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Sammanfattning 
Titel: MiFIDs påverkan på underprissättning av börsnoteringar - En studie på den svenska             
marknaden 
Seminariedatum: 2020-06-04 
Kurs: FEKH89 
Författare: Ackerman Benjamin, Eringskog Jenny, Hammarvid Alexander 
Handledare: Anamaria Cociorva 
Nyckelord: Börsnotering, Informationsasymmetri, MiFID, Oreglerad marknad, Reglerad       
marknad, Underprissättning  
 
Syfte: Syftet är att undersöka om MiFID påverkat graden av underprissättning på den svenska              
marknaden. Således om det råder en skillnad i underprissättning före respektive efter MiFID             
infördes mellan reglerade och oreglerade marknader. 
 
Teoretiskt ramverk: Det teoretiska ramverket består av tidigare forskning och teori angående            
underprissättning vid börsintroduktioner. Ytterligare redogörs för vad som visat sig ha en            
signifikant påverkan på underprissättning i tidigare forskning. 
 
Metod: Uppsatsen utgör en kvantitativ undersökning med deduktiv ansats. Dataurvalet utgör           
sekundärdata bestående av börsnoteringar vilka genomförts mellan åren 1989 till 2019 på den             
svenska marknaden. För att genomföra syftet och besvara frågeställningen genomförs en           
OLS-regression med difference-in-difference-metoden.  
 
Empiri: Urvalet består av 381 börsnoteringar mellan åren 1989 till 2019 på Nasdaq OMX              
Stockholm, NGM Equity, First North, Spotlight Stock market och NGM Nordic SME.            
Sekundärdata har inhämtats från Bloomberg Terminal samt vid behov kompletterats med data            
från prospekt och övriga finansiella rapporter. 
 
Resultat: Studien visade att börsnoteringarna i urvalet i genomsnitt var underprissatta på en             
signifikansnivå om 0,1%. Samtliga nollhypoteser accepterades då de ej uppnådde önskad           
signifikansnivå, således går det inte att härleda att MiFID haft en påverkan på graden av               
underprissättning i urvalet.  
 
 
 
 
 
 



Abstract 
Title: MiFID’s impact on IPO underpricing - A study on the Swedish market 
Seminar date: 2020-06-04 
Course: FEKH89 
Authors: Ackerman Benjamin, Eringskog Jenny, Hammarvid Alexander 
Advisor: Anamaria Cociorva 
Key words: Initial Public Offering, MiFID, Non-regulated, Regulated market, Underpricing 
 
Purpose: The report aims to analyse whether MiFID has impacted the underpricing on the              
Swedish market. More specifically, whether there is a difference in underpricing before and after              
the MiFID directive was implemented between regulated- and non-regulated markets. 
 
Theoretical framework: The theoretical framework consists of prior research and theory within            
the area of underpricing of IPO’s. Furthermore, the authors report on the variables that have               
historically proven to have a significant impact on the degree of underpricing. 
 
Method: The report is conducted using a quantitative method with a deductive approach. The              
sample consists of IPO’s completed between 1989 and 2019 on the Swedish market. In order to                
follow through on the purpose and answer the problem statements an OLS regression has been               
constructed using the difference-in-difference method. 
 
Empirical foundation: The sample consists of 381 IPO’s between 1989 and 2019 on Nasdaq              
OMX Stockholm, NGM Equity, First North, Spotlight Stock market and NGM Nordic SME.             
Secondary data has been gathered from Bloomberg Terminal and if needed data has been              
complemented by data from the IPO prospectus as well as supplementary financial reports. 
 
Conclusion: The report concludes that there is a significant underpricing in the sample on a               
0,1% level. All null-hypothesis has been accepted due to them not reaching the desired              
probability, therefore the authors are not able to conclude whether MiFID has had an impact on                
IPO underpricing in the sample. 
 
 

 
 

 
 



Definitioner och begrepp 
 
Börsnotering: När ett bolag noteras och går publikt på en marknadsplats där de blir tillgängliga               
för handel för allmänheten.  
 
Informationsasymmetri: När marknadsaktörerna har olika tillgång till information och således          
inte kan göra samma informerade bedömning. 
 
MiFID: Markets in Financial Instruments Directive, 2004/39/EC. Det direktiv vilket skapades           
av den Europeiska Unionens i syfte att harmonisera den Europeiska värdepappersmarknaden. 
 
Oreglerad marknad: En av två marknadsplatser vilken skapades till följd av MiFID. Regleras             
inte av direktivet i samma utsträckning som reglerade marknader. Benämns även           
handelsplattform eller Multilateral Trading Facility (“MTF”).  
 
Reglerad marknad: En av två marknadsplatser vilken skapades till följd av MiFID, regleras av              
direktivet.  
 
SOX: Sarbanes-Oxley Act, bolagsstyrningsreform i USA år 2002 vilken eftersträvade          
transparens, öppenhet, delgivning av information och pålitliga redovisningsstandarder för alla          
publika bolag på den amerikanska marknaden.  
 
Teckningskurs: Det pris investerare erbjuds teckna aktier till vid en börsnotering.  
 
Underprissättning: Stängningskursen efter första handelsdagen dividerat med teckningskursen.  
 
Underwriter: Mellanhand mellan emittent och marknaden vilken ofta är en investmentbank som            
värderar och prissätter bolaget inför börsnoteringen.  
 
 
 
  



Förord 
Vi vill tacka vår handledare Anamaria Cociorva för den vägledning och rådgivning vi fått under               
uppsatsen gång samt den kunskap hon bidragit med inom ramen för Corporate Finance,             
börsnoteringar samt ekonometri. Vidare vill vi även tacka Anamaria för löpande vägledning och             
assistans gällande ekonometri och statistik relaterade frågor samt programmet Eviews som varit            
en central komponent vid härledningen i denna uppsats. Slutligen, vill vi även tacka Maria              
Gårdängen för inspiration, en första inblick till världen av börsnoteringar samt den kunskap inom              
Corporate Finance vi erhållit under kursen FEKH80 i Finansiering.   
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1. Inledning 
I detta kapitel introduceras bakgrunden till uppsatsens ämne, vilket leder vidare till en             
problemdiskussion, syftet samt frågeställningen. Avslutningsvis kommer avgränsningar och till         
vilken målgrupp uppsatsen riktar sig till presenteras.  

1.1 Bakgrund 
Begreppet underprissättning syftar till skillnaden mellan den teckningskurs investerare erbjuds          
att teckna aktier till vid en börsnotering och stängningskursen efter första handelsdagen (Ritter,             
1998). Definitionen av underprissättning är simpel att förstå, varför det förekommer är dock             
betydligt svårare att härleda. Det finns ett flertal teorier angående varför fenomenet de facto              
uppstår, vilka framförallt handlar om informationsasymmetri på marknaden. Begreppet är          
abstrakt i sin natur, vilket gör det svårt att mäta. Informationsasymmetri berör problematiken             
gällande att alla aktörer på marknaden inte innehar samma information, vissa aktörer besitter             
således mer information än andra (Ritter, 1998).  
 
Ritter (1998) presenterade teorin “The winner’s curse hypothesis”, vilken sammanfattningsvis          
avhandlade att börsnoteringar medvetet underprissätts för att vilseleda oinformerade investerare i           
syfte att öka efterfrågan hos dessa. Denna teori grundar sig i begreppet informationsasymmetri,             
vilket uppstår när marknadsaktörerna har olika tillgång till information och således inte kan göra              
samma informerade bedömning (Akerlof, 1970). Beatty och Ritter (1986) påvisade i sin studie             
en negativ relation mellan osäkerhet på marknaden och underprissättning till följd av            
informationsasymmetri, vilket signifikant påverkade graden av underprissättning vid        
börsnoteringar. Till följd av detta underprissätts aktierna vid en börsnotering i syfte att öka              
köpkraften hos potentiella investerare, då de med endast allmänt tillgänglig information inte kan             
göra en korrekt värdering av bolaget. De som kan göra en korrekt bedömning av erbjudandet               
kallas således informerade investerare, vilka innehar fördelaktig information om prospekten          
vilket inte är allmänt känt på marknaden. Resterande kategoriseras som oinformerade vilka            
består av den absolut största delen investerare (Rock 1986).  
 
Berglund (2020) menade på att ett sätt att minska informationsasymmetrin på marknaden och             
därmed skydda investerare är genom en god bolagsstyrning. God bolagsstyrning möjliggör           
således att alla aktieägares intressen värnas om, inte bara de informerade, genom harmonisering             
av investerarskydd. För att skydda investerare krävs således god delgivning av information,            
transparens, en standard för redovisning och en väl fungerande styrelse (Dallas, Watson-Pitt,            
2016). Sarbanes-Oxley Act (“SOX”) i USA och MiFID av den Europeiska Unionen utgör två              
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centrala reformer på stora marknader, vilka båda syftade till att öka investerarskyddet och             
minska informationsasymmetrin på respektive marknad. USA antog år 2002 SOX, i syfte att             
förelägga en standard för bolagsstyrning. Den långa raden bestämmelser eftersträvade          
sammanfattningsvis transparens, öppenhet, delgivning av information, pålitliga       
redovisningsstandarder och minskad informationsasymmetri för alla publika bolag        
(Sarbanes-Oxley Act, 2002). Som ett svar på SOX utförde även den Europeiska Unionen en              
bolagsstyrningsreform år 2004, benämnd MiFID (Markets in Financial Instruments Directive).          
Direktivet ämnade likt SOX att förbättra bolagsstyrningen på de europeiska          
värdepappersmarknaderna (MiFID, 2004/29/EC). Det finns två primära skillnader mellan SOX          
och MiFID. För det första kräver SOX fullständig efterlevnad medans MiFID istället reglerar att              
medlemsstaterna inför direktivet i sin egen lagstiftning genom lagar eller koder. Detta betyder att              
regelverket ska efterföljas, om det inte gör det måste detta istället offentligt förklaras av              
medlemsstaten. MiFID ställer således minimikrav på medlemsstaterna istället för fullständig          
efterlevnad (Akyol et al, 2014). Den andra skillnaden mellan de två regelverken utgörs av att               
SOX tillämpas på alla publika bolag, medans MiFID avskaffade börsmonopolet i Europa och             
erbjuder notering på alternativa marknader. Detta skapade två typer av marknader, reglerade och             
oreglerade. Lagstiftningen är direkt tvingande på de reglerade marknaderna, medans de           
oreglerade marknaderna frångår kraven från direktivet. De oreglerade marknaderna benämns i           
dagligt tal som handelsplattformar eller som Multilateral Trading Facilities         
(“MTF-marknader”). Det går således att frångå de strikta bolagsstyrningskraven för bolag inom            
EU genom att notera sig på oreglerade marknader (MiFID, 2004/39/EC).  
 
En studie av Johnston och Madura (2009) undersökte hur underprissättningen av börsnoteringar            
skilde sig åt före och efter SOX, resultatet visade på att underprissättningen av             
börsintroduktioner minskat med 5,7% i genomsnitt efter reformen. Akyol et al (2014)            
undersökte, likt Johnston och Madura (2009), hur MiFID påverkade graden av underprissättning            
vid börsintroduktioner på den europeiska marknaden. Studien visade på att underprissättningen           
signifikant minskat efter instiftandet av MiFID på de reglerade marknaderna, medans           
underprissättningen på de oreglerade marknaderna inte signifikant påverkats. Resultatet visade          
således på att en förbättrad bolagsstyrning med ökad transparens, delgivning av information samt             
mer kvalitativ redovisning av finansiell information minskade informationsasymmetrin på de          
reglerade marknaderna i den Europeiska Unionen, vilket påverkade graden av underprissättning.           
(Akyol et al, 2014). 

1.2 Problemformulering 
Ovanstående forskning påvisade att striktare krav på bolagsstyrning medförde en minskad grad            
av underprissättning vid börsnoteringar på de amerikanska och europeiska marknaderna          
(Johnston & Madura, 2009) (Akyol et al, 2014). Akyol et al (2014) genomförde sin studie på den                 
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europeiska marknaden, med avsaknad från vissa medlemsstater, till följd av att MiFID i             
landsspecifik lag inte trädde i kraft samtidigt inom hela den Europeiska Unionen. Därmed             
utgjordes urvalet i studien av de länder vilka genomförde landspecifik lag samtidigt som             
länderna för de största värdepappersmarknaderna; Euronext, Frankfurt Stock Exchange och          
London Stock Exchange. Euronext utgörs av Frankrike, Belgien, Nederländerna och Portugal           
medans Frankfurt Stock Exchange och London stock Exchange tillhör Tyskland respektive           
Storbritannien (Akyol et al, 2014). Av denna anledning ingick inte de svenska reglerade och              
oreglerade marknaderna i dataurvalet. MiFID implementerades i svensk lagstiftning genom lag           
2007:528 samt Svensk Kod för bolagsstyrning (2007:528) (Kollegiet för svenska bolagsstyrning,           
2020). Uppdelningen mellan reglerade- och oreglerade marknader genomfördes i samband med           
att lag 2007:528 trädde i kraft (2007:528). 
 
Den genomsnittliga underprissättningen i Sverige var 7,68% under tidsperioden 1996 till 2011            
(Abrahamsson & De Ridder, 2015). Dessutom undersökte Engelen och Van Essen (2010)            
tidsperioden 2000 till 2005 där den genomsnittliga underprissättningen i Sverige var 8,58%.            
Studiens samtliga 21 länder i urvalet visade istället på 24,97% i genomsnitt, vilket gör att               
underprissättningen i Sverige var betydligt lägre än det totala urvalets (Engelen & Van Essen,              
2010). Det råder inga frågetecken angående faktumet att underprissättning vid börsintroduktioner           
har varit rådande på den svenska marknaden, det finns dock utrymme för mer forskning gällande               
varför det uppstår. Hittills har ännu ingen studie genomförts på den svenska marknaden, där              
graden av underprissättning före och efter MiFID-direktivet granskats. Akyol et al (2014) fann             
att underprissättningen minskat signifikant på de reglerade marknaderna medans de oreglerade           
marknaderna tedde sig oförändrat, därmed är det intressant att undersöka om graden av             
underprissättning på den svenska marknaden påverkas av direktivet. Om underprissättning          
förekommer, tyder det enligt Rock (1986) på att informationsasymmetri råder. Studien av Akyol             
et al (2014) gav inte ett fullständigt homogent resultat då inte alla medlemsstater i den               
Europeiska Unionen inkluderades i dess urval. Akyol et al (2014) undersökte tidsperioden 1998             
till 2012, där MiFID delade upp urvalet i två perioder, 1998 till 2004 samt 2005 till 2012, vilken                  
var en relativt kort tidsperiod där flertalet andra faktorer kan ha påverkat resultatet.  
 
Att undersöka om graden av underprissättning på den svenska marknaden påverkats av MiFID är              
därmed sett till ovanstående ett unikt bidrag. Denna uppsats kommer undersöka alla reglerade-             
och oreglerade marknader i Sverige. Att endast undersöka den svenska marknaden möjliggör ett             
mer tillförlitligt resultat, då studien genomförs på en homogen marknad och där påverkan från              
olika landsspecifika faktorer elimineras. Dataurvalet sträcker sig från 1989 till 2019, vilket            
ämnar att ge en mer rättvisande bild av underprissättningen både innan och efter instiftandet av               
MiFID.  
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1.3 Syfte och frågeställning  
Uppsatsens syfte är att undersöka om MiFID påverkat underprissättningen av börsnoteringar på            
den svenska marknaden. Det vill säga, har direktivets striktare krav haft en effekt, positiv eller               
negativ, på underprissättningen. För att undersöka detta syfte kommer tidsperioden före MiFID            
jämföras mot tidsperioden efter instiftandet. Dataurvalet består av börsnoteringar från perioden           
1989 till 2019, där instiftandet av direktivet i svensk lag utgör tidpunkten för uppdelningen av               
perioderna. Uppsatsen syftar primärt att undersöka respektive tidsperiod i kombination med de            
reglerade- och oreglerade marknaderna. Genom att införa en kontrollgrupp, de oreglerade           
marknaderna vilka inte omfattas av direktivet i samma utsträckning, skapas ett riktmärke att             
jämföra de reglerade marknaderna mot. Detta avser att minska de obemärkta effekterna av             
simultana faktorer vilka kan påverka underprissättning vid börsintroduktioner. Således kan de           
effekter MiFID potentiellt inbringat konkluderas och möjliggör att mer välgrundade slutsatser av            
den kvantitativa metoden kan visualiseras för att besvara uppsatsens frågeställning och           
genomföra syftet. Underprissättning, den beroende variabeln, kommer även regresseras mot en           
rad kontrollvariabler, vilka i linje med tidigare forskning haft en signifikant påverkan på             
underprissättning. Kontrollvariablerna syftar att stärka slutsatsen angående om MiFID haft en           
påverkan på graden av underprissättning, således ämnas dessa variabler att undersökas och            
minska de obemärkta effekterna. Detta syfte mynnar således ut i uppsatsens frågeställning,            
vilken avser vad studien ämnar att besvara: 
 

● Har MiFID direktivet påverkat underprissättningen av börsnoteringar på den svenska 
marknaden? 

1.4 Avgränsningar 
De avgränsningar vilka presenteras nedan ämnar att göra uppsatsens syfte och frågeställning            
genomförbara, genom att rama in det som uppsatsen de facto åsyftar att undersöka. För det första                
kommer uppsatsen endast beakta börsnoteringar vilka genomförts på de svenska reglerade- samt            
oreglerade marknaderna. Andra länder inkluderas inte i urvalet av den orsaken att uppsatsen             
ämnar att undersöka en homogen marknad, där de landsspecifika faktorernas påverkan           
elimineras. MiFID kräver även att medlemsstaterna inför direktivet i nationell lagstiftning genom            
lagar eller koder, inom den på förhand bestämda tidsfristen (Akyol et al, 2014). Detta medför att                
skillnader mellan länder kan förekomma, samt gällande vilken tidpunkt den nationella           
lagstiftningen trädde i kraft, vilket kan snedvrida resultatet av undersökningen. De svenska            
reglerade marknaderna tar grund i samma homogena lagstiftning, medans de oreglerade frångår            
dessa krav.  
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För det andra kommer urvalet endast utgöras av förstagångsnoteringar. Byte av marknadsplats            
(“listbyte”) samt dubbelnoteringar kommer exkluderas. Det råder en skillnad i den allmänt            
tillgängliga informationen mellan noterade och icke-noterade bolag, då redan publika bolag i            
högre grad måste delge sig av samt redovisa finansiell information i jämförelse med privata              
bolag som ännu inte är publika. Trots att kraven gällande hur mycket information ett bolag måste                
redovisa skiljer sig åt mellan reglerade- och oreglerade marknader är transparensen betydligt            
högre för ett redan publikt bolag. Det vill säga, ett bolag som redan är noterat på en marknad i                   
Sverige och ska genomföra ett listbyte alternativt dubbelnoteras, har redan handlats publikt.            
Marknaden har således redan värderat aktien vilket speglas i dess pris per aktie. För ett bolag                
som ska noteras för första gången är den offentligt tillgängliga informationen markant lägre,             
samt att bolaget inte är värderat av marknaden. Detta leder till en ökad grad av               
informationsasymmetri (Lowry & Schwert, 2004). Till följd av ovan, har således listbyten och             
dubbelnoteringar exkluderats från urvalet. För det tredje kommer endast stamaktier beaktas, inte            
preferensaktier då de innehar individuella villkor och karaktärsdrag vilket kan komma att            
snedvrida resultatet.  
 
