:s i genomsnitt avkastade 18,8 procent under sin första handelsdag. Senare 

undersökningar av Ritter (1998; 2014b) påvisade en i genomsnitt fortsatt positiv förstadagsavkastning hos 

amerikanska IPO:s på 13,99 procent respektive 17,9 procent. Abrahamson & De Ridder (2015), vilka 

undersökte underprissättningen hos svenska IPO:s mellan åren 1996-2011, påpekade att denna marknads 

genomsnittliga förstadagsavkastning var 7,68 procent. 

 

2.1.2 Refererad forskning 

Många forskare menar att underprissättning är ett resultat av att det råder en informationsasymmetri på 

marknaden (Baron, 1982; Beatty & Ritter, 1984; 1982; Rock, 1986; Ruud, 1993). Eftersom underwritern 

anses besitta mer information om marknaden samt drivs av att mitigera sin egen risk vid en IPO, anses 

dessa aktörer vara motiverade av att underprissätta en IPO (Ritter, 2014). Anledningen till detta är att 

underwritern är exponerad för risk som bland annat hänförs till det kontrakt som investmentbanken 

tecknar inför IPO:n. Mellan underwritern och det bolag som skall genomföra en notering tecknas ofta ett 

kontrakt som binder investmentbanken att förvärva återstoden av de aktier som inte säljs vid en IPO 

(Ruud, 1993; Baron, 1982). Att behöva förvärva dessa aktier är en risk då investmentbanken tvingas 

binda upp kapital i ett värdepapper som inte nödvändigtvis kommer stiga i värde. Detta dilemma är något 

som kan liknas vid ett principal-agent problem. Principalen är i det här fallet bolaget som skall 

börsintroduceras vars intresse vid en notering är att få in så mycket kapital som möjligt samtidigt som de 

vill minimera kostnaden som underprissättning medför. Agenten är i det här fallet underwritern vilken har 

uppgiften att representera och fullfölja bolagets önskan. Samtidigt strävar dock underwritern även att 

gynna sitt eget intresse vilket är att tjäna pengar samt skapa fördelar åt sina kunder (Ritter & Welch, 

2002; Baron 1982).  
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Utöver detta anses det finnas en annan informationsasymmetri på marknaden. Rock (1986) menar att 

denna asymmetri föreligger mellan investerare, där vissa parter såsom företag och finansiella institutioner 

anses vara mer informerade än vanliga privata investerare. I teorin implicerar detta ett dilemma, där 

privata investerare torde bli avskräckta från att vilja investera i IPO:s eftersom dessa känner till att en 

sådan ojämn fördelning av information existerar. I syfte att sudda ut detta problem underprissätts därför 

börsintroduktioner i försök om att locka till sig sådana investerare som annars skulle avstått. Ruud (1993)  

menar dock att vissa delar i Rocks teori är svårförenade. Dels baserar Ruud (1993) sitt resonemang på att 

anledningarna till varför aktier emitteras till ett lägre pris inte alltid är självklara. Många studier pekar 

nämligen på att underprissättningen är ett resultat av försöket att nå ut till privata investerare, som kanske 

inte skulle investerat givet att prissättningen var för hög. Ruud (1993) argumenterar dock för att det inte 

alltid är nödvändigt att söka kapital från sådana privata investerare eftersom IPO:s, även utan dessa 

parters inblandning, vanligtvis lyckas samla den nödvändiga mängd kapital (ofta blir de till och med 

övertecknade) som krävs för att bolaget skall kunna börja handlas på börsen. Ibbotson och Jaffes (1975) 

undersökning styrker faktumet om överteckning eftersom de visar att IPO:s ofta övertecknas till fem 

gånger så många aktier som initialt erbjuds.  

 

2.1.3 Teorier om underprissättning  

Med hänsyn till avsnittet ovan har ett antal teorier tagits fram för att förklara fenomenet underprissättning. 

Ritter (1998) föreslår i sin artikel sex sådana teorier. Tre av dessa är relevanta för uppsatsen och 

presenteras nedan. Därutöver presenteras Allen & Faulhabers (1988) signalhypotes.  

 

2.1.3.1 Vinnarens förbannelse 

Den första teorin är vinnarens förbannelse. Fenomenet poängterar det många forskare hävdar, att det 

existerar en informationsasymmetri på marknaden. Denna asymmetri sägs föranleda att det i slutändan 

alltid kommer finnas parter som är i underläge på marknaden. Utöver detta menar Ritter (1998) att det 

finns ett tilldelningsproblem av aktier mellan investerare. Efterfrågan på en aktie kommer nämligen stiga 

ju mer underprissatt den är på marknaden. Problemet i detta är att den tilldelning man får av aktier vid en 

IPO, när efterfrågan är hög, minskar. Tvärtom anses gälla när efterfrågan på en aktie är låg. För att 

oinformerade investerare därmed skall vara intresserade av att anmäla intresse att teckna aktier i en IPO, 

bör underprissättningen vara tillräckligt stor så att risken man åtar sig anses vara kompenserad (Ritter, 

1998).  
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2.1.3.2 The Bandwagon Hypothesis 

Hypotesen belyser vad som kan beskrivas som en nätverkseffekt. Ju större andel som visar intresse för en 

IPO genom att teckna aktier, desto fler kommer hoppa på denna trend och göra detsamma. För att locka 

till sig fler investerare, vilket i sin tur driver på denna bandvagnseffekt, kan man göra priset per aktie 

lägre. Detta för att öka incitamenten att köpa en aktie till ett initialt billigt pris (Ritter, 1998). 

 

2.1.3.3 The investment banker’s monopsony power hypothesis 

Ritter (1998) menar att investmentbankerna har ett stort informationsövertag över hur marknaden 

fungerar samt vart den rör sig. Således anses dessa utnyttja denna information till sin egen fördel för att 

kunna förhandla om lägre priser. Ritter (1998) menar således att investmentbankerna i grunden arbetar för 

att reducera sin egen risk när de arbetar med att introducera bolag till börsen (se avsnitt 2.1.2) 

 

2.1.3.4 Signalhypotesen 

Allen & Faulhaber (1988) har utvecklat en teori om att bolag medvetet underprissätter de utgivna aktierna 

för att det kan ge positiva signaler till marknaden. Allen & Faulhaber (1988) utgår från tidigare teori om 

att bolagen själva anses besitta bättre information om sina prospekt och förutsättningar inför framtiden än 

vad någon annan part gör. Därav väljer bolagen att underprissätta sina aktier vilket tenderar att resultera i 

en abnormalt hög avkastning under första handelsdagen. En hög förstadagsavkastningen sägs följaktligen 

bidra till att bolaget som noteras erhåller mycket mediauppmärksamhet, vilket kan tänkas gynna dess 

initiala rykte. En viss tillit byggs därtill också upp gentemot nya aktieinnehavare då dessa får ta del av den 

höga initiala avkastningen. En IPO kan alltså, givet att den är lyckad, signalera något positivt åt 

aktieägare. Ju högre avkastningen är vid IPO:ns första handlingsdag, desto mer lyckad anses den vara. 

Alltså kan underprissättningen ifråga sägas drivas av viljan att skapa positiva signaler gentemot 

marknaden (Allen & Faulhaber, 1988).  

 

2.1.4 Teori om PE samt PE-relaterad underprissättning 

2.1.4.1 Private equity investeringar 

PE-bolag finansieras till mestadels av pensionsfonder och försäkringsbolag (Zider, 1998). Enligt Zider 

(1998) beror detta på att dessa institutioner vill diversifiera sin portfölj och få exponering mot mer 

riskfyllda investeringar med hög avkastning. Med tanke på att PE-industrin erhåller kapital genom att resa 

fonder som sedan i snitt likvideras inom 10 år, har PE-industrin ett kortsiktigt investeringsperspektiv med 

en genomsnittlig investeringstid om 4,5 år per bolag (MacArthur, 2019). När bolagen senare skall avyttras 

och eventuella vinster realiseras säljs portföljbolagen vidare till antingen ett annat PE-bolag eller en 

strategisk köpare, alternativt börsnoteras portföljbolaget i fråga (SVCA, 2017). Vid börsnoteringen säljer 
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PE-bolagen av en del av sitt innehav för att senare avyttra sin resterande ägarandel efter att deras så 

kallade inlåsningsperiod, där inga aktier får säljas under ett visst antal månader, gått ut (Weise, 2012). För 

att PE-bolag skall leverera en hög avkastning tenderar dessa att investera i snabbväxande industrier såsom 

tech- och läkemedelsbolag (Zider, 1998). Detta var även något som bekräftades av Lee & Wahal (2004) 

som genomförde en studie gällande påverkan av VC-backade IPO:s där man kunde konstatera att VC-

bolag tenderar att oproportionerligt allokera mer kapital till så kallade hightech-bolag (Lee & Wahal, 

2004).  

 

2.1.4.2 The Certification Hypothesis  

Det finns tidigare litteratur som undersökt huruvida PE-backning bidrar till underprissättning vid 

börsintroduktioner. En av de första studierna som gjordes inom området utfördes av Barry et al. (1990) 

vilka påvisade att PE-backade bolag i genomsnitt utsätts för lägre underprissättning, det vill säga har lägre 

förstadagsavkastning än icke PE-backade bolag vid börsnoteringar. Barry et al. (1990) menar att PE-bolag 

investerar och tillför kapital till bolag med tillväxtpotential, vilket i sin tur gör att PE-bolagen blir 

indirekta övervakare av dessa. De bidrar med rådgivning och aktivt ägande där både kunskap och kapital 

investeras vilket hjälper dessa bolag att utveckla sina verksamheter. Detta inflytande och den finansiella 

trygghet PE-bolagen ger till sina portföljbolag menar Barry et al. (1990) minskar osäkerheten kring dessa 

PE-finansierade bolag. Barry et al. (1990) menar vidare att kapitalmarknaden får lättare att erkänna ett 

bolags värde när den vet att det finns ett PE-bolag som går i god för dess verksamhet och värde. Detta 

uttrycker sig vidare i form av en lägre underprissättning för dessa bolag (Barry et al., 1990).  

 

Något senare utvecklade Megginson & Weiss (1991) det som idag kallas för the Certification Hypothesis. 

Denna hypotes handlar om att PE-bolagen är en tredje part i det PE-finansierade bolagets verksamhet som 

“certifierar” ett verkligt värde för de underliggande aktier som ges ut av annars relativt okända och osäkra 

bolag. Författarna menar att denna certifiering från tredje parten blir av värde så fort det finns en 

informationsasymmetri på kapitalmarknaden mellan det utgivande bolaget och de utomstående 

investerarna. Insiders inom det utgivande bolaget har incitament att dölja, eller åtminstone skjuta på, 

negativ information eftersom det gör det möjligt att sälja aktierna till ett högre pris. Rationella 

utomstående investerare anses vara medvetna om detta och kommer därav erbjuda ett lägre pris för de 

utgivna aktierna, såvida de inte kan bli trovärdigt försäkrade om att det erbjudna priset redan reflekterar 

all relevant privat information. Megginson & Weiss (1991) argumenterar därför att investerare är mer 

benägna att tro på information om bolag har koppling till ett PE-bolag, då sådan information anses vara 

mer precis. Detta innebär att den erbjudna teckningskursen av ett PE-backat bolag borde, till större 

utsträckning, reflektera all relevant och tillgänglig information. Certifieringen minskar med andra ord 
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informationsasymmetrin och därav menar Megginson & Weiss (1991) på att PE-backning säkerställer 

kvaliteten på bolagen de går in i, och därför har PE-backade bolag möjligheten att sätta en högre 

teckningskurs på sina utgivna aktier. Följaktligen är PE-backade bolag mindre underprissatta än icke PE-

backade (Megginson & Weiss, 1991).  

 

2.1.4.3 The Grandstanding Hypothesis 

Tidigare forskning kring PE-finansiering hos börsintroduktioner, och hur sådan finansiering påverkar 

eventuell IPO:s underprissättning, har även relaterats till en teoretisk modell kallad the Grandstanding 

Hypothesis. Tidigare studier av Gompers (1996) visar att företag som är finansierade av mindre 

etablerade PE-bolag i mindre mogna PE-marknader i genomsnitt är mer underprissatta jämfört med bolag 

som är backade av mer etablerade PE-bolag verksamma inom mer mogna PE-marknader. Litteraturen 

menar att oetablerade PE-bolag har en större press på sig att snabbt upprätta ett gott rykte, och därav har 

de större incitament att “Grandstanda” genom att exempelvis signalera deras förmåga att snabbt kunna 

sätta bolag på börsen. Mindre mogna PE-bolag tenderar därför att börsnotera bolag tidigare och därav få 

in mindre kapital än vad mer väletablerade PE-bolag kan dra in. Lee & Wahal (2004) stödjer detta 

resonemang och menar också att mogna, väletablerade PE-bolag har förmågan att kunna dra in mer 

kapital vid noteringar, i form av ett högre teckningspris. Därför blir företag som är backade av etablerade 

PE-bolag mindre underprissatta (Gompers, 1996; Lee & Wahal, 2004).  

