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Sammanfattning 

Examensarbetets titel: Det Globala Pusslet: En jämförelse av underprissättning samt dess 
bakomliggande faktorer i tillväxt- och etablerade ekonomier 
 
Seminariedatum: 13/01 - 2022 
 
Ämne/Kurs: FEKH89, Examensarbete kandidatnivå i finansiering, 15 hp 
 
Författare: Carl Fernquist, Elias Edin, Wilma Overgaard 
 
Handledare: Maria Gårdängen 
 
Nyckelord: Börsintroduktion, Underprissättning, Tillväxtekonomi, Etablerad ekonomi, Av-
kastning 
 
Forskningsfråga: 1. Förekommer det signifikant skillnad i graden av underprissättning vid 
börsintroduktioner mellan Tyskland och Indien? 2. Till vilken grad kan de valda variablerna 
förklara den observerade underprissättningen vid börsintroduktioner på respektive marknad? 
 
Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka eventuella skillnader i graden av samt orsa-
kerna till underprissättning vid börsintroduktioner i tillväxtekonomier och etablerade ekono-
mier. Studiens mål är att fylla kunskapsluckan inom ämnet och bidra med relevant samt an-
vändbar information för investerare. Studien syftar även till att vara en inspirationskälla för 
fortsatt forskning inom det ämne som studien behandlar. 
 
Metod: Studien utgår ifrån en kvantitativ och deduktiv metod. Genom teori och tidigare forsk-
ning formuleras hypoteser som sedan prövas med hjälp av insamlad data. 
 
Teoretiska perspektiv: Den tidigare forskning som ligger till grund för denna studie berör 
området underprissättning. Ett extra fokus riktas mot tidigare forskning som berör fenomenet 
på den tyska respektive den indiska marknaden.  
 
Resultat: Studien finner att det råder en signifikant skillnad i underprissättning mellan mark-
naderna i Tyskland och Indien. Resultatet för de bakomliggande faktorerna är varierande. Sig-
nifikans observeras endast för dummyvariabeln “materials” i Tyskland.  
 
Slutsats: Resultatet bidrar till att ge en extra pusselbit med kunskap rörande ämnet underpris-
sättning.  Speciellt bidrar studien med kunskap rörande hur olika marknader och stadier av 
utveckling kan påverka graden av underprissättning genom olika faktorer.  
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Abstract 

Title: Det Globala Pusslet: En jämförelse av underprissättning samt dess bakomliggande fak-

torer i tillväxt- och etablerade ekonomier 

Seminar date: 13/01 - 2022 

Course: FEKH89, Bachelor Degree Project in Financial Management - Undergraduate Level, 

15 credits 

Authors: Carl Fernquist, Elias Edin, Wilma Overgaard 

Advisor: Maria Gårdängen 

 

Key words: IPO, Underpricing, Emerging economy, Established economy, Return 

Research questions: 1) Is there a significant difference in degree of underpricing at initial 

public offerings between Germany and India? 2) To what degree can the chosen variables ex-

plain the observed underpricing at initial public offerings in the two respective markets? 

Purpose: The purpose of this study is to investigate potential differences in the degree and the 

underlying causes of underpricing at initial public offerings in emerging economies and estab-

lished economies. The purpose of the study is to fill a knowledge gap within the subject and to 

contribute with relevant and useful information for investors. The study also aims to be a source  

of inspiration for future research within the subject. 

Methodology: The study uses a quantitative and deductive approach. Several hypotheses are  

formulated that are later tested with the collected data. 

Theoretical perspectives: The underlying research for this paper falls under the subject of 

underpricing. A special focus is directed to previous research regarding the phenomenon of  

underpricing in connection with India and Germany.  

Result: The study finds a significant difference in underpricing between the two markets. Re-

sults regarding the underlying causes are diverse and only a significant effect can be observed 

from the dummyvariable “materials” in Germany. 

Conclusion: The result from the study contributes with a piece of the puzzle regarding an 

understanding of the subject of underpricing. The study specifically contributes with 

knowledge regarding how different markets and their state of development can affect the de-

gree of underpricing through different factors. 
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Förord 
Denna uppsats är skriven under höstterminen 2021. Skrivandet har givit oss en fördjupad kun-

skap och förståelse för det valda ämnesområdet. Vi hoppas att studien väcker ett intresse för 

området och kan bli en inspiration för fortsatt forskning. 

 

Vi vill rikta ett särskilt tack till vår handledare Maria Gårdängen som bidragit med kunskap 

och vägledning under arbetets gång. Även ett speciellt tack riktas till Anamaria Cociorva som 

stöttat oss genom vägledning i ekonometrin.  

 

Carl Fernquist                                          Elias Edin                                     Wilma Overgaard 
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Ordlista 

 

BRICS 

Samarbete mellan fem stora tillväxtekonomier, Brasilien, Ryssland, Indien, Kina, Sydafrika.  

 

Cold market 

“Cold markets” karaktäriseras av tidsperioder med få börsintroduktioner.  

 

Börsintroduktion 

IPO är en akronym av det engelska begreppet “Initial Public Offering”. Begreppet översätts till 

svenskans “börsnotering”. Börsnotering är då ett företag går från att vara privat till ett publikt 

företag genom att notera aktier på den offentliga marknaden. 

 

Dummyvariabel 

Dummyvariabler används för att kvantifiera icke numeriska variabler (Brooks, 2014).  

 

Etablerad ekonomi 

Ekonomi som karaktäriseras av ekonomisk säkerhet och en stabil ekonomisk tillväxt under en 

längre tidsperiod.  

 

Frankfurt Wertpapierbörse (FWB) 

Börs belägen i Frankfurt, Tyskland. 

 

Free float 

Den publika andelen aktier som finns tillgänglig för ett företag. 

 

Garant 

Har en central roll och är ansvarig part då ett företag genomför en börsnotering. Garanten hjäl-

per företaget i noteringsprocessen. 

 

Introduktionspris 

Utifrån engelskans “offer price’’. Det pris investerare erbjuds köpa aktien för i samband med 

börsintroduktion. 



 

5 

 

Relativ storlek på börsnotering 

Motsvarar engelskans “issue size’’ alternativt ‘’offer size”. Den procentuella andel av företa-

gets totala antal aktier som företagen ger ut till offentligheten vid en börsnotering. 

 

Tillväxtekonomi 

En ekonomi som är under processen att gå från att vara en underutvecklad ekonomi till en mer 

etablerad ekonomi.  

 

Underprissättning 

Även kallat förstadagsavkastning. Underprissättningen utgör skillnaden mellan introduktions-

priset och stängningskursen den första handelsdagen. 

 

National Stock Exchange of India (NSE) 

Börs belägen i Mumbai, Indien. 

 

Hot market / Hot issue 

“Hot market’’ även kallat “hot issue’’perioder, karaktäriseras av tidsperioder med många börs-

introduktioner under en tidsperiod.  
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1. Introduktion 
___________________________________________________________________________ 

I detta avsnitt introduceras läsaren till ämnet som uppsatsen avser. Först presenteras bakgrun-

den som sedan följs av en problemdiskussion där läsaren får insikt i varför vidare forskning 

inom uppsatsens område är relevant och intressant. Utifrån detta fastställs sedan studiens syfte 

och därefter dess frågeställningar. Till sist presenteras uppsatsens ramverk gällande avgräns-

ningar, målgrupp och struktur. 

___________________________________________________________________________ 

1.1 Bakgrund 
Förutsättningarna för att driva företag har aldrig varit så bra som nu. En ökad globalisering och 

en mer sammanlänkad världsekonomi har underlättat för företag i hela världen att dels nå ut 

till större marknader, dels få tillgång till de kritiska resurser som krävs för att lyckas med sin 

verksamhet (Ernst och Haar, 2019). Flertalet av de ekonomier som tidigare var mindre utveck-

lade, växer nu med en substantiell hastighet (OECD, 2009). Enligt BRICS (u.å) har många av 

dessa tidigare mindre utvecklade marknader vuxit till att bli världsledande ekonomier, som 

idag spelar en stor roll i framfarten av den globala ekonomiska tillväxten. Sedan 2009 finns en 

gruppering under samlingsnamnet BRIC, numera BRICS, för några av världens större och 

snabbast växande tillväxtekonomier (BRICS, u.å. Dessa ekonomier står sedan 2019 för 24% 

av världens BNP och för 16% av den globala handeln (BRICS, u.å). 

 

En av de viktigaste förutsättningarna för att företag ska kunna överleva den växande konkur-

rensen och kunna utvecklas för att uppnå den framgång de söker, är tillgången till kapital. Ka-

pitalbehovet kan finansieras med eget kapital, privat respektive offentligt, eller med uppta-

gande av lån (Berk & DeMarzo, 2020). Ett sätt för företag att generera eget kapital är att 

genomföra en börsnotering, allmänt benämnt IPO. Detta innebär att företaget säljer aktier 

publikt och börsnoteras. 

 

Börsnoteringar är ett tillvägagångssätt som används globalt för att finansiera kapitalbehov. Det 

har observerats olika trender och fenomen, även kallat pussel, som uppstår i koppling till börs-

introduktioner vilka bland annat Ritter (1998) har undersökt. Ett av dessa fenomen är under-

prissättning som kan observeras över hela världen där börsintroduktioner genomförs. 
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Forskningen kring fenomenet underprissättning på de traditionellt etablerade marknaderna i 

världen är omfattande. Men frågan är hur fenomenet ter sig i yngre, växande marknader såsom 

i exempelvis BRICS-länderna.  

1.2 Problemdiskussion 
Som tidigare nämnt, anger Ritter (1998) ett antal fenomen som identifierats i samband med 

börsintroduktioner. Ett av dessa fenomen är underprissättning. Underprissättning, som denna 

uppsats fokuserar på, definierar Ritter (1998) som den initiala avkastningen av en aktie vid 

börsintroduktion. Denna initiala avkastning beror på att aktiekursen vid första handelsdagen 

överstiger introduktionspriset för aktierna (Ritter, 1998). Detta sker till följd av att marknaden 

värderar aktien högre än teckningspriset för aktien i börsnoteringen. Ritter (1998) fokuserar i 

sin forskning till stor del på informationsasymmetri som förklaring till underprissättning. 

Forskningen inom området underprissättning är idag omfattande, men trots detta råder det inte 

någon generell konsensus gällande fenomenets bakomliggande orsaker. 

 

Habib och Ljungqvist (2001) ger ytterligare en förklaring till fenomenet där de anger ägarnas 

intresse som en fundamental anledning till underprissättning. Hur mycket ägarna bryr sig häv-

das bero på hur stor börsnoteringen är. En större börsnotering medför att ägarnas intresse ökar 

då den potentiella förlusten på underprissättningen är större, även benämnt som “money left on 

the table”.  

 

En anledning till att tidigare forskning hänvisar till olika orsaker kan bero på att studierna utförs 

på olika marknader, i olika konjunkturer och med olika fokus. En viktig skillnad kan vara sta-

diet av ekonomi, vilket denna studie fokuserar på. 

 

Loughran, Ritter och Rydqvist (1994) presenterar en studie där de jämför tidigare forskning 

och litteratur. Författarna konstaterar underprissättning i samtliga observationer som inkluderar 

25 länders aktiemarknader, dock med en varierande grad från ca 10% till 80%. Länderna be-

finner sig på olika marknader och studien rörande initial avkastning är delvis baserad på olika 

år för de olika länderna. Enligt Loughran, Ritter och Rydqvist (1994) tenderar tillväxtekono-

mier att uppvisa en högre grad av underprissättning i samband med börsintroduktioner jämfört 

med andra ekonomier. Det är således av intresse att undersöka fenomenet underprissättning 
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och om dess bakomliggande faktorer beter sig på ett liknande sätt hos etablerade ekonomier 

respektive tillväxtekonomier, eller om det finns skillnader och vad dessa i så fall kan bero på. 

 

Den här studien jämför ekonomier i olika mognadsstadier för att se hur olika faktorer kan på-

verka underprissättningen i respektive ekonomi. För att titta närmare på fenomenet används 

Indien som proxy för tillväxtekonomier och Tyskland som proxy för etablerade ekonomier.  

 

Indien kan anses vara den snabbast växande ekonomin i världen och investeringar i landet har 

fått ett ökat intresse globalt (Chakrabarti, 2018). Indien uppvisar för år 2020 en BNP per capita 

på 1 928 US dollar (World Bank, 2020), se diagram 1 nedan för Indiens tillväxt sett till BNP 

per capita. Valet av Tyskland som representant för etablerade ekonomier grundas i att Gandolfi 

m.fl. (2018) anger Tyskland som ett av de mest utvecklade länderna i Europa. Tyskland upp-

visar för år 2020 en BNP per capita på 46 208 US Dollar (World Bank, 2020), se diagram för 

Tysklands relativt sett stabila BNP per capita nedan i diagram 2. 

 

 
Diagram 1. Indiens BNP per capita i US dollar mellan år 2008-2019. (Worldbank, 2020)  
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Diagram 2. Tysklands BNP per capita i US dollar mellan år 2008-2019. (Worldbank, 2020) 

 

Fenomenet är intressant att studera bland annat på grund av att det råder oenighet på forsk-

ningsfronten. En studie som undersöker samma uppsättning faktorer som denna studie har inte 

tidigare genomförts. Faktorerna har enskilt undersökts tidigare, men sammanställningen av 

dem är unik. Följande fem faktorer inkluderas i studien: 

● Branschtillhörighet 

● Antal verksamma år 

● Företagets storlek 

● Relativ storlek på börsnotering  

● Skuldsättningsgrad 

 

Faktorerna används som variabler för kommande regressioner. Hoffman-Burchardi (2001) 

hävdar att bransch är en betydande variabel som påverkar underprissättning. Att inkludera antal 

verksamma år i regressionen är relevant på grund av att yngre företag generellt sett tenderar att 

vara mer underprissatta än äldre företag (Loughran och Ritter, 2004). Gällande storlek på fö-

retag nämner både Yong och Isa (2003) samt Loughran, Ritter och Rydqvist (1994) att det finns 

ett generellt samband i förhållande till grad av underprissättning. Relativ storlek på börsnote-

ring har enligt Jin, Li och Sheng (2016) även en påverkan på underprissättning. Elston och 

Yang (2010) hävdar också att variabeln relativ storlek på börsnotering är relevant för studier 

om underprissättning. Slutligen har Su (2004) undersökt skuldsättningsgradens påverkan på 

underprissättning och funnit ett relevant samband.  
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Den tidigare forskningen har alltså funnit evidens för att faktorerna kan ha påverkan på graden 

av underprissättning. Resultaten från den tidigare forskningen medför även att det är av intresse 

att undersöka om variablernas påverkan skiljer sig åt i en tillväxtekonomi respektive en etable-

rad ekonomi. 

 

Inom den tidigare forskningen har det genomförts enskilda studier rörande underprissättning 

för både Tyskland och Indien. Däremot finner författarna inga tidigare studier där länderna 

ställs emot varandra gällande börsintroduktioner och underprissättning som i denna studie. Stu-

dien innefattar börsintroduktioner mellan åren 2015-2019. Syftet med valet av tidsperioden är 

att undersöka börsintroduktioner inom en närmast aktuell, men begränsad, period som motsva-

rar den senare delen av 2010-talet. 

 

Författarna identifierar det som ett problem att investerares förstadagsavkastning kan bero på 

vilken marknad de investerat i, snarare än potentialen för företaget och vad en fundamental 

analys presenterar. Denna studie bidrar med insikter om hur olika faktorer kan påverka under-

prissättning och hur detta kan skilja sig åt beroende på vilket stadie ekonomin befinner sig i. 

Studien avser att inspirera till fortsatt forskning och för att väcka ett intresse för kunskapsgapet 

inom området. 

 

Studiens bidrag är viktigt för att öka förståelsen bakom fenomenet underprissättning vid börs-

introduktioner. Även om det finns en bredd i den tidigare forskningen inom ämnet fyller denna 

studie, med dess unika kombination av variabler, en kunskapslucka i pusslet. Speciellt med det 

unika fokuset på tillväxt- respektive etablerade ekonomier. 