Avslutningsvis kommer perioden mellan November 2007 och 2008 i sin helhet exkluderas från             
urvalet. Denna avgränsning har gjorts till följd av de eventuella missvisande resultat vilka kan              
komma att skapas under övergångsperioden från den gamla och nya lagstiftningen. År 2008 har i               
sin helhet vidare exkluderats för att skapa en homogen tidsperiod. Då övergångsperioden i             
kombination med en rådande finanskris kan komma att ge missvisande resultat, som inte är              
överensstämmande med övriga homogena tidsperioder vilka inte påverkats av de båda nämnda            
faktorerna. Det genomfördes även endast 5 börsnoteringar på de svenska reglerade- och            
oreglerade marknaderna under denna period.  

1.5 Målgrupp 
Uppsatsen ämnar att rikta sig till akademiker vilka besitter en grundläggande kunskap inom             
finansiering, börsintroduktioner samt finansiell ekonomi. Utöver detta inriktar sig uppsatsen till           
övriga personer vilka innehar ett intresse av börsintroduktioner och således vill utöka dess             
grundläggande kunskap om underprissättning av börsnoteringar på den svenska marknaden.          
Uppsatsen ämnar att på ett förståeligt samt systematiskt vis behandla uppsatsens syfte och             
frågeställning för att bringa kunskap till läsaren inom ämnet.  
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1.6 Disposition  
Teori: I detta kapitel kommer relevant forskning gällande underprissättning vid          
börsintroduktioner redogöras för. Detta mynnar vidare till forskning gällande varför          
underprissättning uppstår och hur det påverkar investerare. Därefter presenteras         
MiFID-direktivet och hur det applicerats i svensk lag, reglerade- och oreglerade marknader samt             
vad som krävs för att listas på dessa. Vad som enligt tidigare forskning visat sig ha en signifikant                  
påverkan på graden av underprissättning redogörs för innan avslutningsvis hypoteser utvecklas           
från den tidigare forskningen. 
 
Metod: I detta kapitel presenteras uppsatsens val av ansats, dess insamling av data och urval.               
Därefter redogörs för de variabler vilka kommer inkluderas i regressionen samt den valda             
regressionsmetoden och de diagnostiska testerna som ska genomföras i resultatet. Avslutningsvis           
diskuteras uppsatsens reliabilitet, validitet samt en bortfallsanalys. Metoden ämnar sammantaget          
att förklara uppsatsens tillvägagångssätt för att kunna genomföra syftet och besvara dess            
frågeställning.  
 
Resultat: I resultatet kommer den deskriptiva statistiken redogöras för, följt av resultatet från             
genomförd regressionsdiagnostik vilket leder vidare till uppsatsens slutgiltiga regressionsmodell.         
Avslutningsvis sammanställs de formulerade hypoteserna vilka antingen kommer förkastas eller          
accepteras, i syfte att besvara uppsatsens frågeställning.  
 
Analys : I detta kapitel analyseras det presenterade resultatet i relation till tidigare forskning och              
de teorier undersökningen baseras på.  
 
Slutsats och Diskussion: Det presenterade resultatet samt analysen knyts an till uppsatsens syfte             
och frågeställning. Frågeställningen besvaras samt uppsatsens genomförande förhållande till det          
förutbestämda syftet diskuteras. Avslutningsvis presenteras förslag på fortsatta studier inom          
ämnet.  
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2. Teori  
I detta kapitel kommer relevant forskning gällande underprissättning vid börsintroduktioner          
redogöras för. Detta mynnar vidare till forskning gällande varför underprissättning uppstår och            
hur det påverkar investerare. Därefter presenteras MiFID-direktivet och hur det applicerats i            
svensk lag, reglerade- och oreglerade marknader samt vad som krävs för att listas på dessa. Vad                
som enligt tidigare forskning visat sig ha en signifikant påverkan på graden av underprissättning              
redogörs för innan avslutningsvis hypoteser utvecklas från den tidigare forskningen.  

2.1 Underprissättning 
Begreppet underprissättning syftar till att börsnoteringar värderas lägre än dess egentliga           
marknadsvärde. Det vill säga att teckningskursen per aktie i erbjudandet är lägre än vad              
marknaden skulle värdera aktien till. Detta medför således att företaget som går publikt “lämnar              
pengar på bordet”, till följd av en positiv kursutveckling under den första handelsdagen             
(Loughran & Ritter, 2002). Underprissättning räknas ut genom att stängningskursen efter första            
handelsdagen divideras med teckningskursen minus ett (Ritter, 1998). Det finns en           
tillfredsställande mängd forskning vilken påvisat att underprissättning är ett vanligt          
förekommande fenomen vid börsintroduktioner (Beatty & Ritter, 1986; Ritter, 1998;          
Abrahamsson & De Ridder, 2015 m.fl).  

2.1.1 Informationsasymmetri 
I linje med ovanstående forskning, att underprissättning är vanligt förekommande vid           
börsintroduktioner, är även denna forskning överens om att detta sker till följd av bland annat               
informationsasymmetri på marknaden (Beatty & Ritter, 1986; Ritter, 1998; Rock, 1986).           
Informationsasymmetri skapas då olika aktörer på marknaden, vid samma tidpunkt, inte innehar            
samma mängd information (Akerlofs, 1970). Beatty och Ritter (1986) påvisade i sin studie en              
negativ relation mellan osäkerhet på marknaden och underprissättning till följd av           
informationsasymmetri. Informationsasymmetri har visat en signifikant påverkan på graden av          
underprissättning vid börsnoteringar (Beatty & Ritter, 1986). Akerlofs (1970) studie “The           
Market for Lemons” har lagt grunden till begreppet informationsasymmetri.         
Informationsasymmetri skapar ett negativt urval, vilket syftar på att marknadsaktörerna inte har            
lika tillgång till information och kan till följd av det inte göra samma informerade bedömning               
(Akerlof, 1970). Investerare kan delas upp i informerade och oinformerade, där informerade            
investerare besitter fördelaktig information om prospekten, vilken inte är allmänt tillgänglig på            
marknaden. Resterande är således oinformerade och utgör den absolut största delen av de             
potentiella investerarna (Rock, 1986). Förutom informationsasymmetri mellan investerare        
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argumenterade Ritter (2014) även för att informationsasymmetrin på marknaden lett till           
underprissättning vid börsintroduktioner av underwriters. Investmentbankerna (“underwriters”)       
vilka kontrakterar med bolagen som ska gå publikt, innehar de facto mer information än              
oinformerade investerare. De besitter således mer information om marknaden i sin helhet samt är              
benägna att reducera sitt risktagande, vilket genererar motiv till att underprissättning sker vid en              
börsintroduktion.  
 
Vad som presenterats ovan leder vidare till de hypoteser vilka kan förklara varför börsnoteringar              
i genomsnitt underprissätts till följd av informationsasymmetri på marknaden. Ritter (1998)           
introducerade i sin studie Initial Public Offerings en rad hypoteser vilka förklarade varför             
underprissättning uppstod. De teorier vilka är relevanta för denna uppsats är The winner’s curse              
hypothesis, The Bandwagon hypothesis, The investment banker’s monopsony power hypothesis          
(Ritter, 1998) samt Signalhypotesen av Allen och Faulhabers (1988) presenteras nedan.  
 
The winner’s curse hypothesis 
Ett skäl till att börsnoteringar underprissätts kan förklaras genom “The winner’s curse            
hypothesis”. Då de flesta börsnoteringar genomförs med ett fast antal aktier till en bestämd              
teckningskurs, styr således efterfrågan hur många aktier investerarna blir tilldelade (Ritter,           
1998). På grund av informationsasymmetrin på marknaden leder detta till att informerade            
investerare endast köper aktier vid underprissatta börsintroduktioner. Vid dessa         
börsintroduktioner blir efterfrågan större än utbudet och överteckning sker, vilket gör att            
investerarna endast blir tilldelade en liten del av aktierna som erbjuds. Oinformerade investerare             
har inte motsvarande möjlighet att identifiera dessa underprissatta börsintroduktioner och          
tilldelas således en större andel aktier vid sämre börsnoteringar med lägre underprissättning, i de              
fall övertäckning inte sker. Detta resulterar i att oinformerade investerare endast blir tilldelade en              
liten andel av aktierna vid mer underprissatta börsintroduktioner, samt en stor fraktion vid de              
mindre, eller inte alls, underprissatta börsintroduktionerna. Därmed underprissätts börsnoteringar         
i syfte att attrahera oinformerade investerare, vilket kan förklara den genomsnittliga           
underprissättningen vid börsintroduktioner (Rock, 1986). Vilket presenterades ovan kan detta          
kopplas till det negativa urval som skapas mellan informerade- och oinformerade investerare, där             
informerade investerare endast tecknar aktier vid underprissatta börsintroduktioner, medans         
oinformerade tar del av bådadera. Därav gör det snedvrida urvalet mellan informerade- och             
oinformerade investerare att vid jämvikt måste börsnoteringar i genomsnitt vara underprissatta           
(Akerlof, 1970) (Rock, 1986).  
 
The Bandwagon hypothesis 
“Bandwagon” effekter skapas när potentiella investerare inte uteslutande utgår från dess egna            
information, utan även beaktar andra investerares agerande. Således avstår en investerare           
möjligtvis att teckna aktier vid en börsnotering, trots att den besitter fördelaktig information, på              
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grund av att andra investerare avstår erbjudandet. För att undvika att detta fenomen uppstår              
används underprissättning i syfte att locka potentiella investerare som i sin tur, genom             
“Bandwagon” effekten, lockar ytterligare investerare. Detta fenomen skapar således ett          
incitament för underprissättning vid börsintroduktioner, till följd av informationsasymmetri på          
marknaden (Ritter, 1998).  
 
The investment banker’s monopsony power hypothesis 
I enlighet med vad som presenterades ovan besitter investmentbanker fördelaktig information om            
marknaden och hur den ter sig. Således kan de utnyttja denna information till sin egen fördel för                 
att reducera sitt risktagande i dess roll som underwriters vid börsintroduktioner. Kontraktet            
mellan underwritern (investmentbanken) samt bolaget i fråga innehar ofta krav på att banken ska              
förvärva aktier vid en underteckning, där bolaget värderas högre av underwritern än av             
marknaden. Det föreligger därmed ett starkt incitament att undervärdera bolaget för att            
underprissättning vid börsintroduktioner ska uppstå, för att investmentbanken inte ska riskera att            
behöva binda kapital i riskfyllda aktier (Ritter, 1998). Detta trångmål liknar Ritter och Welch              
(2002) vid ett principal-agent-problem, där investmentbanken utgör agenten och bolaget vilket           
ska börsnoteras principalen. Bolaget innehar ett intresse att få in maximalt med kapital, med en               
så låg underprissättning som möjligt. Investmentbanken vilken kontrakterar med bolaget är måna            
om dess rykte, göra dess kunder nöjda samt att inte värdera bolaget för högt. 
 
Signalhypotesen 
Avslutningsvis bör Allen och Faulhabers (1988) teori signalhypotesen presenteras. Teorin utgår           
från att bolaget i fråga besitter mer fördelaktig information angående framtiden och dess             
prospekt, än vad någon annan aktör på marknaden gör. Hypotesen argumenterar för att bolag              
innehar ett incitament att medvetet underprissätta börsintroduktioner, med en efterföljande hög           
förstadagsavkastning vilket sänder positiva signaler till marknaden. Detta skapar således positiva           
associationer till bolaget, både från den mediala bevakningen samt aktieägarna. Signalhypotesen           
bekräftar även forskningen av Loughran och Ritter (2002) angående att bolag “lämnar pengar på              
bordet”. Befintliga aktieägare vilka behåller aktier i sin ägo blir inte upprörda av faktumet,              
eftersom värdet av dess aktieinnehav ökar i takt med graden av underprissättning. 

2.2 MiFID-direktivet  
MiFID, Markets in Financial Instruments Directive (2004/39/EC), ersatte Investment Service          
Directive 93/22/EEC (MiFID, 2004/39/EC). Ett direktiv anger mål vilka medlemsstaterna måste           
uppnå med friheten att själva utforma den nationella lagstiftningen. Detta möjliggör således att             
direktivet kan anpassas till respektive nations kultur, rättssystem och intressenter i näringslivet.            
Medlemsstaterna har även frihet att själva bestämma när ett direktiv ska införlivas, inom en på               
förhand bestämd tidsfrist. Vilket tidigare nämnts måste medlemsstaterna uppnå de mål som            
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direktivet anger, om inte ska anledningen till detta formellt och skriftligt fastslås (Europeiska             
Kommissionen, n.a). MiFID appliceras på den Europeiska Unionens medlemsstater samt Island,           
Norge och Liechtenstein. Syftet med direktivet var att förbättra investerarskyddet för individuella            
investerare vilka förhindrades att påverka publika företags bolagsstyrning, på grund av dess            
marginella aktieintressen. Om investerarskyddet är lågt ges frihet och möjligheter för styrelser att             
inte primärt agera i aktieägarnas intresse. Europeiska Unionen hyste förhoppningar att öka            
investerarskyddet samt deltagandet på aktiemarknaderna, vilket är avgörande för bolags          
möjlighet att anskaffa kapital (Akyol et al, 2014). Medlemsstaterna har utformat           
bolagsstyrningskoder samt implementerat direktivets mål i nationell lagstiftning. Direktivet         
ämnar i synnerhet att harmonisera den Europeiska värdepappersmarknaden genom en förbättrad           
transparens, investerarskydd, intern samt extern kontroll av bolag, redovisningsstandard, ökad          
konkurrens samt delgivning av information (MiFID, 2004/39/EC). 
 
När direktivet infördes skapades två typer av marknadsplatser, reglerade- samt oreglerade. Det            
går således att frångå de strikta bolagsstyrningskraven för publika bolag genom att notera sig på               
alternativa marknader, handelsplattformar och MTF-marknader. Dessa marknader benämns        
fortsättningsvis i uppsatsen som oreglerade marknader, då de således inte omfattas av MiFIDs             
krav i samma utsträckning till skillnad från reglerade marknader. De reglerade marknaderna            
benämns ännu som börser i allmänt språkbruk, men den lagliga definitionen är avskaffad             
(MiFID, 2004/39/EC) (Nasdaq, n.a). MiFID direktivet har implementerats i Svensk lag sedan            
November 2007 genom lag 2007:528, vilken var tidpunkten för inrättandet av den nya             
marknadsuppdelningen (Nasdaq, n.a). Lag 2007:528 kompletteras sedermera med detaljerade         
regler i finansinspektionens föreskrift (FFFS 2007:17).  
 
Före MiFID fanns tre olika typer av marknadsplatser i Sverige: börs, oreglerad- samt             
auktoriserad marknadsplats. De tidigare rådande marknadsplatserna konverterades till reglerade         
respektive oreglerade, beroende på om kraven MiFID medförde uppfylldes för att sedermera bli             
en reglerad marknad. De marknadsplatser vilka tidigare var börser, Stockholmsbörsen samt           
SBI-listan, kategoriserades till följd av MiFID som reglerade marknader. Aktietorget, sedermera           
benämnd som Spotlight Stock market var en auktoriserad marknadsplats, vilken idag är en             
oreglerad marknad. Resterande marknader, OTC-listan samt Nya marknaden var de dåvarande           
börsernas listor för unga tillväxtföretag, vilka resulterade i de oreglerade marknaderna NGM            
Nordic SME och First North Stockholm (2007:528) (FFFS 2007:17) (Nasdaq, n.a)           
(Aktiespararna, 2007). 
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Tabell 1. Sammanställning av marknadsplatser 

Benämning 1989-2006 Benämning 2009-2019 Kategorisering 

Stockholmsbörsen 
● A-listan 
● O-listan 
● Nordiska listan 

Nasdaq OMX Stockholm 
● Large Cap 
● Mid Cap 
● Small Cap 

Reglerad 

SBI-listan NGM Equity  Reglerad 

OTC-listan NGM Nordic SME Oreglerad 

Nya marknaden First North Stockholm Oreglerad 

Aktietorget Spotlight Stock Market Oreglerad 

 
MiFID ersattes den 3 Januari 2018 av MiFID II (ESMA, 2020). MiFID II innehåller till största                
del identisk lagstiftning som det ursprungliga MiFID-direktivet, med uppdatering och förbättring           
av direktivet på ett fåtal punkter. Denna uppsats utgår från det ursprungliga MiFID-direktivet             
(2004/39/EC), eftersom den lag som genomförts i Sverige (2007:528) antogs till följd av detta              
direktiv (Finansinspektionen, 2019).  

2.2.1 Reglerade- och oreglerade marknader 
Bestämmelserna i finansinspektionens föreskrift om verksamhet på marknadsplatser (FFFS         
2007:17), baseras på lagen om värdepappersmarknaden (2007:528) och tillämpas enligt 1 kap. 1§             
på “...börser, värdepappersinstitut, bolag vars värdepapper är upptagna till handel på en            
reglerad marknad eller en handelsplattform och för utgivare av sådana överlåtbara           
värdepapper”. Både reglerade- och oreglerade marknader är under finansinspektionens tillsyn          
(2007:528). Att driva en oreglerad marknad i Sverige kräver tillstånd. De som får driva en sådan                
måste, förutom att erhålla tillstånd, vara antingen en börs eller ett värdepappersinstitut. De             
reglerade marknaderna ställer högre krav på bolag vilka önskar att noteras än vad de oreglerade               
marknaderna gör. Kraven för att noteras på en oreglerad marknad är således lägre, då de frångår                
de strikta krav på bolagsstyrning, redovisning av finansiell information, delgivning av           
information, transparens och investerarskydd. Det är upp till respektive oreglerad marknad att            
själva upprätta de krav bolag måste uppnå för att noteras på marknadsplatsen. Detta medför              
således att kraven trots allt kan vara likvärdiga de på en reglerad marknad (FFFS 2007:17).  
 