 

2.2 Reflektion kring tidigare forskning och hypotesutveckling 
Coakley et al. (2006), Chahine et al. (2007) och Pommet (2017) har alla studerat hur underprissättning 

påverkas av PE-bolags närvaro och deras forskning stödjer the Grandstanding Hypothesis. Pommet 

(2017) menar att PE-industrin i överlag är mindre utvecklad och mindre mogen i kontinentala europeiska 

länder såsom Frankrike än vad industrin är i Anglosaxiska länder såsom Storbritannien och USA. 

Chahine et al. (2007) undersökte underprissättningen på IPO:s i Storbritannien och Frankrike och kom 

fram till att PE-backade bolag i Storbritannien var mindre underprissatta än icke PE-backade sådana, 

medan resultat på den franska marknaden var det motsatta. Där var PE-backade bolag mer underprissatta. 

Författarna menade vidare att PE-bolagen på den mindre mogna och mindre etablerade marknaden i 

Frankrike var mer villiga att “Grandstanda” vilket resulterade i högre underprissättning. Coakley et al. 

(2006) undersökte IPO:s på London Stock Exchange och menar att PE-bolag har en certifierande roll på 

den marknaden vilket resulterar i lägre underprissättning. Detta går i linje med the Certification 

Hypothesis.  

 



21 
 

I Norden har studier gjorts av Abrahamson & De Ridder (2015) där man undersökt underprissättningen 

för 105 IPO:s i Sverige mellan åren 1996-2011. Resultatet överensstämmer med merparten av tidigare 

forskning och antyder att IPO:s i genomsnitt är underprissatta. Dock finns det ingen tidigare legitimerad 

forskning om huruvida PE-backning har någon påverkan på underprissättning av IPO:s på den nordiska 

marknaden. Däremot kan det fastställas att Norden, med Sverige i spetsen, har en välutvecklad PE-

industri. Den nordiska PE-marknaden inkluderar nämligen några av de största och mest specialiserade 

PE-bolagen i Europa (SVCA, 2017; Sveriges Riksbank, 2016; BerchWood Partners, 2013). Därför kan 

det tänkas att graden av underprissättning för nordiska PE-backade IPO:s bör efterlikna de resultat som 

tidigare forskning utförda på mogna PE-marknader påvisat. Med bakgrund i ovan nämnd forskning och 

teori har därför följande hypoteser tagits fram: 

 

H0: Det är ingen skillnad i underprissättning mellan PE-backade bolag och icke PE-backade bolag i 

Norden.  

 

H1: Det finns en skillnad i underprissättning mellan PE-backade bolag och icke PE-backade bolag i 

Norden. 
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3 Metod 
I detta kapitel presenteras vilken form av utredningsmetodik författarna utgått från vid sammanställandet 

av denna studie. Utöver detta presenteras de urval som gjorts vid hanteringen av datan. I syfte att förstå 

hur dessa urval kan ha påverkat studiens resultat förs även en diskussion i form av en bortfallsanalys. 

Därutöver presenteras val av regressionsmodell och arbetssätt för att få datan i denna modell att bli så 

rättvisande som möjligt. Vilka variabler som författarna ämnar att analysera presenteras också i detta 

kapitel. Slutligen kommer en källkritisk diskussion föras kring metoden och den insamlade datan.  

 

3.1 Vetenskaplig utredningsmetodik 
Eftersom studien ämnar att undersöka underprissättning av IPO:s i Norden och om denna varierar 

beroende på om bolagen som noteras ifråga är PE-backade eller inte kommer data om börsnoteringar 

behöva samlas in. Med hänsyn till detta är det därför nödvändigt att framställa en plan vilken instruerar 

hur datan skall samlas in. Författarna har arbetat utifrån det Lundahl & Skärvad (2016) beskriver som 

Forskningsprocessen, vilken är tredelad. Det första steget säger att observation av ett fenomen sker 

genom faktainsamling. Den andra delen säger att om den insamlade faktan ifråga är tillräckligt stor blir 

det i sin tur möjligt att utläsa trender vilka kan bli föremål för resonemang och slutsatser. Den tredje och 

sista delen i denna process belyser vikten av mängden insamlad data, som i större mängd ger mer 

indikativa resultat vilka i sin tur kan nyansera slutsatser och analys (Lundahl & Skärvad, 2016).  

 

Med utgångspunkt i ovan beskriven process har författarna valt att genomföra en kvantitativ 

undersökning och vidare analysera de insamlade observationerna utifrån befintlig litteratur och teori. Att 

arbeta på detta sätt antyder att författarna arbetar enligt en deduktiv ansats vilket, enligt Lundahl & 

Skärvad (2016), är en av vanligaste och heltäckande ansatserna. Att arbeta deduktivt innebär att författare 

till en studie skapar sig en bild över ett fenomen genom att läsa på befintlig teori och litteratur (Lundahl & 

Skärvad, 2016). Efter detta samlas senare data in vilken vidare analyseras och korsrefereras mot 

bakomliggande teori för att dels testa teorins validitet samt verklighetsförankring. Att författarna för 

denna studie efterföljde en deduktiv ansats var naturligt, eftersom det var nödvändigt att läsa en mängd 

litteratur och forskning relaterat till ämnet för att för att skapa en uppfattning om vilken typ av data som 

behövdes såväl som hur denna skulle samlas in. 

 

Vidare är den data som samlas in av kvantitativ art och analyseras genom statistiska tester i 

dataprogrammet Eviews. Lundahl & Skärvad (2016) menar att en sådan typ av studie är en 

orsaksförklarande undersökning. Sådana undersökningar tenderar ofta att vara hypotesprövande, det vill 
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säga att en hypotes testas i syfte att ta reda på om den stämmer eller inte. Genom granskning av 

orsaksvariabler och effektvariabler menar Lundahl & Skärvad (2011) att någon form av slutsats kring en 

studie slutligen kan konkluderas.  

 

3.2 Urval av insamlad data  
Den genomförda studien bygger på en kvantitativ metod som grundar sig på ett antal urvalskriterier. Hur 

och varför dessa kriterier valts ut samt hur de avgränsats kommer diskuteras nedan. Efter att ha tagit 

hänsyn till dessa, resulterade dataurvalet i att 548 börsintroduktioner från Sverige, Danmark, Norge och 

Finland har undersökts i studien varav 262 av dessa blev inkluderade i det slutgiltiga urvalet.  

 

3.2.1 Tidsperiod 

Viktigt vid alla kvantitativa studier, för att dessa skall kunna uppnå godtagbara resultat och slutsatser, är 

att samla in en stor mängd data. Att ha en så stor population som möjligt vid dataanalysen föranleder att 

urvalet kommer ge en statistiskt godtagbar bild över det som studeras. Alltså arbetade författarna för att 

samla på sig information om så många börsnoteringar som möjligt och en drivare som gjorde detta 

möjligt var att undersöka bolag över ett brett tidsintervall. En faktor som vägde in vid beslutet om längden 

på tidsintervallet var faktumet att IPO:s är känsliga för cykliska rörelser på marknaden (se avsnitt 1.1). 

Således bestämde författarna vid studiens startpunkt att samla in data som inte är påverkad av en 

lågkonjunktur. Eftersom den senaste stora lågkonjunkturen var Finanskrisen 2007-2009 (Sveriges 

Riksbank, 2018), beslutades författarna att perioden för denna studie skulle sträcka sig över den senaste 

IPO-vågen (se tabell 1 i avsnitt 1.1), det vill säga från 2010-01-01 till 2018-12-31.  

 

3.2.2 Geografiskt område 

Island är också per definition del av Norden, men detta land har inte tagits med i urvalet (se avsnitt 1.5). 

Anledningen till detta är att Island är ett litet land som påvisar liten aktivitet på den finansiella marknaden 

vad gäller börsintroduktioner. Endast ett fåtal bolag har noterats på den isländska börsen under den 

studerade tidsperioden (Nasdaq OMX, 2019).  

 

3.2.3  Börslistor 

Datainsamlingen har inhämtats från respektive lands huvudlista. Dessa är Nasdaq Stockholm, Nasdaq 

Copenhagen, Nasdaq Helsinki samt Oslo Børs. För att få tillgång till fler observationer i datapopulationen 

har dessutom de mindre marknaderna i respektive land, utöver Norge inkluderats. Dessa marknader är 

First North Sverige, First North Danmark samt First North Finland. Anledningen till att Norges 
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motsvarighet till First North exkluderades, med namn Oslo Axess, var att denna inte fanns att tillgå i den 

databas (Bloomberg) som användes för att inhämta datan. Utöver att bredda datapopulationen fattades 

beslutet om att ta hänsyn till dessa mindre handelsplatser med bakgrund i att ett stort urval av diverse PE-

backade börsintroduktioner sker på dessa listor.  

 

3.2.4 Tidigare listade bolag  

Noteringar klassificerade som särnoteringar har exkluderats från dataurvalet. Anledningen till detta är att 

värdet på spin-off-företag redan är inkorporerade i sina redan noterade moderbolag. Övriga förvärv och 

fusioner har också exkluderats i urvalet vilket kan motiveras med samma argument som tidigare nämnda 

urval. Värdet i dessa bolag har redan inkorporerats i priset vid börsnoteringen, varför författarna inte vill 

ta hänsyn till värdet en gång till. Vidare har parallellnoteringar också exkluderats från datan. Värdet på en 

sådan IPO blir svårare och fastställa och är tidskrävande. Eftersom författarna har en begränsad tid att 

slutföra studien ansågs denna exkludering rimlig. Vad gäller sekundärnoteringar så har även dessa fallit 

bort i urvalet med anledning av att bolaget sedan tidigare är noterat. 

 

3.2.5 Urval av erbjudande 

Inom ramen för denna studie har författarna tagit hänsyn till börsnoteringar vilka omfattar emission av 

nya aktier samt försäljning av redan befintliga aktier. Erbjudanden i form av units, det vill säga ett 

kombinerat erbjudande omfattandes en teckningsoption och en aktie, har exempelvis exkluderats ur 

dataurvalet. Anledningen till detta är att sådana teckningsrätter vanligtvis inte börjar handlas samma dag 

som bolagets nyemitterade aktier, vilket försvårar arbetet att uppskatta en IPO:s riktiga 

förstadagsavkastning. Därutöver har försäljning av preferensaktier exkluderats ur dataurvalet eftersom 

dessa kan efterliknas en hybrid av en aktie och obligation. Priset på preferensaktierna sätts efter ett 

bestämt avkastningskrav som inte kan höjas och därmed är uppsidan limiterad för dessa typer av aktier. 

Ett bolags sanna värde speglas därmed inte av de utestående preferensaktier utan snarare av de 

utomstående stamaktierna som fortfarande är onoterade (Benson, 2018).  
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3.3 Bortfallsanalys 
Survival bias (överlevnadsskevhet) och Selection bias (urvalsskevhet) är de fel som kan uppstå i 

urvalsprocessen vid hanteringen av data. Det kan exempelvis handla om fel vid exkludering av viss data 

eller att data som skall rensas förbises. Initialt hade författarna samlat in 548 observationer. På grund av 

de kriterier som författarna beskrivit i urvalet reducerades antalet observationer slutligen till 262 bolag. 

Det bör hur som helst nämnas att kvarvarande bolag i datapopulationen är föremål för överlevnads- och 

urvalsskevhet eftersom det finns en möjlighet att författarna gjort fel i urvalsprocessen och exkluderat 

bolag vilka kan anses vara relevanta för denna undersökning.  

 

Ett föremål för survival bias är författarnas beslut om att exkludera vissa typer av noteringar. Eftersom 

studien ämnar att undersöka underprissättningen och förstadagsavkastningen på IPO:s under den angivna 

tidsperioden 2010-2018 exkluderades alla bolag vilka genomfört ett listbyte under den granskade 

perioden. Detta val innebar alltså att alla bolag som noterats tidigare än 01-01-2010, för att sedan byta 

lista under perioden 2010-2018, föll bort från urvalet. Bolag som noterats och senare avnoterats under den 

undersökta tidsperioden, har också exkluderats från studien. Anledningen till detta är att information om 

dessa avnoterade, privata, bolag är svårare att tillgå jämfört med noterade, publika bolag. Vissa av dessa 

bolag kan dock ha haft en stor inverkan på den dataanalys författarna senare genomförde, vilket innebär 

att studiens slutgiltiga resultat till viss grad kan anses vara bristfälligt. Men, på grund av den begränsade 

tid som författarna hade på sig att slutföra studien, samt för att finansiell data från dessa avnoterade bolag 

är svår att tillgå, bedöms valet att fasa ut dessa bolag som rimligt.  