1.3 Syfte 
Studien avser att undersöka eventuella skillnader i graden av underprissättning vid börsnote-

ringar mellan tillväxtekonomier och etablerade ekonomier under åren 2015-2019. Vidare un-

dersöks ett flertal variabler för att reda ut i vilken utsträckning de påverkar underprissättningen 

i respektive ekonomi. Variablerna som undersökningen utgår ifrån är branschtillhörighet, antal 

verksamma år, företagets storlek, relativ storlek på börsnotering och skuldsättningsgrad. 
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1.4 Forskningsfrågor 
Studien syftar till att besvara följande två frågeställningar: 

___________________________________________________________________________ 

1. Förekommer det signifikant skillnad i graden av underprissättning vid börsintrodukt-

ioner mellan Tyskland och Indien? 

2. Till vilken grad kan de valda variablerna förklara den observerade underprissättningen 

vid börsintroduktioner på respektive marknad? 

___________________________________________________________________________ 

1.5 Avgränsningar 
Datainsamlingen för studien utgår ifrån två marknader som är positionerade i Indien respektive 

Tyskland. Begränsningen hålls till dessa två länder vilka ämnar att representera en tillväxt- 

ekonomi respektive en etablerad ekonomi. 

 

Indien väljs som representant för tillväxtekonomier då landet under de senaste decennierna har 

har vuxit till att bli en av de globalt sett största ekonomierna. Till datainsamlingen för Indien 

väljs National Stock Exchange of India (NSE), vilket är Indiens största men även världens 

åttonde största börs (Tradinghours, 2021). Tyskland väljs som representant för etablerade eko-

nomier då landet är en av världens största ekonomier. Endast börsintroduktioner från Frankfurt 

Wertpapierbörse (FWB) inkluderas. Börsen i Frankfurt valdes eftersom det är den största bör-

sen i Tyskland (Tradinghours, 2021).  

 

Vidare avgränsas tidsramen för datan i studien. Endast börsintroduktioner genomförda under 

senare delen av 2010-talet, 2015 till och med 2019, undersöks. Studien undersöker endast data 

för börsintroduktioner och således utesluts data för sekundära noteringar. 

1.6 Målgrupp 
Målgruppen för denna uppsats är framför allt individer med akademisk utbildning inriktad på 

finansiell ekonomi. Dessa förväntas besitta grundläggande kunskaper rörande aktiemarknader 

och börsintroduktioner. Studien ämnar att fördjupa dessa individers kunskaper inom det speci-

fika ämnesområdet. Författarna hoppas även att investerare som specifikt intresserar sig för 

börsintroduktioner kan finna intresse i studien. 

 



 

14 

1.7 Struktur 
 

Den struktur som valts till denna uppsats har sitt ursprung ur Bryman and Bell (2019) för kvan-

titativa analyser.  

 

Teori - I teoridelen presenteras de teoretiska ramverk som ligger till grund för uppsatsen. I 

dessa inkluderas forskning rörande underprissättning vid börsnotering och ett antal bakomlig-

gande faktorer till fenomenet. I detta avsnitt redogörs även för tidigare forskning som beskriver 

observationer rörande underprissättning. 

 

Metod - Detta avsnitt behandlar de tillvägagångssätt som används för studiens genomförande. 

Process för datainsamling, val av variabler samt reliabilitet och validitet är några av de under-

rubriker som beskriver uppsatsens arbetsprocess.  

 

Resultat - I denna del presenteras resultat från regressionerna, samt de tester som utförts på 

dessa.  

 

Analys - Här presenteras resultaten från empirin. De analyseras utifrån de teoretiska ramverken 

samt den tidigare forskningen. 

 

Slutsats och Diskussion - I uppsatsens sista avsnitt presenteras reflektioner av analysen. En 

sammanfattning av svaren på forskningsfrågorna presenteras. Inslag av egna åsikter och tankar 

presenteras följt av förslag till framtida forskning.  
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2. Teori 
___________________________________________________________________________ 

I följande avsnitt presenteras de teoretiska ramverk som ligger till grund för studien.  Därefter 

presenteras relevant tidigare forskning inom området samt bakomliggande variabler. Speciellt 

i fokus är de två representanterna: Tyskland och Indien. Hypoteser introduceras i samband 

med att den tidigare forskningen presenteras. Vår studie refereras till i de kommande avsnitten 

som “denna studie’’. 

___________________________________________________________________________ 

2.1 Teoretiska ramverk 

2.1.1 Underprissättning 

Fama (1970) skriver om den effektiva marknadshypotesen. Han hävdar att priser på ideala 

marknader perfekt reflekterar all tillgänglig informationen. Dessa ideala marknader benämns 

som effektiva marknader. Teorin utvecklad av Fama kallas den effektiva marknadshypotesen 

(1970). Marknaden har tre stadier av effektivitet enligt Fama (1970); svagt effektiv, semi-starkt 

effektiv och starkt effektiv. På en effektiv marknad skulle därav inte underprissättning existera. 

På en svagt effektiv marknad anger författaren att historisk information inkluderas i prissätt-

ningen. Semi-starkt effektiva marknader prissätter med hänsyn till annan information som är 

publik som exempelvis pressmeddelanden. En starkt effektiv marknad tar även hänsyn till in-

sider-information. Således reflekterar priserna all information som existerar hävdar Fama 

(1970). Famas teori är relevant eftersom underprissättning inte existerar på en ideal marknad. 

 

Ritters (1998) artikel förklarar fenomenet underprissättning som en av de mest frekvent ob-

serverade trenderna kopplade till börsintroduktioner. Fenomenet innebär en observerad positiv 

prisutveckling under första handelsdagen efter att en börsintroduktion genomförts (Ritter, 

1998). Underprissättningen motsvarar därav den procentuella skillnaden mellan introduktion-

spriset för en aktie vid börsintroduktion och stängningskursen första handelsdagen för samma 

aktie. En hög grad av underprissättning leder till en hög initial avkastning. Ritter (1998) pre-

senterar fenomenet som ett globalt fenomen vilket kan identifieras på samtliga finansiella 

marknader. Däremot tenderar graden av underprissättning att skilja sig åt mellan olika mark-

nader (Ritter, 1998).  
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Ritter (1998) anger den periodiska volymen av börsintroduktioner som en faktor för underpris-

sättning. Ritter (1998) påvisar ett observerat samband mellan antal utförda börsnoteringar och 

grad av underprissättning. Han menar att de år som karaktäriseras av fler utförda börsnoteringar 

tenderar att uppvisa en större förstadagsavkastning och således en högre grad av underprissätt-

ning. Ritter (1998) påstår att detta cykliska mönster går att observera i flertalet länder. Artikeln 

är av relevans för denna studie då den möjligen kan förklara eventuella skillnader i resultatet. 

 

Loughran, Ritter och Rydqvist (1994) påvisar i sin studie underprissättningens existens och 

fenomenets varierande grad, vilket är relevant för analysen av resultatet i denna studie. De 

finner underprissättning i samtliga fall för de 25 länders aktiemarknader som undersöks. Åren 

som undersöks är 1959-1988. Författarna observerar en varierande grad av underprissättning 

från ca 10% till 80%. Resultatet visar på att det är ett globalt spritt fenomen. Den varierande 

graden förklaras med hänvisning till skillnader i försäljningsmetoder, företagens karaktär samt 

länders institutionella begränsningar rörande börsintroduktioner (Loughran, Ritter och 

Rydqvist, 1994). 

 

Habib och Ljungqvist (2001) tillför ytterligare ett perspektiv till varför vissa börsintrodukt-

ioner tenderar till att vara mer underprissatta. De anser att underprissättning beror på att ägarna 

vid vissa börsintroduktioner har mindre anledning att bry sig om underprissättning. Detta anges 

vara en mer fundamental anledning än till exempel informationsasymmetri som ofta påstås 

vara en vital anledningen till underprissättning. Att ägarna inte bryr sig om underprissättningen, 

beror på att antalet aktier som delas ut är lågt och att förlusten av fenomenet således blir mar-

ginell. Om antalet aktier är högt ökar i stället ägarnas incitament att minimera underprissätt-

ningen (Habib och Ljungqvist, 2001). Författarna undersöker ett stort antal börsintroduktioner 

mellan åren 1991-1995 där resultatet bland annat visar att ägare bryr sig om underprissättning 

då förlusten blir för stor. Habib och Ljungqvist (2001) finner att det förekommer ett samband 

mellan ökad absolut storlek på börsnotering och minskad underprissättning. 

 

Sinha och Madhusudan (2004) skriver om underprissättning i Indien. Sinha och Madhusudan 

använder data från 92 börsintroduktioner gjorda på de två största indiska finansiella mark-

naderna, NSE och Bombay Stock Exchange (BSE), under åren 1999-2003. Författarna klassi-

ficerar en börsnotering som stor, ifall den med minst 30 % överstiger det generella medianvär-

det av storleken på börsnoteringar. Studien av Sinha och Madhusudan (2004) visar att de 
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företag som har mindre noteringar påvisar en större underprissättning än de med större note-

ringar. Slutsatsen för artikeln är därmed att underprissättning vid en börsintroduktion på den 

indiska marknaden påverkas av andelen aktier som blir utgivna (Sinha och Madhusudan, 2004). 

Det resultat som studien observerar för urvalet, är en tydlig underprissättning vid börsintro-

duktioner i Indien, observationen används för jämförelse med resultatet av denna studie. 

2.1.2 Informationsassymmetri 
Ritter (1998) framhåller sju anledningar till underprissättning. En av dessa är den så kallade 

vinnarens förbannelse (ursprungligen: “winners curse’’). Ifall vissa investerare har sämre till-

gång till information än andra, kommer de mindre informerade investerare att förlora på sina 

investeringar. Förlusten beror på att en börsintroduktion som förväntas gå bra enligt insiderin-

formation kommer att attrahera fler informerade investerare. De mindre informerade investe-

rarna kommer då ransoneras i antalet aktier de får teckna, detta eftersom efterfrågan kommer 

bli högre än utbudet förklarar författaren (Ritter, 1998). 

 

Vid börsnoteringar där de mer informerade investerarna förväntar sig att aktien kommer un-

derprestera, tilldelas de mindre informerade investerare samtliga aktier de önskat köpa (Ritter, 

1998). Denna bedömning av de mer informerade investerarna baseras på deras exklusiva in-

formation och därför väljer de att inte investera i den specifika börsnoteringen. Enligt Ritter 

(1998) kommer de mindre informerade investerarna, som är medvetna om vinnarens förban-

nelse, därmed endast vilja investera i börsintroduktioner med underprissättning vilken kom-

penserar för informationsasymmetrin de utsätts för. 

 
Banerjee, Dai och Shrestha (2011) skriver om informationsasymmetri, där investeraren och 

utgivaren inte är likvärdigt informerade. Investeraren besitter mindre information relativt utgi-

varen. Författarna menar att asymmetrin delvis beror på företagens begränsade transparens. 

Undersökningen av Banerjee, Dai och Shrestha (2011) behandlar 36 länder över hela världen, 

däribland Tyskland och Indien. Studien inkluderar ett dataurval med 13 386 börsintroduktioner, 

mellan åren 2000-2006. De börsintroduktioner med underprissättning högre än 2000% alterna-

tivt lägre än -67% klassificeras som onormala och utesluts. Slutgiltig data är 8 776 börsintro-

duktioner, lägst volym av data uppges uppstå för Indien där endast nio stycken börsintrodukt-

ioner inkluderas i studien (Banerjee, Dai och Shrestha, 2011). I studien finner författarna en 

underprissättning på 43,13% för Tyskland samt 25,01% för Indien. 
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Underprissättning används som metod för att attrahera investerare när informationsasymmetri 

råder mellan utgivare och investerare enligt Banerjee, Dai och Shrestha (2011). Vidare förkla-

ras att en högre grad av informationsasymmetri leder till en ökad underprissättning. Författarna 

hävdar därmed att graden av underprissättning är högre i länder med mer informationsasym-

metri. 

2.2 Tidigare forskning 

2.2.1 Fenomenet underprissättning 
Albada och Yong (2018) skriver i sin artikel med fokus på börsintroduktioner i Asien att de 

asiatiska länderna generellt sett har en högre förstadagsavkastning efter börsintroduktion jäm-

fört med mer utvecklade länder som exempelvis USA. Författarna förklarar den observerade 

underprissättningen med hänvisning till garanternas intressen. Albada och Yong (2018) hävdar 

även att relevansen av de olika faktorerna till underprissättning varierar mellan olika tidspe-

rioder. 

 

Loughran, Ritter och Rydqvist (1994) diskuterar bland annat underprissättning i samband 

med börsintroduktioner. Resultatet av studien finner underprissättning i samtliga 25 länder 

spridda över hela världen. Graden av underprissättning hävdas variera stort mellan olika länder. 

Spannet som redovisas är från 4,2% i Frankrike till 80,3% i Malaysia. Tyskland är även ett av 

länderna som studeras av Loughran, Ritter och Rydqvists (1994), där det observeras en under-

prissättning på 10,9% mellan åren 1978-1992. 

 

Lägst underprissättning hävdar Loughran, Ritter och Rydqvist (1994) att de observerar i länder 

där de genomsnittliga företagen som börsintroduceras är relativt stora med lång historia av 

verksamhet. Vidare anges att metoden för introduktioner är framför allt av auktionsslag i dessa 

länder. Loughran, Ritter och Rydqvist (1994) nämner även att tillväxtekonomier tenderar att 

uppvisa en högre grad underprissättning vid börsintroduktioner. Loughran, Ritter och 

Rydqvists (1994) resultat rörande grad av underprissättning används för att analysera om re-

sultatet av denna studie är rimligt. 

 

Chakrabarti (2018) påstår att underprissättningen i Indien minskat över tid. Detta tas hänsyn 

till när denna studies resultat jämförs med observationer av tidigare forskning. Chakrabarti 

(2018) anger Indien som den snabbast växande ekonomin i världen. I sin artikel skriver han 
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om börsintroduktioner och dess processer, olika trender samt indisk historia kring ämnet. Fe-

nomenet underprissättning kopplas bland annat till grad av informationsasymmetri. Minsk-

ningen av underprissättning i Indien förklaras av ökad transparens och informationsspridning. 

Vidare berättar Chakrabarti (2018) att Indiens storlekskrav för att genomföra börsintrodukt-

ioner är relativt lågt jämfört med hur det ser ut globalt. Kopplat till informationsasymmetrin 

anges vidare att storlek på börsnotering har betydelse på så sätt att mindre noteringar har större 

underprissättning. 

 

Gandolfi m.fl. (2018) undersöker bland annat underprissättning av börsnoteringar i Europa. 

Ett större fokus riktas mot tre av eurozonens länder; Tyskland, Italien och Frankrike, vilka 

omnämns som högt utvecklade länder. Urvalet består av 437 genomförda börsnoteringar i 

Tyskland, Italien respektive Frankrike mellan 1997-2011. För Tyskland inkluderas data från 

133 börsintroduktioner på Deutsche Börse. Inledande görs en analys av om de tre länderna 

karaktäriseras av underprissättning. Därefter undersöks ifall geografiska omständigheter samt 

bransch har påverkan på underprissättningen. Gandolfi m.fl. (2018) observerar en genomsnitt-

lig underprissättning på 5,3%. i Tyskland. Den högsta graden av underprissättning berättar för-

fattarna att de generellt finner i “hot issue’’ perioder. Enligt författarna är underprissättningen 

låg i eurozonen jämfört med exempelvis USA, vilket tyder på att marknaden i Tyskland är 

relativt effektiv. Resultat från studien av Gandolfi m.fl. (2018) jämförs med resultatet av denna 

studie. 

 

Ljungqvist (1997) skriver om underprissättning vid börsintroduktioner i Tyskland. Han anger 

en genomsnittlig underprissättning på 9,2% för Tyskland mellan åren 1970-1993. Urvalet be-

står av 189 börsintroduktioner. Författaren utesluter stora avvikelse (outliers) vid beräkning av 

genomsnittet. Likt ovanstående studier används även Ljungqvists (1997) resultat som jämfö-

relse med denna studies resultat. 

 

Tidigare forskning gällande fenomenet underprissättning leder till följande hypoteser rörande 

underprissättning: 

 

Hypotes 0a: 

Ingen signifikant skillnad i den genomsnittliga underprissättningen mellan Tyskland 

och Indien 
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Hypotes 1a: 

Signifikant skillnad i den genomsnittliga underprissättningen mellan Tyskland och In-

dien 

2.2.2 Branschtillhörighet 
Hoffman-Burchardi (2001) skriver en artikel som bekräftar relevansen av variabeln 

“bransch’’. Han anger bransch som en viktig variabel för underprissättning av börsnoteringar 

eftersom företag inom samma bransch tenderar att söka kapital samtidigt. Enligt Hoffman-

Burchardi (2001) kan det bero på teknologisk utveckling för branschen. Författaren beskriver 

även bransch som en faktor vilken kan utlösa perioder av “hot markets”. 