De största skillnaderna mellan en reglerad- och oreglerad marknad vid en börsnotering gäller i              
synnerhet striktheten gällande spridningskrav, redovisning, verksamhetshistorik, rådgivning,       
översyn, legal granskning och prospekt. Spridningskrav syftar till tillgång samt efterfrågan på ett             
bolag som planerar att notera sig. De olika marknaderna har således olika krav gällande hur stor                
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andel av aktierna upptagna till handel som måste ägas av allmänheten. Allmänheten syftar till              
personer som äger mindre än en tiondel av antalet aktier eller kontrollerar mindre än              
motsvarande andel röster (Avanza, n.d). 
 
Reglerade marknader 
För att noteras på en reglerad marknad krävs stora resurser i termer av både tid och kapital samt                  
att noteringskraven är höga, till följd av MiFID. De svenska reglerade marknaderna utgörs av              
Nasdaq OMX Stockholm samt NGM Equity, vilken bedrivs av Nordic Growth Market.  
 
Nasdaq OMX Stockholm benämns i dagligt tal som Stockholmsbörsen, den grundades 1863 och             
är den första och största i Sverige. Nasdaq bedriver och äger hela den nordiska börsen, Nasdaq                
Nordic, där Nasdaq OMX Stockholm är den svenska listan med cirka 300 noterade bolag. Denna               
delas sedermera upp i tre olika listor efter bolagens börsvärde, det vill säga det sammantagna               
värdet på alla aktier i ett specifikt bolag. Under-listorna Large cap, Mid cap samt Small cap                
kategoriserar bolag efter dess storlek. För att listas på Large cap krävs ett börsvärde över 1                
miljard Euro, mid cap kräver ett börsvärde mellan 150 miljoner och 1 miljard Euro och på small                 
cap noteras bolag med ett börsvärde under 150 miljoner Euro (Nasdaq Stockholm, 2019).  
 
Likt Nasdaq OMX Stockholm är även NGM Equity en reglerad marknad, vilken är av betydligt               
mindre storlek. NGM Equity riktar sig till mindre och medelstora bolag som befinner sig i ett                
tillväxtstadie, vilka trots detta ska ha möjlighet att noteras på en reglerad marknad. Det är således                
mindre resurskrävande i termer av tid och kapital för ett bolag att notera sig på NGM Equity än                  
på Nasdaq OMX Stockholm. Det finns i dagsläget endast 12 bolag noterade på NGM Equity               
(Nordic Growth Market, 2019a), vilket är en lågt antal jämfört med övriga marknader i urvalet.               
Alla börsnoteringar skedde innan MiFID trädde i kraft och kommer därmed betraktas i urvalet              
före MiFID instiftades. NGM Equity kommer inte vara en del av de reglerade marknaderna efter               
MiFID trots att marknaden är aktiv, urvalet kommer uteslutande utgöras av noteringar på Nasdaq              
OMX Stockholm. 
 
Oreglerade marknader  
Nasdaq OMX Stockholm samt Nordic Growth Market bedriver även oreglerade marknader, First            
North Stockholm respektive NGM Nordic SME. Därutöver finns även Spotlight Stock market,            
vilken upprätthålls av ATS Finans AB och bedrivs således till skillnad från ovanstående inte av               
en reglerad marknad (Spotlight Stock Market, 2019). Noteringskraven på de oreglerade           
marknaderna är inte identiska, då det är upp till var och en vilka krav de ställer på bolagen som                   
önskar att noteras (FFFS 2007:17).  
 
Spotlight Stock Market, tidigare Aktietorget, grundades 1997 och i dagsläget finns runt 160             
bolag noterade på marknaden. Marknadsplatsen är särskilt fokuserad på tillväxtbolag och           
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nystartade bolag, den är dock öppen för andra typer av bolag vilka uppfyller noteringskraven              
(Spotlight Stock Market, 2019). First North är Nasdaq OMX Stockholms tillväxtmarknad där            
nystartade företag eller bolag i en tillväxtfas har möjlighet att lista sig till lägre krav, mindre                
resursutnyttjande och tidsåtgång. I dagsläget är cirka 300 bolag listade på First North (Nasdaq,              
2019). Nordic MTF ändrade namn till Nordic SME under Februari 2020. Marknadsplatsen            
fokuserar på små och medelstora bolag i en tillväxtfas (Nordic Growth Market, 2019b). De olika               
noteringskraven för både reglerade marknader och MTF-marknader återfinns i respektive          
marknads regelverk, vilka redogörs nedan.  
 
Tabell 2. Sammanställning av centrala noteringskrav   

Nasdaq OMX Stockholm 
● Dokumenterad vinstintjäningsförmåga eller 

inneha finansiella resurser för minst tolv 
månader framåt 

● Minst tre års publicerad redovisningshistorik 
● Minst 500 kvalificerade aktieägare, undantag 

för 300 med godkännande från Nasdaq 
● 25% av aktiekapitalet ska finnas i allmän ägo 
● Följa Svensk Kod för Bolagsstyrning 
● Tillämpa IFRS/IAS samt upprätthållit rutiner 

och system för utgivande av information och 
finansiell rapportering 

● Granskning av extern advokat och börsrevisor 
● Prospekt godkännas samt innehålla tillräcklig 

information för att potentiella investerare ska 
kunna göra en välgrundad bedömning av 
bolaget 

(Nasdaq Stockholm, 2019) 

First North 
● Dokumenterad vinstintjäningsförmåga eller 

inneha finansiella resurser för minst tolv 
månader framåt 

● Haft operativ verksamhet i minst sex månader, 
undantag med godkännande av First North 

● Minst 300 kvalificerade aktieägare, undantag 
för 100 med godkännande av First North 

● Minst 10% av aktiekapitalet ska finnas i 
allmän ägo  

● Ge First North samt en certifierad rådgivare 
all information som anses nödvändig av First 
North 

● Upprätta ett noteringsmemorandum  
(Nasdaq, 2019) 

Spotlight Stock Market  
● Dokumenterad vinstintjäningsförmåga eller 

visa hur detta ska uppnås i framtiden 
● Redovisning av historisk finansiell 

information enligt IFRS eller K3 
● Minst 300 kvalificerade aktieägare 
● Minst 10% av aktiekapitalet ska finnas i 

allmän ägo  
● Teckningskurs uppgå till minst 5 SEK 
● Styrelsen ska vara kompetent och uppfylla 

aktiebolagslagens krav, måste inte följa 
Svensk Kod för Bolagsstyrning  

● Uppsatta rutiner för uttalande av information 
samt en informationspolicy 

● Upprätta ett noteringsmemorandum 
(Spotlight Stock Market, 2019) 

NGM Nordic SME  
● Dokumenterad vinstintjäningsförmåga eller 

inneha finansiella resurser för minst tolv 
månader framåt 

● Minst 300 kvalificerade aktieägare  
● Minst 10% av aktiekapitalet ska finnas i 

allmän ägo 
● Upprätta ett noteringsmemorandum  

(Nordic Growth Market, 2019b) 
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Samtliga ovanstående marknader ställer krav på dokumenterad vinstintjäningsförmåga,        
alternativt ska de påvisa hur detta ska uppnås i framtiden eller inneha finansiella resurser för tolv                
månader framåt. Nasdaq OMX Stockholm ställer även krav på minst tre års publicerad             
redovisningshistorik. Detta ger investerare och marknadsplatsen möjlighet att värdera bolaget          
baserat på historisk prestation. Längre och mer kvalitativ historisk information ger investerarna            
möjlighet att göra en mer välgrundad värdering av bolagets framtida förväntade prestation, än             
vid kortare historik (PwC, 2019). Genom en enhetlig redovisningsstandard kan investerare även            
göra en rättvis värdering. Syftet med IFRS, International Financial Reporting Standards, är att             
skapa ett gemensamt redovisningsspråk. IFRS ämnar att öka transparensen vilket förbättrar           
möjligheten för investerare att göra informerade bedömningar, identifiera risker samt jämföra           
bolag. IFRS ämnar att skapa ansvarsskyldighet, “accountability”, vilken minskar gapet och           
informationsasymmetrin mellan bolaget och dess aktieägare (IFRS, 2017). Antalet kvalificerade          
aktieägare ämnar att säkerställa förutsättningarna för tillräcklig handel i bolaget efter dess            
börsnotering. Att en viss del av aktiekapitalet ska finnas i allmän ägo syftar också att säkerställa                
ovanstående (Nasdaq Stockholm, 2019). Sammantaget ställer Nasdaq OMX Stockholm högre          
krav än de oreglerade marknaderna på samtliga punkter. Detta betyder i praktiken att de              
oreglerade marknaderna ställer högre krav på enskilda investerare, då regleringarna för bolagen            
är färre och villkoren för notering lägre. Investerarskyddet är högre på de reglerade marknaderna,              
då lagstiftningen kontrollerar minimikraven (Nasdaq, n.a).  

2.2.2 Tidigare forskning på underprissättning och lagstiftning 
Aykol et al (2014) redogjorde i sin studie för tidigare forskning vilka till följd av diverse                
bolagsstyrningsreformer visat på både positiv- samt negativ påverkan på graden av           
underprissättning. Problematiken gällande dessa studier är att de inte är direkt jämförbara med             
varandra. För det första studerades andra marknader än den europeiska, med särpräglad nationell             
lagstiftning och reformer vilka således inte är överensstämmande och jämförbara med MiFID.            
Johnston och Madura (2009) undersökte hur underprissättning vid börsnoteringar förändrats före           
och efter SOX antogs i USA. Resultatet visade på att graden av underprissättning minskat efter               
instiftandet av SOX år 2002. I linje med Johnston och Mandura (2009) visade även Ekkayokkaya               
och Pengniti (2012) att graden av underprissättning minskat efter att Thailand antog striktare             
krav på bolagsstyrning. Underprissättningen av börsnoteringar var i genomsnitt med 22,7% före            
och minskade till 5,5% efter reformen (Ekkayokkaya & Pengniti, 2012). Till skillnad från             
ovanstående studier visade Shi et al (2013) att hårdare reglering av bolagsstyrnings- och             
informationskrav för börsnoteringar är negativt förknippade med underprissättning. Dock drog          
studien slutsatser om att ökad delgivning av information till allmänheten minskade           
underprissättningen (Shi et al, 2013). Chambers och Dimson (2009) hävdade även att rättslig             
beblandning kan vara mindre effektivt än marknaden själv på att reducera           
informationsassymmetri och underprissättning av börsnoteringar.  
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Utöver Akyol et al (2014) saknas en överensstämmande studie på den Europeiska marknaden.             
Ovanstående forskning tar inte grund i de direktiv, lagar och förordningar vilka reglerar den              
europeiska marknaden, däribland den svenska. Nationella bolagsstyrningsregleringar ter sig inte          
identiskt i dess utformning och strikthet. Studien av Akyol et al (2014) är således i högre grad                 
jämförbar mellan medlemsstaterna, till följd av den Europeiska marknadens lika förutsättningar           
för samtliga medlemsstater. Utöver det ovannämnda är studien i högre grad tillämpningsbar på             
den svenska marknaden än vad ovanstående forskning är, eftersom MiFID harmoniserat den            
europeiska värdepappersmarknaden (2004/39/EC).  
 
Akyol et al (2014) studerade 3677 börsnoteringar, vilka skedde mellan åren 1998 till 2012.              
Mellan åren 2000 till 2004 antog 15 europeiska medlemsstater nationell lagstiftning samt            
bolagsstyrningskoder, alternativt revidering av rådande, till följd av MiFID. Studien jämförde           
hur underprissättning av börsnoteringar förändrades på reglerade- och oreglerade marknader,          
före och efter instiftandet. Resultatet visade på en signifikant skillnad i underprissättning av             
börsnoteringar innan direktivet jämfört med efter instiftandet, där underprissättningen minskat på           
reglerade marknader. Börsnoteringar på de reglerade marknaderna hade i genomsnitt en           
signifikant lägre underprissättning än börsnoteringar före instiftandet av direktivet.         
Börsnoteringar på de oreglerade marknaderna visade motsatsvis att den genomsnittliga graden av            
underprissättning inte signifikant ändrats efter MiFID. Således påvisades en signifikant skillnad i            
underprissättning mellan de reglerade- och oreglerade marknaderna i Europa, till följd av MiFID.             
Studien förlänger den tidigare forskningen genom att först och främst studera den europeiska             
marknaden men även genom ett utvidgad kontrollgrupp. Denna kontrollgrupp utgjordes av de            
oreglerade marknaderna, vilket möjliggjorde en avsevärd minskning i de obemärkta effekterna           
av simultana faktorer vilka påverkade graden av underprissättning. Detta stärkte således           
slutsatsen om att bolagsstyrningskrav påverkat graden av underprissättning vid         
börsintroduktioner på de europeiska marknaderna (Akyol et al, 2014). Nedanstående tabell visar            
en sammanställning av tidigare forskning på bolagsstyrningsreformer och underprissättning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 



 
Tabell 3. Sammanställning av tidigare forskning på underprissättning och lagstiftning 

Studie Marknad Tidsperiod Resultat 

Akyol et al (2014) Europa, MiFID 1998-2012 Signifikant positivt samband mellan 
underprissättning och MiFID  

Johnston & Madura (2009) USA, SOX 1990-2006 Signifikant positivt samband mellan 
underprissättning och SOX 

Ekkayokkaya & Pengniti (2012) Thailand, nationell  
bolagsstyrningsreform 

1990-2007 Signifikant positivt samband mellan 
underprissättning och nationell 
bolagsstyrningsreform 

Shi et al (2013) Global, hårdare krav på prospekt     
(offentliggörande av  
information)  

1995-2002 Signifikant negativt samband mellan 
underprissättning och hårdare krav på prospekt 
(offentliggörande av information) 

Chambers & Dimson (2009) Storbritannien, underprissättning  
över tidens gång 

1917-2007 Marknaden mer effektiv på att reducera 
informationsasymmetri och underprissättning 
än bolagsstyrningsreformer 

2.4 Tidigare forskning på andra variabler vilka påverkat        
underprissättning 
Bransch 
Graden av underprissättning har enligt tidigare forskning signifikant skilt sig åt mellan olika             
branscher. Schuster (2003) kategoriserade företag inom olika branscher till "New" och "Old"            
economy. Bolag inom New economy tillhörde branscherna teknologi, media, telekommunikation          
och sjukvård. Studien visade på att bolag inom new economy i genomsnitt var 14,5% mer               
underprissatta än old economy, vilket gav en signifikant skillnad i graden av underprissättning             
mellan new och old economy (Schuster, 2003). Loughran och Ritter (2004) studerade            
börsnoteringar mellan åren 1980 till 2000 på den amerikanska marknaden. Bolagen i studien             
delades upp efter dess branschtillhörighet i en liknande kategorisering vilken Schuster (2003)            
använde, teknologi- och internetrelaterade bolag respektive icke-teknologi. Studien visade på att           
teknologibolag var signifikant mer underprissatta (Loughran & Ritter, 2002).  
 
Tabell 4. Sammanställning av tidigare forskning på underprissättning och bransch  

Studie Kategorisering Resultat 

Schuster (2003) New & Old Economy Signifikant skillnad i underprissättning mellan New      
& Old Economy där New Economy visade sig vara         
signifikant mer underprissatta 

Loughran & Ritter (2002) Teknologi & Icke-teknologi Signifikant skillnad i underprissättning mellan     
Teknologi & Icke-teknologi där Teknologi visade      
sig vara signifikant mer underprissatta 
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Bolagsstorlek  
Bolagsstorlek tillkommer som en naturlig variabel då det är förknippat med högre            
mediabevakning, transparens, delgivning av information samt granskning av analytiker. Detta          
medför således att mer information finns tillgänglig för allmänheten hos större bolag, vilket             
potentiella investerare kan använda sig av för att värdera bolaget i fråga.            
Informationsasymmetrin antas således vara lägre för större bolag i jämförelse med mindre            
(Akyol et al, 2014).  
 
Akyol et al (2014) visade ett signifikant negativt samband mellan bolagsstorlek och            
underprissättning. Bolagsstorlek mättes genom att antalet utestående aktier före börsnoteringen          
multipliceras med teckningskursen. En studie på den amerikanska marknaden fann även att            
mindre företag tenderade att vara signifikant mer underprissatta än större bolag, på grund av att               
de råder en större osäkerhet gällande prognostiserade framtida vinster jämfört med större bolag.             
Det rådde en större informationsasymmetrin hos små bolag, vilket således gjorde bolaget mer             
riskfyllt ur ett investerarperspektiv. Bolagsstorlek mättes genom värdet av de totala tillgångarna i             
företaget innan börsnoteringen (Loughran & Ritter, 2004). Till skillnad från Loughran & Ritter             
(2004) och Akyol et al (2014) fann Schuster (2003) att underprissättningen var högre för små               
och stora bolag, medans medelstora bolag visade den lägsta graden av underprissättning av de tre               
kategorierna. Således fann Schuster (2003) ett u-format samband mellan underprissättning och           
bolagsstorlek. Bolagsstorlek definierades som marknadsvärdet, beräknat genom totala antalet         
erbjudna aktier multiplicerat med teckningskursen. Avslutningsvis visade en studie på den           
svenska marknaden på ett positivt samband mellan underprissättning och bolagsstorlek. Mätt           
genom marknadsvärdet, definierat som totala antalet utestående aktier multiplicerat med          
stängningskursen efter första handelsdagen (Abrahamsson & De Ridder, 2015).  
 