 

3.4 OLS Regression 
Tidigare forskning har generellt sett mätt förhållandet mellan PE-backning och underprissättning med 

hjälp av ekonometriska verktyg (Megginson & Weiss, 1991; Barry et al., 1990; Lee & Wahal, 2004; 

Chahine et al, 2007; Abrahamson & De Ridder, 2015). I linje med med tidigare forskning använder 

författarna till denna studie en Ordinary Least Squares (OLS) regressionsmodell för att pröva 

nollhypotesen (Chahine et al., 2007). Anledningen till att denna metod används grundar sig i att 

författarna ämnar att finna en förklaring kring hur de variabler som används i studien förhåller sig till 

varandra. Utöver att tidigare forskare använder sig av denna metod menar även Brooks (2014) att OLS-

modellen är en populär metod för regressionsanalyser. 

 

För att OLS-modellen, och den regressionsanalys som följer, skall accepteras bör ett antal krav uppfyllas 

(Brooks, 2014). Det första kravet kallas Estimator och menar att alpha (⍺^) och Beta (β^) är 
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uppskattningsvärden sanna för alpha (⍺) och Beta (β). Det andra kravet, Linear, menar att ⍺^ och β^ är 

linjära uppskattningsvärden. Alltså att dessa värden är linjära kombinationer av slumpmässiga variabler. 

Det tredje kravet, Unbiased, är att ⍺^ och β^ i genomsnitt skall vara opartiska (sakna bias) och alltså 

motsvara deras sanna värden. Det fjärde och sista kravet, Best, relaterar till Gauss-Markovs teorem som 

menar att om alla kombinationer är linjära värden utan bias så är OLS-modellens uppskattning att ⍺ och β 

har minst varians vilket föranleder den bästa formen av dataskattning vilken renderar minst systematiska 

fel (Brooks, 2014; Ramanathan, 1998). Gauss-Markov förutsätter vidare, för att ovan kriterier skall anses 

vara uppfyllda, att följande antaganden om feltermer skall gälla: 

 

(1) E(ut) = 0, feltermen för väntevärdet E skall vara noll. Detta ämnar att förklara den felterm som 

föreligger i variationer hos den beroende variabeln, i denna studies fall förstadagsavkastning, som 

inte kan förklaras med hjälp av studiens oberoende variabel (PE-backning). Återfinns det i 

modellen ett intercept i Y-axeln, anses detta antagande vara uppfyllt (Brooks, 2014; Ramanathan, 

1998) 

 

(2) Var(ut) = σ2 < ∞, feltermen är att variansen är konstant och går mot oändligheten för alla värden 

på xt. Är variansen konstant över alla feltermer som föreligger sägs homoskedasticitet råda. Är 

det så att variansen inte är konstant råder istället heteroskedasticitet vars förekomst föranleder att 

OLS-modellen inte godtas. Anledningen till detta är att vid förekomsten av heteroskedasticitet så 

är det inte minsta möjliga varians mellan uppskattningsvärdena ⍺^ och β^ (Brooks, 2014; 

Ramanathan, 1998).  

 

(3) Cov(ui, uj) = 0, feltermen är linjärt oberoende av varandra. Det antas alltså att feltermerna inte 

korrelerar med varandra. Är så fallet anses de vara autokorrelerande, varför man måste testa för 

förekomsten av detta fel om målet är att godta OLS-modellen. För att utvärdera huruvida sådant 

fel föreligger undersöks residualerna, u^. Eftersom denna studie använder sig av tvärsnittsdata, 

alltså granskar en ögonblicksbild över hur underprissättningen ser ut i relation till PE-backning 

eller inte, är det inte nödvändigt att testa för om autokorrelation föreligger (Brooks, 2014).  

 

(4) Cov(ut, xt) = 0, feltermen har ingen koppling till xt-värdet. Eftersom E(ut) = 0, så kommer även 

denna felterm, Cov(ut, xt), vara noll. Således är det möjligt att rendera ett opartiskt resultat från 

OLS-modellen, även om de oberoende variablerna är stokastiska eller inte. 
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(5) Ut  ~ N(0, σ^2), feltermen ut är normalfördelad. För att OLS-modellen skall kunna accepteras är 

det nödvändigt att den är normalfördelad. Är datan inte normalfördelad, vilket exempelvis händer 

vid förekomsten av extremvärden, blir det nödvändigt att justera för dessa uteliggare. En vanlig 

metod för att kontrollera om normalfördelning föreligger är Jarque-Bera testet.  

 

Den regression som tas fram och analyseras genom OLS-modellen i studien skall alltså vara av linjär art 

(Brooks, 2014; Ramanathan, 1998). Vidare skall de variabler som undersöks i modellen (se avsnitt 3.6) 

kunna beskrivas grafiskt genom diagram. Därutöver skall modellen i helhet vara utformad på ett korrekt 

sätt som genererar tillförlitliga resultat och minimerar risken för partiskhet. Brooks (2014), menar att om 

dessa antaganden uppfylls så anses OLS leverera konsekventa, opartiska och effektiva resultat vilket är 

önskvärt för att datan skall kunna godkännas. Hur som helst är det dock nödvändigt att kontrollera att 

dessa förhållanden stämmer överens med den modell som författarna tagit fram. Därför har ett antal 

statistiska test, som ämnar att granska just detta, genomförts (se avsnitt 3.5).   

 

3.5 Tester 
3.5.1 White-test 

För att testa modellens heteroskedasticitet genomfördes ett så kallat White-test på rådatan (där variablerna 

inte winsorizats till den 5:e och 95:e percentilen eller logaritmerats) utan cross terms. Detta statistiska test 

undersöker variansen hos de oberoende variablerna och ämnar vidare att kontrollera om det existerar 

någon form av samband mellan dessas feltermer. Först genomfördes testet med hänsyn till dummy-

variablerna PE och hightech. Detta test ledde till ett förkastande av testets nollhypotes vilken säger att 

modellen är homoskedastisk. Anledningen till detta var att testet påvisade ett ett F-värde såväl som 𝝌2-

värde på 0 vilket är lägre p-värdet 0,05 (Se tabell 8 i Appendix). För att datan skall anses som 

homoskedastisk är kravet att dessa värden ska överstiga p-värdet 0,05 (Brooks, 2014).  Ett test, där PE-

dummyn fick vara kvar bland de undersökta variablerna genomfördes därefter, i syfte att se om det blev 

någon skillnad i F-värde och 𝝌2-värde givet att man justerade bort en dummy-variabel. Så blev fallet 

eftersom denna testet visade att F-värdet och 𝝌2-värdet steg till 0,4442 samt 0,4388. Genom att sedan 

rensa bort för PE-dummy variabeln genomfördes ett nytt White-test på rådatan utan cross terms. Detta test 

renderade ett F-värde om 0,6945 såväl som ett 𝝌2-värde på 0,6891, vilket överstiger p-värdet 0,05 (se 

tabell 10 i Appendix). Således anses datan, enligt Brooks (2014) vara homoskedastisk.  

 

3.5.2 Ramsey-test 

Eftersom flera oberoende variabler förekommer i regressionsmodellen har det varit lämpligt att utföra ett 

Ramsey-test för att testa om modellen är linjär eller inte (Ramanathan, 1998). Testet fungerar som 
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indikator på huruvida icke-linjäritet har förekommit för dessa variabler. Tabell 11 i Appendix visar att p-

värdet för testet ligger på 0,6867 och p-värdet för fitted^2 är 0,6946, vilket överstiger signifikans på 5 

procentnivån. Därmed indikerar testet att att variablerna, och därmed modellen, är av linjär art varför 

testets nollhypotes om att datan är linjär kunde accepteras.  

 

3.5.3 Multikollinearitet 

Undersökningen om PE-backnings påverkan på underprissättningen av IPO:s görs med hjälp av en OLS-

regression där flertalet kontrollvariabler ingår. Eftersom modellen använder sig av flera variabler är det 

viktigt att dessa inte är påverkade av multikollinearitet. Om en eller flera av dessa oberoende variabler 

korrelerar med varandra blir detta problematiskt då det blir svårt att avgöra vilken av dessa variabler som 

faktiskt påverkar den beroende variabeln i regressionsmodellen. För att säkerställa att modellen är 

ordentligt angiven och korrekt finns det olika tester man kan köra för att undersöka sådan eventuell 

multikollinearitet. Variance Inflation Factors (VIF) är ett test som mäter multikollineariteten. Ett VIF-

värde större än fem indikerar att en variabel korrelerar för mycket med en annan vilket kan vara 

problematiskt för regressionen (Brooks, 2014; Ramanathan, 1998).  

 

I korrelationsmatrisen som tagits fram (se tabell 6 i avsnitt 4.2), framkommer det att flertalet av 

kontrollvariablerna korrelerar med varandra. Dock visar Variance Inflation Factors-testet (se tabell 16 i 

Appendix) att de flesta av dessa variabler har ett värde som understiger 5. Två variabler som dock bör 

justeras för är IPO-värde och Bolagsvärde som har VIF-värden på 12,78 respektive 11,67. Därför utförs 

två robusthetstester genom att först exkludera den ena av dessa variabler och i nästa test den andra av 

dessa variabler. Testerna visar på att de höga VIF-värdena hos dessa variabler inte har någon betydande 

påverkan på kvalitén av resultaten (se tabell 7 i avsnitt 4.3).  

 

3.5.4 Jarque-Bera-test 

Den beroende variabel som granskas i denna studie är förstadagsavkastning. Att granska en variabel som 

mäter finansiell avkastning på en tillgång, i detta fall börsintroduktioners förstadagsprestation på 

marknaden, har sina utmaningar. Anledningen till detta är att finansiell avkastning inte följer 

normaldistributionen. Snarare påvisar variabler som dessa ofta en leptokurtisk distribution, det vill säga 

en distribution vilken påvisar extremvärden längs X-axeln. Eftersom kurtosis mäter extremvärden på båda 

sidor i en distribution, föranleder ofta en leptokurtisk sådan att kurtosismåttet blir högre (Brooks, 2014). 

Således, med tanke på att studien granskar förstadagsavkastningen i relation till flertalet kontrollerande 

variabler, är det viktigt att ta hänsyn till detta. Extremvärden påverkar nämligen de statistiska parametrar 

som används för att analysera den data som samlats in. Därför är det nödvändigt att beakta modellens 
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kurtosis såväl som skevhet när datan analyseras. Måttet skevhet, till skillnad från kurtosis, mäter 

symmetrin hos en distribution (Brooks, 2014).  

 

För att kontrollera huruvida regressionsmodellen är normalfördelad genomfördes ett normalitetstest, ett så 

kallat Jarque-Bera test. Det som eftersträvas är en låg skevhet nära värdet noll såväl som en kurtosis nära 

värdet tre. Detta sägs medföra till ett lågt Jarque-Bera värde, där dess p-värde skall överstiga 0,05, vilket 

föranleder till att testets nollhypotes om att datan är normalfördelas kan accepteras (Brooks, 2014). 

Normalitetstestet i tabell 12 i Appendix visar hur rådatans normalfördelning ser ut. I denna tabell har 

datan en skevhet på 1,14 och kurtosis på 7,11, vilket renderar ett Jarque-Bera-värde på 241,38 med p-

värdet 0. Eftersom p-värdet är mindre än 0,05 förkastas testets nollhypotes till fördel för dess mothypotes, 

att datan inte är normalfördelad. Genom att winsoriza datan till den 5:e och 95:e percentilen samt 

logartimera variablerna förenligt med avsnitt 3.6 till 3.6.3.6 görs sedan ett nytt Jarque-Bera test. Testet 

påvisar förbättrade resultat där datans skevhet nu mäts till 0,21 och dess kurtosis mäts till 3,04. Vidare 

visar testet ett Jarque-Bera värde på 1,91 med p-värdet på cirka 0,385 (se tabell 13 i Appendix). Eftersom 

testets p-värde överstiger 0,05 kan testets nollhypotes, om att datan är normalfördelad, accepteras 

(Brooks, 2014).  

 

3.6 Variabler 
Urvalet av variabler för denna studie tar sin bakgrund i tidigare forskning inom ämnet. Syftet med denna 

del är att beskriva den beroende såväl som de oberoende variablerna som används i den statistiska 

analysen för att göra det enkelt för läsaren att förstå vad dessa fyller för funktion. Vidare kommer det 

även att redogöras för flertalet kontrollvariabler som använts för att kontrollera eventuell 

multikollinearitet.  