 

Goergen, Khurshed och Renneboog (2009) undersökte hur stor underprissättning som rådde 

i Frankrike och Tyskland under åren 1996-2000 på deras respektive EuroNM börser. Studiens 

resultat visar en grad av genomsnittlig underprissättning på 53% för Tyskland. Författarna jäm-

för vidare graden av underprissättning beroende på bransch. I Tyskland uppvisar tjänstesektorn 

den största genomsnittliga underprissättningen. Den del av sektorn med högst underprissättning 

är den med verksamhet inom digitala hjälpmedel och programmering (Goergen, Khurshed och 

Renneboog, 2009). 

 

Guo, Lev och Shi (2006) ger en förklaring till varför tekniskt intensiva företag generellt sett 

uppvisar en högre grad av underprissättning. Teknologiskt intensiva företag har en stor andel 

forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU) förklarar Guo, Lev och Shi (2006). Dessa före-

tag är mer återhållsamma med information i sina finansiella rapporter gällande FoU. Detta leder 

till att informationsasymmetrin blir större i fallet med företag som präglas av FoU (Guo, Lev 

och Shi, 2006). Artikeln anses vara relevant för denna studie på grund av dess koppling till 

variabeln “bransch”.  

 

Variabeln bransch delas upp, utifrån studiens branschindelning, i en referensvariabel och åtta 

dummyvariabler. Studiens branschindelning presenteras i avsnitt 3. Följande hypoteser utfor-

mas för samtliga av branscherna som inkluderas i studien: 

 

Hypotes 0b: 

Ingen signifikant påverkan på underprissättning i förhållande till referensvariabeln för 

branschtillhörighet 
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Hypotes 1b: 

Signifikant påverkan på underprissättning i förhållande till referensvariabeln för 

branschtillhörighet 

2.2.3 Antal verksamma år 
Loughran och Ritter (2004) visar i sin studie att yngre företag tenderar att uppvisa högre grad 

av underprissättning än äldre företag. De räknar åldern från grundandet fram till börsnote-

ringen. Vidare anges sambandet mellan underprissättning och ålder vara delvis fluktuerande 

och tros även påverkas av omgivningens omständigheter. En förklaring till sambandet är dock 

att yngre företag medför en större risk generellt (Loughran och Ritter, 2004). Denna artikel är 

av relevans för att analysera resultatet av variabeln “antal verksamma år’’.  

 

Jain och Padmavathi (2012) skriver i sin artikel om vilka faktorer som avgör graden av un-

derprissättning vid börsintroduktioner på marknaden BSE i Indien. Artikeln syftar till att un-

dersöka relationen mellan företagets värde och graden av underprissättning. Underlaget för 

artikeln är 227 börsintroduktioner. I sitt resultat finner de en genomsnittlig underprissättning 

på 28% i Indien. De faktorer artikeln fokuserar på är bland annat antal år företaget varit verk-

samt, totala tillgångar och totala skulder samt storleken på börsnotering.  

 

I sin artikel skriver Jain och Padmavathi (2012) att äldre företag kan erbjuda utomstående in-

vesterare en större mängd historisk data över företagets prestationer och således reflekterar en 

mer stabil och trovärdig framtidsprognos. Vidare förklarar författarna att detta reflekteras i en 

syn på företaget som mindre riskfyllt, vilket i sin tur kan resultera i en högre värdering på 

företaget. Författarna observerar i sin studie att en högre värdering på företag leder till en högre 

grad av underprissättning, trots att det minskar osäkerheten. Författarna nämner däremot att 

denna observation inte är signifikant och därmed inte kan anses helt tillförlitlig. Jain och Pad-

mavathi (2012) ger dock ett intressant perspektiv på sambandet mellan åldern på företagen och 

underprissättning, vilket är relevant för denna studie. 

 

Ghosh (2005) presenterar en artikel med syftet att identifiera faktorer som kan förklara under-

prissättningen i Indien, ett land som nämns vara under tillväxt. Urvalet består av 1 842 börsin-

troduktioner mellan 1993-2001 på BSE. De förklarande variabler som inkluderas är ålder på 

företaget och storlek på börsnoteringen. Ghosh (2005) hänvisar till ålder på företaget som en 
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faktor för risk. Ett nystartat företag anses mer osäkert, medan ett företag som bedrivit verksam-

het under en lång tid anses mer pålitligt. Ett yngre företag kommer ha högre underprissättning 

för att kompensera investerarna för risken de tar (Ghosh, 2005). Studien observerar en genom-

snittlig underprissättning på 96% för åren 1993-2001. Artikeln av Ghosh (2005) är en bra re-

ferenspunkt för denna studies resultat och tillhörande analys, då den undersöker underprissätt-

ning i Indien sett till delvis samma variabler som denna studie. 

 

Loughran, Ritter och Rydqvist (1994) visar på att etablerade företag, som anges motsvara 

äldre företag, generellt sett har en lägre grad av underprissättning. Motsatsvis tyder detta på att 

yngre företag har högre grad av underprissättning. 

 

Tidigare forskning rörande verksamma år fram till börsintroduktion och underprissättning 

skapar följande hypoteser för studien:  

 

Hypotes 0c: 

Ingen signifikant påverkan på underprissättning från variabeln antal år mellan verk-

samhetsstart och börsintroduktion 

 

Hypotes 1c: 

Signifikant påverkan på underprissättning från variabeln antal år mellan verksamhets-

start och börsintroduktion 

2.2.4 Företagets storlek 
Ghosh (2005) hävdar att underprissättning i Indien med orsak av storlek på företaget kan bero 

på att många av de mindre indiska börsnoterade företag har dragits tillbaka från börsen. De 

indiska investerarna drabbades då negativt vilket orsakat en viss skepticism gentemot mindre 

företag (Ghosh, 2005). Små företag anses enligt investerarna vara mer osäkra enligt Ghosh 

(2005) och som en kompensation för detta ökas graden av underprissättning för att gynna in-

vesterarna. Detta kan vara en anledning till att mindre företag uppvisar en högre grad av un-

derprissättning. Studien av Ghosh (2005) är relevant att jämföra med denna studie för att un-

dersöka om liknande resultat uppnås.  
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Yong och Isa (2003) genomför en studie på börsen i Kuala Lumpur, Malaysia. Syftet är att 

undersöka underprissättning, både graden av den samt potentiella förklaringar. Studien är ut-

förd mellan åren 1990-1998 och inkluderar både börsintroduktioner samt publika försäljningar 

av stamaktier, samt kombinationer av de två. Företagen kategoriseras i storlek utifrån vilken 

del av börsen de listas på. Antingen Second Board respektive Main Board, det tidigare för 

mindre och det senare för större företag. 

 

Rörande storleken på företag finner Yong och Isa (2003) en i genomsnitt 30% högre underpris-

sättning för mindre företag relativt deras större motsvarigheter. Skillnaden anges vara signifi-

kant. Förklaringen till detta hänvisas till det så kallade “size effect’’ argumentet som handlar 

om att mindre företag generellt innebär en högre risk. Vidare förklaras att högre risk medför 

att investerarna kräver högre avkastning som kan uppnås genom underprissättning (Yong och 

Isa, 2003). 

 

Loughran, Ritter och Rydqvist (1994) observerar att i länder där majoriteten av börsintro-

duktioner utgörs av relativt stora företag, samt där även institutionella begränsningar är mer 

flexibla, uppvisar en lägre grad av underprissättning. 

 

Forskningen presenterad leder till utformande av följande hypoteser rörande underprissätt-

ning och påverkan av variabeln storlek på företag: 

 

Hypotes 0d: 

Ingen signifikant påverkan på underprissättning från variabeln storlek på företag 

 

Hypotes 1d: 

Signifikant påverkan på underprissättning från variabeln storlek på företag 

2.2.5 Relativ storlek på börsnotering (issue size) 

Jin, Li och Sheng (2016) presenterar en studie rörande relativ storlek på börsnotering och dess 

relevans för analytikers tillväxtprognoser. Studien utgår från 3 586 olika börsintroduktioner i 

USA under åren 1986-2010. Deras empiri visar att den genomsnittliga relativa storleken på 

börsnoteringarna uppgår till 33,34% för urvalet och den genomsnittliga underprissättningen 

som påvisas är 22,61%. I studiens korrelationsmatris finner Jin, Li och Sheng (2016) en negativ 

korrelation mellan storlek på notering och grad av underprissättning. Ifall relativ storlek på 
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börsnoteringen minskar, ökar underprissättningen och vice versa. Jin, Li och Shengs studie är 

tillämplig för analys av variabeln “relativ storlek på börsnotering”. 

 

Yong (2007) resonerar kring att om utbudet av aktier som ges ut till marknaden minskar, sam-

tidigt som efterfrågan hålls konstant, kommer priset att vara högre. Detta leder till antagandet 

att ju mindre andel av företaget som ges ut, desto högre pris. Å andra sidan anger Yong (2007) 

att det råder brist på evidens för relevansen av variabeln “relativ storlek på börsnotering”. 

 

Elston och Yang (2010) undersöker vilka faktorer som påverkar underprissättning vid en börs-

introduktion. I empirin undersöker Elston och Yang 267 företag i Tyskland som genomförde 

börsintroduktion mellan åren 1996-2001. Enligt resultatet medför den relativa storleken på 

börsnoteringen, en positiv skillnad i graden av underprissättning (Elston och Yang, 2010). För-

fattarna påvisar med hjälp av empirin att desto större procentuell andel av totala aktier som är 

utgivna, desto högre är börsintroduktionernas underprissättning. Detta förklarar Elston och 

Yang (2010) med hänvisning till att risken för att företaget blir undertecknat ökar genom att 

fler aktier är tillgänglig för allmänheten. 

 

Presenterade artiklar om underprissättning och effekten av storlek på börsnotering formar föl-

jande hypoteser: 

Hypotes 0e: 

Ingen signifikant påverkan på underprissättning från variabeln relativ storlek på 

börsnotering (issue size) 

 

Hypotes 1e: 

Signifikant påverkan på underprissättning från variabeln relativ storlek på börsnote-

ring (issue size) 

2.2.6 Skuldsättningsgrad 
Modigliani och Millers (1958) teorem, med antagande om perfekta marknader, anger att ka-

pitalstrukturen i företag inte spelar någon roll och därav inte påverkar värdet av företaget. På 

en perfekt marknad existerar inte skatter, konkurskostnader eller asymmetrisk information. 

Modigliani och Millers (1958) andra proposition anger att kostnaden för kapital ökar vid en 

ökad skuldsättningsgrad. Detta kan kopplas till att en ökad skuldsättningsgrad innebär en ökad 
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risk för aktieägare som då kräver kompensation i form av ökad avkastning (Modigliani och 

Miller, 1958). 

 

Su (2004) har undersökt 348 börsnoteringar, av icke finansiella företag, som genomförts i Kina 

mellan åren 1994-1999. I studien observeras en genomsnittlig underprissättning på 124,2% för 

urvalet. Su (2004) diskuterar vidare rörande kapitalstrukturens effekter och visar på en positiv 

korrelation mellan en hög skuldsättningsgraden hos företag innan börsintroduktion samt graden 

av underprissättning. En högre skuldsättningsgrad leder alltså till en ökad underprissättning 

enligt författaren. Su (2004) applicerar teorin om vinnarens förbannelse i undersökningen och 

fördjupar sig inom skuldsättningsgradens påverkan på den tillgängliga informationen på mark-

naden. Su (2004) förklarar vidare att den ökade graden av underprissättning hos företag kan 

kopplas till företagens skuldsättningsgrad på grund av att skulderna kan indikera en låg kvalité 

av företag. Skulderna innebär en ökad risk för aktieägarna som i sin tur kräver högre kompen-

sation i form av avkastning. Artikeln är relevant med anledning av att denna studie också un-

dersöker sambandet mellan skuldsättningsgrad och underprissättning. 

 

Jain och Padmavathi (2012) använder skuldsättningsgrad som signalement för värdet på fö-

retaget vilket författaren kopplas till grad av underprissättning. I sin studie av Indien tar de 

hänsyn till den skuldsättningsgrad företaget hade innan genomförd börsintroduktion. En högre 

andel skulder förväntas leda till ökade kostnader och osäkerhet rörande den interna finansie-

ringen och/eller vinst vilket antas leda till en högre värdering av företaget.  Resultatet visar att 

företag med lägre skuldsättningsgrad före börsnotering generellt sett är mer underprissatta i 

Indien. Orsaken till detta är enligt Jain och Padmavathi (2012) att företagen vill ha en högre 

grad av underprissättning för att signalera sitt höga värde till investerare. Företag med en högre 

skuldsättningsgrad har inte råd i samma utsträckning att ha en hög underprissättning eftersom 

det utelämnar potentiella intäkter (Jain och Padmavathi, 2012). 

 

Presenterad tidigare forskning rörande skuldsättningsgrad och underprissättning leder fram 

till följande hypoteser: 

Hypotes 0f:  

Ingen signifikant påverkan på underprissättning från variabeln skuldsättningsgrad 

 

Hypotes 1f: 

Signifikant påverkan på underprissättning från variabeln skuldsättningsgrad 
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3. Metod 
___________________________________________________________________________ 

I följande avsnitt redogörs för studiens tillvägagångssätt och utförande. Processer för datain-

samling och urval presenteras. Även studiens reliabilitet och validitet diskuteras. 

___________________________________________________________________________ 

3.1 Vetenskaplig metod 
Denna uppsats följer den kvantitativa forskningsprocessen, som Bryman och Bell (2019) be-

skriver. Studien utgår från en deduktiv ansats och inleds därav med teori, litteratur och tidigare 

forskning. Utifrån teorigenomgången utformas sedan flertalet hypoteser som slutligen testas 

mot den insamlade kvantitativa datan. 

3.2 Urval 
___________________________________________________________________________ 

Här presenteras och motiveras de val som författarna gör angående studiens urval. Detta om-

fattar val av länder, börser/marknader, tidsperiod och branschindelning. Därefter redogörs 

för hur författarna går tillväga gällande hantering av ofullständig data. Avsnittet mynnar se-

dan ut i en kortfattad lista som sammanfattar de kriterier som används för urvalen. 

___________________________________________________________________________ 

3.2.1 Urvalsdata 
Data som används i studien hämtas från 116 indiska företag på NSE och 50 tyska företag på 

FWB. Fördelningen av börsintroduktioner över respektive år för de två länderna presenteras i 

diagrammet nedan. 
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Diagram 3. Fördelning av börsnoteringar över respektive år (2015-2019) i Indien (NSE) och 

Tyskland (FWB) - (Källa: NSE (2021) och DBCM (2021)) 

3.2.2 Val av länder 
Rapporten utgår ifrån data insamlad från Indien och Tyskland. Dessa länder har valts som re-

presentanter för tillväxtekonomier respektive etablerade ekonomier. Anledningen till detta är 

att uppsatsen ämnar undersöka eventuella skillnader i underprissättning och dess bakomlig-

gande faktorer på de olika marknaderna. 

 

Som tidigare nämnt anger Chakrabarti (2018) Indien som världens snabbast växande ekonomi 

och dess aktiemarknader får ett allt större intresse från globala investerare. Vidare förklarar 

Ghosh (2006) att Indien är ett passande land för undersökningar av ekonomisk data. Ghosh 

(2006) menar att Indiens marknader besitter vissa karaktärsdrag och ramverk som kan liknas 

mer utvecklade marknader, men samtidigt att landet fortfarande kategoriseras som ett tillväxt-

land. 

 

Enligt Gandolfi m.fl (2018) är Tyskland ett av de mest utvecklade länderna i Europa. Vidare 

förklarar PWC (2021), i en rapport om den globala marknaden för börsintroduktioner, att den 

tyska marknaden är att betrakta som en av de större marknaderna för börsnoteringar i världen. 

Vidare beskriver Franzke (2004) hur Tyskland historisk sett har uppvisat en tydlig trend av 

underprissättning och hur denna till varierat över tid. 
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3.2.3 Val av börser/marknader 
Den börs som väljs för Indien är National Stock Exchange of India (NSE). Anledning till detta 

val är marknadens storlek och dess tillgänglighet till data. Nair, Laur och Devakumar (2021) 

beskriver NSE som en av de nyare aktiemarknaderna i Indien och att den vuxit till att idag vara 

den största i landet. Vidare nämner Pande och Vaidyanathan (2009) att NSE redan i slutet av 

2000-talet blev Indiens största börsmarknad sett till volym av både aktier och derivat. Mark-

naden för Tyskland som studien utgår ifrån är Frankfurt Wertpapier Börse (FWB). Detta är 

Tysklands största aktiemarknad, och räknas även som en av världens större aktiemarknader 

med en aktieomsättning på 90% (DBG, 2021). 