Tabell 5. Sammanställning av tidigare forskning på underprissättning och bolagsstorlek  

Studie Resultat 

Akyol et al (2014) Signifikant negativt samband mellan underprissättning och 
bolagsstorlek 

Loughran & Ritter (2004) Signifikant negativt samband mellan underprissättning och 
bolagsstorlek 

Schuster (2003) U-format samband mellan underprissättning och bolagsstorlek 

Abrahamsson & De Ridder (2015) Signifikant positivt samband mellan underprissättning och 
bolagsstorlek 
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Public float  
Public float innebär den andel av ett bolags aktier vilka ägs av allmänheten, det vill säga både                 
individuella och institutionella investerare (Allen, Oded & Shaked, 2014). Vid en börsnotering            
utgör public float den andel av de totala utestående aktierna vilka ingår i erbjudandet, resterande               
del utgör de aktier som befintliga aktieägare behåller i sin ägo. De aktierna som erbjuds vid en                 
börsnotering kan antingen utgöras av nyemitterade aktier eller aktier som före detta aktieägare             
säljer. De nyemitterade aktierna står således för ökningen i totalt antal utestående aktier i              
jämförelse med antalet innan börsnoteringen (Akyol et al, 2014). Genom att subtrahera det totala              
antalet aktier i erbjudandet från totalt antal utestående aktier åskådliggörs den andel aktier de              
befintliga aktieägarna behåller i sin ägo. Om de befintliga ägarna väljer att behålla sina aktier               
sänder detta positiva signaler till allmänheten (Brealey, Leland & Pyle, 1997), vilka är             
oinformerade investerare (Rock, 1986). Brealey, Leland och Pyle (1997) argumenterade att           
oinformerade investerare får ta del av icke allmänt känd information om bolaget och dess              
framtid, vilket befintliga aktieägare signalerar genom att välja att behålla sina aktier. Loughran             
och Ritter (2002) argumenterade för att befintliga aktieägare vilka behåller aktierna i sin ägo inte               
blir upprörda av att “lämna pengar på bordet” vid en börsnotering, vilket låter motsägelsefullt.              
Detta beror på att värdet av dess aktieinnehav ökar i takt med graden av underprissättning.  
 
Ovanstående går i linje med det Schuster (2003) presenterar, att desto mindre andel av aktierna               
vilka behålls av befintliga aktieägare och sedermera säljs till allmänheten vid en börsnotering             
sänder en negativ signal till oinformerade investerare. Habib och Ljungqvist (2001) samt Bradley             
och Jordan (2002) fann att underprissättning var negativt relaterad till public float, till följd av               
negativa signaler till allmänheten. Abrahamsson och De Ridder (2015) fann till skillnad från             
ovanstående ett positivt samband mellan underprissättning och public float.  
 
Tabell 6. Sammanställning av tidigare forskning på underprissättning och public float 

Studie Resultat 

Habib & Ljungqvist (2001) Negativt samband mellan public float (%) och underprissättning  

Bradley & Jordan (2002) Negativt samband mellan public float (%) och underprissättning  

Abrahamsson & De Ridder (2015) Positivt samband mellan public float (%) och underprissättning  

 
Teckningskurs 
Den kurs investerare erbjuds teckna aktier till vid en börsnotering har enligt tidigare forskning              
visat sig ha ett samband med underprissättning. Chalk och Peavy (1987) påvisade att en låg               
teckningskurs tenderade att ge en högre grad av underprissättning till följd av att oinformerade              
investerare identifierade dessa bolag som mer riskfyllda. Studien visade på att det i genomsnitt              
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rådde underprissättning för alla börsintroduktioner i urvalet, men underprissättningen var          
signifikant högre vid de börsintroduktioner där teckningskursen antog ett pris per aktie mellan             
0-1$ per aktie. Abrahamsson och De Ridder (2015) fann inget samband mellan teckningskurs             
och underprissättning. Till skillnad från ovan fann Fernando, Krishnamurthy och Spindt (1999)            
att de teckningskurser över och under medianen av dess dataurval tenderade att vara mer              
underprissatta. Ljungqvist (2004) argumenterade även för att ett samband mellan teckningskurs           
och underprissättning tyder på att investerarna agerar irrationellt, då teckningskursen i sig inte             
säger något om bolaget.  
 
Tabell 7. Sammanställning av tidigare forskning på underprissättning och teckningskurs 

Studie Resultat 

Chalk & Peavy (1987) Negativt samband mellan teckningskurs och underprissättning 

Abrahamsson & De Ridder (2015) Inget samband mellan teckningskurs och underprissättning 

Fernando, Krishnamurthy & Spindt (1999) U-format samband mellan teckningskurs och underprissättning 

2.5 Hypotesutveckling 
Uppsatsen syftar att undersöka om MiFID haft en påverkan på graden av underprissättning,             
därmed blir denna variabel den primära tillsammans med marknad vilken delar upp reglerade-             
och oreglerade marknader. Utifrån den tidigare forskning vilka redogjorts för ovan har hypoteser             
formulerats. Inga antaganden om riktningen på eventuella samband mellan en specifik variabel            
och underprissättning har gjorts. Tidigare studier har för de flesta variabler funnit olika samband,              
positiva- negativa- och u-formade, av denna anledning har ensidiga hypoteser inte formulerats.            
Samtliga hypoteser antar således en tvåsidig hypotes. De formulerade nollhypoteserna          
presenteras nedan. 
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Tabell 8. Sammanställning av hypoteser 

Variabel Nollhypotes 

Underprissättning : Det råder ingen signifikantH1  
underprissättning av börsnoteringarna i urvalet 

MiFID Det råder ingen signifikant skillnad iH2 :  
underprissättning innan och efter MiFID infördes 

i Sverige 

Marknad : Det råder ingen signifikant skillnad iH3  
underprissättning mellan oreglerade och 

reglerade marknader  

Bransch : Det råder ingen signifikant skillnad iH4  
underprissättning mellan New och Old Economy 

Bolagsstorlek : Det råder inget signifikant samband mellanH5  
bolagsstorlek och underprissättning 

Public float : Det råder inget signifikant samband mellanH6  
Public float och underprissättning 

Teckningskurs : Det råder inget signifikant samband mellanH7  
teckningskurs och underprissättning 
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3. Metod 
I detta kapitel presenteras uppsatsens val av ansats, dess insamling av data och urval. Därefter               
redogörs för de variabler vilka kommer inkluderas i regressionen samt den valda            
regressionsmetoden och de diagnostiska testerna som ska genomföras i resultatet. Avslutningsvis           
diskuteras uppsatsens reliabilitet, validitet samt en bortfallsanalys. Metoden ämnar sammantaget          
att förklara uppsatsens tillvägagångssätt för att kunna genomföra syftet och besvara dess            
frågeställning.  

3.1 Ansats 
Uppsatsen antar en kvantitativ metod med deduktiv ansats, då studien utgår från tidigare             
empiriska vetenskapliga studier och teorier inom ämnet underprissättning. Ändamålsenligt         
formuleras hypoteser för att genomföra uppsatsens syfte och besvara frågeställningen, vilka           
härleds från de teorier inom börsintroduktioner och underprissättning vilka presenterats i avsnitt            
2.2.1. Data från börsnoteringar på den svenska marknaden har samlats in för att analyseras, i               
syfte att efterföljande kunna förkasta eller acceptera de formulerade nollhypoteserna. Denna           
arbetsmetodik är väsentlig för kvantitativ forskningsmetod med en deduktiv ansats (Bryman &            
Bell, 2011). Enligt Brooks (2014) är en regressionsanalys det viktigaste verktyget till förfogande             
inom ramen för ekonometri. Metoden regression används för att analysera en eller flera             
variablers påverkan på en vald beroende variabel, i detta fall graden av underprissättning. Den              
mest använda metoden för att upprätta en linjär regression är genom Ordinary Least Squares              
(“OLS”), vilket även är den metod som valts i linje med tidigare studier och gällande litteratur                
(Brooks, 2014). 

3.2 Insamling 
Datan är insamlad från Bloomberg Terminal, vilket utgör sekundärdata (Bryman & Bell, 2011).             
Denna databas innehöll samtlig information nödvändig för urvalet och regressionens utformande:           
teckningskurs, stängningskurs efter första handelsdagen, bolagsnamn, noteringsdatum, antal        
aktier i erbjudandet, totalt antal utestående aktier, marknadsplats samt bransch. I de fall där              
sekundärdata från Bloomberg Terminal saknats för ett specifikt bolag, har detta kompletterats            
med manuellt hämtad data från Skatteverkets hemsida, bolagets prospekt alternativt övriga           
publicerade finansiella rapporter. 
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3.3 Dataurval  
Dataurvalet består 381 börsnoteringar på den svenska marknaden mellan 1989 till 2019. MiFID             
trädde i kraft i svensk lag under November 2007, således utgör alla börsnoteringar innan dess               
tidsperioden innan MiFID. Vilket redogjordes för i avsnitt 1.4 har perioden från November 2007              
samt år 2008 i sin helhet exkluderats ur urvalet. Den andra tidsperioden, vilken definieras som               
efter MiFID, består av börsnoteringar från 2009 till 2019. Dataurvalet har delats upp i reglerade-               
respektive oreglerade marknader. Under tidsperioden 1989 till 2007 fanns inte denna typ av             
uppdelning. Marknader delades upp som börser, oreglerade- samt auktoriserade marknadsplatser.          
Dessa marknader har delats upp i “regulated” respektive “non-regulated” utefter vad respektive            
marknadsplats sedermera lagligen kategoriseras som till följd av den nya lagstiftningen.  
 
Fördelningen av antalet börsnoteringar per år för respektive marknad presenteras i Tabell 9 samt              
bilaga 1. Det genomfördes 71 börsnoteringar innan MiFID respektive 310 efter. Totalt sett             
skedde 120 börsnoteringar på Nasdaq OMX Stockholm, 141 på First North, 84 på Spotlight              
Stock Market, 31 på NGM Nordic SME och 5 på NGM Equity (se bilaga 1). Det har skett en                   
kraftig ökning i antalet börsnoteringar på de oreglerade marknaderna First North Stockholm,            
Spotlight Stock Market och NGM Nordic SME efter det att MiFID infördes i Sverige. Tabell 9                
illustrerar även fördelningen av New respektive Old economy bolag i urvalet. Totalt sett för hela               
urvalet är fördelningen mellan New och Old economy bolag relativt jämn. Fördelningen av             
börsnoteringar är snedvriden mellan tidsperioden innan och efter MiFID för respektive           
marknadsplats. Inga större förändringar har skett på Nasdaq OMX Stockholm, förutom att antalet             
börsnoteringar inom Old economy har ökat medans New economy noteringar har hållits            
konstant. Inga börsnoteringar genomfördes på NGM Equity efter det att MiFID infördes, den             
reglerade marknaden är dock fortfarande aktiv. Avslutningsvis kan även en kraftig ökning av             
börsnoteringar på samtliga oreglerade marknader observeras.  
 
Tabell 9. Urvalets fördelnings efter New respektive Old economy per marknadsplats innan- och             
efter MiFID 
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3.4 Variabler 
Nedanstående variabler tar grund i tidigare presenterad forskning samt de formulerade           
hypoteserna. Syftet med detta avsnitt är att redogöra hur den beroende-, de oberoende- samt              
kontrollvariablerna mäts samt kommer behandlas i regressionen.  

3.4.1 Beroende variabel 
Underprissättning 
Då uppsatsen ämnar om MiFID haft en påverkan på graden av underprissättning, är således              
denna den beroende variabeln. Underprissättning beräknas genom att stängningskursen efter          
första handelsdagen divideras med teckningskursen minus ett (Ritter, 1998), vilket anges i            
procentenheter. Underprissättning är en funktion av stängnings- och teckningskursen, därmed en           
relativ variabel.  
 

nderprissättningU = T eckningskursen
Stängningskursen ef ter första handelsdagen − 1  

3.4.2 Oberoende variabler 
För att undersöka uppsatsens syfte och frågeställning kommer de oberoende variablerna utgörs            
av två variabler. Den första är vilken marknad börsnoteringen skett på, då de oreglerade              
marknaderna frångår direktivet vilket styr de reglerade marknaderna. Vidare utgör även MiFID            
en oberoende variabel, då denna delar upp dataurvalet före och efter instiftandet av MiFID. Detta               
lägger grunden till OLS-regressionen, där Difference-in-Difference metoden möjliggör att         
undersöka uppsatsens syfte och besvara frågeställningen, vilket presenteras i avsnitt 3.5.  
 
Marknad 
Vilken marknad ett bolag noterades på är av en kvalitativ karaktär, därmed kommer variabel              
hanteras som en dummyvariabel. Kontrollgruppen, de oreglerade marknaderna, antar värdet 0           
medans behandlingsgruppen, de reglerade marknaderna, värdet 1. Koefficienten för         
dummyvariabeln kommer således illustrera skillnaden i graden av underprissättning mellan de           
reglerade- och  oreglerade marknaderna (Brooks, 2014). 
 
MiFID 
Då uppsatsen syftar att undersöka huruvida underprissättningen i urvalet signifikant skiljer sig åt             
före och efter instiftandet av MiFID, kommer en dummyvariabel för detta inkluderas i             
regressionen. Denna kvalitativa oberoende variabel kommer möjliggöra en uppdelning av          
tidsperioderna, vilket är väsentligt för att kunna besvara om det råder en signifikant skillnad i               
underprissättning mellan perioderna Variabeln kommer anta värdet 0 för börsnoteringar vilka           
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skedde under tidsperioden innan MiFID, respektive 1 för börsnoteringar som skedde efter            
instiftandet. Vilket tidigare presenterats påvisade Akyol et al (2014) att MiFID genererat en             
signifikant påverkan på graden av underprissättning. Koefficienten för dummyvariabeln kommer          
således illustrera om det finns en signifikant skillnad i graden av underprissättning mellan             
börsnoteringar som skedde före och efter direktivet infördes. 

3.4.3 Kontrollvariabler 
Tidigare forskning har påvisat att nedanstående variabler haft en signifikant påverkan på            
underprissättning, därav utgör de kontrollvariabler i regressionen som ett kompletterande          
förklaringsmoment. Det är därmed intressant att inkludera dessa i regressionen för att undersöka             
dess påverkan på underprissättning samt skilja deras effekter från de oberoende variablerna            
marknad samt MiFID (Brooks, 2014). Både MiFID, marknad samt kontrollvariablerna är           
oberoende i regressionen, en distinktion har gjorts för att belysa att MiFID och marknad är av                
primärt intresse för att genomföra uppsatsens syfte och besvara dess frågeställning. Därmed är             
kontrollvariablerna inte av förstahandsintresse, utan ett kompletterande förklaringsmoment då         
tidigare forskning påvisat dess påverkan på underprissättning. För att minska förvirring hos            
läsaren kommer fortsättningsvis dessa variabler benämnas som oberoende, då de hanteras på            
samma vis i regressionen. I avsnitt 3.6 diskuteras den begränsning gällande att alla faktorer vilka               
potentiellt påverkar graden av underprissättning inte inkluderas regressionen.  
 
Bransch 
Variabeln bransch kan antingen kategoriseras på detaljnivå eller genom gruppering av branscher            
med liknande karaktärsdrag. Enligt Global Industry Classification Standard finns det 11           
sektorer, 24 branschgrupper, 69 branscher samt 158 under-branschgrupper (MSCI, n.d). Schuster           
(2003) delade upp urvalets bolag i New respektive Old Economy, vilket även kommer göras i               
denna uppsats. I tabell 10 nedan illustreras fördelningen mellan New respektive Old economy             
bolag, där de oreglerade marknaderna har en betydligt större andel börsnoteringar inom New             
economy jämfört med de reglerade marknaderna. Uppsatsens urval består av 381 börsnoteringar,            
där antalet företag påtagligt skiljer sig åt mellan olika branscher. En mer detaljerad uppdelning              
skulle ge en olikvärdig fördelning där vissa branscher är för fåtaliga för att användas i               
regressionen. Då även bransch är en kvalitativ variabel kommer denna hanteras som en             
dummyvariabel, där Old Economy antar värdet 0 och New Economy värdet 1.  
 

Tabell 10. Procentuell fördelning av New respektive Old economy bolag i urvalet 
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Bolagsstorlek 
Bolagsstorlek är en relativ variabel vilken antagit olika definition vid tidigare forskning, vilket             
vidare diskuteras i avsnitt 3.6 om validitet. I denna uppsats mäts bolagsstorlek genom att              
multiplicera teckningskursen med totalt antal utestående aktier efter genomförd börsnotering,          
vilket går i linje med definitionen i Akyol et al (2014). Då bolagsstorlek inte tenderar att vara                 
normalfördelat i ett urval tas logaritmen av variabeln i syfte att göra den normalfördelad, vilket               
även följer den praxis som föregående studier använt sig av (Akyol et al, 2014) (Loughran &                
Ritter, 2004) (Schuster, 2003) (Abrahamsson & De Ridder, 2015).  
 

olagsstorlek og(teckningskurs otalt antal utestående aktier)  B = L × t  
 
Public float 
Den andel av ett bolags totalt antal utestående aktier vilka ägs av allmänheten direkt efter               
börsnoteringen definierar public float. Det vill säga den andel av de totala aktierna som ägs av                
individuella- samt institutionella investerare (Allen, Oded & Shaked, 2014). Detta beräknas           
genom att dividera antalet aktier i erbjudandet med det totala antalet utestående aktier             
(Abrahamsson & De Ridder, 2015).  
 

ublic f loatP = Antalet aktier i erbjudandet
T otalt antal utestående aktier  

 
Teckningskurs 
Variabeln är till skillnad från ovanstående kvantitativa variabler inte en relativ variabel, utan             
utgör den kurs investerare erbjuds teckna aktier till vid en börsnotering (Chalk & Peavy, 1987)               
(Abrahamsson & De Ridder, 2015) (Fernando, Krishnamurthy & Spindt, 1999).  

3.4.4 Transformering av variabler 
Underprissättning, bolagsstorlek, public float samt teckningskurs är kvantitativa variabler.         
Samtliga variabler, med undantag för teckningskurs, är relativa variabler då dess värde beräknas             
som en funktion av två eller fler parametrar. De resterande variablerna marknad, MiFID och              
bransch är kvalitativa variabler vilka antar numeriska värden genom dummyvariabler. De           
kvantitativa variablerna kan transformeras i syfte att göra datan mer användbar i regressionen.             
Det värde en variabel antar transformeras således till ett annat värde för att förbättra              
observationernas fördelning samt minska eventuell snedvridning. Om en variabels         
normalfördelning är svansformad, kan den logaritmeras med den naturliga logaritmen för att            
uppnå en jämnare fördelning av värdena och minska snedvridningen (Brooks, 2014). Variabeln            
bolagsstorlek kommer transformeras på detta vis, i syfte att uppnå en mer normalfördelad             
fördelning av datan. Detta följer den praxis för bolagsstorlek som föregående studier använt sig              
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av (Akyol et al, 2014) (Loughran & Ritter, 2004) (Schuster, 2003) (Abrahamsson & De Ridder,               
2015). De resterande kvantitativa variablerna underprissättning, teckningskurs och public float          
kommer inte transformeras med hjälp av logaritmering, då det följer praxis från föregående             
studier. Underprissättning kan även anta både negativa och positiva värden, beroende på hur             
förstadagsavkastningen ter sig i förhållande till teckningskursen. Teckningskurs och public float           
kan motsatsvis inte anta negativa värden i sin natur.  
 