 

3.6.1 Beroende variabel 

Underprissättningen på en IPO fastställs utifrån dess förstadagsavkastning, vilken är den beroende 

variabeln för denna studie. Förstadagsavkastningen är alltså den avkastning, positiv eller negativ, som blir 

till när man kalkylerar den procentuella skillnaden mellan stängningskursen vid IPO:ns första handelsdag 

minus teckningskursen för en IPO:s aktier dividerat med teckningskursen. Sättet att kalkylera 

förstadagsavkastningen går i linje med Abrahamson & De Ridders (2015) tillvägagångssätt. Vidare, för 

att minska denna variabels extremvärden, och således reducera potentiell skevhet och kurtosis, winsorizas 

denna variabel i enlighet med Abrahamson & De Ridder (2015). Variabelen winsorizades till 5:e 

respektive 95:e percentilen.  
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Förstadagsavkastningens matematiska formel är följande: 

 

Förstadagsavkastning (%) = ($%&$')
$'

 

P0 = Teckningskurs 

P1= Stängningskurs vid första handlingsdag 
(Ekvation 1) 

 

3.6.2 Oberoende variabel 

Eftersom studien ämnar att undersöka förhållandet mellan underprissättning på IPO:s i relation till om 

dessa bolag är PE-backade eller inte är därför den senare variabeln, PE-backning, oberoende. Detta då 

resonemanget bakom är att underprissättningen varierar beroende på hur ägarstrukturen i bolaget ser ut 

vid tid för IPO:n. Viktigt för undersökningen var att hitta en gemensam faktor som hjälper att klassificera 

om ett bolag som genomför en IPO är PE-backat eller inte. Coakley et al. (2006) gjorde denna distinktion 

och yrkade på att IPO:s var PE-backade givet att det fanns ett eller fler riskkapitalbolag som stod som 

ägare i bolaget, med en minimal ägarandel om 3 procent. En PE-firma har författarna definierat såsom ett 

bolag som ingår i the European Venture Capital and Private equity Association (EVCA) och/eller 

Swedish Venture Capital and Private equity Association (SVCA). I de fall där en IPO:s ägarstruktur ter 

sig ha PE-bakgrund men inte finns med i dessa associationer har författarna sökt upp dessa 

riskkapitalbolag och utvärderat dessas investeringsstrategier för att fatta beslut huruvida de är att anses 

som PE-aktör eller inte. Likt tidigare teori om Private equity har långsiktig strategi valt att anses som 

investmentbolag och därför inte räknats som PE, medan bolag som uttryck en strategi med aktivt ägande 

och en kortare horisont har ansetts tillhöra PE-bolag (Sveriges Riksbank, 2016; Zider, 1998). PE-

backning som variabel är i denna uppsats en dummy-variabel. Detta innebär att i de fall där författarna 

bedömt en IPO som PE-backad så har denna variabel registrerats som 1, och 0 i de fall där de inte är att 

anses som PE-backade.  

 

3.6.3 Kontrollvariabler 

Kontrollvariabler hålls konstanta i vetenskapliga experiment och fyller funktionen att vara ett 

kompletterande förklaringsmoment vid beaktning och analys av statistiska modeller såsom 

regressionsanalys (Brooks, 2014). Dessa variabler är alltså inte av förstahandsintresse i en undersökning, 

men kan trots detta ha stor påverkan på en undersöknings resultat.  
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3.6.3.1 Hightech-dummy 

Under senare år har marknaden fått en ökad positiv inställning till så kallade hightech-bolag (Carlsson, 

2017; Gustavsson, 2017; Wahlfeldt, 2017). Därutöver hävdar flertalet forskare att PE-bolag tenderar att 

investera i sådana typer av hightech-bolag, vilka inom ramen för denna uppsats omfattar data, IT och 

läkemedelsbolag (Chahine et al., 2007; Lee & Wahal, 2004). Eftersom den insamlade datapopulationen 

omfattar 262 bolag, varav 100 kan delas in i denna kategori, har författarna valt att använda hightech-

sektorn som en variabel. Detta för att kontrollera om det är själva PE-backningen i sig som leder till 

underprissättning eller om det annars kan vara på grund av att bolaget befinner sig inom hightech-sektorn. 

Denna variabel kommer klassificeras som en dummy-variabel. I de fall där bolag tillhör hightech-sektorn, 

kommer dessa tilldelas en 1 och 0 om inte.  

 

3.6.3.2 Bolagsålder 

En kontrollvariabel som beaktas inom ramen för denna uppsats är åldern på de bolag som genomgår 

börsnotering. Enligt tidigare forskning påvisas en korrelation mellan underprissättning och bolagsåldern, 

där det påvisas att ju äldre ett bolag är, desto mindre underprissatt är det vid tid för dess IPO (Loughran & 

Ritter, 2004; Megginson & Weiss, 1991). Detta har sin grund i att äldre bolag har varit verksamma under 

en längre tid vilket gör att det råder mindre osäkerhet kring bolagets affärsmodell och dess verkliga värde. 

Marknaden har lättare att erkänna värdet för ett äldre bolag, varför dessa blir mindre underprissatta 

(Loughran & Ritter, 2004; Megginson & Weiss, 1991). För att fastställa bolagsåldern har det år som 

bolaget genomförde sin IPO subtraherats med det år som bolaget grundades. Chahine et al. (2007) 

applicerade denna variabel i sin modell varför författarna för denna studie även valde att göra så. 

Eftersom åldern mellan de insamlade bolagen har stor spridning winsorizades denna variabel till den 5:e 

och 95:e percentilen för att limitera extremvärden. Anledningen till att denna variabel winsorizades 

istället för logaritmerades grundar sig i att variabelns data blev mer normalfördelad när den winsorizades.  

 

Bolagsålder = IPO år - det år bolaget grundades 
(Ekvation 2) 

3.6.3.3 IPO-värde 

Ännu en variabel som mäts i undersökningen är kontrollvariabeln IPO-värde. Storleken på IPO:n 

fastställs genom att kalkylera antalet erbjudna aktier vid notering och multiplicera detta antal med 

teckningskursen per aktie. Valet av denna variabel grundar sig i tidigare forskning vilken indikerar att PE-

backade firmor i överlag har större IPO-värde relativt icke PE-backade bolag (Megginson & Weiss, 

1991). Abrahamsson & De Ridder (2015) menar utöver detta att faktorerna underprissättning och IPO-

storlek är negativt korrelerade. Det vill säga att underprissättningen är mindre ju större en IPO är. Likt 
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tidigare forskning mättes denna variabel statistiskt genom att justera för den naturliga logaritmen vilken 

baseras på värdet e (Abrahamson & De Ridder, 2015). Fördelen med att logaritmera denna variabel är att 

den minskar värdet som datan genererar, vilket i sin tur även föranleder en mer symmetrisk distribution, 

utan att exkludera antalet observationer i datapopulationen. I försök att reducera extremvärden i den 

logaritmerade datan, winsorizade författarna även denna variabel till den 5:e och 95:e percentilen. Denna 

statistiska åtgärd resulterade i att datan blev mindre normalfördelad, alltså mer skev. Därför valde 

författarna att, vid regressionen, endast hålla denna variabel logaritmerad. 

 

IPO-värde (ln) = ln(Teckningskurs * Antal erbjudna aktier vid IPO) 
 (Ekvation 3) 

 

3.6.3.4 Bolagsvärde 

Författarna kontrollerade även variabeln bolagsvärde, vilken kalkyleras genom att multiplicera 

teckningskursen med totalt antal utestående aktier i bolaget efter notering. Abrahamson & De Ridder 

(2015) använde sig av denna variabel i sin undersökning och konstaterade att det finns en negativ 

korrelation mellan hur stort bolagsvärdet är och förstadagsavkastningen för en IPO. Liksom variabeln 

IPO-värde logaritmerades även denna baserat på värdet e i linje med Abrahamson & De Ridder (2015). I 

försök att reducera extremvärden i den logaritmerade datan, winsorizade författarna även denna variabel 

till den 5:e och 95:e percentilen. Hur som helst resulterade denna statistiska åtgärd i att datan blev mindre 

normalfördelad, alltså mer skev. Därför valde författarna att, vid regressionen, att endast hålla denna 

variabel logaritmerad. 

 

Bolagsvärde (ln) = ln(Teckningskurs * Totalt antal utestående aktier) 
(Ekvation 4) 
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3.6.3.5 Andel erbjudna aktier vid IPO (Fraction sold) 

Författarna valde även att ta hänsyn till andelen erbjudna aktier vid notering relativt det totala antalet 

aktier som respektive bolag hade utestående efter IPO:n. Denna kontrollvariabel, enligt tidigare forskning 

utförd på den svenska marknaden, anses ha en positiv korrelation till en IPO:s förstadagsavkastning. I 

enlighet med Abrahamson & De Ridder (2015) winsorizades denna variabel till den 5:e och 95:e 

percentilen.  

 

Andel sålda aktier (%)  = )*+,-	,/+012	3å-5,
67+,-+	,*+,-	8+3+å1*51	,/+012

 

(Ekvation 5) 
 

3.6.3.6 Omsättning i aktien vid IPO (Turnover) 

Hur omsättningen i aktien såg ut vid första handlingsdag för de noterade bolagen har också tagits i 

beaktning. Valet av denna kontrollvariabel inspirerades av Abrahamson och De Ridders (2015) 

undersökning, där de kalkylerade variabeln andelen handlade aktier vid första handlingsdag och 

dividerade det med totalt antal erbjudna aktier. Forskarna påpekade i sin undersökning att det finns en 

positiv korrelation mellan förstadagsavkastningen i en IPO och aktieomsättning, där en högre omsättning 

av aktier implicerar en högre förstadagsavkastning (Abrahamson & De Ridder, 2015). Även denna 

variabel winsorizades till 5:e och 95:e percentilen i enlighet med Abrahamson & De Ridders studie 

(2015). 

 

Aktieomsättning (%) = )*+,-	9,*5-,51	,/+012	:05	;ö23+,	9,*5-0*=35,=
67+,-+	,*+,-	12>?85*,	,/+012

 

(Ekvation 6) 

 

3.6.4 Formulerad regressionsmodell 

Med beaktning i avsnitt 3.6 till 3.6.3.6 har följande regressionsmodell tagits fram. Denna modell ämnar 

att pröva huruvida det finns ett negativt orsakssamband mellan PE-backning och underprissättning. 

Vidare undersöks diverse kontrollvariabler i linje med tidigare forskning av Abrahamsson och De Ridder 

(2015). Här ingår IPO-värde, bolagsvärde, andel erbjudna aktier vid IPO och omsättning i aktien vid 

IPO:n. Därutöver har även bolagsålder och indelning av industri med hjälp av en hightech-dummy 

använts som kontrollvariabler i linje med Chahine et al. (2007).  

 

Förstadagssavkastning = β0 + β1PE-backningsdummy + β2ln(IPO-värde) + βln(Bolagsvärde)3 + 

β4Fraction sold + β5Turnover + β6Bolagsålder+ β7Hightech-dummy 
(Ekvation 7) 
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3.7 Reliabilitet 

Att datan som används i en undersökning är så korrekt som möjligt menar Lundahl & Skärvad (2016) är 

av yttersta vikt. I grunden handlar därmed god reliabilitet om att vem som helst skall kunna göra en 

liknande undersökning med samma data och nå liknande, eller samma, resultat utan att stöta på en större 

mängd slumpartade fel. För att optimera möjligheten att framställa en så reliabel undersökning som 

möjligt är det nödvändigt att dess författare är konsekventa i sitt tillvägagångssätt vid hanteringen av 

datan. För att göra hanteringen av datan så konsekvent som möjligt är det därför vanligt att använda sig av 

standardiserade metoder vilket ämnar säkerställa att datan behandlas på korrekt och liknande sätt.  

 

Vad gäller de observationer som samlats in i datapopulationen för denna studie så är denna främst 

inhämtad från databaser såsom Bloomberg, Zephyr och andra internetbaserade hemsidor såsom Yahoo 

Finance, Nyemissioner, IPO-prospekt, pressmeddelanden från bolag samt bolagens officiella hemsidor. 

Genom att använda sig av samma sökvariabler som författarna för denna studie gjort för att ta fram 

aktiedata från Bloomberg bör arbetet därmed kunna replikeras av andra. De övriga källorna har varit 

nyttiga vid datainsamlingen eftersom dessa använts som komplement till Bloomberg. IPO-prospekten för 

de bolag som noterats har exempelvis granskats för att korsreferera och kontrollera att den data som är 

inhämtad från Bloomberg är riktig. Därutöver har författarna till studien granskat en mängd litteratur och 

relevant forskning inom ämnet. Att ha en bred bas av litteratur och teori som kan appliceras på denna 

studien kan sägas öka studiens övergripliga tillförlitlighet. Anledning till detta är att författarna till studien 

kunnat söka inspiration från refererad forskning vilket i överlag bidragit till att den övergripliga 

reliabiliteten för studien har kunnat öka.  