3.2.4 Val av tidsperiod 
Studien använder data över börsnoteringar som skett under den senare halvan av 2010-talet, 

mer specifikt under tidsperioden 01-01-2015 till 12-12-2019. Tidsperioden som väljs syftar till 

att utgå från så aktuell data som möjligt för att kunna uppnå ett resultat som både är relevant 

och applicerbart idag för nuvarande investerare på marknaderna. Däremot är den senare tids-

gränsen begränsad till innan det globala utbrottet av Covid-19 under början av år 2020. Covid-

19 hade kunnat leda till påverkan från ytterligare faktorer som inte inkluderas i denna studie. 

Enligt Nair, Laur och Devakumar (2021) har den globala pandemin lett till en förhöjd risknivå 

inom flertalet relevanta områden och således påverkat aktieavkastningar. 

3.2.5 Val av branschindelning 
Samtliga företag från Indien och Tyskland kategoriseras inledningsvis utifrån bransch enligt 

FactSets Revere Business Industry Classification System (RBICS) (Factset, 2018). RBICS har 

flertalet kategorier och samtliga företag i denna studie har kategoriserats av Factsets analys-

team. RBICS underlättar för analyser och jämförelser mellan företag från olika marknader och 

industrier (Factset, 2018). Utifrån RBICS kategorisering kan företagen inkluderade i denna 

studie delas in i 69 olika branscher. För att regressionen ska kunna genomföras och tydliggöra 

ett mer tolkningsbart resultat används en bredare och mindre specifik branschindelning. RBICS 

används som grund till den branschindelning som studien slutligen använder. 

 

Vidare används Bloombergs branschindelning omfattande elva branscher (Bloomberg, 2021). 

På grund av brist på företag inom vissa branscher och för att kunna uppnå mer givande resultat 

har författarna i denna studie valt att slå samman följande sektorer från Bloomberg (2021): 

“Information Technology” och “Communication Services” till “IT and Communication” samt 
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“Consumer Discretionary” och “Consumer Staples” till “Consumer Goods”. Se diagram 4 och 

5 nedan. Således används nio olika branscher för indelningen av data inom denna variabel. 

 

Följande branscher utgör den slutliga indelningen av företagen som används i regressionen för 

denna studie: 

___________________________________________________________________________

 
● IT and Communication  

 

● Consumer goods 

 

● Industry 

 

● Materials 

 

● Health 

 

● Utilities 

 

● Real Estate 

 

● Energy 

 

● Finance

___________________________________________________________________________ 

Tabell 1. De nio branscher som används för indelningen av företagen i studien 
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Branschindelning för Indien (börsnoteringar) 

 
Diagram 4. Studiens branschindelning för börsnoteringar i Indien på NSE, mellan 2015-2019, 

efter bortfall 
 

Branschindelning för Tyskland (börsnoteringar) 

 
Diagram 5. Studiens branschindelning för börsnoteringar i Tyskland på FWB, mellan 2015-

2019, efter bortfall 
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3.2.6 Ofullständig data 
För de företag databasen Factset inte tillgodoser fullständig data gällande storlek på börsnote-

ring, utgår studien ifrån de årsredovisningar Factset presenterar för företagen samt information 

från NSE (2021) för att sedan beräkna enligt ekvation 1. nedan. Ekvationen hämtas från Elston 

och Yangs (2010) studie där de undersöker sambandet mellan underprissättning och relativ 

storlek på börsnotering. I årsredovisningen hämtas data för totalt antal aktier efter börsintro-

duktion. På NSE (2021) hämtas information om totalt antal utgivna aktier vid börsintrodukt-

ionen. Att information hämtas från endast den indiska börsen beror på att endast indiska företag 

saknade informationen. Se ekvation 1, kvoten av den fyller ut en del av den ofullständiga datan. 

 

 
Ekvation 1. Beräkningsformel för relativ storlek på börsnotering 

 

 

Bortfall på grund av bristande data presenteras nedan. De företag som saknar data utgör för 

samtliga variabler bortfall i regressionen, oavsett vilken data som saknas. Detta med anled-

ningen att studien undersöker samband mellan underprissättningen och de oberoende variab-

lerna. Att endast inkludera en andel av variablerna för ett företag hade därav snedvridit resul-

tatet.  

 

Samtliga av de företagen nedan utgör bortfall och är inte inkluderade i studiens slutliga urval. 

Totalt bortfall är därav 20 observationer varav fyra för Tyskland och 16 för Indien. Urvalet 

består efter bortfall av:  

● 46 observationer från Tyskland 

● 100 observationer från Indien 

___________________________________________________________________________ 

Av de tyska företagen som börsintroducerades på FWB under 2015-2019 saknar två företag 

relevant och väsentlig data i omfattande utsträckning. Dessa två företag utgör därav bortfall för 

samtliga variabler av de tyska observationerna i denna studie, företagen är följande:   

● Haier Smart Home CO Limited 

● Windeln.de SE 
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Utöver de två ovan nämnda bortfallen uppstår ytterligare två bortfall på grund av att variabeln 

“antal verksamma år” logaritmeras. Detta sker på grund av att värdena för de specifika fallen 

är noll för variabeln, detta är odefinierat inom matematikens regler för logaritmering och därav 

kan dessa inte inkluderas i regressionen. Företagen är följande:  

● Covestro AG  

● Innogy AG 

___________________________________________________________________________ 

 

För Indien saknas data för flertalet företag och deras börsintroduktioner. Dessa utgör därav 

bortfall i regressionen. Nedan redovisas bortfallen rörande data för Indien. 

 

De företag som utgör bortfall på grund av bristande data rörande relativ storlek på börsnotering 

är följande:

● Coffee Day Enterprise Limited 

● InterGlobe Aviation Limited 

● S H Kelkar and Company Limited 

● Dr. Lal PathLabs Limited 

● Alkem Laboratories Limited 

● Advanced Enzyme Technologies 

Limited 

● CL Educate Limited 

● Karda Constructions Limited

 

För följande indiska företag saknas data rörande relativ storlek på börsnotering och skuldsätt-

ningsgrad: 

● Reliance Nippon Life Asset Management  

 

För följande tre indiska företag saknas data rörande relativ storlek på börsnotering, storlek på 

företag och skuldsättningsgrad: 

● Reliance Home Finance Limited 

● BSE Limited 

● HDFC Standard Life Insurance Company Limited 

 

För följande indiska företag saknas data för skuldsättningsgrad:  

● SBI Life Insurance Company Limited 

● General Insurance Corporation of India 

● The New India Assurance Company Limited 
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För ett indiskt företag saknas data för stängningskurs från första handelsdagen:  

● Ircon International Limited 

___________________________________________________________________________ 

 

Bortfallsanalys 

De två bortfallen med anledning av bristande data för Tyskland utgörs av börsnoteringar ge-

nomförda 2015 respektive 2018. De två bortfallen till följd av logaritmering är börsnoteringar 

tillhörande åren 2015 respektive 2016. Dessa bortfall tillhör olika branscher vilket gör att det 

inte är en enskild bransch som påverkas och regressionen kan fortfarande genomföras utan 

betydande systematiska konsekvenser. 

 

En konsekvens av bortfallet är att 25% av urvalet för Indien år 2015 och 22,86% för år 2017 

försvinner. Företagen som utgör bortfall har en stor spridning mellan olika branscher vilket gör 

att bortfallen inte förväntas medföra betydande systematiska konsekvenser på resultatet för va-

riabeln “bransch”. Urvalet för 2015 utgörs efter bortfallet av 15 noteringar, samt 2017 av 27 

noteringar. Jämfört med andra år är det fortfarande en relativt jämn fördelning av antal företag 

för Indien trots bortfallet vilket gör att regressionen fortfarande är möjlig att genomföra utan 

allvarliga systematiska fel. 

3.2.6 Sammanfattning av urvalskriterier 
Författarnas urvalskriterier för insamling av data som används i studien sammanfattas nedan: 

 

● Företagen börsnoterades mellan 2015-01-01 och 2019-12-31 

● Företagen är initialt börsnoterade på National Stock Exchange of India (NSE) och 

Frankfurt Wertpapier Börse (FWB) 

● Factset används som huvudsaklig databas 

● Observationer med brist på relevant och väsentlig data utgör bortfall i studien, totalt 

utgör bortfallet 20 observationer 

● Slutliga urvalet består av 146 observationer 

○ Se bilaga 8 för att se slutliga urvalet av tyska företag  

○ Se bilaga 9 för det slutliga urvalet av indiska företag. 

___________________________________________________________________________ 
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3.3 Underprissättning 
Underprissättning beräknas i denna studie som den initiala avkastningen första handelsdagen 

efter börsnotering. Den initiala avkastningen motsvarar skillnaden mellan introduktionspriset 

och stängningskursen vid första handelsdagen (Günther och Rummer, 2006). Även Habib och 

Ljungqvist (2001) definierar underprissättning som skillnaden mellan introduktionspris för ak-

tien och stängningskursen första handelsdagen. 

 

 
 

Ekvation 2. Beräkningsformel för Initial avkastning 

3.4 Skuldsättningsgrad 
Su (2004) undersöker skuldsättningsgradens påverkan på graden underprissättning i Kina. För-

fattaren väljer att presentera skuldsättningsgraden enligt tre metoder, varav den första beskrivs 

som det bokförda värdet av kort- samt långfristiga skulder (totala skulder) dividerat med det 

bokförda värdet av samtliga tillgångar. De skulder Su (2004) använder för beräkningen är “pre-

IPO”, vilket är de skulder företaget hade innan börsnoteringen. Denna studie ämnar att under-

söka ett liknande samband som Su (2004), men för andra länder. Beräkningen av skuldsätt-

ningsgrad i denna studie utgår därav från ekvationen som Su (2004) använder, se ekvation 3. 

 

 
Ekvation 3. Beräkningsformel för skuldsättningsgrad (Su, 2004) 

 

Data till beräkningen hämtas från databasen Factset baserat på den sista årsredovisningen fö-

retaget publicerat innan genomförd börsnotering. 
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3.6 Reliabilitet och validitet 

3.6.1 Reliabilitet 
Bryman och Bell (2019) beskriver att reliabilitet handlar om huruvida testresultatet skulle bli 

detsamma vid upprepning av studien, under förutsättning att processen för studien beskriven i 

metoden följs. Därav är det viktigt att författarna är konsekventa i behandlandet av data samt 

inte baserar studien på temporär data. Bryman och Bell (2019) nämner bland annat stabilitet 

som en faktor för reliabilitet. Med stabilitet menas ifall resultatet vore detsamma ifall studien 

utfördes igen med grund i samma data och urval, alltså ifall resultatet är stabilt över tid (Bryman 

och Bell, 2019). Studiens resultat kan anses stabilt eftersom det vore detsamma vid ett annat 

testtillfälle då den utförs med hjälp av historisk data under ett bestämt antal år, på en bestämd 

urvalsgrupp.  

 

Bryman och Bell (2019) nämner även interbedömarreliabilitet som en relevant faktor för reli-

abilitet. Denna handlar om huruvida subjektiva bedömningar mellan författare påverkat hante-

ringen av datans klassificering. Det kan uppstå brist i kontinuitetskriteriet på grund av subjek-

tivitet (Bryman och Bell, 2019). Risken för att författarnas subjektivitet har en påverkan på 

datan i denna studie anses låg då den data som samlas in och hanteras hämtas från en oberoende 

databas och är främst av kvantitativ form. Däremot finns det en risk att författarna genom sina 

egna erfarenheter och förväntningar subjektivt placerar fokus i analysen på vissa delar. 

 

Bortfallets eventuella påverkan på reliabilitet 

Ungefär 12% av börsintroduktionerna i urvalet bortfall. Att dessa inte kan inkluderas i studien 

kan få konsekvenser för resultatet. På grund av bortfallet kan en upprepning av en liknande 

undersökning i framtiden avvika från denna studie sett till resultatet ifall den nuvarande sak-

nade datan tillgängliggörs. 

3.6.2 Validitet 
Enligt Bryman och Bell (2019) handlar validitet om ifall mätningen verkligen mäter det som 

det avser att mäta. För att avgöra om studien uppfyller validitetskravet genomförs ett antal 

tester. 
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Konsekvenser av att bortse från Covid-19-perioden 

Tidsramen för uppsatsens undersökning är satt för att undvika ekonomiska effekter i samband 

med Covid-19 då författarna ämnar att undersöka fenomenet under “normala” förhållanden 

mellan länderna. Det kan argumenteras för att även påverkansfaktorer, såsom fluktuationer i 

ekonomin orsakade av exempelvis kriser, även är att se som relevanta för studien. Detta ef-

tersom förmågan att hantera dessa situationer varierar hos olika marknader och därmed är en 

relevant faktor som inte bör överses. Exempelvis anges detta i en tidigare studie, skriven av 

Leow och Lau (2018), där författarna hävdar till att finansiella kriser har en tydlig påverkan på 

graden av underprissättning för börsnoteringar.  

 

Denna studies resultat kan påverkas väsentligt vid inkludering av tidsperioder innefattande fi-

nansiella kriser. Studien avser att ge generella råd för marknaderna och när finansiella kriser 

inte inkluderas kan resultat, angående vilka variabler som är mest relevanta på respektive mark-

nad, bli missvisande vid generaliseringar över tid. 

 

Fåtal datapunkter 

Det kan argumenteras för att antalet datapunkter i studien inte är tillräckligt för att ge en repre-

sentativ bild av fenomenet i fråga. Fördelningen av data från respektive marknad/land är ojämnt 

fördelad. Antalet datapunkter för börsnoteringar från Indien är betydligt fler än de för Tyskland. 

Därför kan Indiens regression förväntas ge en mer representativ bild samt ett mer trovärdigt 

resultat än för Tyskland. En specifik brist i datan är att det skedde få börsnoteringar på FWB 

år 2019, antalet uppgår till två stycken. Indien har en högre representation år 2019 som omfattar 

totalt 14 börsnoteringar. Detta kan medföra ett snedvridet resultat det specifika året.  

 

Generalisering av trend 

Denna studie är kvantitativ. Bryman och Bell (2019) beskriver att målet med kvantitativa stu-

dier är att uppnå ett resultat som kan generaliseras och sedan appliceras i en större kontext. 

Denna studie är till viss del begränsad ur denna synpunkt, med hänsyn till att utgångspunkten 

för undersökningen endast är två länder, som ämnar att representera resterande ekonomier i 

världen. Denna generalisering kan anses vara relativt stor. Det kan till exempel finnas ytterli-

gare individuella aspekter från respektive land, som har en unik påverkan på landets marknad. 

Detta kan således ge ett missvisande resultat med tanke på att fenomenet underprissättning är 

omfattande. 
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Som nämnt under rubriken 3.2.2 val av länder kan argumenteras för att länderna utgör bra 

exempel för det som de avser att representera. Det är dock av vikt att läsaren är medveten om 

att både Indien och Tyskland är enskilda länder med unika karaktäristiska drag. Detta kan 

komma att påverka resultaten med konsekvenser som inte går att kvantifiera och inkludera i 

studien. Denna studie ämnar dock inte att ge ett entydigt svar, utan snarare en pusselbit för att 

öka kunskapen inom området. Studiens resultat är relevant att generalisera för att vid fortsatt 

forskning kunna testa hypoteserna på andra länder. 

 

Tidsperiodens specifika påverkan 

Tidsperioden som valts för studien är relativt kort vilket kan leda till ett behov av försiktighet 

i att göra större generaliserande antaganden över tid. Under den valda tidsperioden är fördel-

ningen av datapunkterna relativt ojämn för Tyskland men relativt jämn för Indien (Se diagram 

6 och 7). Detta kan ha en påverkan på resultatet för Tyskland på grund av den låga representa-

tiviteten för vissa år. 

 

Underprissättningen är som tidigare nämnt starkt kopplat till cyklikalitet, som i sin tur kan 

kopplas till konjunkturer, vilket betyder att ländernas positioner i cykeln under de specifika 

åren kan ha en påverkan på resultatet. Länderna uppvisar däremot en förhållandevis stabil eko-

nomisk utveckling sett till BNP per capita (Se diagram 1 och 2). 