Samtliga kvantitativa variabler är dock winsorerade, vilket transformerar variablerna i syfte att            
uppnå en bättre fördelning av residualtermen. Att en variabel är winsorerad innebär att den övre               
och nedre delen av variabelns fördelning kodas om till nästkommande observationer givet en             
viss nivå, för att hantera uteliggare i fördelningen. Således minskas potentiell skevhet och             
kurtosis i observationernas fördelning. Detta har gjorts på 5% nivå, vilket innebär att den övre               
och nedre 5% av fördelningen kodas om till det högsta respektive lägsta värdet vilket ej antas                
vara en uteliggare. Detta innebär att eventuella uteliggares storlek i fördelningen minskas, vilket             
gör värdena mindre extrema. En winsorerad fördelning valdes framför en trimmad fördelning, i             
mån om att behålla en så stor del av urvalet som möjligt istället för att helt och hållet exkludera                   
observationer vilka klassificeras som uteliggare (Reifman & Keyton, 2010).  
 
Tabell 11. Sammanställning av oberoende- samt kontrollvariabler, dess definition och          
beteckning  

Variabel  Definition  Beteckning 

Marknad Dummyvariabel med oreglerade 
marknader (0) och reglerade 
marknader (1) 

REGULATED_DUMMY 

MiFID Dummyvariabel med innan MiFID 
(0) och efter MiFID (1) 

MIFID_DUMMY 

Bransch  Dummyvariabel med Old economy    
(0) och New economy (1) 

NEWVSOLD_DUMMY 

Bolagsstorlek Logaritmen av teckningskursen 
multiplicerat med totalt antal 
utestående aktier 

LN_SIZE 

Public Float Antal aktier i erbjudandet delat med 
totalt antal utestående aktier  

FLOAT 

Teckningskurs Teckningskursen OFFERPRICE 
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3.5 OLS (Ordinary Least Square) Regression 
Regressionsmodellen Ordinary Least Squares (“OLS”), uppskattar det linjära sambandet mellan          
variabler genom att minimera kvadratsumman av residualerna från det faktiska värdet av den             
oberoende variabeln samt det estimerade värdet av variabeln enligt den linjära ekvationen.            
Ekvationens residualtermer definieras som det vertikala avståndet mellan det faktiska värdet av            
observationen och det värdet den linjära modellen antar för den datapunkten . Rent γt            γ︿t   
matematiskt minimeras kvadratsumman av varje observations residualterm, och       γ )u︿t 

2 = ( t − γ︿t 
2   

det benämns Residual sum of squares (“RSS”). För att kunna använda OLS som estimat för               
regressionen krävs att relationen mellan och , det vill säga den oberoende och beroende     xi   yi         
variabeln, är linjär. För att relationen mellan och skall vara linjär behövs inte enligt Brooks       xi   yi        
(2014) att modellen är linjär i dess variabler ( ), utan snarare att den skall vara linjär i dess         och y  x           
koefficienter ( ). Slutligen antar OLS-metoden att fem antaganden håller för att  och β  α            och βα︿

︿

skall inneha ett antal önskvärda egenskaper som benämns best linear unbiased estimators            
(“BLUE”) (Brooks, 2014) . När följande antagande är uppfyllda kan enligt Brooks (2014)             
meningsfulla och korrekta slutsatser dras av regressionen, därav testas om nedan angivna            
antaganden håller för regressionen genom ett antal diagnostiska tester, vilka redogörs nedan            
under regressionsdiagnostik. Dessa fem antaganden är följande: 

(1) , väntevärdet E av feltermerna är noll(u )  E t = 0  ut  
→ uppfylls såvida regressionen inkluderar en konstant, , därav testas ej dettaα  

(2) , variansen i feltermerna är konstant och ändlig för alla värden av ar(u )  v t = σ2 < ∞ xt  
→ Om detta inte är fallet råder heteroskedasticitet, vilket testas genom White test 

(3) , feltermerna  är linjärt oberoende av varandraov(u , )  c i uj = 0  ut  
→ Berör främst tidsseriedata och inte tvärsnittsdata 

(4) , ingen relation mellan feltermen och motsvarande oberoende variabelov(u , )  c t xt = 0  
→ Svårt att kontrollera med tvärsnittsdata, motverkas dock i viss utsträckning           
genom att använda kontrollvariabler i regressionen och difference-in-difference        
metoden 

(5) , feltermerna  är normalfördelade(0, )  ut ~ N σ2  ut  
→ Adresseras genom att utföra ett Jarque-Bera test  
 

Difference- in-Difference 
Detta leder vidare till den modell vilken kommer användas för att undersöka om MiFID haft en                
påverkan på graden av underprissättning. Modellen benämns Difference-in-Difference och         
använder data från en behandlings- samt kontrollgrupp för att uppskatta effekten av ett specifikt              
ingripande, i detta fall MiFIDs påverkan på graden av underprissättning vid börsnoteringar. Detta             
genomförs genom att jämföra förändringar i underprissättning över tid med hjälp av en             
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interaktionsvariabel mellan behandlings- och kontrollgruppen, reglerade- respektive oreglerade        
marknader. Av denna anledning innehåller uppsatsen tvärsnittsdata både före och efter           
instiftandet av MiFID, vilket är väsentligt för genomförandet av Difference-in-Difference.          
Tillvägagångssättet avlägsnar de potentiella snedvridningar i interventionsperioden efter MiFID         
mellan behandlings- och kontrollgruppen, vilka hade kunnat utgöras av permanenta skillnader           
mellan de reglerade- och oreglerade marknaderna. Detta minskar även eventuella snedvridningar           
hos behandlingsgruppen, de reglerade marknaderna, vilka utgörs av andra faktorer under tidens            
gång än de oberoende variablerna vilka undersöks i regressionen (Public Health Columbia,            
2013).  
 

Graf 1. Difference-in-Difference metoden 

 

 
(Public Health Columbia, 2013) 

 
I graf 1 utgör punkt B basvärdet i urvalet, det vill säga den genomsnittliga underprissättningen av                
observationerna, vilket hamnar i konstanten i regressionen. utgör skillnaden i den     α    β1      
genomsnittliga underprissättningen i urvalet före respektive efter MiFID, vilket återges av           
koefficienten för variabeln MiFID_dummy. Vidare är koefficienten för den konstanta      β2      
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skillnaden i graden av underprissättning mellan de reglerade- och oreglerade marknaderna,           
således skillnaden mellan behandlings- och kontrollgruppen. I regressionen representeras detta          
med variabeln regulated_dummy och dess koefficient. De ovan nämnda variablerna skapar           
Difference-in-difference estimatet, vilket återges av koefficienten för variablen      β3    
MiFID_dummy*Regulated_dummy. Detta tolkas som skillnaden i graden av underprissättning         
efter det att MiFID infördes på de reglerade marknaderna. Koefficienterna respektive kan          β1   β2   
inte enskilt besvara frågeställningen om MiFID haft en påverkan på graden av underprissättning,             
till följd av att direktivets krav berör de reglerade marknaderna. Därav behövs koefficienten            β3   
för att illustrera om det finns en skillnad i graden av underprissättning efter MiFID för               
behandlingsgruppen, de reglerade marknaderna.  
 
Detta leder till den slutgiltiga regressionsmodellen vilken kommer användas för att undersöka            
om MiFID haft en påverkan på graden av underprissättning på den svenska marknaden: 

MiF ID REGULAT ED (MiF ID EGULAT ED ) LNSIZE  U i = α + β1 i + β2 i + β3 i * R i + β4 i  
 + β OF F ERP RICE F LOAT NEW V SOLD5 i + β6 i + β7 + εi  

 
Signifikansnivå 
Signifikansnivån anger den valda gränsen där nollhypotesen förkastas och anger risken att            
förkasta nollhypotesen när den är sann. Denna risk, som benämns typ-I-fel, skall vara så låg som                
möjligt. Denna risk benämns med och vanliga värden är 10 %, 5%, 1% och 0,1%. De     α             
observationer som faller inom den valda signifikansnivån benämns de kritiska området och de             
som faller utanför som acceptansområde (Körner & Wahlgren, 2015).  
 
Förklaringsgrad, R2  
Förklaringsgraden mäter hur väl den valda regressionsmodellen passar till urvalet, det vill säga             
hur väl de oberoende variablerna förklarar variationer i den beroende variabeln (Brooks, 2014).             
Vilket i denna uppsats härleds till hur variationer i den beroende variabeln underprissättning             
förklaras av de angivna oberoende variablerna. I statistik används som mått på         R2    
regressionsmodellens förklaringsgrad, där är summan av skillnaden i det faktiska värdet   R2          
observationerna antar och det skattade värdet enligt regressionen. Det råder en problematik där             
förklaringsgraden inte kan minska vid en ökning av inkluderade variabler i regressionen, den             
kommer istället antingen öka eller hålla sig konstant. Detta är en utav anledningarna till att               
istället använda sig av justerad , som tar hänsyn till en minskning i frihetsgrader (“k”) när fler     R2             

variabler inkluderas i regressionen, . Detta innebär att den icke-justerade     R
2

= 1 − (1 )[ T −k
T −1 − R2 ]       

måste öka med motsvarande likt antalet frihetsgrader gör för att den justeradeR2              
förklaringsgraden inte skall falla. Således kan en låg icke-justerad innebära att den justerade         R2      

 blir negativ (Brooks, 2014)R2  

29 



3.5.1 Regressionsdiagnostik 
T-test 
För att analysera och adressera huruvida underprissättningen i urvalet är signifikant skild från             
noll utförs ett one sample t-test, vilket är en statistisk benämning för hypotesprövning genom en               

testfunktion, . Testfunktionens observerade värde anger det kritiska området där t = s/√n
X−μu          

nollhypotesen kan förkastas i en t-fördelning. Det kritiska värdet t-fördelningen antar, t-obs, är             
1,96, 2,58 alternativt 3,29 för en signifikansnivå på 5%, 1% respektive 0,1% givet en tvåsidig               
nollhypotes (Körner & Wahlgren, 2015).  
 
Heteroskedasticitet 
Utgångspunkten i OLS är att variansen i feltermen är konstant, således råder         ut      
homoskedasticitet. Skulle motsatsen vara fallet, att variansen i feltermen inte är konstanta råder             
heteroskedasticitet. För att undersöka detta kan ett White-test utföras. Nollhypotesen kan           
förkastas på en given signifikansnivå såvida de är inte är homoskedastiska, vilket innebär att              
feltermen är heteroskedastisk. Heteroskedasticitet påverkar regressionen på så vis att OLS  ut            
estimatorn inte längre uppfyller kravet som best linear unbiased estimators (“BLUE”), således är             
variansen inte längre den minsta möjliga. Upprättas en OLS-regression trots att           
heteroskedasticitet förekommer kommer regressionens standardfel vara felaktiga, vilket medför         
att korrekta slutsatser ej kan dras. Heteroskedasticitet kan hanteras på två sätt, genom             
logaritmering av variabler alternativt använda sig av heteroskedasticity-consistent error         
estimates, vilket även kan benämnas som robusta standardfel (Brooks, 2014). 
 
Jarque-Bera  
För att observera normaliteten av residualtermens fördelning kan ett Jarque-Bera test utföras.            
Hur normalfördelad en fördelning är kan förklaras av dess skevhet respektive kurtosis, vilka antar              
värdena 0 respektive 3 för en normalfördelning. Skevhet förklarar fördelningens form, vilket            
mäter till vilken grad fördelning är symmetrisk i förhållande till dess medelvärde. Fördelningen             
kan ha en positiv alternativt negativ skevhet, beroende på om fördelningens svans är till höger               
eller vänster. Den resterande komponenten i en normalfördelning är kurtosis, vilket mäter            
tjockleken på fördelningens svansar (Brooks, 2014). 
 
Jarque-Bera testet visar att fördelningen är normalfördelad om den antar den klassiska            
symmetriska formen. P-värdet vilket anges i testet kan sedermera ge ett exakt svar angående hur               
normalfördelade observationerna är. Om detta p-värde understiger den valda signifikansnivån för           
nollhypotesen bör eventuella extrema uteliggare exkluderas ur dataurvalet, i syfte att nå ett mer              
normalfördelat resultat. 
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Ramsey’s RESET test 
För att OLS ska vara det mest lämpliga valet av metod görs ett antagande om att sambandet                 
mellan den beroende variabeln underprissättning och de oberoende variablerna beskrivs genom           
ett linjärt samband. För att utvärdera om detta samband råder upprättas ett Ramsey’s RESET test,               
vilket sätter det observerade värdet av i relation till de skattade värdena enligt modellen i den      yt            
högre ordningens termer i en karaktäristisk regression. Om nollhypotesen att sambandet   y , )(︿t

2 y︿t
3          

är linjärt kan förkastat givet en viss signifikansnivå, innebär det att sambandet mellan den              
beroende och de oberoende variablerna illustreras bättre med en icke linjär metod. Normalt sätt              
utesluts OLS som metod om icke linjäritet råder, trots att det är fullt möjligt att estimera en                 
icke-linjär regression med OLS givet att regressionen är linjär i dess parametrar (Brooks, 2014).  
 
Multikollinearitet 
I en OLS-regression antas de oberoende variablerna inte vara korrelerade med varandra, det vill              
säga att variablerna är ortogonala till varandra. Skulle en variabel tas bort från regressionen hade               
det således inte påverkat respektive variabels koefficient. Problem uppstår i en regression först             
när variablerna är kraftigt korrelerade med varandra, vilket benämns som multikollinearitet.           
Inom ekonometri skiljer sig perfekt multikollinearitet och nära multikollinearitet åt från           
varandra, där den sistnämnda är det som ofta uppstår i praktiken. Till skillnad från perfekt               
multikollinearitet illustrerar nära multikollinearitet ett samband mellan de oberoende variablerna          
vilket inte är av försumbar betydelse. Multikollinearitet påverkar regressionen genom att           
förklaringsgraden, , möjligtvis är hög samtidigt som de oberoende variablernas standardfel är R2            
höga, vilket leder till att koefficienterna inte är signifikanta. Vidare blir regressionen känslig för              
mindre ändringar i variablernas utformning samt att konfidensintervallen blir bredare än normalt,            
vilket mynnar ut i att felaktiga slutsatser kan komma att dras av signifikanstester.             
Multikollinearitet kan hanteras på flera vis, delvis kan det ignoreras, men främst rör det              
transformering variablerna alternativt inhämtning av ytterligare data. För att analysera graden av            
multikollinearitet i regressionen upprättas en korrelationsmatris vilken sammanställer samtliga         
oberoende variabler och korrelationen mellan dem, där en korrelation som är indikerar           .8  + / − 0  
att multikollinearitet mellan variablerna råder (Brooks, 2014). 
 
Tabell 12. Sammanställning av regressionsdiagnostik 

Problematik Diagnostiskt test 

Heteroskedasticitet White-test 

Normalfördelade feltermer Jarque-Bera 

Linjäritet  Ramsey’s RESET test 

Multikollenaritet Korrelationsmatris 
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3.6 Diskussion av metod och kritiskt ställningstagande  
Reliabilitet 
Reliabilitet rör studiens tillförlitlighet, det vill säga om ett enhetligt resultat skulle uppnås ifall              
studien genomfördes på nytt. Begreppet berör även tillfälliga förutsättningars eventuella          
påverkan på studiens resultat. Då uppsatsen antar en kvantitativ metod är reliabiliteten i studien              
väsentlig, i fråga om det resultat som uppnås är tillförlitligt och skulle vara av samma slag om                 
studien genomfördes igen (Bryman & Bell, 2011).  
 
Motivet bakom att Bloomberg Terminal valdes för insamling av sekundärdata var att databasen i              
bred omfattning används för kvantitativ finansiell information av professionella aktörer på           
marknaden, samt hämtar sin information från primära finansiella källor (Bloomberg Terminal,           
n.a). I syfte att säkerställa urvalets reliabilitet har flertalet stickprov genomförts på respektive             
variabel, med avsikt att testa om den sekundärdata hämtad från Bloomberg Terminal är             
tillförlitlig sett till det verkliga utfallet. Att hämta sekundärdata från databasen skulle inte fylla              
sin funktion om all information skulle granskas på detaljnivå, vilket således skapar en möjlighet              
för eventuella felaktigheter. I de enstaka fall där ett specifikt bolag saknade sekundärdata för en               
specifik variabel har detta manuellt kompletterats med information från Skatteverket alternativt           
bolagets prospekt eller övriga finansiella rapporter, vilka vat publicerade på Finansinspektionens           
hemsida samt granskade av revisorer. Både Skatteverket och Finansinspektionen utgör          
tillförlitliga källor, då de är statliga organ. Ytterligare bör det framföras att den tekniska              
utveckling, vilken varit rådande under urvalets tidsperiod, har ökat tillgängligheten till           
publicerad information under tidens gång. Dock möjliggör manuell komplettering av information           
att den mänskliga faktorn uppstår, vilket kan generera oönskade fel i dataurvalet. Flertalet test              
har genomförts i det statistiska programmet Eviews, även detta i syfte att minska den mänskliga               
faktorn. Programmet och de resultat det genererar är i sig trovärdigt, reliabiliteten kan dock              
ifrågasättas gällande författarnas kunskap i programmet, val av regressionsdiagnostik samt          
korrekt utförande.  
 
Möjligheten att felaktig data ska komma att märkbart påverka resultatet minskar desto större             
dataurvalet är (Bryman & Bell, 2011). Dataurvalet består av 381 enskilda börsnoteringar,            
tillförlitligheten i denna har testats genom slumpmässiga stickprov på varje variabel av            
sekundärdatan utan identifierad felaktig data. Således är risken liten att enskilda abnormaliteter            
ska ha påverkat syftets genomförande och frågeställningens resultat. Temporära avvikande          
förhållanden kan skapa abnormala effekter i resultatet, vilka kan minskas genom att exkluderas             
ur urvalet och på så vis öka reliabiliteten (Bryman & Bell, 2011). För att minska risken av                 
tillfälligheternas påverkan har tidsperioder vilka karaktäriseras av både hög- och lågkonjunkturer           
tagits med i dataurvalet, vilket minskar de kortsiktiga effekterna över den långa tidsperiod som              
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dataurvalet utgör. Dock har år 2008 i kombination med övergångsperioden 2007 exkluderats ur             
dataurvalet. Denna temporära tidsperiod kännetecknar både en finanskris, övergångsperiod till          
följd av instiftandet av MiFID samt ett mycket litet antal börsnoteringar. Detta är i enlighet med                
Bryman & Bell (2011), där en temporär tidsperiod med avvikande förhållanden rekommenderas            
att exkluderas för att minska kortsiktiga effekter och öka tillförlitligheten i resultatet.  
 