 

3.7.1 Inre och yttre validitet 

Har en undersökning en stark reliabilitet, där datan kan anses replikerbar och korrekt, desto större är 

sannolikheten att mätfel inträffar (Lundahl & Skärvad, 2016). En studies validitet kan vidare anses ha en 

inre och en yttre validitet. Den första inträffar när det en studie avser att mäta med en viss mängd data 

faktiskt uppfyller sitt syfte och mäter det som skall mätas. I sådana fall anses den teoretiska 

referensramen i stor grad relateras till det aktuella resultatet. Vad gäller det senare begreppet, den yttre 

validiteten, så innebär den i grunden att det som undersöks till stor grad kan förklaras av den 

huvudvariabel man mäter och det fenomen författare faktiskt ämnar att söka svar på (Lundahl & Skärvad, 

2016). För att säkerställa denna studies validitet har således författarna diskuterat utförligt, med 

inspiration från refererad forskning, vilka variabler som skall granskas och varför. Metoder för hur dessa 

variabler ur en statistisk synpunkt skulle behandlas diskuterades därtill. Viktigt är det nämligen att ta fram 

statistiska resultat som kan, i den grad det går, värderas som tillförlitliga. Därför har författarna valt att 
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basera sitt resultat (se avsnitt 4.3) genom att genomföra en tvärsnittsregression utifrån OLS-modellen 

vilken vidare har robusthetstestats.  

 

3.7.2 Perspektiv och objektivitet 

Lundahl & Skärvad (2016) belyser att det, för en studies resultat, är av vikt att nå objektivitet. Vid 

skrivandet av studier föreligger nämligen ett konsekvent dilemma, att utredare kan påverkas av 

utomstående faktorer vilka färgar deras perspektiv om ett ämne. Att minska påverkan av utomstående 

faktorer och vidare vara så opartisk som möjligt vid genomförandet av en studie är därför något som varje 

utredare skall sträva efter (Lundahl & Skärvad, 2016). Författarna till denna studie har därmed haft som 

mål att hålla sina perspektiv så öppna som möjligt. En bidragande faktor till att detta har varit möjligt 

under studiens gång är faktumet att författarna inte hade några förkunskaper om förhållandet mellan 

underprissättning i relation till PE-backning innan studien började sammanställas. Uppfattningarna kring 

vad för resultat studien skulle leverera bildades alltså under arbetets gång i takt med att författarna till 

studien begrundade tidigare forskning och teorier om ämnet. Risken för att författarna haft förutfattade 

meningar om studiens ämne ter sig därför vara låg. Det bör också påpekas att studien inte genomförs med 

anledning av att uppfylla en skyldighet mot extern part såsom ett företag. Således är risken att studien 

skall ha blivit påverkad av en extern part, som kan tänkas vilja få resultatet att gå mot en specifik riktning, 

låg. 

 

3.7.3 Metodkritik 

Eftersom datan är inhämtad från flertalet databaser ökar risken att den information som är utgiven av 

varje enskild databas inte överensstämmer. I grunden innebär detta att om datan inte är enhetligt inhämtad 

från en källa, kan resultatet komma att påverkas vid statistisk granskning och analys. Eftersom datan 

avser att ge specifik företagsinformation, var det nödvändigt att arbeta på detta sätt. Anledningen är att det 

inte hade varit möjligt att endast utgå från en källa vid datainsamlingen,eftersom den information 

respektive databas ger ut varierar i mängd och, i vissa fall, kvalitét. För att reducera risken att datan är 

missvisande eller på annat sätt förvanskad har författarna genomfört kontroller i form av stickprov i syfte 

att jämföra information om bolag utgiven av olika källor.  

 

Ytterligare en svårighet som författarna stött på under studiens gång har varit att definiera vilka IPO:s 

som är PE-backade och inte. Primärt sökte författarna att utgå från EVCA och SVCA vid bestämmandet 

om en finansiär till en IPO ansågs vara ett PE-bolag eller inte. Databasen Bloomberg gav en tydlig bild 

över vilka IPO:er som ansågs var PE-backade. Trots detta missade denna databas ett antal bolag som föll 
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in under denna kategori, varför författarna därför valde att kontrollera den inhämtade datans korrekthet 

med noteringsprospekt och övrig finansiell information om bolag, såsom ägarstruktur.  

 

Vad gäller valet att exkludera handelsplatsen Oslo Axess så är författarna medvetna om att data från 

denna källa inkluderats i undersökningen kan ha haft en inverkan på studiens resultat. Datan utelämnades 

just på grund av att den inte var tillgänglig via de datasystem som användes i samband med insamlingen, 

men hade troligen bidragit till en mer komplett studie då de mindre handelsplatserna First North inom de 

tre andra nordiska länderna har inkluderats. 
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4 Empiri 
I detta kapitel presenteras resultaten från de statistiska tester som genomförts. Analys av datan i kapitlet 

hittas i kapitel fem. 

 
4.1 Deskriptiv statistik 
Den empiriska studien börjar med att undersöka olika utmärkande drag i den deskriptiva statistiken för de 

slutliga 262 bolag och respektive IPO-erbjudanden som har inkluderats i studien. I tabell 2 kan det utläsas 

att IPO:s i Norden mellan åren 2010-2018 i genomsnitt är underprissatta med en förstadagsavkastning på 

cirka 7 procent. Som förväntat har flera av variablernas fördelning en positiv skevhet. Till exempel har 

bolagsvärdet ett medelvärde på 3,2 miljarder kr medan medianen ligger på 974 miljoner kronor (kr). 

Samma positiva skevhet kan utläsas i datan för IPO-storleken där medelvärdet ligger på 789 miljoner kr 

medan medianen är 239 miljoner kr. Medelvärdet för andelen erbjudna aktier (fraction sold) vid notering 

ligger på 30 procent. Den genomsnittliga bolagsåldern ligger på 21 år medan medianen är 13 år. Sist 

ligger aktieomsättningen under första handelsdagen (turnover) på 24 procent i genomsnitt. Samtliga 

variabler har en stor spridning vilket kan utläsas från de stora skillnaderna mellan minimum- och 

maximumvärdena. För att utjämna fördelningarna och justera för extremvärden har variablerna i tabell 2 

winsorizats till den 5:e respektive 95:e percentilen. Detta resulterar i förbättrad normalfördelning och 

sänkt Jarque-Bera-värde med ett p-värde på 0,385 (se tabell 14 & 15 i Appendix).  

 

Tabell 2 
Deskriptiv statistik winsorizade variabler  

 
Tabellen illustrerar medelvärde, median, minimum- och maximumvärde samt standardavvikelse för de variabler studien undersöker. Totalt har 

262 observationer granskats i tabellen under perioden 2010-2018. Samtliga variabler i tabellen har winsorizats till den 5:e och 95:e percentilen. 

Se kurtosis och skevhetsvärdena i tabell 15 (se Appendix). 

 

Tidigare litteratur menar att PE-bolag tenderar att fokusera sina investeringar i andra bolag som tillhör 

hightech-sektorn, med andra ord bolag inom Data/IT och Medicin/Läkemedel. Det slutliga urvalet datan 

visar att av alla PE-backade börsintroduktioner var 40 procent av dess aktiva inom hightech. 

Jämförelsevis var 37 procent av alla icke PE-backade IPO:s aktiva inom hightech-industrin. Andelen 
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inom hightech-sektorn är något högre för de PE-backade noteringarna. Av de totala 262 bolagen i urvalet 

var 100 stycken verksamma inom hightech-industrin, medan resterande 162 bolag var aktiva i övriga 

industrier.  

 

Tabell 3 
Industrijämförelse 

 
Tabell 3 visar det PE-backade och det icke PE-backade urvalet indelat i hightech- och övriga industrier. Det totala urvalet utgörs av 262 bolag.  

 

Ur dataurvalet visar tabell 4 hur antalet nordiska IPO:s stadigt ökat under den studerade tidsperioden. 

Under den första halvan av 2010-talet var antalet noteringar lågt. Tabellen visar hur negativa trenden i 

antal IPO:s i Norden vände under 2013, för att sedan ta fart under 2015. Antalet noteringar toppade under 

år 2017 och i urvalet har 75 IPO:s tagits med från år 2017. Tabellen urskiljer ett relativt cykliskt mönster i 

antalet noteringar över den valda tidsperioden där trenden har gått från negativ till positiv, för att sedan 

vända tillbaka åt det negativa hållet. Tabellen visar också att Sverige haft flest IPO:s i Norden under den 

undersökta tidsperioden.  

 

Tabell 4 
Antal IPO:s genomförda i Norden, år för år 

 
Denna tabell illustrerar antal IPO:s genomförda per år i Norden samt det totala antalet IPO:s genomförda under den granskade tidsperioden. 

Datan är baserad på det insamlade urvalet om 262 bolag.  

 

I det slutliga urvalet är 108 noteringar PE-backade och 154 icke PE-backade. Tabell 5 visar den 

deskriptiva statistiken för dessa två olika subgrupper. Datan visar på en skillnad i förstadagsavkastning 

mellan PE-backade och icke PE-backade IPO:s i Norden. PE-backade IPO:s är i genomsnitt 

underprissatta med 3,9 procent medan icke PE-backade IPO:s är underprissatta med 9,47 procent. T-tester 

har utförts för att undersöka om dessa skillnader är statistiskt säkerställda. T-testet visar att skillnaden i 
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underprissättningen mellan urvalen är statistiskt signifikant på en enstjärnig signifikansnivå (10 procent). 

Andra variabler som har en statistiskt säkerställd skillnad mellan det PE-backade urvalet och det icke PE-

backade urvalet är IPO-värde och andelen erbjudna aktier. IPO-värdet är i genomsnitt mer än dubbelt så 

stort för icke PE-backade noteringar (527 miljoner kr) vilket är signifikant på en tvåstjärnig 

signifikansnivå (5 procent). Andelen erbjudna aktier är också högre för PE-backade IPO:s där den i 

genomsnitt är 34,26 procent till skillnad från genomsnittet för icke PE-backade IPO:s som ligger på 26,81 

procent. Denna skillnad har en trestjärnig signifikansnivå (1 procent).  

 

Tabell 5 
Deskriptiv statistik för PE- och icke PE-backade IPO:s  

 
Tabell 5 visar den deskriptiva statistiken för de två olika subgrupperna, PE-backade och icke PE-backade IPO:s. Tabellen består av 262 

granskade observationer, varav 108 av dessa är PE-backade bolag och resterande 154 är icke PE-backade bolag. Samtliga variabler är 

winsorizade till den 5e och 95e percentilen. Den sista kolumnen består av ett T-test som undersöker om skillnaden i medelvärdena är statistiskt 

säkerställda. T-testen är signifikanta till ***-nivå (1 procent), **-nivå (5 procent) och *-nivå (10 procent). 

 

4.2 Korrelation 
Korrelationsmatrisen (tabell 6) undersöker om variablerna i regressionsmodellen korrelerar med varandra 

och om de därmed utgör ett problem för multikollinearitet. Matrisen visar hur den beroende variabeln 

förstadagsavkastning har en signifikant negativ korrelation med PE-backning. Kontrollvariabeln 

aktieomsättning (turnover) är positivt korrelerad med variabeln förstadagsavkastning med en trestjärnig 

signifikansnivå (1 procent). Utöver detta visar matrisen att många av kontrollvariablerna har en 

signifikant korrelation med varandra. Bolagsvärde och IPO-värde har en stark, positiv korrelation med en 

trestjärnig signifikansnivå (1 procent). Båda dessa variabler har dessutom signifikant korrelation med 

många av de andra kontrollvariablerna. Trots att korrelationen är hög mellan många av variablerna, pekar 
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VIF-testet på att risken för multikollinearitet är låg. Detta gäller för samtliga variabler förutom IPO-värde 

och bolagsvärde som har VIF-värden på cirka 12,78 respektive 11,67 (se tabell 16 i appendix).  

 

Tabell 6 
Korrelationsmatris för regressionsmodellen 

 
Tabell 6 visar korrelationen för samtliga variabler (Förstadagsavkastning, PE-dummy, IPO-värde, Bolagsvärde, Fraction sold, Turnover, Ålder 

samt Hightech-dummyn). Tabellen består av 262 granskade observationer, varav 108 av dessa är PE-backade bolag och resterande 154 är icke 

PE-backade bolag. Perioden som granskats är 2010-2018. Vissa resultat är signifikanta på ***-nivå (10 procent), **-nivå (5 procent) samt *-

nivå (1 procent). 