 

 
Diagram 6. Antal och fördelning av antalet börsnoteringar i Tyskland mellan åren 2015-2019, 

efter bortfall 
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Diagram 7. Antal och fördelning av antalet börsnoteringar i Indien mellan åren 2015-2019, 

efter bortfall 

 

För bred branschfördelning 

Fördelningen av branscher som representeras i undersökningen hos respektive lands marknad 

är relativt ojämn (Se diagram 4 och 5). Denna fördelning innebär att vissa branscher får ett mer 

eller mindre representativt resultat för just denna variabel och således en lägre tillförlitlighet. 

För att minska ojämn fördelning, slås mindre representerade branscher samman med andra lik-

nande branscher. Detta hade kunnat gjorts ytterligare. Dock riskerar detta att minska precis-

ionen i branschindelningen och kan således ge ett mindre precist resultat. 

 

Metoden för branschindelning i denna studie risker att medföra viss överlappning mellan 

branscherna. Detta kan leda till en missvisande påverkan från den oberoende variabeln 

“bransch”, på den beroende variabeln underprissättning. Däremot kan detta ses som acceptabelt 

för studien eftersom detta möjligen bidrar med ett mer tolkningsbart resultat. 

3.7 Regression 

För att uppfylla studiens syfte och besvara frågeställningarna genomförs tre separata regress-

ioner, en för respektive land samt en för jämförelse av underprissättningen mellan länderna. 
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I regressionerna för Tyskland respektive Indien gällande de oberoende variablernas påverkan 

på underprissättningen benämns variablerna enligt följande: 

___________________________________________________________________________ 

● Underprissättning: FArstadagsavkasnting 

● Branschtillhörighet, NyBransch (dummyvariabler med referens IT + Communication):  

○ Consumer goods: DNyBransch_1 

○ Industry: DNyBransch_2 

○ Materials: DNyBransch_3 

○ Health: DNyBransch_4 

○ Utilities: DNyBransch_5 

○ Real Estate: DNyBransch_6 

○ Energy: DNyBransch_7 

○ Finance: DNyBransch_8 

● Antal verksamma år: l_TidmellanGrundadesochIPOA 

● Företagets storlek: l_StorlekpAfAretagTotalass 

● Relativ storlek på börsnotering: IssuesizeFreefloat 

● Skuldsättningsgrad: NySkuldsAttningsgrad 

___________________________________________________________________________ 

 

Data för variablerna “antal år’’ och “företagets storlek’’ har logaritmeras. Enligt Brooks (2014) 

är detta en lösning för variabler med stora storlekar. Genom att behandla variablerna på detta 

sätt blir de mer jämförbara och extrema värden reduceras (Brooks, 2014). Variablerna för 

denna studie har logaritmerats eftersom det rådde just stora skillnader mellan värdena och ex-

tremvärden observerades. 

 

För att jämföra graden av underprissättning har även en jämförande regression mellan Tyskland 

respektive Indien genomförts, se bilaga 7. I jämförande regressionen har variablerna omnämnts 

enligt följande: 

___________________________________________________________________________ 

● TyskVsIndisFArstadagsavkasnting (dummyvariabel med referens Tyskland) 

○ Dummyvariabel (Indien): DLand_2 

___________________________________________________________________________ 
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3.7.1 Ordinary Least Square (OLS) 
Uppsatsen använder sig av Ordinary Least Square (OLS) för att pröva nollhypoteserna. Detta 

görs även i tidigare studier gjorda av bland annat Jin, Li och Sheng (2016) och Gandolfi m.fl. 

(2018). OLS är en linjär regressionsmodell som lämpar sig för att undersöka eventuella sam-

band mellan en beroende variabel och en eller flera oberoende variabler (Brooks, 2014). Me-

toden uppskattar det linjära sambandet genom de kvadrerade residualerna. Från regression med 

OLS ges bland annat betakoefficienter (Troeger, 2016). Brooks (2014) anger att betakoeffici-

enten är central i OLS regressioner då den anger sambandet mellan den beroende och den obe-

roende variabeln. Vidare ges betakoefficienternas P-värden som anger till vilken grad av sä-

kerhet nollhypoteserna kan förkastas, det vill säga med vilken signifikans (Brooks, 2014). 

 

I denna studie används OLS för att skapa en linjär multipel regression som ämnar att undersöka 

de oberoende variablernas påverkan på förändring i den beroende variabeln. Den generella for-

meln för regressionslinjen i OLS presenteras nedan i ekvation 4. 

 

 

 
Ekvation 4. Generell formel för regressionslinje i OLS (Cociorva , 2020) 

 

 

Brooks (2016) presenterar ett antal antaganden som måste vara uppfyllda av för att regress-

ionen ska anses statistiskt godtagbar vid användande av OLS. Ifall antagandena är uppfyllda 

anges regressionen ge ett effektivt estimat av verkligheten och betecknas därmed som “BLUE” 

(Best Linear Unbiased Estimate) (Troeger, 2016). Följande fem antaganden behöver uppfyllas 

av den den underliggande datan för att den linjära regressionens resultat ska vara “BLUE” 

(Brooks, 2014): 

 

1. Feltermerna ska ha medelvärdet noll. 

2. Variansen av alla feltermerna ska vara konstant för de oberoende variablerna, då råder 

önskad homoskedacitet, ifall de inte är konstanta uppstår heteroskedasticitet vilket dis-

kuteras djupare i avsnitt 3.7.5. 
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3. Feltermerna är okorrelerade och därmed linjärt oberoende av varandra. Kovariansen 

mellan feltermerna ska vara noll, under dessa förutsättningar råder ingen autokorrelat-

ion. 

4. Det ska inte finnas någon korrelation mellan feltermerna och den oberoende variabeln. 

Eftersom denna studie baseras på tvärsnittsdata råder ingen korrelation och därav testas 

inte för detta antagande. 

5. Det ska råda normalfördelning mellan feltermerna. 

 

Brooks (2014) anger även en sjätte förutsättning för genomförande av regression med OLS-

modellen. Antagandet är att det inte råder multikollinearitet i regressionens data. Med begrep-

pet multikollinearitet menas att det finns ett linjärt samband, en korrelation, mellan två eller 

flera oberoende variabler. I teorin innebär detta att om man tar bort en av de oberoende variab-

lerna ska detta inte ha någon påverkan på de andra variablerna. Det är eftersträvansvärt att det 

inte råder multikollinearitet för att OLS ska vara en lämplig modell, detta testas under avsnitt 

4.3. 

 

Signifikansnivå 

En signifikansnivå används för att undersöka om nollhypoteser kan förkastas eller inte och 

således om resultaten signifikant kan säkerställas (Brooks, 2014). I denna studie används en 

signifikansnivå på 0,05. Denna nivå används i tidigare forskning inom ämnet, av bland annat 

av Leow och Lau (2018) samt Jain och Padmavathi (2012). 

 

R2 - Förklaringsgrad 

Enligt Sutrick (2017) anger R2 förklaringsgraden mellan regressionen och datan. R2 mäter 

alltså graden av hur bra regressionens trendlinje passar till datan, generellt sett är en hög R2 

önskvärt. Således undersöker författarna R2 för regressionernas resultat.  Liknande görs i tidi-

gare studier inom ämnet som till exempelvis artikeln av Leow och Lau (2018). 

3.7.2 Korrigering av data 
I syfte att uppnå en representativ regression korrigeras vissa datapunkter. Denna korrigering 

utförs genom logaritmering och winsorisering. 
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Logaritmering 

Enligt Brooks (2014) är en lösning för variabler av stora storlekar att använda sig av log för att 

minska värdena. Genom att omvandla de stora variablerna till mindre kan man reducera de 

extrema värdena i regressionen. Detta leder till en minskad spridning. Författarna av denna 

studie logaritmerar två av variablerna, “storlek på företag” och “antal verksamma år”. Jain och 

Padmavathi (2004) gör på ett liknande sätt i sin studie där de bland annat logaritmerar variabeln 

“age”. 

 

Variabeln “antalet verksamma år” innefattade två datapunkter som var noll och därmed kan 

dessa inte logaritmeras. Detta på grund av att värdet noll är odefinierat inom logaritmering. 

Följden av att variabeln logaritmeras blir att värdena som återstår blir mer jämförbara, men att 

dessa två företag betraktas som bortfall. 

 

Winsorisering 

En metod för att neutralisera extremvärden i data kallas winsoriserad uppskattning. Extremvär-

den riskerar att snedvrida regressionens resultat och behandlingen av data med winsorisering 

minimerar detta problem (Sheskin, 2007). Det innebär att extremvärden ersätts med mindre 

extrema värden. Ett förklarande exempel följer: Om vi har ett dataset med 100 observationer 

och väljer att winsorisera 5% på båda ytterkanterna av normalfördelningen för vår data. Detta 

medför att de fem högsta samt de fem lägsta observationerna justeras, totalt tio. De fem högsta 

värdena ersätts med det nästkommande värdet, alltså det sjätte. Liknande process utförs för 

lägsta värdet men där ersätts värdena med det sjätte minsta värdet. Effekten av de mest utstick-

ande extremvärdena har då neutraliserats. Exempelvis Banerjee, Dai och Shrestha (2011) skri-

ver i sin studie att de använder sig av winsorisering i syfte att mildra påverkan av extremvärden. 

 

För denna studie behandlades den beroende variabeln “underprissättning” samt den oberoende 

variabeln “skuldsättningsgrad” med winsorisering. Justeringen medför att en del av observat-

ionernas ursprungliga värden inte inkluderas i urvalet, till skillnad från bortfall är detta en med-

veten neutraliserande justering av utstickande data. Följande winsoriserande justeringar  

gjordes av studiens data: 

● Rörande förstadags avkastningen justeras 5% av extremvärdena på botten respektive 

toppen av urvalet, totalt 10%.  
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○ För Indien motsvarar detta de fem högsta, respektive de fem lägsta, observat-

ionerna, totalt 10 observationer som ersätts med de sjätte värdena för respektive 

ytterkant.  

○ Justeringen av cirka 5% för Tyskland motsvarar, avrundat uppåt, i denna studie 

tre observationer på toppen respektive botten, totalt sex observationer som änd-

ras till det fjärde värdet i respektive ordning.  

● Även skuldsättningsgraden winsorisades med 5% på toppen och botten vilket medför 

påverkan på samma antal observationer som förstadagsavkastningen. 

 

I fortsättningen av studien kommer det winsoriserade urvalet att omnämnas som det “winsori-

serade urvalet’’ alternativt den “winsoriserade datan’’. 

3.7.3 Dummyvariabler 
Gällande variabeln bransch krävs det för regressionen att författarna använder sig av en metod 

som kallas dummyvariabler. Branschtillhörighet går inte att kvantifiera och därmed tilldelas 

siffrorna, noll till och med åtta, som representerar de olika branscherna. För att regressionen 

ska bli korrekt sätts siffran 0 på första branschen i och med att den formeln som används är “n-

1” (Brooks, 2014). Därmed skapas åtta dummyvariabler, en för varje bransch med undantag 

för referensvariabeln. Branschen “IT and Communication” sätts som referens i regressionen 

för dummyvariablerna. Detta för att det enligt Guo, Lev och Shi (2006) kan förväntas vara den 

mest underprissatta branschen. Detta innebär att resultatet för de övriga branscherna uttrycks i 

relation till referensvariabeln. 

3.7.4 Mätning av underprissättning 
För att jämföra graden av underprissättning mellan Tyskland och Indien samt identifiera signi-

fikansen av detta, genomförs en regression mellan ländernas underprissättning. Regressionen 

genomförs med en dummyvariabel. Tyskland sätts som referensvariabel och Indien som 

dummyvariabel. Resultatet visar den genomsnittliga skillnaden i underprissättning av urvalet 

för Indien relativt Tyskland, samt signifikansen av resultatet. 

3.7.5 Tester på regressionen 
För denna studie genomförs testerna i dataprogrammet Gretl som används för regressionen.  
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Test för heteroskedasticitet: White's Test 

En metod som vanligtvis används för att observera eventuell heteroskedasticitet i feltermerna 

är att utföra White´s general test for heteroscedasticity (Brooks, 2014). Testet mäter huruvida 

feltermerna har en konstant varians eller inte. Om variansen hos feltermerna inte är konstant 

råder heteroskedasticitet vilket innebär att regressionen inte längre är “BLUE”. Nollhypotesen 

är att det råder homoskedasticitet, det menas att variansen mellan feltermerna är konstant. Om 

ett P-värde på under 0,05 observeras kan man med signifikant säkerhet påvisa förekomsten av 

heteroskedasticitet. Vid eventuell observerad heteroskedasticitet i modellen appliceras “robust 

standard errors”. Applicerandet av “robust standard errors” tar däremot inte bort 

heteroskedasticitet, men medför att feltermerna och P-värde justeras med hänsyn till 

heteroskedasticiteten vilket leder till mer korrekta värden i resultatet (Brooks, 2014). Ifall even-

tuell heteroskedasticitet finns i modellen, testas med White's test i Gretl med “squares only”. 

 

Test för multikollinearitet: Korrelationsmatris 

För att undersöka om eventuell multikollinearitet existerar i regressionen görs en så kallad kor-

relationsmatris, vilket Jin, Li och Shengs (2016) även använder sig av i sin studie. Brooks 

(2014) nämner att gränsvärdet på +/- 0,8 i korrelation mellan variablerna, över-/understigs 

gränsen är detta problematiskt och risk för multikollinearitet råder. Författarna till denna studie 

utför således tester i form av korrelationsmatriser för att avgöra risken för multikollinearitet i 

datan och regressionen. Om multikollinearitet råder mellan modellens variabler kan en av dessa 

variabler uteslutas för att eliminera risken för multikollinearitet och på så sätt öka modellens 

tillförlitlighet. 

 

Test för linjärt samband: Ramsey´s test 

Ramseys test undersöker ifall en linjär skattning enligt OLS är lämplig att använda för att un-

dersöka relationen mellan den beroende variabeln och de oberoende variablerna (Brooks, 

2014). För en linjär regression behöver sambandet mellan variablerna vara linjärt, vilket Ram-

seys test kontrollerar enligt Brooks (2014). Han menar att för att påvisa linjäritet i regressionen 

eftersträvas ett P-värde på över 0,05.  
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Test av normalitet: Jarque-Bera test 

För att se ifall datan för regressionerna är normaldistributerade använder författarna sig av Jar-

que-Bera test. Brooks (2014) beskriver användande av Jarque-Bera test som en vanligt före-

kommande metod i undersökningar av residualernas normalfördelning. Testet visar två viktiga 

aspekter av normalfördelningen, nämligen residualernas skevhet och överskottskurtosis. Skev-

heten anger till vilken grad residualerna skiljer sig från medelvärdet. Brooks (2014) anger vi-

dare att normalfördelade residualer uppvisar en skevhet på noll. Med överskottskurtosis menas 

sannolikheten för ett förekommande av mer extrema värden i residualerna. Detta speglas i nor-

malfördelningskurvan i form av tjockare svansar. Brooks (2014) anger att överskottskurtosis 

ska vara noll om residualerna ska anses vara helt normalfördelade. 

 

Ytterligare nämner Brooks (2014) att P-värdet vid ett Jarque-Bera test bör vara större än 0,05 

för att man inte ska kunna förkasta modellens nollhypotes av normalitet. Ifall testet visar att 

residualerna och datan till regressionsmodellerna inte är normalfördelade tyder det på en 

ojämnt fördelad data med orsak av extrema uteliggare (Brooks, 2014). 

 

Ifall Jarque-Bera testet visar att medelvärdet för datan inte är normalfördelad kan hänvisning 

göras till den centrala gränsvärdessatsen. Även om residualerna i sig inte är normalfördelade 

kommer summan av dem gå mot normalfördelning enligt satsen (Brooks, 2014). Det är fortfa-

rande önskvärt att testet visar på en normalfördelning, men resultatet av regressionen kan där-

med analyseras även om så inte är fallet med hänvisning till satsen. 
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4. Empiri och Resultat 
___________________________________________________________________________ 

I denna del presenteras och redogörs för empirins resultat som påvisas av regressionerna. 

Resultaten för de olika variablernas påverkan redovisas genom tabeller med tillhörande för-

klarande text. 