Uppsatsen resultat bör tolkas med försiktighet, då urvalet sträcker sig över en lång tidsperiod där               
sannolikheten är låg att förhållandena på marknaden är de samma under hela tidsperioden.             
Slutligen hade det även varit önskvärt att inkludera tidsspecifika kontrollvariabler i urvalet vilka             
mäter ändringar över tid utöver MiFID, för att öka undersökningens reliabilitet. Då variabeln för              
MiFID endast mäter ändringar över tid mellan de två tidsperioderna går därmed sådana             
ytterligare tidsspecifika variabler inte att inkludera i regressionen.  
 
Validitet 
Validitet beträffar huruvida uppsatsen i själva verket mäter det den avser att mäta. Med en               
kvantitativ metod är därmed mätningen väsentlig för att genomföra uppsatsens syfte och besvara             
dess frågeställning. Om den kvantitativa metoden inte på ett korrekt vis mäter vad uppsatsen              
syftar att mäta faller både validiteten och reliabiliteten (Bryman & Bell, 2011). Vilket             
presenterats i uppsatsen ska den beroende variabeln underprissättning mätas med hjälp av en rad              
oberoende variabler. Det råder en outtalad praxis där underprissättning mäts på ett            
överensstämmande vis i den forskning som tidigare presenterats, vilket även applicerats i denna             
uppsats. Underprissättning är en relativ variabel, en funktion av teckningskursen och           
stängningskursen, vilket således kan beräknas på olika vis beroende på hur begreppet i själva              
verket definieras av betraktaren. Trots att uppsatsen följer praxis har underprissättning mätts på             
annat vis i Barry och Jennings (1993) studie, där den rådande aktiekursen en kort stund efter                
öppning första handelsdagen divideras med teckningskursen. Således kan resultatet komma att           
skilja sig åt beroende på vilken definition av underprissättning som används. Aktiekursen för ett              
enskilt bolag kan även påverkas av marknadens svängningar, likaså kan underprissättningen           
påverkas av klimatet på marknaden under dess första handelsdag. I linje med ovanstående är              
bolagsstorlek och public float också relativa variabler, vilka också kan definieras på andra vis än               
det som valts i denna uppsats. Bolagsstorlek i denna uppsats mäts på samma vis som i Akyol et                  
al (2014). Det kan förslagsvis även mätas genom total tillgångar, vilket Loughran och Ritter              
(2004) gjorde i sin studie. Variabeln kan även mätas genom totalt antal erbjudna aktier              
multiplicerat med teckningskursen (Schuster, 2003) respektive totalt antal utestående aktier          
multiplicerat med stängningskursen efter första handelsdagen. (Abrahamsson & De Ridder,          
2015). Beroende på hur ett begrepp definieras kan en variabel vilken syftar att mäta samma               
företeelse ge resultat i mätningen som avviker från varandra. Det kan därmed diskuteras om det               
vis underprissättning, bolagsstorlek och public float mäts på i denna uppsats är det mest korrekta               
sättet att mäta på. I motsats till underprissättning är exempelvis teckningskursen exakt vad             
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definitionen säger, det pris per aktie vilka potentiella investerare erbjuds teckna aktier till. Denna              
variabel mäter således uppenbarligen vad den avser att mäta, till skillnad från de andra              
kvantitativa variablerna där det inte råder en absolut sanning gällande den mest korrekta             
definitionen och sättet att mäta på. Detta betyder således att resultatet från multipelregressionen             
sannolikt fått ett avvikande resultat från det i denna uppsats om variablerna hade mätts på               
annorlunda vis. Denna uppsats har följt praxis från tidigare studier i syfte att minska denna               
företeelse, trots att problematiken fortfarande kvarstår och inga garantier finns för att de valda              
mätvärdena är de mest valida.  
 
Graden av underprissättning är relaterat till informationsasymmetri, vilket redogjordes för i           
avsnitt 2.1.1. Tidigare studier av Rock (1986) samt Beatty och Ritter (1986) påvisade att              
underprissättning uppstår till följd av informationsasymmetri på marknaden. Dock är          
informationsasymmetri ett begrepp vilket är mycket svårt att mäta (Ritter, 1998). Det är således              
inte möjligt att använda fenomenet som en oberoende variabel utan ett tillförlitligt sätt att mäta               
det på. Akyol et al (2014) fann i sin studie att graden av underprissättning minskade på de                 
reglerade marknaderna till följd av en minskad informationsasymmetri. Denna minskning var           
hänförlig till den reglering av publika bolag på de reglerade marknaderna MiFID direktivet             
medförde. De oberoende variablerna har valts i syfte att undersöka vilka variabler som påverkar              
graden av underprissättning, således även informationsasymmetri. Det råder begränsningar i          
uppsatsens kvantitativa metod, då det inte går att mäta alla variabler vilka påverkar             
informationsasymmetrin, i kombination med stridigheter hos de valda variablernas korrekta          
mätbarhet. Detta gör uppsatsens generaliserbarhet låg och att resultatet inte är tillförlitligt            
applicerbart på verkligheten. Om resultatet hypotetiskt visar att underprissättningen minskat på           
de reglerade marknaderna, men inte de oreglerade, till följd av MiFID likt studien av Aykol et al                 
(2014), går det inte att påstå att detta resultat är tillämpningsbart eller generaliserbart i framtiden.               
Att underprissättningen förändrats åt det ena eller andra hållet, gäller endast denna uppsats urval.              
Således ingen garanti för att kommande börsnoteringar kommer generera en enhetlig grad av             
underprissättning likt resultatet i denna uppsats urval.  
 
Bortfallsanalys 
Enligt Körner & Wahlgren (2015) är bortfall i ett urval något som snedvrider studiens resultat               
samt en rådande problematik vid kvantitativa studier, vilket är svårt att kompensera för. Ett              
mindre urval utan bortfall är att föredra jämfört med ett större urval med bortfall. Vidare               
poängterar Körner & Wahlgren (2015) att bortfall i stort sett förekommer i alla undersökningar,              
vilket leder till systematiska fel då de observationer som bortfaller i undersökningen ofta skiljer              
sig från det övriga urvalet. Enligt Bryman & Bell (2017) är dock bortfall väsentligt mer               
förekommande i surveystudier, eftersom individer vilka förekommer i urvalet potentiellt vägrar           
svara alternativt undviker att svara på frågor av känsligare karaktär, benämnt internt bortfall.             
Bortfall är förekommande samt en rådande problematik i denna uppsats urval. Naturliga bortfall             
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av observationer har skett genom att viss information av central karaktär i denna studie ej var                
tillgänglig via den på förhand valda databasen. Bortfall i urvalet är något som knyter an till                
studiens externa validitet och generaliserbarhet, till följd av rådande felkällor och skevhet i             
urvalet (Bryman & Bell, 2017). Bortfall i urvalets observationer är något som adresserats             
genomgående under uppsatsen gång och vid bearbetning av datan, dock förekommer även            
ytterligare felkällor som samplingsfel. Detta är fel relaterat till datainsamlingen, till följd av att              
dataurvalet består av sekundärdata från Bloomberg Terminals databas. Vidare förekommer även           
en typ av bortfall till följd av att uppsatsen avgränsats från dubbelnoteringar och listbyten, vilket               
argumenteras för i avsnitt 1.4. Att inkludera dessa noteringar skulle emellertid leda till ett större               
urval, mindre bortfall men en sämre validitet. Uppsatsen syftar att mäta om graden av              
underprissättning påverkats av instiftandet av MiFID. Då underprissättningen minskat på de           
reglerade marknaderna i studien av Akyol et al (2014), visade dess resultat att direktivet således               
minskat informationsasymmetrin på de reglerade marknaderna. Om dubbelnoteringar och         
listbyten inkluderas i urvalet blir mätningen snedvriden, då dessa typer av noteringar            
kännetecknas av mindre grad av informationsasymmetri.  
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4. Resultat 
I detta kapitel kommer den deskriptiva statistiken redogöras för, följt av resultatet från             
genomförd regressionsdiagnostik vilket leder vidare till uppsatsens slutgiltiga regressionsmodell.         
Avslutningsvis sammanställs de formulerade hypoteserna vilka antingen kommer förkastas eller          
accepteras, i syfte att besvara uppsatsens frågeställning.  

4.1 Deskriptiv statistik  
Resultatet inleds med den deskriptiva statistiken för urvalets 381 börsnoteringar. Tabell 13            
illustrerar hur underprissättningen fördelar sig per marknadsplats, samt före och efter MiFID.            
Samtliga börsnoteringar i urvalet var i genomsnitt underprissatta med 8,77%, respektive 5,20%            
före MiFID infördes och 9,59% efter. Det går tydligt att utläsa hur graden av underprissättning               
ökade efter det att MiFID infördes på såväl reglerade som oreglerade marknader, även om              
ökningen i detta skede inte kan identifieras som signifikant. De reglerade marknaderna hade             
såväl innan som efter MiFID infördes en positiv underprissättning på 7,72% respektive 11,22%.             
För de oreglerade marknaderna var den genomsnittliga underprissättningen före det att MiFID            
infördes -0,78%, respektive 9,07% efter. Slutligen är det även möjligt att observera hur minimum              
och maximum i graden av underprissättning minskade efter det att MiFID infördes på reglerade              
marknader. Denna observation går i motsatt riktning på oreglerade marknader, där minimum och             
maximum kraftigt ökade efter det att MiFID infördes. Detta knyter an till en minskad              
standardavvikelse för observationerna på de reglerade marknaderna jämfört med en ökad           
standardavvikelse på de oreglerade marknaderna. Att spridningen i variabelns fördelning är           
högre innebär således att observationernas värde är längre från genomsnittet, vilket påverkas            
kraftigt av uteliggare i fördelningen. Detta innebär i regressionen att en förändring i de              
oberoende variablerna kommer leda till en större förändring i underprissättning, till följd av en              
högre standardavvikelse givet att det råder en korrelation mellan variablerna. 
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Tabell 13. Urvalets fördelning efter underprissättning per marknadsplats före och efter MiFID 

 
 
I syfte att utvärdera huruvida underprissättningen i urvalet är signifikant skild från noll har även               
ett One sample T-test utförts, se bilaga 2. Nollhypotesen, att det inte råder någon signifikant               
underprissättning av börsnoteringarna i urvalet, förkastas då medelvärdet är skilt från noll med             
ett t-värde på 4,667264 givet en standardavvikelse på 0,366833. T-värdet är positivt, vilket             
påvisar att börsnoteringarna i urvalet i genomsnitt innefattade en positiv underprissättning. Att            
underprissättningen för hela urvalet är signifikant skild från noll medför att regressionen således             
kan ge meningsfulla resultat. Detta betyder dock inte nödvändigtvis att underprissättningen för            
enskilda marknadsplatser, före eller efter MiFID, är signifikant skilda från noll. Tabell 13 visar              
att den genomsnittliga underprissättningen på de oreglerade marknaderna före MiFID var -0,78%            
i genomsnitt. Slutligen rådde en negativ genomsnittlig underprissättning före MiFID på First            
North och NGM Equity samt både före och efter för NGM Nordic SME.  
 
Hur underprissättning fördelar sig mellan New och Old economy presenteras i tabell 14. Den              
genomsnittliga underprissättningen för hela urvalet var 9,22% för New economy respektive           
8,37% för Old Economy. Bolag inom New economy var mer underprissatta jämfört med Old              
economy på såväl reglerade som oreglerade marknader. Fördelningen före och efter MiFID visar             
en markant skillnad där New economy var mer underprissatta före MiFID än Old economy.              
Denna observation går i motsatt riktning efter det att MiFID direktivet infördes, där bolag inom               
Old economy i genomsnitt var mer underprissatta jämfört med New economy. Det är således ej               
möjligt att observera en trend mellan marknaderna där bolag inom New economy uteslutande var              
mer underprissatta jämfört med old economy. 
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Tabell 14. Underprissättningens fördelning efter New respektive Old economy per 

marknadsplats före och efter MiFID 

 
 
Slutligen presenteras den deskriptiva statistiken för de kvantitativa variablerna i urvalet. Tabell            
15 visar fördelningen för de otransformerade kvantitativa variablerna underprissättning,         
bolagsstorlek, teckningskurs och public float, vilka sammantaget inte är normalfördelade.          
Underprissättningen var, i enlighet med tabell 14, 8,77% för hela urvalet. Underprissättningens            
fördelning har en positiv skevhet på 2,56 och en kurtosis på 18,24, vilket således betyder att                
variabeln underprissättning inte är normalfördelad. I genomsnitt var bolagsstorleken 2 010           
mSEK i urvalet. Även denna variabel lider av en positiv skevhet på 17,25 och en kurtosis 317,76,                 
fördelningen är därmed inte heller normalfördelad. Den genomsnittliga teckningskursen för          
urvalet var 33,97 SEK, denna variabel är mer normalfördelad än ovanstående med en positiv              
skevhet på 1,6 och en kurtosis på 6,14. Slutligen, public float för urvalet var i genomsnitt 0,32,                 
vilket innebär att det genomsnittliga antalet aktier i erbjudandet utgör 32% av totalt antal aktier.               
Denna variabel antar den mest normalfördelade fördelningen jämfört med övriga variabler, med            
en positiv skevhet på 0,88 och en kurtosis på 4,14.  
 
I tabell 15 presenteras även deskriptiv statistik för samtliga kvantitativa variabler i dess             
slutgiltiga form, efter det att de genomgått transformering i enlighet med avsnitt 3.4.4. I syfte att                
uppnå en bättre fördelning av residualtermen är samtliga variabler winsoserade. Detta påverkar            
variablernas genomsnittsmått, maximum, minimum och standardavvikelse. Den genomsnittliga        
underprissättningen för hela urvalet minskade från 8,77% till 6,97% till följd av att extremvärden              
på 5% winsorerats. Skevheten för variabeln underprissättning minskade från 2,56 till 0,59,            
kurtosis från 18,24 till 3,05 samt en markant lägre Jarque-Bera på 21,97 jämfört med tidigare               
4105,85. Variabeln för bolagsstorlek har till skillnad från resterande både logaritmerats och            
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winsorerats. Även för denna observeras en markant lägre skevhet, kurtosis och Jarque-Bera.            
Slutligen har variablerna teckningskurs och public float winsorerats, där båda variablerna uppnår            
en mer önskvärd fördelning där skevheten och kurtosis närmar sig 0 respektive 3.  
  
En tydlig skillnad i fördelningen kan utläsas där samtliga variabler utom LN_SIZE_W nådde en              
lägre Jarque-Bera i jämförelse med deras icke-winsorerade motparter (se bilaga 3). Sammantaget            
har en mer representativ fördelning av urvalet uppnåtts för samtliga variabler genom att de              
winsorerats. Ingen av variablerna uppnår en normalfördelning med en Jarque-Bera på 0, däremot             
en relativt bra normalfördelning för samtliga variabler. 
 

Tabell 15. Deskriptiv statistik för kvantitativa variabler i urvalet 

 

4.2 Regressionsdiagnostik 
Jarque-Bera 
Ett Jarque-Bera-test av residualtermen i regressionen har utförts för att adressera huruvida            
nollhypotesen att residualtermen är normalfördelad accepteras eller förkastas. Enligt bilaga 5 har            
residualtermen en positiv skevhet på 0,67 och en kurtosis på 3,16, vilket innebär att fördelningen               
närmar sig en önskad skevhet på 0 och en kurtosis på 3. Residualtermen, med en skevhet på 0,67                  
och kurtosis på 3,16 uppnår en Jarque-Bera på 28.65 samt ett p-värde på 0,00. Nollhypotesen att                
residualtermen är normalfördelad kan förkastas på en 0,1% signifikansnivå, trots att både skevhet             
och kurtosis närmar sig 0 respektive 3. Ur histogrammet i bilaga 5 kan inga extrema uteliggare                
observeras. Ett lådagram av fördelningen har även upprättas, där ett antal uteliggare observeras.             
Dock klassificeras ingen som extrem, därav har inga ytterligare justeringar gjorts.  
 
Heteroskedasticitet  
För att adressera huruvida regressionen lider av heteroskedasticitet samt om nollhypotesen att            
homoskedasticitet råder kan förkastas har i enlighet med avsnitt 3.5.1 ett White’s test utförts.              
Enligt bilaga 6, kan nollhypotesen att residualtermen är homoskedastisk förkastas på en            
signifikansnivå om 0,00 för F-fördelningen samt båda Chi2-fördelningarna för obs*R2 och Scaled            
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explained SS. I enlighet med avsnitt 3.5.1 adresseras heteroskedasticiteten i residualtermen           
genom att använda White’s robusta standardfel hädanefter i regressionen, se bilaga 4. 
 
Multikollinearitet  
I enlighet med avsnitt 3.5.1 har en korrelationsmatris upprättats mellan de oberoende variablerna             
för att adressera huruvida multikollinearitet råder mellan dem, där en korrelation på +/- 0,8              
indikerar att multikollinearitet föreligger. Enligt bilaga 8, råder ingen multikollinearitet mellan           
variablerna. Korrelationen mellan Regulated_dummy och Ln_size_w är 0,705, vilket närmar sig           
multikollinearitet men når inte gränsvärdet på 0,8. Vidare råder en hög korrelation mellan             
Regulated_dummy och Mifid_dummy*Regulated_dummy på 0,708, till följd av att         
interaktionsvariabeln Mifid_dummy*Regulated_dummy är en funktion av Regulated_dummy.       
Vilket tidigare nämnts är variabeln för bolagsstorlek en funktion av teckningskursen och antalet             
utestående aktier, den rådande korrelationen på 0,69 mellan Ln_size_w och offerprice_w beror            
således primärt på detta. Slutligen, då multikollinearitet ej råder har inga vidare justeringar             
gjorts. 
 
Ramsey RESET 
Slutligen, för att adressera huruvida en linjär regressionsmodell är den bästa metoden för urvalet              
har i enlighet med avsnitt 3.5.1 ett Ramsey’s RESET test genomförts. Nollhypotesen att             
icke-linjäritet råder i regressionen kommer således förkastas eller accepteras givet en viss            
signifikansnivå. Enligt bilaga 6 återger både T- och F-fördelningen ett kritisk värde på 0,256              
respektive 0,066, därmed ett p-värde för båda fördelningarna på 0,7981. Ett p-värde på 0,7981              
innebär att nollhypotesen att en linjär metod är den lämpligaste metoden till att estimera              
sambandet mellan den beroende variabeln och de oberoende variablerna accepteras. 