 

4.3 Regression 
Författarna har i detta avsnitt gjort en OLS regression för att testa om det föreligger ett samband mellan 

underprissättning och PE-backning vid en IPO. I tabell 7 har tre olika regressioner tagits fram. I kolumn 

ett och två görs stegvis ett robusthetstest för att se hur koefficienten samt sannolikheten ändras när 

variablerna IPO-värde samt Bolagsvärde exkluderas i regressionen. I den tredje och sista kolumnen 

påträffas den slutliga regressionen vilken tar hänsyn till alla variabler som författarna har beslutat om att 

undersöka i denna studie. Efter att ha jämfört kolumn ett och två med den tredje kan det utläsas att 

resultaten ifråga är robusta och att de två höga VIF värdena (se tabell 16 i appendix) inte har någon 

betydande påverkan på koefficienten för PE-dummyn och dess signifikans (eftersom dess p-värde alltid är 

signifikant även om det varierar). Tabellen påvisar, genom PE dummy-variabeln, att PE-backning vid en 

IPO har en negativ relation till förstadagsavkastning på den nordiska marknaden. Detta implicerar alltså 
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att om ett bolag är PE-backat vid en IPO, är underprissättningen 4,91 procentenheter lägre (se kolumn 3 i 

tabell 7). Detta resultat är statistiskt säkerställt med en tvåstjärnig signifikansnivå (5 procent). Vidare bör 

det nämnas att turnover också har ett statistiskt säkerställt positivt samband med förstadagsavkastning på 

en trestjärnig signifikansnivå (1 procent). Tabell 7 visar även att OLS-regressionen, och således den 

modell författarna valt att applicera och följa i denna studie, är statistiskt signifikant eftersom den har ett 

p-värde (F-Statistic) på 0,0000 vilket innebär att signifikansnivån är under 1 procent. Det justerade R2-

värdet är cirka 10,2 procent. Detta innebär att modellen lyckas förklara 10,2 procent av 

underprissättningen på nordiska IPO:s med hjälp av de variabler denna studie tar hänsyn till. 

 

Tabell 7 
Tabell över regressionsmodell (Huber-White standard errors) 

  
Den här tabellen visar på PE-dummyns påverkan på förstadagsavkastningen. Tabellen består av 262 granskade observationer, varav 108 av 

dessa är PE-backade bolag och resterande 154 är icke PE-backade bolag. Regressionen innehåller den beroende variabeln förstadagsavkastning 

och den oberoende dummy-variabeln PE. Regressionen kontrollerar även för variablerna IPO-värde, bolagsvärde, fraction sold, turnover, ålder 

och hightech-dummy. Koefficienterna visas i varje variabels rad och p-värdet i respektive rad nedanför.  Resultaten är signifikanta till ***-nivå 

(1 procent), **-nivå (5 procent) och *-nivå (10 procent).  
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5 Analys 
I detta kapitel kommer presenterad empiri att diskuteras med utgångspunkt i teorin (se avsnitt 2 till 2.3). 

Författarnas resultat kommer att, i den grad det går, ställas mot tidigare forskning och teorier i syfte att 

visa likheter och eventuella skillnader.  

 

5.1 Analys av deskriptiv statistik 
Efter att ha granskat 262 bolag på den nordiska marknaden över tidsperioden 2010–2018, kan det 

konstateras att IPO:s på denna marknad renderar en genomsnittlig förstadagsavkastning på 7 procent (se 

tabell 2 i avsnitt 4.1). Att förstadagsavkastningen i genomsnitt är positiv går i linje med vad tidigare 

forskning visar, att IPO:s i genomsnitt är underprissatta (Beatty & Ritter, 1984; Ritter, 1984, 1998, 2014b; 

Rock, 1986; Ruud, 1993; Ibbotson och Jaffe 1975, Abrahamson & De Ridder, 2015 m.fl). Tittar man på 

Ritter (1984, 1998, 2014b), påpekar han att den genomsnittliga förstadagsavkastningen i USA är 18,8 

procent, 13,99 procent samt 17,9 procent. Abrahamson & De Ridder (2015) vars undersökning, likt denna 

studie, fokuserar på den svenska marknaden påvisade att den genomsnittliga förstadagsavkastningen på 

denna marknad var 7,68 procent mellan åren 1996–2011. Nämnda exemplifierade studier påvisar alltså 

samtliga en högre förstadagsavkastning hos IPO:s jämfört med resultatet i denna studie.  

 

I tabell 2 (se avsnitt 4.1) kan även observationernas minimum och maximumvärden utläsas. Respektive 

variabel påvisar en stor skillnad i minimum och maximumvärde vilket indikerar att observationernas 

värden är spridda. Detta trots att datan i tabellen är winsorizade för att undvika påverkan av 

extremvärden. Detta förklarar även varför medianen i variablerna skiljer sig så pass mycket från deras 

motsvarande medelvärden. Ett exempel på extremvärden kan utläsas från variabeln IPO-värde vilken 

visar mängden kapital respektive notering tagit in. Skillnaden här är stor, där den största IPO:n tog in 

cirka 4,3 miljarder kr medan den minsta endast tog in cirka 19 miljoner kr.  

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

 
5.2 Analys av industrifördelning 
Utifrån datan i tabell 3 (se avsnitt 4.1) kan det utläsas att 108 PE-backade och 154 icke PE-backade bolag 

inkluderades i studien. Tidigare forskning menar att PE-bolag tenderar att investera mer i bolag som är 

aktiva inom hightech-industrin, alltså bolag nischade inom data, IT och läkemedel/medicin (Zider, 1998; 

Lee & Wahal, 2004). Samtidigt konstaterar författarna att endast 40 procent av de PE-backade 

investeringarna utgjordes av bolag inom hightech-industrin. Denna procentsats är dock högre jämfört med 

IPO-fördelningen för icke PE-backade bolag (37 procent), men skillnaden kan ändå anses vara otillräcklig 

för att kunna styrka tidigare forskning enligt Zider (1998) samt Lee & Wahal (2004). En anledning till att 

denna skillnad inte är större kan förklaras av att studiens data är baserad på PE-backade IPO:s, medan 

tidigare forskning räknar med alla bolag som har PE-backning. Tidigare forskning räknar alltså även med 

PE-investeringar som inte har noterats, eller som kan ha avyttrats genom försäljning till en strategisk eller 

finansiell köpare (PE). Detta innebär att PE-bolagen kan ha investerat mer i denna sektor under den 

undersökta perioden än vad tabell 3 (se avsnitt 4.1) visar. Datan i denna undersökning är för begränsad för 

att kunna förkasta den tidigare forskningen om att PE-bolag tenderar att investera mer i hightech-bolag.  

 

5.3 Underprissättning i Norden 
Vid granskning av de länder som Norden inkluderar är Sverige det land som står i spetsen med 175 

genomförda IPO:s under den undersökta tidsperioden. Tabell 4 (se avsnitt 4.1) kan alltså sägas påvisa en 

ojämn fördelning i antalet genomförda IPO:s mellan de nordiska länderna. Utöver detta visar tabellen en 

specifik trend som rådde mellan åren 2010–2018, att Norden (speciellt efter 2012) sköljdes över av en 

stor IPO-våg. Hur het en marknad är menar Ibbotson & Jaffe (1975) kan förklara varför IPO:s 

underprissätts. Detta då en sådan marknad söker sig till mer riskfyllda investeringar som har en tendens 

att rendera högre avkastning. Att därmed teckna sig i en IPO som av marknaden väntas göra bra ifrån sig 

kommer i sin tur att övertecknas, vilket vidare kan få en IPO:s aktie vid första handlingsdag att stiga i 

värde (Ibbotson & Jaffe, 1975). Denna teoretiska synpunkt kan relateras till studiens datapopulation 

vilken har sin utgångspunkt i den nordiska marknaden. Eftersom antalet IPO:s i Norden, speciellt i 

Sverige, har ökat under den undersökta tidsperioden kan det tänkas att kriteriet för att en marknad skall 

anses vara het är uppfyllt. Därför tycks Ibbotson & Jaffes (1975) teori hålla i sak, inte bara för att antalet 

IPO:s stigit i Norden utan även för att dessa i genomsnitt renderar en positiv förstadagsavkastning på 7 

procent. Denna avkastning är nämligen ett tecken på att efterfrågan är hög, och potentiellt att alltså IPO:s 

tenderar att övertecknas.  
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Är efterfrågan på IPO:s hög, vilket dataresultatet påvisar med hänsyn till antalet IPO:s och faktumet att de 

i genomsnitt renderar en positiv avkastning, kan det tänkas att problem vad gäller tilldelning av aktier 

uppstått. Risken att få stor tilldelning av aktier vid en dålig IPO föreligger nämligen alltid enligt Ritters 

(1998) resonemang om vinnarens förbannelse. Eftersom antalet IPO:s i Norden stigit under senare år är 

det möjligt att efterfrågan hos investerare, det vill säga viljan att teckna och erhålla aktier i dessa bolag, 

varit hög. Investmentbankerna, det vill säga underwriters, menar Ritter (1998) därför i genomsnitt 

värderar sådana bolag lägre än deras verkliga värde i syfte att locka den gemene privata investeraren in i 

budgivningsstriden och få denne att våga anmäla intresse om att teckna aktier i börsintroduktioner. Rocks 

(1986) resonemang om att underprissättning används för att locka investerare på grund av den 

informationsasymmetri som föreligger på marknaden, går därmed i linje med det Ritter (1998) menar är 

vinnarens förbannelse.  

 

Att den insamlade datan därmed påvisar att den genomsnittliga förstadagsavkastningen hos nordiska 

IPO:s är 7 procent kan därför anses ha en förklaring i Ritters (1998) samt Rocks (1986) resonemang om 

informationsasymmetrin på marknaden och det dilemma denna asymmetri anses skapa. Att andelen IPO:s 

i Norden har ökat i antal kan även förklaras med Ritters (1998) the Bandwagon hypothesis. Den starka 

tillväxten i den globala såväl som nordiska ekonomin har tydligt föranlett att allt fler bolag väljer att 

notera sig på börsen. Denna tilltagande trend kan vidare anses ha motiverat fler bolag att notera sig. På 

investeringssidan ligger detta antagande i att fler valt att teckna aktier i IPO:s i syfte att surfa på trenden 

och tjäna “enkla pengar” eftersom IPO:s bevisligen kan förknippas med positiv förstadagsavkastning i 

genomsnitt.  

 

5.4 PE-backnings påverkan 
Tabell 5 (se avsnitt 4.1) visar också att IPO:s i Norden i genomsnitt är underprissatta likt tidigare 

forskning och teori som tagits fram pekar på (Ritter, 1998; Ritter & Welch, 2002; Baron 1982; Rock, 

1986; Allen & Faulhaber, 1988 m.fl). Men mer specifikt visar den att det finns en signifikant skillnad i 

underprissättningen om bolaget är PE-backat eller inte. Datan för de nordiska bolagen visar att den 

genomsnittliga underprissättningen är cirka 5 procentenheter lägre om bolaget i fråga är PE-backat. Detta 

går i linje med tidigare forskning av bland annat Barry et al. (1990) som var den första att påvisa denna 

skillnad som kan utläsas av skiftande ägarstrukturer. En möjlig förklaring till denna skillnad kan vara det 

som Megginson & Weiss (1991) kallade för the Certification Hypothesis. Att den nordiska marknaden 

uppfattar PE-bolagens ingång i andra bolag som en typ av “certifiering” av bolagens verkliga värden. För 

att PE-bolagens närvaro skall ha någon påverkan på underprissättning förutsätter det dock att det råder 

informationsasymmetri på marknaden, vilket är något som tidigare forskning ofta påvisar finns (Baron, 
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1982; Beatty & Ritter, 1986; 1982; Rock, 19863 m.fl). Tabell 5 (se avsnitt 4.1) visar som sagt att PE-

backade IPO:s är mindre underprissatta i Norden, dock skall man tänka på att tabellen inte är heltäckande. 

Tabellen förklarar inte om det finns ett direkt orsakssamband mellan PE-backning och underprissättning. 

Den tar dessutom inte hänsyn till att det kan finnas andra faktorer bakom som påverkar och snedvrider 

resultatet.  