___________________________________________________________________________ 

4.1 Beroende variabeln - Underprissättning 
 

Beroende variabel Regressionens beteckning Förkortning 

Underprissättning FArstadagsavkastning UP 

 

Tabell 2. Regressionens beroende variabel med dess beteckning och förkortning 

 

I studiens resultat kan uttydas att det råder underprissättning i både Tyskland och Indien, detta 

baseras på det slutliga urvalet som består av totalt 146 observationer. Underprissättningen som 

råder är av varierande grad, både mellan länderna och de specifika observationerna, se bilaga 

7. Jämförelsen görs på det winsoriserade urvalet och resultatet för underprissättningen uppvisar 

en signifikans utifrån P-värdet på 0,0093. Detta relativt studiens gräns för signifikans med 0,05 

i P-värde. Resultatet visar på att det finns en signifikant trend för urvalet gällande variabeln. 

 

Resultatet baserat på det winsoriserade urvalets för Tyskland respektive Indien, visar på en 

genomsnittlig underprissättning på cirka 6,43% respektive cirka 13,43%, se tabell 3 och 4. De 

tyska observationernas intervall rör sig mellan -7,14% till 27,83%, se tabell 3. För Indien råder 

ett intervall från -10,91% till 63,81%, se tabell 4. 

 

Regressionen mellan Tyskland och Indien uppvisar resultatet att Indien har en genomsnittlig 

underprissättning som är ungefär 7% högre än den för Tyskland för studiens urval. Det råder 

en signifikant skillnad i den genomsnittliga underprissättningen mellan Indien och Tyskland 

enligt empirin, således förkastas nollhypotesen. 
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Hypotes 0a: 

Ingen signifikant skillnad i den genomsnittliga underprissättningen mellan Indien och 

Tyskland 

 

Hypotes 1a: 

Signifikant skillnad i den genomsnittliga underprissättningen mellan Indien och Tysk-

land 

 

Tyskland 

Tyskland 
Winsoriserad 

Genomsnitt Median Standardavvikelse Min. Max. 

UP 0,064301 0,034110 0,10490 -0,071429 0,27826 
 

Tabell 3. Summerande information gällande variabeln UP, winsoriserat urval, Tyskland 

 

Indien 

Indien 
Winsoriserad 

Genomsnitt Median Standardavvikelse Min. Max. 

UP 0,13438 0,034987 0,21606 -0,10909 0,63805 
 

Tabell 4. Summerande information gällande variabeln UP, winsoriserat urval, Indien 

4.2 Oberoende variabler - Regressionens resultat 
___________________________________________________________________________ 

Nedan presenteras ett flertal tabeller med resultat för de oberoende variablerna från de två 

regressionerna för Tyskland respektive Indien, se bilaga 1 och 2. Tabell 5 visar variablernas 

beteckningar i regressionen samt de fem förkortningar som används i den fortsatta presentat-

ionen av studiens resultat. 
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Oberoende variabel Regressions beteckning Förkortning 

Bransch NyBransch BR 

Antal verksamma år l_TidmellanGrundadesochIPOA TID 

Storlek på företag l_StorlekpAfAretTotalass SF 

Relativ storlek på börsnote-
ring 

IssuesizeFreefloat RSB 

Skuldsättningsgrad SkuldsAttningsgrad SKG 

 

Tabell 5. Regressionens variabler med dess beteckning och förkortningar 

___________________________________________________________________________ 

4.2.1 Branschtillhörighet: NyBransch  
 

Eftersom variabeln “NyBransch” består av dummyvariabler presenteras betakoefficienter samt 

P-värden för de respektive branschindelningarna. Värdena avrundas till tre decimaler för re-

spektive branschindelning samt land, se tabell 6 och 7. För de exakta värdena se bilaga 1 re-

spektive 2. 

 

P-värdena som presenteras är varierande, majoriteten är inte signifikanta då de har P-värden 

som överstiger gränsen för signifikans. En av variablerna befinner sig under gränsen för signi-

fikans (0,05), det innebär således att den är signifikant. Det gäller variabeln “Materials” för 

Tyskland. För den variabeln råder signifikans och nollhypotesen kan förkastas. För övriga va-

riabler kan nollhypotesen inte förkastas. 

 

Hypotes 0b: 

Ingen signifikant påverkan på underprissättning i förhållande till referensvariabeln för 

branschtillhörighet 

 

Hypotes 1b: 

Signifikant påverkan på underprissättning i förhållande till referensvariabeln för 

branschtillhörighet. 
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Tyskland, winsoriserat urval: 

Dummyvariabel Beteckning i 
regression 

Betakoefficient (β) P-värde 

Consumer goods DNyBransch_1 −0,040  0,562 

Industry DNyBransch_2 −0,0129 0,840 

Materials DNyBransch_3 −0,162 0,017 

Health DNyBransch_4  −0,083 0,306 

Utilities DNyBransch_5  −0,121 0,074 

Real Estate DNyBransch_6  −0,124 0,099 

Energy DNyBransch_7 -0,104 0,097 

Finance DNyBransch_8 -0,057 0,373 

 

Tabell 6. Respektive branschers betakoefficienter och P-värden i relation till referensvariabeln 

för bransch (Tyskland). 

 

Indien, winsoriserat urval: 

Variabel Beteckning i 
regression 

Betakoefficient (β) P-värde 

Consumer goods DNyBransch_1 0,093 0,237 

Industry DNyBransch_2 0,110 0,219 

Materials DNyBransch_3 0,105 0,321 

Health DNyBransch_4 0,025 0,792 

Utilities DNyBransch_5 0,001 0,990 

Real Estate DNyBransch_6 0,106 0,534 

Energy DNyBransch_7 0,190 0,414 

Finance DNyBransch_8 0,137 0,138 

 

Tabell 7. Respektive branschers betakoefficienter och P-värden i relation till referensvariabeln 

för bransch (Indien). 

___________________________________________________________________________ 
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4.2.2 Antal verksamma år: l_TidmellanGrundadesochIPO 

Tyskland 

För Tyskland uppvisar den winsoriserade regressionen att variabeln “TID” har en positiv effekt 

på underprissättningen. Betakoefficienten uppgår till 0,00683589 enligt bilaga 1. Således visas, 

för Tysklands winsoriserade urval, att desto längre ett företag har varit verksamma, desto högre 

grad underprissättning. P-värde för variabeln “TID” för Tyskland uppgår till 0,7121 för det 

winsoriserade urvalet (se bilaga 1). Detta är över den bestämda signifikansnivån på 0,05 vilket 

betyder att nollhypotesen inte kan förkastas. 

 

Tyskland 
Winsoriserad 

Genomsnitt Median Standardavvikelse Min. Max. 

TID (log)  2,8439 2,7081   1,1612 0,0000 4,9836 

 

Tabell 8. Summerande information gällande variabeln TID, winsoriserat urval, Tyskland 

 

Indien 

För Indiens winsoriserade regression uppvisas en betakoefficient på -0,0125791 för variabeln 

“TID”. Således visas, för Indien, att desto längre ett företag har varit verksamma, desto lägre 

grad underprissättning. P-värdet för variabeln uppgår till 0,73901 (se bilaga 2). Nollhypotesen 

kan inte förkastas.  

 

Indien 
Winsoriserad 

Genomsnitt Median Standardavvikelse Min. Max. 

TID (log) 2,947 3,045 0,683 1,099 4,898 

 

Tabell 9. Summerande information gällande variabeln TID, winsoriserat urval, Indien 

 

Hypotes 0c: 

Ingen signifikant påverkan på underprissättning från variabeln antal år mellan verk-

samhetsstart och börsintroduktion 
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Hypotes 1c: 

Signifikant påverkan på underprissättning från variabeln antal år mellan verksamhets-

start och börsintroduktion 

___________________________________________________________________________ 

4.2.3 Storlek på företag: l_StorlekpAfAretTotalAss 

Tyskland 

För Tysklands winsoriserade regression uppgår betakoefficienten för variabeln “SF” till -

0,00824692 enligt bilaga 1. Detta betyder att större företag tenderar att uppvisa lägre grad un-

derprissättning. Det innebär även att mindre företag tenderar att uppvisa högre grad av under-

prissättning. P-värdet för variabeln “SF” uppgår till 0,3115. Nollhypotesen kan således inte 

förkastas med hänvisning till gränsen för signifikans. 

 

Tyskland 
Winsoriserad 

Genomsnitt Median Standardavvikelse Min. Max. 

SF (log)  6,9958 6,8907   2,4318 2,7100 11,224 

 

Tabell 10. Summerande information gällande variabeln SF, winsoriserat urval, Tyskland 

 

Indien 

Betakoefficienten uppgår till -0,00914773 för variabeln “SF” för Indiens winsoriserade 

regression. Desto större företag, desto mindre grad av underprissättning observeras. Mindre 

företag uppvisar generellt högre grad underprissättning. P-värdet som uppvisas är 0,4841 (se 

bilaga 2) vilket är över signifikansnivån på 0,05 och nollhypotesen går således inte att förkasta. 

 

Indien Win-
soriserad 

Genomsnitt Median Standardavvikelse Min. Max. 

SF (log) 8,427 8,961 1,976 3,435 11,502 

 

Tabell 11. Summerande information gällande variabeln SF, winsoriserat urval, Indien 

 

Hypotes 0d: 

Ingen signifikant påverkan på underprissättning från variabeln storlek på företag 
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Hypotes 1d: 

Signifikant påverkan på underprissättning från variabeln storlek på företag 

___________________________________________________________________________ 

4.2.4 Relativ storlek på börsnotering: IssuesizeFreefloat 
Tyskland 

Betakoefficienten för den oberoende variabeln “RS” i Tysklands winsoriserade regression upp-

går till -0,000979351. Detta innebär att när företag ger ut en större andel aktier, tenderar un-

derprissättningen att bli lägre. P-värdet för variabeln “RS” i Tyskland uppgår till 0,3980 (se 

bilaga 1) vilket är över signifikansnivån på 0,05 och nollhypotesen förkastas därmed inte. 

 

Tyskland 
Winsoriserad 

Genomsnitt Median Standardavvikelse Min. Max. 

RS 34,638  31,850    18,005 10,910 89,850 

 

Tabell 12. Summerande information gällande variabeln RS, winsoriserat urval, Tyskland 

 

Indien 

Betakoefficienten som påvisats för variabeln “RS”, i Indiens winsoriserade regression, uppgår 

till -0,00106468 (se bilaga 2). Detta betyder att när företag ger ut större andel av företaget, 

tenderar det att leda till lägre grad av underprissättning. P-värdet för “RS” i Indiens regression 

uppgår till 0,5148 (se bilaga 2) vilket ligger över signifikansnivån på 0,05 och nollhypotesen 

kan därav inte förkastas. 

 

Indien Win-
soriserad 

Genomsnitt Median Standardavvikelse Min. Max. 

RS 26,792 25,000 14,383 0,300 81,040 

 

Tabell 13. Summerande information gällande variabeln RS, winsoriserat urval, Indien 
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Hypotes 0e: 

Ingen signifikant påverkan på underprissättning från variabeln relativ storlek på 

börsnotering (issue size) 

 

Hypotes 1e: 

Signifikant påverkan på underprissättning från variabeln relativ storlek på börsnote-

ring (issue size) 

___________________________________________________________________________ 

4.2.5 Skuldsättningsgrad: SkuldsAttningsgrad 

Tyskland 

För variabeln “SKG” i Tyskland uppvisas en betakoefficient på 0,000105067 i den winsorise-

rade regressionen, se bilaga 1. Detta innebär att en ökad skuldsättningsgrad tenderar att leda 

till högre underprissättning. P-värdet för variabeln “SKG” uppgår till 0,8688 i Tysklands 

regression. Detta är över signifikansnivån på 0,05 och nollhypotesen kan därmed inte förkastas. 

 

Tyskland 
Winsoriserad 

Genomsnitt Median Standardavvikelse Min. Max. 

SKG   36,959  30,450  28,589  0,200   86,800 

 

Tabell 14. Summerande information gällande variabeln SKG, winsoriserat urval, Tyskland 

 

Indien 

Betakoefficienten för variabeln “SKG” i Indiens fall uppgår till -2,62894e-05 i den winsorise-

rade regressionen, se bilaga 2. Detta innebär att koefficienten närmar sig noll. Variabeln “SKG” 

har därav låg påverkan på graden av underprissättning enligt regressionen. Den eventuella på-

verkan som påvisas innebär att högre skuldsättningsgrad tenderar att leda till mindre grad av 

underprissättning. P-värdet för “SKG” i Indiens regression uppgår till 0,9804 (se bilaga 2). 

Detta är över signifikansnivån på 0,05 och nollhypotesen kan därmed inte förkastas. 
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Indien Win-
soriserad 

Genomsnitt Median Standardavvikelse Min. Max. 

SKG 54,271 18,000 75,900 0,000 248,340 

 

Tabell 15. Summerande information gällande variabeln SKG, winsoriserat urval, Indien 

 

Hypotes 0f:  

Ingen signifikant påverkan på underprissättning från variabeln skuldsättningsgrad 

 

Hypotes 1f: 

Signifikant påverkan på underprissättning från variabeln skuldsättningsgrad 

___________________________________________________________________________ 

4.3 Tester på regressionen 
___________________________________________________________________________ 

Följande stycke presenterar resultaten av de tester som genomförs på regressionen, i syfte att 

avgöra lämpligheten och tillförlitligheten av OLS för modellering av datan. Det framgår i re-

spektive stycke om testerna utförts på det winsoriserade datasetet eller inte. 

___________________________________________________________________________ 

 

White´s test - Heteroskedasticity 

I bilaga 4 respektive 6, presenteras resultaten av White's test på winsoriserad data, för Tyskland 

respektive Indien. Nedan presenteras resultatet i text. 

 

För Tyskland uppgår P-värdet för White's test till 0,032084 vilket innebär att nollhypotesen om 

homoskedasticitet förkastas. Det råder alltså heteroskedasticitet i regressionen för Tyskland. 

Som en konsekvens av heteroskedasticiteten appliceras “robust standard errors” på regress-

ionen för Tyskland. Effekten av applicerandet gör att P-värdena för regressionen justeras för 

heteroskedasticiteten. Se effekten av applicerandet i bilaga 1.  

 

För regressionen av data från Indien uppgår P-värdet för Whites test till 0,647749 (se bilaga 6). 

Nollhypotesen rörande homoskedasticitet förkastas inte. Då feltermerna är homoskedastiska 

behöver inga åtgärder vidtas för Indiens regression. 
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Regressionen för att undersöka skillnaden i underprissättning mellan länderna uppvisar P-värde 

från White's test på 0,000302 (se bilaga 7). Nollhypotesen om homoskedasticitet förkastas. 

Som en konsekvens av heteroskedasticiteten appliceras “robust standard errors” på regress-

ionen. P-värdet för regressionen var innan applicerandet 0,0387. Applicerandet gör att P-värdet 

justeras. I det specifika fallet minskar P-värdet till 0,0093 vilket ger en högre signifikansnivå 

efter applicerandet av “robust standard errors”.  

 

Korrelationsmatris - Multikollinearitet 

Bilaga 4 och 6, uppvisar grad av korrelation mellan regressionens oberoende variabler för re-

spektive land. För detta test används den winsoriserade datan. 

 

Tysklands variabler uppvisade både positiv och negativ korrelation, se bilaga 4. Tysklands va-

riabler har ett högsta korrelerande värde på 0,4 mellan “IssuesizeFreefloat” och “DNy-

Bransch_6” (Real Estate). Lägsta korrelationen mellan Tysklands variabler är -0,3 och detta 

uppvisas i tre fall: 

● “IssueSizeFreefloat” och “DNyBransch_1” (Consumer goods) 

● “DNyBransch_1” (Consumer goods) och “DNyBransch_2” (Industry) 

● “l_StorlekPAfAretagTotalass” och “DNyBransch_6” (Real Estate)  

 

Även Indiens variabler uppvisade både positiv och negativ korrelation, se bilaga 6. Indien har 

ett högsta korrelerade värde på 0,5 mellan variablerna “Skuldsättningsgrad” och “DNy-

Bransch_8” (Finance). Lägsta korrelerade värdet -0,4 uppvisas för mellan “l_StorlekPA-

fAretagTotalass” och “DNyBransch_8” (Finance). 

 

Då ingen av korrelationerna mellan regressionernas variabler uppgår till över 0,8 eller under -

0,8 (se bilaga 4 och 6) behövs inga åtgärder vidtas för att reducera effekter från multikollinea-

ritet. 

 

Ramsey´s RESET test - Linjäritet 

Bilaga 4 och 6 illustrerar resultatet av Ramseys RESET test för den winsoriserade regressionen. 