4.3 Regression 
Resultaten av de diagnostiska testerna medförde, i enlighet med avsnitt 4.2, slutligen att             
regressionen genomfördes med White’s robusta standardfel då det förekom heteroskedasticitet i           
residualtermen. Vidare var residualtermen inte normalfördelad, vilket inte justerats för då inga            
extrema uteliggare identifierades. Slutligen, förekommer inte multikollinearitet i regressionen         
mellan de oberoende variablerna. En linjär metod var enligt utfört Ramsey RESET test även den               
bästa metoden för urvalet. Den slutgiltiga regressionsmodellen innefattar både kvantitativa          
variabler, dummyvariabler samt en interaktionsvariabel mellan Regulated_dummy och        
MiFID_dummy. Samtliga kvantitativa variabler har vilket tidigare nämnts winsorererats för att           
uppnå en bättre fördelning av residualtermen, vidare har variabeln size logaritmeras till följd av              
dess tidigare positiva skevhet samt därefter winsorerats på 5% nivå. Den slutgiltiga formeln för              
regressionen anges nedan: 
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LNSIZE OF F ERP RICE F LOAT NEW V SOLD MiF ID  U i = α + β1 i + β2 i + β3 i + β4 + β5 i +  
REGULAT ED (MiF ID EGULAT ED )  + β6 i + β7 i * R i + εi  

 
Regressionen uppnår en förklaringsgrad ( på 0,013, vilket innebär att de oberoende    )R2         
variablerna förklarar 0,13% av variationen i underprissättningen. Till följd av en låg            
förklaringsgrad är den justerade förklaringsgraden negativ på -0,053, vilken kan tolkas som en             
justerad förklaringsgrad på 0 då formeln för den justerade förklaringsgraden resulterar i att den              
blir negativ. Koefficienterna i regressionen har angivna standardfel, vilket anger graden av            
precision i regressionens estimerade koefficienter. Ett lägre standardfel tyder på att de estimerade             
koefficienterna i genomsnitt är mer precisa. Standardfelen i koefficienterna är överlag låga.            
Vidare har även regressionen i sig ett angivet standardfel på 0,25, vilket anger regressionens              
standardfel i residualtermen (bilaga 4). Standardfelet sätter standardavvikelsen i relation till   εi          
antalet observationer i urvalet, vilket leder till att ett större urval genererar en ett lägre               
standardfel (Brooks, 2014). Den fullständiga regressionen återfinns i bilaga 4 och en genomgång             
av samtliga hypoteser återfinns nedan i avsnitt 4.4. 
 

Tabell 16. Slutgiltig regressionsmodell med White’s robusta standardfel 

 

4.4 Sammanställning av hypoteser 
Tabell 17 nedan visar en sammanställning av samtliga hypoteser. Då nollhypotesen förkastas på             
0,1% nivå råder det underprissättning i urvalet, den beroende variabeln har ett medelvärde vilket              
är signifikant skilt från noll enligt vad som ovan beskrevs i avsnitt 4.1. Detta betyder att det råder                  
en statistiskt identifierbar underprissättning i urvalet. Utöver ovanstående accepteras samtliga          
nollhypoteser för resterande variabler.  
 
Variablerna MiFID_dummy samt regulated_dummy tillsammans med interaktionsvariabeln       
MiFID_dummy*Regulated_dummy är ytterst centrala för att besvara om MiFID haft en påverkan            
på graden av underprissättning. Dummyvariabeln MiFID, illustrerar skillnaden i         
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underprissättning före och efter MiFID infördes. Nollhypotesen att det inte råder någon            
signifikant skillnad i underprissättning innan och efter MiFID infördes i Sverige accepteras till             
följd av ett p-värde på 0,3704. Detta innebär således att det inte går att identifiera en signifikant                 
skillnad i underprissättning före och efter MiFID. Vilken marknad börsnoteringen skedde på är             
vilket tidigare nämnt också en central komponent i uppsatsen. Dummyvariabeln          
regulated_dummy illustrerar huruvida det finns en signifikant skillnad i graden av           
underprissättning mellan reglerade- och oreglerade marknader. Nollhypotesen att det inte råder           
någon signifikant skillnad i graden av underprissättning mellan reglerade och icke-reglerade           
marknader accepteras, eftersom p-värdet ej når en önskad signifikansnivå med ett värde på             
0,2730. Slutligen, interaktionsvariabeln MiFID_dummy*Regulated_dummy åskådliggör huruvida      
MiFID haft en påverkan på graden av underprissättning i urvalet. Den bakomliggande orsaken             
till denna interaktionsvariabel grundar sig i det faktum att reglerade marknader regleras av             
MiFID, vilket inte de oreglerade marknaderna gör i samma utsträckning. Interaktionsvariabeln           
undersöker således om det finns en signifikant skillnad i graden av underprissättning på             
reglerade respektive oreglerade marknader före och efter det att MiFID infördes. Den            
formulerade nollhypotesen att det inte råder någon signifikant skillnad i graden av            
underprissättning på reglerade respektive oreglerade marknader före och efter det att MiFID            
infördes accepteras till följd av ett p.värde på 0,8663.  
 
Avslutningsvis accepteras även nollhypoteserna för de resterande variablerna Newvsold_dummy,         
ln_size_w, float_w och offerprice_w. Ingen signifikant skillnad i underprissättning mellan New-           
och Old Economy identifieras således, då Newvsold_dummy antar ett p-värde på 0,4360. Övriga             
variabler ln_size_w, float_w och offerprice_w antar p-värden på 0,9332, 0,5665 respektive           
0,7625. Således accepteras samtliga nollhypoteser att det inte råder något signifikant samband            
mellan graden av underprissättning och respektive variabel.  
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Tabell 17. Sammanställning av hypoteser och regressionsresultat 

Variabel Hypotes T-krit och P-värde Accepteras/Förkastas 

Underprissättning 
Underpricing_w 

: Det råder ingen signifikant H1  
underprissättning av 

börsnoteringarna i urvalet 

T-krit: 4.667268 
P-värde: 0,0000 

Nollhypotesen 
förkastas på 0,1% nivå 

MiFID 
MiFID_dummy 

Det råder ingen signifikant H2 :  
skillnad i underprissättning 

innan och efter MiFID infördes i 
Sverige 

T-krit: 0,896745 
P-värde: 0,3704 

Nollhypotesen 
accepteras 

Marknad 
Regulated_dummy 

: Det råder ingen signifikant H3  
skillnad i underprissättning 

mellan oreglerade och reglerade 
marknader  

T-krit: 1,097793 
P-värde: 0,2730 

Nollhypotesen 
accepteras 

Interaktionsvariabel 
mellan MiFID och 
reglerade marknader 
Mifid*Regulated 

: Det råder ingen signifikant H8  
skillnad i underprissättning efter 
MiFID på reglerade marknader 

T-krit: -0,168528 
P-värde: 0,8663 

Nollhypotesen 
accepteras 

Bransch 
Newvsold_dummy 

: Det råder ingen signifikant H4  
skillnad i underprissättning 

mellan New och Old Economy 

T-krit: 0,779799 
P-värde: 0,4360 

Nollhypotesen 
accepteras 

Bolagsstorlek 
Ln_size_w 

: Det råder inget signifikant H5  
samband mellan bolagsstorlek 

och underprissättning 

T-krit: 0,083821 
P-värde: 0,9332 

Nollhypotesen 
accepteras 

Public float 
Float_w 

: Det råder inget signifikant H6  
samband mellan Public float och 

underprissättning 

T-krit: -0,573757 
P-värde: 0,5665 

Nollhypotesen 
accepteras 

Teckningskurs 
Offerprice_w 

: Det råder inget signifikant H7  
samband mellan teckningskurs 

och underprissättning 

T-krit: 0,302389 
P-värde: 0,7625 

Nollhypotesen 
accepteras 
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5. Analys 
I detta kapitel analyseras det presenterade resultatet i relation till tidigare forskning och de teorier               
undersökningen baseras på. 

5.1 Analys av deskriptiv statistik 
I resultatavsnittet (tabell 13) presenterades fördelningen av urvalets börsnoteringar före          
respektive efter MiFID. På de reglerade marknaderna genomfördes 50 börsnoteringar före           
jämfört med 75 efter införandet av MiFID, på de oreglerade marknaderna förekom 21             
börsnoteringar före respektive 235 efter. Det råder en problematik gällande att fördelningen av             
antalet börsnoteringar före och efter MiFID på reglerade och oreglerade marknader inte är lika              
sett till antal, vilket främst berör de oreglerade marknaderna. Studien av Akyol et al (2014)               
visade på en liknande fördelning, dock utgjorde dataurvalet 3677 börsnoteringar jämfört med            
denna uppsats 381 observationer. Antalet börsnoteringar ökade markant på de oreglerade           
marknaderna efter MiFID i relation till de reglerade, både i detta urval samt Akyol et al (2014).                 
Att antalet börsnoteringar ökade på de oreglerade marknaderna kan således härledas till att dessa              
inte omfattades av MiFID samt de lägre rådande noteringskraven. Kostnaden i termer av tid och               
kapital samt kraven var lägre för bolagen i fråga jämfört med de reglerade marknaderna (tabell               
2), vilket kan förklara ökningen i antal börsnoteringar på de oreglerade marknaderna. Det var              
även svårare för bolag att noteras på en reglerad marknad efter MiFID, vilket även var syftet med                 
uppdelningen av reglerade- och oreglerade marknader (Aykol et al, 2014) (Avanza, n.d)            
(2007:528) (Nasdaq, n.a) (Tabell 2). Utöver ovanstående har det varit en rådande högkonjunktur             
i Sverige efter finanskrisen 2008, vilket således också kan förklara att antalet börsnoteringar             
ökat.  
 
Resultatet visade på en positiv underprissättning i urvalet, då nollhypotesen förkastades på 0,1%             
signifikansnivå, vilket går i linje med tidigare forskning (Abrahamsson & De Ridder 2015;             
Akyol et al, 2014; Chambers & Dimson, 2009; Ekkayokkaya & Pengniti, 2012; Johnston &              
Madura, 2009; Schuster, 2003; Shi et al, 2013 m.fl). Den genomsnittliga graden av             
underprissättning i urvalet var 8,77% respektive 6,97% för den winsorerade beroende variabeln.            
Graden av underprissättning var således överensstämmande med forskningen av Abrahamsson          
och De Ridder (2015) samt Engelen och Van Essen (2010) vilka visade på 7,68% respektive               
8,58% i underprissättning på den svenska marknaden. Engelen och Van Essen (2010) redovisade             
en genomsnittlig underprissättning för 21 länder på 24,97%, vilket var betydligt högre än på den               
svenska marknaden. Den genomsnittliga underprissättningen i Aykol et al (2014) var 18,7%            
innan MiFID respektive 14,3% efter för hela urvalet. Underprissättningen innan MiFID var            
19,2% på de reglerade marknaderna respektive 17,5% på de oreglerade. Efter instiftandet var             
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underprissättningen 5,9% på de reglerade marknaderna samt 19,1% på de oreglerade. Graden av             
underprissättning, med undantag för de reglerade marknaderna efter MiFID, var således betydligt            
högre än vad underprissättningen i detta dataurval är. Underprissättningen i Sverige var betydligt             
lägre i genomsnitt i relation till de Europeiska länderna vilka undersöktes i Akyol et al (2014).                
Således rådde det potentiellt redan en lägre informationsasymmetri på den svenska marknaden            
innan MiFID jämfört med övriga Europa, vilket även bekräftar antaganden från tidigare            
forskning (Akerlofs, 1970; Beatty & Ritter, 1984; Ritter, 1998; Rock 1986). Detta kan därmed              
potentiellt förklara varför studien av Akyol et al (2014) fann att MiFID minskat graden av               
underprissättning, medans denna uppsats inte funnit något signifikant samband överhuvudtaget.  
 
De kvantitativa variablerna winsorerades i syfte att förbättra fördelningen. Tabell 16 (avsnitt 4.1)             
visar variablernas maximum respektive minimum värde, vilka trots transformering visar på en            
relativt stor spridning mellan fördelningens högsta och lägsta värde. Detta förklarar således            
anledningen till varför medelvärdet och medianen skiljer sig åt, framförallt för underprissättning            
och teckningskurs.  

5.2 Underprissättning  
I enlighet med vad som redogjordes för i föregående avsnitt (5.1) ökade andelen börsnoteringar,              
framförallt på de oreglerade marknaderna efter instiftandet av MiFID, både i detta resultat samt              
Aykol et al (2014). Graden av underprissättning har samtidigt varit positiv, 8,77% för hela              
urvalet, 5,2% innan respektive 9,59% efter MiFID. Om graden av underprissättning är positiv             
tyder detta på att börsnoteringarna inte undertecknats, således att efterfrågan hos investerare varit             
hög. Detta kan kopplas till The winner’s curse hypothesis, där risken att oinformerade investerare              
blir tilldelade en stor fraktion aktier vid en dålig börsnotering är hög, respektive en liten andel                
vid underprissatta introduktioner till följd av överteckning (Ritter, 1998). Då antalet bolag vilka             
väljer att börsnoteras ökat, visar detta således på att bolagen sett en efterfrågan hos investerare               
samtidigt som graden av underprissättning i genomsnitt varit positiv. Då efterfrågan hos            
investerare varit hög kan detta förklara varför bolag värderas lägre än dess marknadsmässiga             
värde, i syfte att locka oinformerade investerare (Rock, 1986). Detta bekräftar att underwriters             
har ett incitament att underprissätta börsnoteringar i syfte att minska sitt egna risktagande, The              
investment banker’s monopsony power hypothesis (Ritter, 1998) (Ritter & Welch, 2002). Rock            
(1986) teori om det snedvrida urvalet mellan informerade- och oinformerade investerare, där            
börsnoteringar i genomsnitt måste vara underprissatta vid jämvikt kan således också förklara den             
positiva underprissättningen. Det kan därav argumenteras för att informationsasymmetri var          
rådande på den svenska marknaden i undersökningen, ett gap mellan informerade och            
oinformerade investerare, då den genomsnittliga underprissättningen var positiv.  
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Avslutningsvis kan den genomsnittliga underprissättningen även kopplas till The bandwagon          
hypothesis, både gällande ökningen av antalet börsnoteringar samt den genomsnittliga positiva           
underprissättningen av dessa. Börsnoteringar underprissätts medvetet i syfte att locka potentiella           
investerare, vilka annars hade avstått att teckna aktier till följd av andra investerares agerande              
(Ritter, 1998). Denna effekt kan även appliceras på den ökade mängden börsnoteringar, där             
bolag uppmuntrats att gå publikt till följd av en stor mängd föregående lyckade             
börsintroduktioner med positiv förstadagsavkastning. Den positiva underprissättningen i urvalet         
går därmed i linje med vad Ritter (1998) argumenterade för i hypoteserna The winner’s curse               
hypothesis, The bandwagon hypothesis samt The investment banker’s monopsony power          
hypothesis att börsnoteringar underprissätts till följd av informationsasymmetri på marknaden.  

5.3 MiFIDs påverkan på graden av underprissättning på den         
svenska marknaden 
Vilket genomgående redogjorts för i uppsatsen visade studien av Akyol et al (2014) att MiFID               
minskat underprissättningen vid börsnoteringar på den Europeiska marknaden. Kontrollgruppen,         
de oreglerade marknaderna vilka inte omfattades av direktivet i samma utsträckning, bekräftade            
denna påverkan då graden av underprissättning inte minskat på dessa marknaderna. Genom att             
undersöka graden av underprissättning innan respektive efter införandet av MiFID, samt           
reglerade och oreglerade marknader fann studien att underprissättningen minskat. Anledningen          
till detta menar Akyol et al (2014) berodde på ökad transparens, mer kvalitativ redovisning av               
finansiell information samt godare bolagsstyrning vilket således minskade        
informationsasymmetrin på marknaden. Det snedvrida urvalet, vilket Akerlof (1970)         
presenterade i sin studie Market for Lemons, menade Akyol et al (2014) minskat eftersom gapet               
mellan oinformerade och informerade investerare krympte. Detta går även i linje med att             
informationsasymmetrin på marknaden minskar när gapet mellan informerade och oinformerade          
investerare minskar, vilket således genererar en genomsnittligt lägre grad av underprissättning           
Rock (1986). Lägre informationsasymmetri bekräftar även hypoteserna The winner’s curse          
hypothesis, The Bandwagon hypothesis samt The investment banker’s monopsony power          
hypothesis då graden av underprissättning minskade på de reglerade marknaderna.  
 
I enlighet med tabell 17 accepterades nollhypotesen för interaktionsvariabeln         
MiFID_Dummy*Regulated_dummy. Att MiFID inte haft en signifikant påverkan på graden av           
underprissättning på den svenska marknaden kunde därmed konkluderas. Detta testades genom           
OLS regression samt metoden Difference-in_Difference, vilken använde data från behandlings-          
och kontrollgrupper för att uppskatta effekten av MiFIDs påverkan på graden av            
underprissättning.. Den genomsnittliga underprissättningen var positiv, vilket den även var i           
studien av Akyol et al (2014). I avsnitt 5.1 ovan analyserades att graden av underprissättning var                
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betydligt lägre på den svenska marknaden än på den Europeiska marknaden i Akyol et al (2014)                
urval. Således kan det argumenteras för att informationsasymmetrin var högre på den Europeiska             
marknaden i sin helhet vilket gjorde MiFIDs effekter kraftfullare. Det råder även en skillnad              
gällande tidsperioden för urvalen, detta urval sträcker sig från 1989 till 2019 medans Akyol et al                
(2014) undersökte 1998 till 2012. Urvalet sträcker sig således över en längre tidsperiod i denna               
uppsats. Den tidsperiod där Akyol et al (2014) undersökte MiFIDs påverkan efter införandet var              
kort, därmed kan resultatet innefatta kortsiktiga effekter av lagstiftningen innan marknaden           
anpassat sig till den nya regleringen. Det finns således en möjlighet att den svenska marknaden               
jämnat ut effekterna och anpassat sig till MiFID under den längre tidsperioden.  
 