 

Utöver detta påvisar tabellen att det finns en signifikant skillnad i andelen erbjudna aktier (fraction sold) 

mellan de två grupperna. PE-backade bolag erbjuder i snitt 7 procentenheter mer aktier för teckning vid 

notering än bolag som inte är PE-backade. Denna skillnad skulle kunna förklaras av det resonemang Zider 

(1998) för kring hur PE-bolag har en begränsad investeringshorisont och att det därav ingår i deras 

strategi att sälja av sitt innehav genom exempelvis en börsintroduktion. En förklaring till att fler aktier 

säljs vid PE-backade IPO:s kan alltså vara att PE-bolagen vill realisera en vinst genom att sälja av större 

andelar av sina innehav i portföljbolagen. Självklart finns det troligen andra faktorer som också spelar in 

på varför denna andel skiljer sig mellan grupperna, men PE-bolagens strategi kan vara en av dem. Sist 

visar tabell 5 (se avsnitt 4.1) att det finns en signifikant säkerställd skillnad i det genomsnittliga IPO-

värdet om bolaget är PE-backat eller inte. Det genomsnittliga IPO-värdet för en PE-backad notering 

ligger på 1170 miljoner kr medan motsvarande genomsnittligt värde för en icke PE-backad IPO är 527 

miljoner kr. Detta är i linje med det som Megginson & Weiss (1991) visade i sin studie om att PE-

backade bolag erbjuder en större mängd vid börsnoteringar. Detta kan te sig rimligt, i och med att PE-

backade IPO:s i Norden är mindre underprissatta vilket medför att noteringar med PE-bolag som ägare i 

genomsnitt kommer ta in mer externt kapital. 

  
Den slutliga OLS-regressionsmodellen visar att det finns ett tvåstjärnigt signifikant samband mellan den 

beroende variabeln underprissättning och den oberoende variabeln PE-backning (se tabell 6 i avsnitt 4.2) 

på nordiska IPO:s mellan åren 2010–2018. Resultatet från regressionen antyder att underprissättningen i 

genomsnitt minskar med 4,91 procent om ett bolag är PE-backat. Regressionen kontrollerar för andra 

förklaringsvariabler och bekräftar därmed att det finns ett orsakssamband mellan PE-bolags närvaro och 

underprissättningen vid IPO:s. Som tidigare nämnt är detta i linje med the Certification Hypothesis 

(Megginson & Weiss, 1991; Barry et al., 1990). En annan förklaring till PE-backningens påverkan på 

underprissättning kan grundas i det som Gompers (1996) och Lee & Wahal (2004) kommer fram till i sina 

respektive studier. De menar att graden av hur etablerade PE-bolagen är spelar roll på 

underprissättningen, i form av the Grandstanding Hypothesis. Den säger att mindre etablerade PE-bolag i 

mindre mogna PE-marknader tenderar att underprissätta IPO:s mer för att de har en press på sig att snabbt 

upprätta ett gott rykte. Motsatt menar de att väletablerade PE-bolag på mogna PE-marknader inte har 
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samma press och därav inte präglas av att underprissätta i samma utsträckning. Även Chahine et al. 

(2007), Pommet (2017) och Coakley et al. (2006) är inne på samma resonemang i deras undersökningar 

på IPO:s i USA, Storbritannien och Frankrike.  

 

Som tidigare redogjort för är den nordiska PE-industrin en av de ledande i Europa. Antalet PE-backade 

investeringar i Norden har ökat under de senaste 10 åren och över 1000 nordiska bolag uppskattas ha 

blivit PE-backade med ett totalt värde motsvarande över 100 miljarder euro. Med detta i åtanke kan det 

därför tänkas att bolag som backas av nordiska PE-finansiärer upplever lägre underprissättning än icke 

PE-backade bolag, eftersom den nordiska PE-marknaden ändå kan anses vara en mogen och etablerad 

sådan. Man kan alltså argumentera för att PE-backningens påverkan mot en lägre underprissättning är 

delvis ett resultat av den etablerade och mogna nordiska PE-marknaden. Detta eftersom etablerade PE-

bolag har en större chans att kunna uppfattas som “certifierare” av marknaden i linje med the Certification 

Hypothesis. Hade dock PE-marknaden i Norden varit mindre mogen kan det vara så att 

underprissättningen på den nordiska marknaden hade varit högre hos PE-backade IPO:s likt Pommet 

(2017) och Chahine et al. (2007) påvisade i sina undersökningar på den franska marknaden. 

 

5.5 Informationsassymmetri 
Allen & Faulhaber (1988) Signalhypotes påpekar att vissa bolag är mer måna om att underprissätta sin 

IPO på grund av att de vill sända positiva signaler gentemot marknaden genom en hög 

förstadagsavkastning. Informationsasymmetrin gentemot marknaden menar Allen & Faulhaber (1998) är 

den stora huvudorsaken till detta fenomen och därav kan man spekulera kring om studiens erhållna 

resultat beror på om det finns skillnader mellan PE-backade och icke PE-backade bolags 

informationsasymmetri. Eftersom PE-backade-bolag kan tänkas ha erhållit mer publicitet på grund av 

deras PE-ägare, samt att dessa ägare anses “certifiera” en investering, kan detta tänkas bidra till att PE-

backade bolag har det enklare att erhålla kapital än icke PE-backade (Megginson & Weiss, 1991). Det är 

därför möjligt att, genom Signalhypotesen, förklara varför icke PE-backade bolag skulle kunna vara mer 

villiga att acceptera en högre grad av underprissättning. Detta för att de är mer intresserade av att sända 

positiva signaler till marknaden då dessa bolag just är exponerade för en högre grad av 

informationsassymmetri jämfört med PE-backade bolag.  

 

En förklaring till det erhållna resultatet kan hittas i Ritter & Welchs (2002) principal-agent dilemma samt 

Ritters (1998) Investment banker monopsony power hypothesis. Detta för att PE-bolag kan tänkas 

premieras av investmentbanker på grund av att de är återkommande kunder. I det här fallet skulle 

principalen kunna anses vara det PE-backade bolag som skall börsintroduceras vars intresse vid en 
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notering är att få in så mycket kapital som möjligt samtidigt som de vill minimera kostnaden som 

underprissättning medför. Agenten ifråga skulle vara underwritern (investmentbanken) vilken har 

uppgiften att representera det PE-backade bolaget samt fullfölja dess önskan. Samtidigt föreligger det i 

denna relation en intressekonflikt eftersom underwritern även strävar efter maximera sin vinst i samtid 

som denne arbetar för att skapa fördelar åt sina kunder (Ritter & Welch, 2002; Baron 1982).  

 

Att underprissättningen är lägre för PE-backade bolag kan den därmed anses vara ett resultat av att 

investmentbankerna är mer inställsamma till att upprätthålla en god relation till dessa PE-aktörer. Viktigt 

att påpeka här är att investmentbankerna ifråga tjänar på denna goda relation, eftersom IPO-processen 

både är kostsam och långdragen (Ritter, 2014b). Detta bidrar till att återkommande kunder såsom PE-

bolag, genom de bolag de äger och planerar att notera, genererar återkommande intäkter för 

investmentbankerna medan icke PE-backade bolag kanske inte genererar lika höga återkommande 

intäkter. Därför är det möjligt att investmentbankerna är mindre villiga att utnyttja sitt 

informationsövertag mot de PE-backade bolagen, det vill säga att göra en IPO mer underprissatt (Ritter, 

1998), eftersom ägarna (PE-aktörerna) till dessa bolag är en återkommande inkomstkälla. Alltså, om 

investmentbanken sviker ett PE-bolags förtroende, genom att prissätta en IPO för lågt, existerar risken att 

denne kommer vända sig till en annan investmentbank i framtiden. Principal-agent-dilemmat kan därav 

anses vara ett mindre problem för PE-backade bolag än för icke PE-backade bolag. Detta eftersom 

investmentbankerna kan sägas premiera sina kunder, PE-bolagen och deras portföljbolag som skall 

noteras, genom att sätta en lägre underprissättning för dessa.  
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6 Slutsats & Diskussion 
I detta kapitel presenteras de slutsatser författarna dragit efter genomförandet av studien samt diskuteras 

ämnet underprissättning och PE-industrins påverkan. 

 

6.1 Sammanfattning och slutsatser  
Studiens huvudsakliga syfte (se avsnitt 1.3) är att undersöka huruvida det föreligger någon skillnad i 

underprissättning, det vill säga förstadagsavkastning, mellan IPO:s som backas av PE-bolag kontra icke 

PE-backade IPO:s. I denna studie har författarna undersökt 108 stycken PE-backade såväl som 154 

stycken icke PE-backade IPO:s på den nordiska marknaden under tidsperioden 2010-2018. Eftersom 

studien ämnade att granska börsintroduktioner i Norden, samlades totalt 262 observationer in för vidare 

granskning och analys. Efter att ha granskat denna data har författarna till denna studie kunnat ta ställning 

till undersökningens frågeställning, vilken kan besvaras efter att ha tagit ställning till den nollhypotes, H0, 

och mothypotes, H1, som formulerades i avsnitt 2.3.  

 

Genom att undersöka den beroende variabeln förstadagsavkastning mot den oberoende variabeln PE-

backning och samtidigt kontrollera för flertalet förklaringsvariabler har författarna kunnat visa på att det 

föreligger ett signifikant samband att PE-backade IPO:s i genomsnitt är mindre underprissatta än icke PE-

backade IPO:s. Resultatet pekar på att förstadagsavkastningen, och därav underprissättningen, sjunker 

med 4,91 procentenheter i genomsnitt om en nordisk IPO är finansierad till minst 3 procent av ett eller 

fler PE-bolag. Viktigt att notera är att detta resultat håller givet att kontrollvariablerna för studien är 

konstanta. Svaret på frågeställningen om PE-backning påverkar underprissättningen vid en IPO är alltså 

att PE-backning har en inverkan på prissättningen. För att fastställa huruvida den formulerade 

nollhypotesen, H0, skall accepteras eller förkastas var det nödvändigt att kontrollera att den framtagna 

regressionsmodellen påvisade statistiskt signifikanta resultat. För att kontrollera för modellens korrekthet 

genomfördes bland annat ett robusthetstest (se tabell 7 i avsnitt 4.3), vilket påvisade att modellens PE-

variabel kontinuerligt var statistiskt signifikant. Denna signifikans varierade mellan enstjärnig (10 

procent) och tvåstjärnig signifikansnivå (5 procent) och visade alltså en tillräcklig statistisk styrka för att 

nollhypotesen, H0, skulle förkastas och att mothypotesen H1, att underprissättningen mellan PE-backade 

och icke PE-backade bolag skiljer sig åt i Norden, skulle accepteras tills vidare.  
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6.2 Tankar kring studiens resultat 
Resultaten från studien kan komma till användning för bolag som ämnar att ta in externt kapital genom att 

börsnotera sig i framtiden. Undersökningen visar att ägarstrukturen kan ha en påverkan på 

underprissättningen vid en IPO. Med andra ord kan bolag som väljer att ta in PE-kapital, alltså låter PE-

bolag kliva in som ägare, ha en chans att dra in mer kapital vid en framtida notering. Anledningen till 

detta är att PE-backade IPO:s bevisligen lyckas ta in mer kapital i genomsnitt vid noteringstillfället, 

eftersom att underprissättningen är lägre för dessa. Varför så är fallet kan bero på att marknaden uppfattar 

PE-ägaren till ett bolag som skall noteras som en “certifierare”, det vill säga en försäkrare som borgar för 

att bolaget som skall noteras har ett underliggande värde. Studiens resultat kan utöver detta anses vara till 

nytta för privata investerare på marknaden. Resultatet bekräftar nämligen att marknaden är medveten om 

att PE-bolagen är närvarande i IPO-processer och att detta fenomen inprisas i börsnoteringarnas 

teckningskurser. Vetskapen om detta kan alltså tänkas användas av privata investerare vid beaktning av 

vilka IPO:s man bör investera i för att få en större kortsiktig avkastning.  

 

Undersökningens resultat går i linje med tidigare forskning som visat att PE-backning ger lägre 

underprissättning på anglosaxiska marknader. Att så är fallet för den nordiska marknaden kan sägas bero 

på att den nordiska PE-industrin i sin helhet anses vara väletablerad och mogen. På denna marknad finns 

nämligen många stora och erfarna PE-bolag som både har ett gott rykte och är “erkända” av marknaden. 

Förtroendet för de nordiska PE-bolagen som certifierande part kan därför sägas vara starkt, vilket 

föranleder en lägre underprissättning för de PE-backade bolagen som skall noteras. Vidare kan det 

diskuteras huruvida en förklaring till att underprissättning existerar kan vara att PE-backade bolag ägare 

har en annan agenda vid en IPO jämfört med icke PE-backade bolags ägare. Anledningen till detta är 

faktumet att en IPO är ett sätt för PE-bolag att avyttra sin investering. Utifrån detta kan det tänkas att en 

PE-aktör som har ett ägande i ett bolag, vilken senare ämnar att noteras, drivs av intresset att ha en så liten 

underprissättning som möjligt vid tid för börsintroduktionen. Varför så kan vara fallet är att PE-bolaget, 

som aktiv aktieägare innan noteringen av bolaget, inte vill riskera att lämna några pengar på bordet i 

samband med IPO:n och därav riskera att inte maximera sin avkastning vilket sker om en IPO är 

underprissatt vid sin första handelsdag. Bolag som inte är PE-backade kan, till skillnad från PE-backade, 

anses vara motiverade av andra anledningar när en börsnotering blir aktuell. Ur deras synvinkel syftar 

nämligen det kapital som skall tas in vid IPO:n att fylla på dessa bolags kassor, vilket föranleder att de 

kan genomföra nödvändiga investeringar. Alternativt kan det tänkas att dessa motiveras att ta in 

främmande kapital i syfte att reducera sin risk genom att reglera en eventuellt hög skuldsättning. Därav 

kan en förklaring till att icke PE-backade bolag är mer underprissatta i Norden vara att dessa är mer 

villiga att acceptera en högre underprissättning då de har en större press på sig att erhålla kapital jämfört 
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med PE-backade bolag. Viktigt att notera är dock att PE-backade bolag även drivs av dessa argument vid 

en IPO. Men på grund av att PE-bolaget just är närvarande i denna IPO är det möjligt att deras 

vinstintresse premieras framför det PE-backade bolagets intressen.  