Regressionen för Tyskland uppvisar ett P-värde i Ramseys RESET test på 0,814 och för Indien 

uppvisar ett P-värde på 0,786. Båda dessa är större än det kritiska värdet på 0,05 och nollhy-

potesen om att datan är linjär kan således inte förkastas. Eftersom nollhypotesen behålls kan 
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antagandet göras att datan är linjär och att OLS således är lämplig att använda för modellering 

av datan. 

 

Jarque-Bera test - Normalitet 

Innan winsorisering uppvisar både Tyskland och Indien P-värden under signifikansnivån om 

0,05. Tyskland har ett P-värde på 2,44226e-97 och Indien på 3,46724e-32 (se tabell 16). Detta 

betyder att inget av länderna, innan winsorisering, uppvisar normalfördelning. Som konsekvens 

av winsorisering förändras P-värdena i Jarque-Bera testen.  

 

Efter winsorisering uppgår P-värdena för Jarque-Bera testet till 0,473791 för Tyskland och 

0,00378644 för Indien (se tabell 16). Detta betyder att efter winsorisering kan datan för Tysk-

lands anses vara normalfördelad, medan Indien fortfarande inte uppvisar normalfördelad data. 

Trots Indiens resultat i Jarque-Bera testet, kan regressionen analyseras. Detta görs med hänvis-

ning till centrala gränsvärdessatsen. Denna hävdar att medelvärdet av residualerna ändå kan 

antas normalfördelade på grund av att summan går mot normalfördelning. 
 

Tyskland innan winsorisering Tyskland efter winsorisering 

P-värde: 2,44226e-97 
Skevhet: 3,1117  
Överskotts kurtosis: 13,907 

P-värde:0,473791 
Skevhet: 0,2785 
Överskotts kurtosis: -0,685 
 

Indien Innan winsorisering Indien efter winsorisering 

P-värde: 3,46724e-32 
Skevhet: 1,8152 
Överskotts kurtosis: 4,6466 

P-värde:  0,00378644 
Skevhet: 0,81252 
Överskotts kurtosis:  -0,18947 
 

 

Tabell 16. Följande värden är hämtade för Tyskland från bilaga 4 och 6 samt för Indien från 

bilaga 3 och 5. 

 

R2 - Förklaringsgrad 

Enligt resultatet (se tabell 17) uppvisas att regressionen för Tyskland har högst R2 på 0,204916, 

följt av Indien på 0,073774 och slutligen regressionen av Tyskland Vs Indien på 0,029350.  

Regressionen för Tyskland har således bäst passform. 
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R2 Efter winsorisering 

Tyskland 0,204916 

Indien 0,073774 

Tyskland vs. Indien 0,029350 

 

Tabell 17. R2 för de respektive regressionerna (se bilaga 1 för Tyskland, bilaga 2 för Indien 

och Bilaga 7 för Tyskland vs. Indien. R2 benämns som R-squared i bilagorna
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5. Analys 
___________________________________________________________________________ 

I följande avsnitt analyseras, tolkas och kontrasteras resultatet med bakgrund i de valda teo-

rierna. Även en jämförelse med tidigare forskning genomförs.  

___________________________________________________________________________ 

5.1 Beroende variabel: Underprissättning 

Fama (1970) skriver som tidigare nämnt om den effektiva marknadshypotesen, ifall Famas 

modell stämmer skulle således ingen underprissättning observeras i denna studie. Detta med 

anledning av att informationsasymmetri anges som en vital anledning till underprissättning i 

en stor andel av tidigare forskningen enligt både Ritter (1998) samt Banerjee, Dai och Shrestha 

(2011). Vid en starkt effektiv marknad hade all tillgänglig information speglats i priset och 

underprissättning hade inte funnits. 

 

I studien observeras underprissättning, vilket stämmer överens med tidigare studier av exem-

pelvis Loughran, Ritter och Rydqvist (1994), Gandolfi m.fl. (2018), Ljungqvist (1997) samt 

Albada och Yong (2007). Marknaderna studien undersöker, NSE och FWB, är alltså inte starkt 

effektiva i enlighet med Famas (1970) teori. Det motsäger däremot inte att marknaderna kan 

vara delvis effektiva. Tyskland uppvisar en lägre grad av underprissättning, och har därmed en 

mer korrekt prissättning, vilket kan vara ett tecken på en mer effektiv marknad än den i Indien 

som uppvisar en högre grad underprissättning. 

 

Ritter (1998) anger att underprissättningen är ett globalt fenomen vilket denna studie styrker. 

Även att det skiljer sig mellan marknader och länder såsom Ritter beskriver kan argumenteras 

för med grund i denna studies regression. Se bilaga 7, där den observerade skillnaden mellan 

de två länderna presenteras i form av regressionsresultatet. 

 

För Tyskland visar den winsoriserade regressionen, se bilaga 7, i denna studie en underpris-

sättning på 6,4%. I en jämförelse med tidigare forskning kan detta anses vara ett rimligt resultat. 

Loughran, Ritter och Rydqvist (1994) observerar mellan åren 1978-1992 en underprissättning 

på 10,9%. Gandolfi m.fl. (2018) finner genomsnittlig underprissättning på 5,3% mellan åren 

1997-2011. Ljungqvist (1997) finner under åren 1970-1993 en underprissättning på 9,2% i 
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Tyskland. Goergen, Khurshed och Renneboog (2009) presenterar ett utstickande resultat, rela-

tivt övrig tidigare forskning, angående graden av underprissättning i Tyskland. De finner en 

genomsnittlig underprissättning på 53% mellan åren 1996-2000. Det extrema resultatet kan 

bero på att dessa författare fokuserar på en annan börs än övrig tidigare forskning. Det kan även 

bero på cyklikaliteten Ritter (1998) diskuterar i form av “hot and cold markets” vilket medför 

att underprissättning kan variera mycket mellan olika tidsperioder. 

 

För Indien observeras i denna studie en underprissättning som är 7% högre än den för Tyskland 

enligt den winsoriserade regressionen, se bilaga 7. Indiens underprissättning uttrycks relativt 

den tyska underprissättningen eftersom Tyskland sätts som referensvariabel för dummy-

regressionen. Tidigare forskning av exempelvis Ghosh (2005) finner en betydligt högre under-

prissättning i Indien, 96% mellan åren 1993-2001. Chakrabarti (2018) hävdar att underprissätt-

ningen i Indien minskar, vilket kan förklara det förhållandevis låga resultatet jämfört med andra 

studier av exempelvis Ghosh (2005) eftersom denna studie är närmare nutid än tidigare forsk-

ningens studier. 

 

Tidigare forskning av Loughran, Ritter och Rydqvist (1994) identifierar att tillväxtekonomier 

uppvisar högre grad av underprissättning generellt än mer utvecklade ekonomier. Mer utveck-

lade länder i övriga världen har generellt sett en lägre grad underprissättning, än den underpris-

sättning som generellt observeras på marknader i Asien enligt Albada och Yong (2007). Båda 

studierna av Loughran, Ritter och Rydqvist (1994) samt Albada och Yong (2007) styrker re-

sultatet av denna studie där Tyskland som mer utvecklat land uppvisar högre grad av under-

prissättning än tillväxtekonomin Indien. 

 

Utifrån regressionen i bilaga 7, är resultatet signifikant sett till P-värdet. Således förkastas noll-

hypotesen rörande den genomsnittliga underprissättningen mellan Indien och Tyskland. Där-

med uppvisas en signifikant skillnad i den genomsnittliga underprissättningen mellan Indien 

och Tyskland. Resultatet är även i enlighet med förväntningarna utifrån tidigare forskning. 
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5.2 Oberoende variabler 

5.2.1 Branschtillhörighet 
Tidigare forskning fokuserar på till vilken grad specifika branscher tenderar att vara underpris-

satta. Guo, Lev och Shi (2006) hävdar att tekniskt intensiva företag har högre grad av under-

prissättning, detta innebär att den marknad med mest tekniskt intensiva företag borde vara den 

med mest underprissättning. Goergen, Khurshed och Renneboog (2009) visar även i sin studie 

att de företag med verksamhet inom digitala hjälpmedel och programmering är de mest under-

prissatta. Denna trend kan kopplas till branschen “IT and communication” i vår studie. Loug-

hran, Ritter, Rydqvist (1994) anger även att underprissättning varierar på grund av företagens 

karaktär. Detta kan relateras till variabeln bransch som ofta påverkar företagens karaktär. Hoff-

man-Burchardi (2001) understryker påverkan av variabeln bransch och dess relevans till graden 

av underprissättning. 

 

Som tidigare nämnt undersöks branscherna genom metoden med dummyvariabler. De respek-

tive branscherna som sätts till dummyvariabler och resultatet uttrycks därav i relation till refe-

rensvariabeln “IT and Communciation”. Resultatet anger då hur respektive branscher påverkar 

graden av underprissättning jämfört med påverkan av referensvariabeln. I regressionen obser-

veras skillnad i resultatet mellan de olika branscherna. Generellt råder dock ingen signifikans 

för resultatet och därmed kan ingen generell trend påvisas. Dock råder signifikans för bran-

schen “Materials” i Tyskland, där uppvisas att variabeln har en negativ påverkan på underpris-

sättning relativt referensvariabeln. 

5.2.2 Antal verksamma år 

Tidigare forskning diskuterar till stor del företagens ålder och dess koppling till investerares 

uppfattning om risk. Jain och Padmavathi (2012) menar att äldre företag har mer tillgänglig 

historisk data för företagets prestationer och på så sätt kan ange en mer trovärdig och stabil 

framtidsprognos. Detta gör att den uppfattade risken kopplat till företaget minskar och att fö-

retaget således brukar få en högre värdering. Som en konsekvens av detta är underprissätt-

ningen generellt sett högre för de äldre företagen enligt författarna. Däremot är inte resultatet 

av Jain och Padmavathi (2012) signifikant för variabeln. Motsatsvis observerar Loughran, Rit-

ter och Rydqvist (1994) i sin studie att äldre företag har en lägre en grad av underprissättning. 
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För denna studie är den genomsnittliga logaritmerade åldern för företag som börsnoterats i 

Tyskland 2,8439 år och uppvisar en genomsnittlig underprissättning på 6,4301%. Samtidigt 

observeras att den genomsnittliga logaritmerade åldern i Indien ligger på 2,947 år och uppvisar 

en underprissättning på 13,438%. Enligt dessa observationer kan man se en liknelse till studien 

av Jain och Padmavathi (2012) och de kopplingarna som görs gällande högre grad av under-

prissättning hos äldre relativt yngre företag.  

 

Ser man däremot till resultatet för regressionernas betakoefficienter ser sambanden annorlunda 

ut. Tyskland uppvisar en positiv betakoefficient på 0,00683589, alltså att äldre företag tenderar 

att ha en högre grad av underprissättning. Samtidigt visar Indien en negativ betakoefficient på 

-0,0125791, alltså att äldre företag tenderar att uppvisa en lägre grad av underprissättning. En-

ligt regressionernas betakoefficienter är alltså Tyskland i enlighet med Jain och Padmavathi 

(2012), medan Indien är i enlighet med resultatet av Loughran, Ritter och Rydqvist (1994). 

 

Vidare är det relevant att se till P-värdena för studiens regressioner gällande variabeln. P-värdet 

för “TID” i Tyskland var 0,7121 och 0,73901 för Indien vilket båda ligger över den valda sig-

nifikansnivån på 0,05 och nollhypoteserna går därmed inte att förkasta. 

5.2.3 Storlek på företag 

Tidigare litteratur talar bland annat om hur förhållandet mellan storlek på företag och under-

prissättning kan kopplas till graden av risk. Yong och Isa (2003) argumenterar om en “size 

effect” som orsak till underprissättningen samt hur mindre företag tenderar att vara mer riskabla 

och således att investerare kräver en större avkastning. Enligt Yong och Isa uppvisar mindre 

företag en 30% högre avkastning relativt de större. Även Ghosh (2005) talar om risk och att 

mindre företag uppvisar en större grad av underprissättning. Han nämner att många mindre 

företag i Indien, som hans studie berör, har dragit sig tillbaka från börserna och således skapat 

en känsla av osäkerhet och negativ association hos investerare rörande mindre företag. Denna 

osäkerhet leder till en ökad känsla av risktagande och som konsekvens har investerare ett högre 

avkastningskrav vilket leder till en högre grad av underprissättning för att möta investerarnas 

krav. 

 

Enligt resultatet för denna studie uppvisar Tyskland en betakoefficient på -0,00824692 och 

Indien en betakoefficient på -0,00914773. Detta betyder att båda länderna uppvisar en trend 

där en ökad storlek på företagen leder till en minskad grad av underprissättning. Resultatet är 
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däremot inte signifikant i denna studie. Både Tyskland och Indien uppvisar P-värden om 

0,3115 och 0,4841 vilket ligger över den bestämda signifikansnivån på 0,05 och nollhypote-

serna går därmed inte att förkasta. Variabelns resultat är i enlighet med den tidigare forskningen 

av Yong och Isa (2003) samt Ghosh (2005). 

 

Vidare presenterar Loughran, Ritter och Rydqvist (1994) i deras studie att länder där större 

företag utgör majoriteten av de totala börsnoteringarna, tenderar att uppvisa en lägre grad un-

derprissättning. Enligt vår studie uppvisar Tyskland en lägre genomsnittlig storlek på de före-

tag som börsnoteras, relativt Indien. Vidare uppvisar Indien enligt vår studie en nästintill dub-

belt så stor underprissättning som Tyskland, vilket leder till att vårt resultat talar emot tidigare 

forskning av Loughran Ritter och Rydqvist (1994). 

5.2.4 Relativ storlek på börsnoteringen 

Variabeln “Relativ storlek på börsnoteringen” påvisar inte någon signifikant skillnad för un-

derprissättning i Tyskland och Indien. Därmed kan ingen generell trend konstateras för relativ 

storlek på börsnotering. Å andra sidan om resultatet vore signifikant, påvisar resultatet i denna 

undersökning att en större relativ storlek på börsnoteringen ger en mindre underprissättning. 

Resultatet speglar således delvist vad tidigare forskning visar. 

 

Denna studie påvisar ett icke signifikant samband mellan relativ storlek och underprissättning. 

Sambandet finner stöd i studierna av Jin, Li och Sheng (2016) och Elston och Yang (2010). 

Resultatet från studien av Jin, Li och Sheng (2016) finner, likt denna studie, att en större relativ 

storlek på börsnotering ger en lägre underprissättning. I kontrast finner Elston och Yang (2010) 

i sin studie av tyska börsintroduktioner, att desto högre procentuell andel aktier som ett företag 

ger ut, desto högre blir underprissättningen. 

 

Ovanstående studier visar på en påverkan mellan relativ storlek på börsnoteringen och under-

prissättning, men av skiljande karaktär. Yong (2007) kritiserar däremot relevansen av varia-

beln. Han menar att det finns för lite evidens för den. I och med de låga betakoefficienterna på 

-0,000979351 i Tyskland och -0,00106468 i Indien kan det argumenteras för att relevansen av 

variabeln är låg. Resultatet i vår studie stödjer därmed till viss del relevansen av argumentet 

som framförs av Yong (2007). Däremot, som tidigare nämnt, är P-värdena för höga för att 

resultatet ska kunna anses vara signifikant. 
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5.2.5 Skuldsättningsgrad 

Stor del av den tidigare forskningen rörande kapitalstruktur och specifikt skuldsättningsgrad 

baseras på Modigliani och Millers teorem (1958). Däremot tar inte teoremet hänsyn till inform-

ationsasymmetri, vilket är en faktor som en omfattande mängd av den tidigare forskningen 

rörande underprissättning refererar till. Exempelvis Ritter (1998) med vinnarens förbannelse. I 

proposition två hävdar dock Modigliani och Miller (1958) att aktieägare kräver större avkast-

ning vid ökad skuldsättningsgrad. Detta kan kopplas till underprissättning på så sätt att den 

förväntas öka för börsnoteringar där företag besitter en hög andel skulder.  

 

I den winsoriserade regressionen för Tyskland uppvisas en låg men positiv effekt på underpris-

sättning av skuldsättningsgrad. P-värdet som uppvisas för detta resultat är 0,8688 vilket tyder 

på att resultatet inte är statistiskt signifikant. Till skillnad från Tyskland uppvisar den winsori-

serade regressionen för Indien en låg negativ påverkan. P-värdet är 0,9804. vilket tyder på att 

resultatet inte heller är statistiskt signifikant för Indien. Utifrån genomförda regressioner visar 

denna studie således att skuldsättningsgraden har minimal påverkan på graden av underpris-

sättning vid de specifika företagens börsnoteringar. Detta resultat kan styrkas av tidigare forsk-

ning till viss del. Som tidigare nämnt är sambandet mellan skuldsättningsgrad och underpris-

sättning låg, men det är inte statistiskt signifikant för något av länderna.  