De svenska oreglerade marknaderna i urvalet är fria att själva bestämma de noteringskrav vilka              
gäller på respektive marknadsplats. Detta medför således en möjlighet att dessa marknaderna            
innefattade högre noteringskrav än övriga oreglerade marknader i Europa. I enlighet med vad             
som presenterades i tabell 2 är noteringskraven högre på Nasdaq OMX Stockholm jämfört med              
de oreglerade marknaderna First North, Spotlight Stock market samt NGM Nordic SME. Trots             
detta faktum kan det ifrågasättas om denna skillnad var så pass stor att en distinkt skillnad i                 
informationsasymmetri skapades mellan de reglerade och oreglerade marknaderna. Skillnaden i          
noteringskrav gällde framförallt antalet kvalificerade aktieägare, hur stor del av kapitalet vilket            
finns i allmän ägo samt redovisningsstandard (IFRS, K3 etc.). Det bör således diskuteras om              
gapet mellan informerade och oinformerade investerare ökade respektive minskade till följd av            
skillnaden i dessa noteringskrav. Nasdaq OMX Stockholm ställde krav på minst 3 års publicerad              
redovisningshistorik, vilket inte de oreglerade marknaderna gjorde. Detta ger enligt PwC (2019)            
investerare möjlighet, tillsammans med dokumenterad vinstintjäningsförmåga, att göra en         
välgrundad värdering av bolaget. Ökad transparens samt delgivning av finansiell information           
skulle sedermera minska informationsasymmetrin på marknaden enligt MiFIDs mål (Akyol et al,            
2014) (2004/39/EC), vilket resultatet i denna uppsats inte påvisar. Vidare går det inte heller att               
säga att IFRS minskat informationsgapet mellan bolaget och dess aktieägare (IFRS, 2017). Vid             
beaktande av ovanstående kan det inte konkluderas att de striktare noteringskraven på reglerade             
marknader minskat informationsasymmetrin på den svenska marknaden, vilket MiFID ämnade          
till.  
 
Tidigare studier på underprissättning och lagstiftning (Chamber & Dimson, Ekkayokkaya &           
Pengniti, 2012; Johnston & Madura, 2009; Shi et al, 2013) är vilket tidigare nämnts inte               
jämförbara med studien i denna uppsats. Studierna använde sig inte av en kontrollgrupp, vilket              
således gör resultaten mer osäkra då det inte med säkerhet går att konkludera att skillnaden i                
underprissättning berodde på den specifika lagstiftningen. Att SOX minskat graden av           
underprissättning på den amerikanska marknaden i studien av Johnston & Madura (2009) kan             
därmed inte bekräftas med samma säkerhet då SOX reglerar alla publika bolag. Till skillnad från               
undersökningen i denna uppsats samt Akyol et al (2014) kan andra faktorer vilka påverkat              
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graden av underprissättning i de andra studierna förekommit. Difference-in- Difference medför           
således ett mer realistiskt resultat, där man med större konfidens kan knyta an resultatet till               
verkligheten, trots att alla variabler vilka kan påverka underprissättning inte testats för i denna              
uppsats. Avslutningsvis, en skillnad mellan denna uppsats och Akyol et al (2014) är att de               
undersökte 21 länder medans denna undersökning endast beaktade ett land, Sverige. Det finns en              
möjlighet att Akyol et al (2014) fann att börsnoteringarna i urvalet var signifikant mindre              
underprissatta efter MiFID på de reglerade marknaderna till följd av dess stora urval. Hade              
endast ett land undersökts individuellt hade resultatet antagligen varit annorlunda. Dess resultat            
gäller således inte för länderna i urvalet, utan endast sammantaget för de 21 länderna vilka               
undersöktes. Detta kan därmed potentiellt förklara varför denna undersökning på den svenska            
marknaden inte gav något signifikant resultat, eftersom Akyol et al (2014) resultat endast gäller              
för den sammantagna Europeiska marknaden och inte för något land individuellt.  

5.4 Analys av kontrollvariabler  
Samtliga nollhypoteser för kontrollvariablerna bransch, bolagsstorlek, public float och         
teckningskurs accepterades (Tabell 17). Schuster (2003) samt Loughran och Ritter (2002) fann            
båda i sin forskning att New economy- respektive teknologibolag var signifikant mer            
underprissatta än vad Old economy- och icke-teknologibolag var. Regressionen i denna uppsats            
visade inget signifikant samband mellan bransch och underprissättning. Detta kan potentiellt           
bero på dataurvalets storlek samt Global Industry Classification Standard (MSCI, n.d), vilken            
observationerna i urvalet klassificerades utifrån. New economy utgör i denna uppsats bolag inom             
branscherna teknologi, media, telekommunikation samt sjukvård, vilket går i linje med           
uppdelningen av Schuster (2003). Resterande branscher utgör Old economy. Det finns därmed en             
möjlighet att skillnaden mellan svenska bolag inom New och Old economy i urvalet inte är               
tillräckligt distinkta från varandra för att en skillnad skulle råda, alternativt att dataurvalet var för               
litet. Det finns även en risk att urvalets kategorisering utifrån Global Industry Classification             
Standard  inte var korrekt sett till bolagens verkliga operationella karaktärsdrag.  
 
Tidigare forskning på bolagsstorlek och underprissättning visade på positiva, negativa samt           
u-formade samband (Akyol et al, 2014) (Loughran & Ritter, 2004) (Schuster, 2003)            
(Abrahamsson & De Ridder, 2015). Regressionen i denna uppsats visade inget signifikant            
samband mellan underprissättning och bolagsstorlek. Underprissättningen i urvalet har en stor           
spridning medans bolagsstorlek hade en betydligt lägre, där medianen och medelvärdet av            
bolagsstorlek skiljde sig mycket lite åt i fördelningen. Slutligen karaktäriseras den svenska            
marknaderna av relativt små bolag, till skillnad från exempelvis Tyskland och Storbritannien.            
Likt bolagsstorlek visade tidigare forskning på olika samband mellan underprissättning och           
public float, både negativa (Habib & Ljungqvist, 2001) (Bradley & Jordan, 2002) samt ett              
positivt (Abrahamsson & De Ridder, 2015). Till skillnad från tidigare forskning visade            
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regressionen inget samband mellan public float och underprissättning i undersökningen.          
Avslutningsvis visade regressionen inget samband mellan underprissättning och teckningskurs.         
Abrahamsson och De Ridder (2015) fann inte något samband mellan teckningskurs och            
underprissättning, vilket går i linje med resultatet av denna studie. Chalk & Peavy (1987) fann ett                
negativt samband och Fernando, Krishnamurthy & Spindt (1999) ett u-format. Att inget            
signifikant samband identifierades påvisade att investerarna inte agerade irrationellt, då          
teckningskursen i sig inte säger något om bolaget (Ljungqvist, 2004).  

5.5 Informationsasymmetri 
Allen och Faulhaber (1988) presenterade signalhypotesen, vilken argumenterade för att bolag           
medvetet underprissätter sina aktier vid en börsnotering i syfte att uppnå en positiv             
förstadagsavkastning för att sända positiva signaler till marknaden. Då graden av           
underprissättning inte minskat i studien kan det därmed argumenteras för att           
informationsasymmetri fortfarande råder på marknaden, där MiFID inte påverkat. Ingen          
signifikant skillnad mellan börsnoteringar på reglerade- och oreglerade marknader observerades,          
vilket således kan bero på bolagen är angelägna om att underprissätta i syfte att sända positiva                
signaler till marknaden (Allen & Faulhaber, 1988). Detta går således även i linje med att bolag                
inte blir upprörda av att “lämna pengar på bordet” (Loughran & Ritter, 2002). En börsnotering               
är kostsam i termer av både tid och kapital, framförallt på de reglerade marknaderna efter MiFID                
där noteringskraven är högre och striktare. Efter införandet av MiFID var underprissättningen            
högre på de reglerade marknaderna, även om ökningen mellan innan och efter i relativa termer               
var mindre än på de oreglerade marknaderna. Signalhypotesen kan således potentiellt förklara            
varför bolagen i genomsnitt är underprissatta (Allen & Faulhaber, 1988). En dålig börsnotering             
med undertäckning skulle eventuellt medföra att den önskade mängden kapital inte skulle            
erhållas, samtidigt som negativa signaler sänds till marknaden vilket kan vara skadligt för             
bolaget. 
 
Enligt principal-agent-problemet utgör bolaget principalen och investmentbanken vilken        
kontrakterar med bolaget agenten vid en börsnotering. Underwriters (investmentbankerna)         
undervärderar bolag för minska risken att tvingas förvärva aktier vid undertäckning, vilket är             
vanligt vid sådana typer av kontrakt. Investmentbanken är även måna om sitt rykte samtidigt som               
de besitter fördelaktig information om marknaden, vilket även kan förklara varför           
börsnoteringarna i urvalet i genomsnitt är underprissatta (Ritter & Welch, 2002). Forskningen av             
(Rock, 1986; Ritter, 1998; 2002; 2014; Beatty och Ritter, 1984; Ritter och Welch, 2002;              
Loughran och ritter; 2002 samt Allen & Faulhaber, 1988) argumenterar alla för att             
underprissättning uppstår till följd av informationsasymmetri på marknaden. Enligt denna          
uppsats framgår det att MiFID inte minskat informationsasymmetrin och underprissättningen på           
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den svenska marknaden, vilket således kan bero på att ovanstående krafter är starkare än vad               
regleringen från MiFID var.  
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6. Diskussion och slutsats 
Syftet med uppsatsen var att undersöka om MiFID haft en påverkan på underprissättningen vid              
börsintroduktioner på den svenska marknaden. Detta härleds vidare till om MiFID sammantaget            
genom striktare bolagsstyrningskrav, ökat investerarskydd, mer transparens samt hårdare krav på           
delgivning av information minskat informationsasymmetrin, vilket i sin tur enligt tidigare           
forskning påvisat minska graden av underprissättning vid börsintroduktioner (Akyol et al, 2014).            
Urvalets 381 börsnoteringar på den svenska marknaden mellan åren 1989 till 2019 delades upp i               
reglerade- respektive oreglerade marknader samt i tidsperioderna före och efter MiFID. Genom            
en OLS-regression testades de primära oberoende variablerna MiFID och marknad samt           
kontrollvariablerna bransch, bolagsstorlek, public float och teckningskurs, vilka enligt tidigare          
forskning visat sig ha en signifikant påverkan på graden av underprissättning. MiFID reglerar de              
reglerade marknaderna medans de oreglerade frångår dessa strikta krav. Till följd av detta             
skapades en interaktionsvariabel, vilken ämnade att med större tillförlitlighet testa om MiFID            
haft en påverkan på graden av underprissättning vid börsintroduktioner. Tillvägagångssättet med           
Difference-in-Difference avlägsnade de potentiella snedvridningarna i interventionsperioden       
efter MiFID mellan reglerade- och oreglerade marknader, vilka annars hade kunnat utgöras av             
permanenta skillnader mellan marknaderna. Detta tillvägagångssätt minskade även eventuella         
snedvridningar hos behandlingsgruppen, de reglerade marknaderna. Resultatet finner ingen         
signifikans i att MiFID haft en påverkan på graden av underprissättning på den svenska              
marknaden i urvalet. Uppsatsen fann inte heller något signifikant samband mellan           
underprissättning och resterande variabler. Vad som kunde konkluderas var att          
underprissättningen i urvalet var positiv på 0,1% signifikansnivå. Uppsatsens frågeställning: Har           
MiFID direktivet påverkat underprissättningen av börsnoteringar på den svenska marknaden?          
har därmed besvarats, där ingen signifikant påverkan har funnits i uppsatsen.  
 
För att samtliga nollhypoteser på korrekt vis skulle förkastas eller accepteras krävdes att             
regressionsmodellen var korrekt. Den behövde dessutom uppfylla de förutbestämda krav för en            
OLS-regression. För att säkerställa detta utfördes i enlighet med avsnitt 3.5.1 ett antal             
robusthetstest, vars resultat presenterades i avsnitt 4.2. Slutsatsen av ovanstående test var att en              
linjär regression var den mest lämpade för urvalet, att ingen multikollinearitet förekom, att             
residualtermen inte var normalfördelad samt att heteroskedasticitet förekom vilket adresserades          
genom att använda White’s robusta standardfel i regressionen. I avsnitt 3.6 diskuterades huruvida             
uppsatsens resultat är tillförlitligt samt om den mäter vad den avser att mäta, reliabilitet              
respektive validitet. Ett naturligt bortfall förekom i denna uppsats, vilket är normalt enligt Körner              
och Wahlgren (2015) medans Bryman & Bell (2011) argumenterar för att ett mindre urval utan               
bortfall är bättre än ett större dataurval med bortfall.  
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Urvalet bestod av 381 börsnoteringar, dock under den långa perioden 1989 till 2019. Denna              
tidsperiod valdes framförallt i syfte att minska snedvridningen gällande antalet börsnoteringar           
innan respektive efter MiFID. Trots detta utgjorde urvalet fler börsnoteringar efter införandet av             
MiFID. I enlighet med vad som diskuterades i avsnitt 5.4 finns en potentiell möjlighet att denna                
långa tidsperiod suddat ut effekterna av MiFID till följd av flertalet andra marknadsfaktorer,             
exempelvis den långa högkonjunkturen efter finanskrisen. Under denna period kan det           
konstateras att en stor ökning i antal börsnoteringar skett (tabell 13). Detta kan således kopplas               
till hypoteserna av Ritter (1998), att bolagen sett en efterfrågan hos investerare samtidigt som              
graden av underprissättning i genomsnitt varit positiv. Efterfrågan hos investerarna har därmed            
varit stor, vilket kan bero på att börsnoteringar underprissatts i syfte att att locka investerare till                
följd av informationsasymmetri på marknaden (Ritter, 1998) (Rock, 1986). Det finns även en             
möjlighet att den svenska marknaden jämnat ut effekterna och anpassat sig till MiFID under              
urvalets period efter MiFID. Däremot faller syftet med MiFID om marknaden anpassar sig i det               
långa loppet och suddar ut dess önskade effekter. Uppsatsens resultat går i linje med Chamber               
och Dimson (2009) resultat, att förbättrad lagstiftning inte minskade graden av           
informationsasymmetri och underprissättning. Denna studie är dock inte jämförbar med denna           
uppsats, både gällande att en annan lagstiftning och marknad undersöktes samt dess avsaknad av              
en kontrollgrupp. Chamber och Dimson (2009) argumenterade för att marknaden i sig var bättre              
på att reducera informationsasymmetri och efterföljande underprissättning, än vad en reform var,            
vilket möjligtvis även kan vara fallet på den svenska marknaden. Underprissättningen var låg             
jämfört med genomsnittet i andra länder, samtidigt som inget samband mellan underprissättning            
och MiFID identifierades. Vidare hade det varit intressant att potentiellt studera ett större antal              
börsnoteringar på homogena nordiska marknader, under en något kortare tidsperiod. Syftet med            
detta hade varit att undersöka om MiFID haft en kortsiktig effekt på underprissättningen av              
börsnoteringar innan marknaden anpassat sig till lagstiftningen, jämfört med innan införandet.           
Med hänsyn till vad som diskuterats ovan bör även de valda avgränsningarna diskuteras.             
Anledningen till att urvalet centrerade sig till den svenska marknaden var för att denna              
exkluderades ur studien av Akyol et al (2014). Författarna ämnade även att undersöka en så pass                
homogen marknad som möjligt, i syfte att undvika ett snedvridet resultat. Det kan därmed              
ifrågasättas om ett större urval på den nordiska marknaden hade givit samma resultat som i               
denna uppsats eller inte.  

6.1 Förslag på fortsatta studier kring ämnet 
Tidigare forskning har visat på signifikant samband mellan de valda variablerna i denna uppsats              
och den beroende variabeln underprissättning. Då denna uppsats inte finner ett signifikant            
samband mellan dessa och underprissättning bör det därmed finnas andra variabler, vilka ej har              
undersökts i denna uppsats, som enskilt eller i kombination med andra variabler bättre förklarar              
varför börsnoteringar underprissätts. Det är en omöjlighet att undersöka alla variabler vilka            
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potentiellt påverkar graden av underprissättning. Resultatet ifrågasätter dock om de variablerna           
vilka inkluderades i urvalet och regressionen var de mest relevanta, där ett annat val eller               
mätmetod möjligtvis hade givit ett avvikande resultat. Att underprissättning sker till följd av             
informationsasymmetri har flertalet studier argumenterat för samt påvisat (Akyol et al, 2014;            
Rock, 1986; Ritter, 1998; 2002; 2014; Beatty och Ritter, 1984; Ritter och Welch, 2002;              
Loughran och ritter; 2002; Allen & Faulhaber, 1988 m.fl). Informationsasymmetri är dock svårt             
att mäta samt abstrakt i sin natur, då fenomenet påverkas av flertalet andra faktorer. Akyol et al                 
(2014) fann i sin studie att MiFID var en påverkande faktor som minskade             
informationsasymmetrin vilket signifikant påverkade graden av underprissättning på de reglerade          
marknaderna. Detta samband kunde inte identifieras i denna studie på den svenska marknaden.             
Vilka de påverkande faktorerna på den svenska marknaden var och är öppnar således upp för               
fortsatta studier. Ett utökat antal kontrollvariabler hade kunnat förbättra regressionens signifikans           
samt förklaringsgrad. Uppsatsens syftade dock till att undersöka om MiFID haft en påverkan på              
graden av underprissättning. En förbättrad modell hade endast kunnat ge ett annat resultat om det               
fanns en faktor eller faktorer vilka under samma period enbart påverkade underprissättningen på             
de reglerade marknaderna. Det bör belysas att denna sannolikhet är väldigt låg. En förbättrad              
modell med fler kontrollvariabler vilka kan ha påverkat graden av underprissättning är dock             
fortfarande önskvärd, även fast det inte hade besvarat frågeställningen på ett annorlunda vis.  
 
Slutligen, uppsatsen syfte var att undersöka om MiFID påverkat underprissättningen på den            
svenska marknaden. Underprissättning utgår från det kortsiktiga perspektivet om aktiens          
förstadagsavkastning, vilket i Akyol et al (2014) studie påverkats av MiFID. MiFID i sig reglerar               
hela värdepappersmarknaden, däribland börsnoteringar men även publika bolags fortlevnad på          
marknaden. Börsnoteringar och de regleringar vilka är hänförliga dit utgör en väldigt liten del av               
de faktorer som påverkar ett publikt bolags långsiktiga prestation på börsen. Således hade det              
varit intressant att undersöka om MiFID haft en påverkan på den långsiktiga prestationen för              
börsnoterade företag. Det vill säga om MiFIDs mål med striktare bolagsstyrningskrav, ökat            
investerarskydd, mer transparens samt hårdare krav på delgivning av information minskat           
informationsasymmetrin och förändrat bolagens långsiktiga prestation.  
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8. Appendix  

Bilaga 1, Urvalets fördelning efter år och marknadsplats 
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Bilaga 3, Deskriptiv statistik för kvantitativa oberoende variabler 

 
 

Bilaga 4, Regressionsmodell med robusta standardfel 
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Bilaga 5, Jarque-Bera 
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Bilaga 6, Ramsey’s RESET Test 
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Bilaga 7, White Test 
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