 

Slutligen kan man även diskutera huruvida PE-bolagens breda kunskap om marknaden och erfarenhet att 

arbeta med börsnoteringar bidrar till att PE-backade IPO:s är mindre underprissatta. PE-bolagen har 

nämligen som huvudsaklig strategi att köpa bolag och utveckla dessa internt och externt för att, i ett 

senare skede, sälja av dessa till en stor vinst. Eftersom ett vanligt sätt för PE-bolag är att avyttra sina 

investeringar är att notera dessa bolag på börsen innebär det att PE-bolagen besitter en stor kunskap kring 

hur IPO-processen, prissättningen inkluderat, fungerar. Med tanke på att de besitter sådan kunskap är det 

möjligt att PE-bolagen inte är villiga att acceptera en för hög underprissättning, och vidare vet om hur de 

ska göra för att driva sin vilja igenom.  
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7 Förslag på vidare studier 
I början av detta arbete var det nödvändigt för författarna att granska tidigare forskning som behandlar det 

denna studie undersöker. Utifrån den litteratur som presenteras i kapitel två, kan det konkluderas att 

forskningen vad gäller PE-backning relativt underprissättning var relativt utbredd. Hur som helst hade 

studier likt denna endast granskat geografiska områden såsom USA, Storbritannien och Frankrike. Med 

tanke på att ingen tidigare forskning inom ämnesområdet i Norden hittades, upplevde författarna att det 

var nödvändigt att täcka detta gap i vetenskapen. Eftersom ett större dataurval skulle kunnat ha lett till att 

resultatet skulle ha blivit mer statistiskt säkerhetsställt, hade en bredare datapopulation varit att föredra. 

Därför kan ännu en aspekt för framtida forskning vara att bredda det undersökta geografiska området till 

att inkludera fler länder i Europa. Detta hade varit intressant eftersom en sådan studie hade gjort det 

möjligt att analysera och dra slutsatser om fenomenet underprissättning relativt PE-backning på den 

europeiska marknaden i helhet. En annan lösning som skulle breddat datapopulationen, och även göra 

studien mer omfattande, hade varit att undersöka en längre tidsperiod. Detta skulle även kunna vara 

intressant eftersom det möjliggör för vidare analys kring hur cykler påverkar IPO:s samt om sådana även 

har en påverkan på underprissättning. Ett ytterligare föremål för vidare studier är att jämföra de länder 

som undersöks. På grund av tidsbegränsningen samt den ojämna fördelningen av data mellan de studerade 

länderna gjorde inte författarna för denna studie enskilda analyser och regressioner för respektive land. 

Att bredda datapopulationen och göra sådana jämförelser kan därför vara av intresse för framtiden. En 

sådan studie nämligen kunna bidra till att skildra en eventuell skillnad i underprissättning mellan de 

undersökta marknaderna såväl som påvisa en skillnad i marknadernas PE-mognad. 

 

Vidare tar studiens författare inte hänsyn till alla noteringar som gjorts på den nordiska marknaden, dels 

på grund av att vissa bolag avnoterats under den undersökta tidsperioden och dels för att vissa börslistor 

exkluderades från undersökningen. För framtida studier hade det därmed varit intressant att eventuellt ta 

ovan i beaktning, för att möjliggöra för forskare att kunna samla in en större datapopulation än den 

författarna för denna studie samlade in.  

 

Utöver detta beslutade författarna om att endast granska förstadagsavkastningen på IPO:s i Norden. Trots 

att författarna lyckades nå fram till ett statistiskt säkerhetsställt resultat, där det kunde konstateras att 

underprissättning i Norden är ett faktum och att denna skiljer sig mellan PE-backade och icke PE-backade 

IPO:s, hade det även varit intressant att undersöka PE-backnings påverkan på börsintroduktioners 

långsiktiga prestationer. Eftersom författarna endast granskade IPO:s under tidsperioden 2010–2018, hade 

det i en sådan situation möjligtvis varit nödvändigt att ta hänsyn till IPO:s genomförda även före 2010 i 

syfte att få en så bred population som möjligt. En anledning till att det kan vara intressant att studera 
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IPO:ers långsiktiga prestationer är att en sådan undersökning även gör det möjligt att jämföra resultat på 

ett annat sätt. 

 

Teoriavsnittet i kapitel två har även påpekat vid ett flertal tillfällen att en stor bidragande faktor till att 

underprissättning som fenomen existerar är på grund av den informationsasymmetri som föreligger på 

marknaden. Denna asymmetri anses vara avgörande för hur underprissättningen blir, såväl som vilken 

strategi underwriters, PE-bolag, investerare och bolag som skall noteras använder sig av före en IPO. Som 

kan utläsas i kapitel två nämner författarna kort om principal och agentteorin. Att fördjupa sig inom denna 

teori i relation till detta ämne, och granska ägarstrukturen mer noggrant i bolagsledningar hade varit 

intressant då man möjligtvis hade kunnat utläsa vilka intressen som går i linje eller mot varandra i bolag 

och eventuellt se vilken roll PE-bolag har i sådana bolagsledningar.  

 

Det bör även påpekas att studiens regressionsmodell hade en justerad förklaringsgrad (adjusted R2) på 

cirka 10,2 procent. Den regressionsmodell som genomfördes lyckades alltså inte förklara 

underprissättningen i alltför hög grad. För att höja förklaringsgraden kan det därför vara av relevans för 

framtida studier att isolera den insamlade datan än mer vilket kan göras genom att använda sig av fler 

kontrollvariabler än vad som användes i denna studie. Exempel på sådana variabler hade kunnat vara att 

undersöka mogenheten i PE-bolagen. En sådan variabel hade dessutom kunnat knyta an till teorin the 

Grandstanding Hypothesis vilken går in i detalj på mogenheten i PE-bolagen och hur PE-backade IPO:s 

presterar under sin första handlingsdag. En annan lösning hade kunnat vara att fokusera mer på PE-

dummy-variabeln i syfte att försöka isolera effekten på hur underprissättningen blir relativt ägarstrukturen 

i bolaget. Ett exempel på detta är att det hade varit intressant att undersöka om och i så fall hur 

underprissättningen av en IPO skiljer sig om ett bolag som noteras är 40 procent eller 3 procent PE-

backat. Författarna i denna studie valde även tidigt att Private Equity beteckningen i denna studie skulle 

omfatta buyouts såväl som venture capitalist-bolag. För framtida studier kan det vara av värde att särskilja 

dessa för att se om och hur underprissättning av IPO:s skiljer sig beroende på om bolaget som noteras just 

är PE-backat genom en buyout eller VC-backat.  
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9 Appendix 

Tabell 8 White-test med dummy-variabler 

 
Tabellen visar ett genomfört White-test vilket testar för om modellen är heteroskedastisk eller inte. Först genomfördes en regression (Huber-

White) på rådatan. Med rådata menas att variablerna inte är logaritmerade eller winsorizade. F-värdet var 0,0009 och 𝝌2-värdet 0,0011. Detta 

visar att modellen är heteroskedastisk när man tar tar hänsyn till alla variabler i undersökningen. White-testets nollhypotes, att datan är 

homoskedastisk, förkastas därmed. I tabell 9 och 10 justeras dummy-variabler bort för att se om nollhypotesen eventuellt kan accepteras.  
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Tabell 9 White-test utan hightech-dummy variabel 

         
Tabellen visar ett genomfört White-test vilket testar för om modellen är heteroskedastisk eller inte. Först genomfördes en regression (Huber-

White) på rådatan. Med rådata menas att variablerna inte är logaritmerade eller winsorizade. Hightech-dummyn uteslöts från testet för att se om 

en dummy-variabel påverkar testets resultat vad gäller att kunna avgöra om modellen är heteroskedastisk eller inte. Till skillnad från tabell 8 

ökade F-värdet till 0,4442 från 0,0009 och 𝝌2-värdet på 0,4388 från 0,0011. Detta visar att modellen blev homoskedastisk utan en dummy-

variabel. White-testets nollhypotes, att datan är homoskedastisk, kunde därmed accepteras. I tabell 10 justeras samtliga dummy-variabler bort 

för att se om nollhypotesen eventuellt kan accepteras. 
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Tabell 10 White-test utan dummy-variabler 
 

 
Tabellen visar ett genomfört White-test vilket testar för om modellen är heteroskedastisk eller inte. Först genomfördes en regression (Huber-

White) på rådatan. Med rådata menas att variablerna inte är logaritmerade eller winsorizade. PE-dummyn och Hightech-dummyn uteslöts från 

testet för att se om båda dummy-variabelerna påverkar testets resultat vad gäller att kunna avgöra om modellen är heteroskedastisk eller inte. 

Till skillnad från tabell 9 ökade F-värdet till 0,6945 från 0,4442 och 𝝌2-värdet på 0,6891 från 0,4388. Detta visar att modellen blev 

homoskedastisk när dummy-variablerna utesluts. White-testets nollhypotes, att datan är homoskedastisk, kunde därmed accepteras. 
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Tabell 11 Ramsey-test 
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Tabellen visar ett genomfört Ramsey-test vilken testar för modellens linjäritet. Först genomfördes en regression (Huber-White) på variablerna, 

efter att de logaritmerats eller winsorisats till den 5:e och 95:e percentilen se (avsnitt 3.6–3.6.3.6). Ramsey-testet fastställer huruvida en 

regressionsmodell är linjär eller inte. Eftersom Fitted^2 värdet har ett p-värde om 0,6946 vilket är större än 0, då accepteras nollhypotesen om 

att modellen är linjär.  

 

 

 

 

Tabell 12 Jarque-Bera test (Normalitets test) - Rådata 

 
 
Tabellen visar normalfördelningen för rådatan. Totalt har 262 observationer granskats. Skevheten är på 1,114 medan kurtosis är på 7,11. 

Jarque-Bera värdet är 241,38. För att sänka detta värde, och således göra datan mer normalfördelad, manipuleras variablerna i tabell 13.   
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Tabell 13 Jarque-Bera test (Normalitets test) - winsorizade och logaritmerade 
variabler 

 
 
Tabellen visar normalfördelningen för datan. Variablerna har antingen winsorizats till den 5:e och 95:e percentilen eller logaritmerats (se 

Avsnitt 3.6–3.6.3.6).  Totalt har 262 observationer granskats. Skevheten är på cirka 0,2079 medan kurtosis är 3,043. Jarque-Bera värdet är cirka 

1,9087 vilket är lägre än Jarque-Bera värdet i tabell 12.  

 

 

 

Tabell 14 Deskriptiv statistik rådata (inkl. Skevhet & Kurtosis) 

 
Tabellen illustrerar medelvärde, median, minimum- och maximumvärde samt standardavvikelse för de variabler studien undersöker. Totalt har 

262 observationer granskats i tabellen under perioden 2010-2018. Samtliga variabler i tabellen har är omanipulerade.   
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Tabell 15 Deskriptiv statistik winsorizade variabler (inkl. Skevhet & Kurtosis) 

  
Tabellen illustrerar medelvärde, median, minimum- och maximumvärde samt standardavvikelse för de variabler studien undersöker. Totalt har 

262 observationer granskats i tabellen under perioden 2010-2018. Samtliga variabler i tabellen har winsorizats till den 5:e och 95:e percentilen.  
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Tabell 16 Variance Inflation Factors (VIF) 

 
Tabellen är undersöker regressionmodellens multikollinaritet. Tabellen påvisar att samtliga variabler, utöver IPO-värde och Bolagsvärde, har 

VIF-värden under 5. IPO-värde variabeln har ett VIF-värde om 12,78 och Bolagsvärde variabeln har ett VIF-värde på 11,67. Totalt har 262 

observationer inkluderats i testet. Variablerna har antingen winsorizats till den 5:e och 95:e percentilen eller logaritmerats (se Avsnitt 3.6–

3.6.3.6).  
 

 

 

 

 

 
 
 
 