 

Jain och Padmavathi (2012) konstaterar att högt värderade företag, med låg skuldsättningsgrad, 

i Indien, har en högre underprissättning än de som är mer skuldsatta. Å andra sidan menar Su 

(2004) att motsatsen gäller. Studien av Su (2004) visar att underprissättningen är högre för 

företag med högre skuldsättningsgrad. Su (2004) påpekar att en högre skuldsättningsgrad är en 

indikation på att företag är av dålig kvalité och således en ökad risk för nya aktieägare. Dessa 

behöver kompenseras för risken de tar, med avkastning som genereras med underprissättning.  

 

Det empiriska resultatet som i denna studie observeras för Indien stödjer därmed till viss del 

vad Jain och Padmavathi (2012) påvisar i sin studie rörande skuldsättningsgradens påverkan 

på underprissättning i Indien.  Studien av Su (2004) stödjer i sin tur det svagt positiva samban-

det som Tysklands betakoefficient visar i resultatdelen om att en högre skuldsättningsgrad ten-

derar att öka underprissättningen. Dock, som tidigare nämnt, kan studien inte konstatera någon 

signifikant påverkan av skuldsättningsgrad på underprissättning och därmed inte påvisa en 

trend för resultaten. Nollhypotesen förkastas inte rörande variabeln “skuldsättningsgrad”. 
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6. Slutsats och Diskussion 
___________________________________________________________________________ 

I uppsatsens sista avsnitt påvisas studies slutsatser. Frågeställningarna besvaras även och en 

diskussion med bakgrund i analysen utförs. Utöver detta berörs resultatens svagheter och 

förmildrande omständigheter. Sist presenteras förslag till vidare forskning. 

___________________________________________________________________________ 

6.1 Sammanfattande diskussion av analys 

Studiens syfte är som tidigare nämnt att utreda skillnader mellan tillväxtekonomier och etable-

rade ekonomier rörande grad av underprissättning, enligt tidigare definition. Den första forsk-

ningsfrågan syftar till att undersöka skillnad i grad av underprissättning. Den andra frågan syf-

tar till att utreda hur valda faktorer påverkar denna grad i respektive ekonomi. Studien ämnar 

att bidra med ytterligare en bit till pusslet och ge kunskap rörande fenomenet underprissättning. 

 

Rörande den första frågeställningen påvisar studien en signifikant skillnad i graden av under-

prissättning mellan Indien och Tyskland. Regressionens resultat visar att Indien signifikant 

uppvisar en trend av högre underprissättning relativt Tyskland. Med stöd av argumentation i 

metoden kan detta antagande generaliseras till en större nivå och således appliceras på fall av 

liknande marknader i form av tillväxtekonomier och etablerade ekonomier.  

 

Jämfört med det övergripande resultatet från den tidigare forskningen ligger denna studies 

regressionsresultat inom ett rimligt intervall. Att resultatet inte exakt överensstämmer med ge-

nomsnittlig underprissättning observerad i tidigare forskning kan bero på att tidsperioder samt 

de börser som undersökts varierar mellan studierna. Det kan även kopplas till cykliciteten Ritter 

(1998) diskuterar. Denna studies winsorisering av variabeln “Förstadagsavkastning” har även 

viss påverkan på resultatet vilket även kan förklara skillnad i resultatet relativt andra studier. 

 

Rörande frågeställning två påvisas endast signifikans för dummyvariabeln “Materials” inom 

bransch i Tyskland och det är även denna som uppvisar störst underprissättning relativt refe-

rensvariabeln. Påverkan kan således upplevas som stor och signifikant vid en första anblick av 

regressionens resultat. Å andra sidan, både sett till antal observationer och andel av det totala 

data-urvalet, är representationen för denna bransch förhållandevis låg. Det kan argumenteras 
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för att den låga graden av representation således har en påverkan på tillförlitligheten av varia-

belns resultat och därav minskar möjligheten att generalisera antaganden kopplat till resultatet. 

 

Ifall resultatet för de övriga branschvariablerna vore signifikant skulle följande trend kunnat 

påvisas: Relativt referensvariabeln ger samtliga branscher lägre grad underprissättning i Tysk-

land. För Indien gäller motsatt att samtliga branscher tenderar att uppvisa högre underprissätt-

ning än referensvariabeln. 

 

Resultatet för variabeln “antal verksamma år” kopplades i avsnitt 5.2.2. för Indien till forskning 

av Jain och Padmavathi (2012). Viktigt att observera är dock att varken vi eller dessa forskare 

har funnit signifikans för resultatet av variabeln. Tysklands resultat hänvisas till Ritter (1998) 

som finner liknande resultat. Han nämner även som tidigare nämnt att sambandet för variabeln 

fluktuerar utifrån omgivningens omständigheter.  Detta kan ge en förklaring till varför resulta-

tet för länderna skiljer sig åt och inte är i enlighet med tidigare forskning som exempelvis 

Ghosh (2005) presenterar rörande Indien. En möjlig förklaring är även den cyklikalitet som 

bland annat Ritter (1998) diskuterat.  

 

En stor andel av den tidigare forskningen som presenterats rörande variabeln “storlek på före-

tag” hänvisar till den risk små företag besitter. Denna risk hävdas leda till ökad underprissätt-

ning. Enligt vår studie uppvisar dock Indien som nämnt en högre grad av underprissättning, 

samtidigt som genomsnittliga storleken på företagen var mindre i Tyskland. Detta talar emot 

den tidigare forskningen. Å andra sidan kan det argumenteras för att orsaken till detta är ex-

tremvärden som inte hanterats i studien, vilka medför ett snedvridet resultat för genomsnittet 

av storlekarna. Om exempelvis stora extremvärden uppvisas för Indien, och motsatt väldigt 

små extremvärden uppvisas för Tyskland, trots den utförda winsoriseringen och logarit-

meringen, blir genomsnittet förskjutet.  

 

Ifall signifikans hade påvisats för variabeln “storlek på företag” hade det dock kunnat antas att 

desto större företag, desto lägre underprissättning utifrån betakoefficienterna i regressionerna. 

Sambandet uppvisas i både den tyska respektive indiska winsoriserade regressionen, se bilaga 

1 och 2. Detta resultat finner även stöd i tidigare forskning som presenterats under avsnitt 2. 

 



 

66 

Variabeln “Relativ storlek på börsnotering” uppvisar inte ett signifikant resultat och därmed 

kan ingen generaliserbar trend observeras. Ifall det vore signifikant skulle detta resultat påvisa 

att större relativ storlek på börsnotering leder till minskad grad av underprissättning.  

 

Rörande variabeln “Skuldsättningsgrad” påvisas ett högt P-värde vilket gör att denna variabel 

ska inte bör generaliseras utan extra eftertänksamhet.  Resultatet är även tvetydigt mellan län-

derna. Ifall det hade påvisats en signifikans hade slutsatsen visat att variabeln har olika påver-

kan på underprissättningen i respektive land, dock med låg effekt enligt betakoefficienterna. 

 

För den absoluta majoriteten av de oberoende variablerna påvisas ingen signifikans. Detta kan 

bero på bristande datapunkter och inneboende karaktäristiska drag som finns på de olika mark-

naderna som snedvrider resultatet samt fler anledningar som kan kopplas till bland annat stu-

diens metodval. De resultat som inte uppvisar signifikans ska tolkas och generaliseras med 

försiktighet. De kan dock inspirera för fortsatt forskning, där en strävan efter signifikanta re-

sultat bör eftersträvas för att föra forskningen ytterligare framåt. 

 

Effekten av underprissättning är både positiv och negativ ur en investerares perspektiv. Ifall vi 

väljer att se till nya investerares perspektiv, så tjänar de en initial avkastning på underprissätt-

ningen och tolkar därav underprissättning som positiv. Dessa rekommenderas att investera i 

Indien, med grund i den signifikanta underprissättningen som observerats. Ifall vi ser till de 

ursprungliga ägarna är underprissättning negativt. Detta med hänsyn till att det sker på deras 

bekostnad och det tidigare diskuterade “money left on the table”. Därmed kan vi konstatera att 

de ursprungliga ägarna i Tyskland löper mindre risk att utsättas för en hög grad underprissätt-

ning, relativt risken ägare i Indien står inför.  

 

Utifrån studiens resultat kan det anses att syftet delvist är uppfyllt. Vi har tillfört ett kunskaps-

bidrag inom området och funnit ett visst samband mellan de undersökta variablerna. Vi har inte 

löst pusslet i denna studie, men lämnat ett bidrag till den överblickande förståelsen av fenome-

net underprissättning. 
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6.2 Potentiella svagheter 
Även ifall resultatet för graden av underprissättning mellan länderna har statistisk signifikans 

kan trovärdigheten för trenden diskuteras. Exempelvis är datan begränsad både sett till volym 

och tidsperiod, vilket gör att trenden möjligen inte uppstår för andra tidsperioder. Det är även 

viktigt att se till skillnadens storlek mellan variablerna och inte bara till den statistiska signifi-

kansen för att avgöra om en slutsats kan hävdas. 

 

Eftersom en stor del av resultatet för de landspecifika regressionerna, i bilaga 1 och 2, inte är 

signifikant kan det påvisade resultatet bero på slumpen. Vi tror att större urval hade kunnat öka 

studiens signifikans då sannolikheten att resultatet beror på slumpen minskar. Ett alldeles för 

stort urval hade å andra sidan också kunnat bli missledande. Detta med hänsyn till att väldigt 

små trender, som egentligen inte borde generaliseras, kan uppvisa signifikans. Trots att varia-

beln de facto inte har påverkan vid generalisering. 

 

En svaghet som kan konstateras i denna studie och en del tidigare nämnda studier är definie-

ringen av variabler. Mer specifikt är det variablerna “Skuldsättningsgrad” och “Relativ storlek 

på börsnotering” som vi ser inkonsekventa definitioner för. Storlek på börsnotering har exem-

pelvis undersökts både i relativa och absoluta tal. Exempelvis nämner Habib och Ljungqvist 

(2001) storlek på börsnotering i absoluta tal. När det inte finns något konsensus angående vil-

ken metod som är den “korrekta” kan jämförelser mellan studier försvåras. 

 

Vi har en medvetenhet för, som nämnt i metoden, att ett uteslutande av tidsperioden som inne-

fattar Covid-19, även utesluter periodens eventuella påverkan på utfallet. Som en konsekvens 

av detta kan studiens applicerbarhet över tid och geografisk placering påverkas. 

 

Som tidigare nämnt skiljer sig, över de observerade åren, fördelningen av datapunkterna mellan 

Tyskland och Indien. Detta kan även komma att påverka resultatens jämförbarhet mellan län-

derna. 
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6.3 Förslag till vidare forskning 

Skrivandet av studien har ökat våra insikter i ämnet och bidragit till en klarare bild av fenome-

net underprissättning, dess påverkan samt bakomliggande faktorer. Under processen har fler-

talet tankar och idéer angående ämnet uppkommit som vi anser vara relevant att undersöka 

vidare inom framtida forskning. Vi anser det som viktigt att inte begränsa forskningen vad som 

gjorts enligt tidigare undersökningar. För att klargöra den helhetsbild som önskas, och för att 

finna de pusselbitar som saknas inom ämnet anser författarna att följande är av intresse att 

undersöka genom vidare forskning: 

 

Andra och fler länder som representanter 

Främst anser vi att studien bör testas på en större skala. Att genomföra samma studie men med 

andra länder som representanter för ekonomierna vore av intresse för att se hur generaliserbart 

resultatet är globalt. 

 

Länder med högre grad av representativitet 

Denna studie har till viss del låg volym av datapunkter. Att utföra studier med ett mer omfat-

tande underlag kan ett mer signifikant och applicerbart resultat uppnås. 

 

Annan tidsperiod 

Det vore intressant att undersöka en annan samt längre tidsperiod. Syftet med detta är att un-

dersöka om resultatet i denna studie är specifikt för den valda tidsperioden eller om det kan 

generaliseras över tid. Exempelvis uppvisar tidigare litteratur andra resultat än i denna studie, 

vilket eventuellt kan förklaras av att de undersökte en annan tidsperiod. 

 

Inkludering av krisperioder och specifik undersökning av krisperioder 

Genom att inkludera, alternativt specifikt fokusera på tidsperioder som karaktäriseras av kris, 

framför allt finansiella kriser, kan de respektive ekonomiernas karaktär framhävas. En följd 

kan vara mer utstående resultat rörande specifika variablers påverkan på underprissättning.  
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Relevansen av introduktionsmetodik vid en börsintroduktion och dess påverkan på un-

derprissättning i tillväxtekonomier respektive etablerade ekonomier 

I denna studie har ingen hänsyn tagits till valet av metod för börsintroduktioner i de valda 

länderna. Det är av intresse att undersöka dess relevans för graden av underprissättning i re-

spektive ekonomi. 

 

Landspecifika faktorer i Indien som påverkar skuldsättningsgradens effekt på under-

prissättning 

I denna studie och även i en tidigare studie av den indiska marknaden uppvisas ett positivt 

samband mellan lägre skuldsättningsgrad och hög underprissättning. De andra studierna upp-

satsen presenterar, med fokus på andra marknader, har inte uppvisat detta samband. Det skulle 

således vara relevant att se om detta beror på landspecifika faktorer i Indien. 
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Bilaga 1. Regressioner för Tyskland 
Regression (Ej Winsoriserat urval - Tyskland) 

 
 

Regression (Winsoriserat urval - Tyskland) 
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Bilaga 2. Regressioner Indien  
Regression (Ej Winsoriserat urval - Indien) 

 
 

Regression (Winsoriserat urval - Indien) 
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Bilaga 3. Tester på regressionen av Tyskland  

- ej winsoriserat urval 

Summary statistics → u-hat (Ej Winsoriserat - Tyskland) 

 
Jarque-Bera Test (Ej Winsoriserat - Tyskland) 

 
Normalfördelning (Ej Winsoriserat - Tyskland) 
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Bilaga 4. Tester på regressionen av Tyskland  
- winsoriserat urval 
Summary statistics → u-hat (Winsoriserat - Tyskland) 

 
 

Normalfördelning (Winsoriserat - Tyskland) 
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Jarque-Bera Test (Winsoriserat - Tyskland) 

 
 

Whites Tests Heteroscedasticity (Squares only) - (Winsoriserat - Tyskland) 
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RAMSEY Reset Test (Squares only) - (Winsoriserat - Tyskland) 

 
 

Korrelationsmatris - (Winsoriserat - Tyskland) 
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Bilaga 5. Tester på regressionen för Indien  
- ej winsoriserat urval  
Summary statistics → u-hat (Ej Winsoriserat - Indien) 

 
 

Jarque-Bera Test (Ej Winsoriserat - Indien) 

 
 

Normalfördelning (Ej Winsoriserat - Indien) 
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Bilaga 6. Tester på regressionen för Indien 
- winsoriserat urval  
Summary statistics → u-hat (Winsoriserat - Indien) 

 
 

Normalfördelning (Winsoriserat - Indien) 
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Jarque-Bera Test (Winsoriserat - Indien) 

 
 

Whites tests Heteroscedasticity (Squares only) - (Winsoriserat - Indien) 
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RAMSEY Reset Test (Squares only) - (Winsoriserat - Indien) 

 
 

Korrelationsmatris - (Winsoriserat - Indien) 
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Bilaga 7. Underprissättning Tyskland vs. Indien 
Regression för jämförelse av underprissättning mellan Tyskland och Indien  

 
 

Whites tests Heteroscedasticity - (Winsoriserat - Tyskland vs. Indien) 
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Bilaga 8. Slutligt urval av data: Tyskland       

Tele Columbus AG 

Mutlitude SE 

Allane SE 

Siltronic AG 

elumeo SE 

Deutsche Pfandbriefbank 

ADLER Group S.A. 

Scout24 SE 

CHORUS Clean Energy AG 

Steilmann SE 

Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft 

EDAG Engineering Group AG 

BRAIN Biotech AG 

MyBucks S.A. 

Decheng Technology AG 

va-Q-tec AG 

Shop Apotheke Europe N.V 

Aumann AG 

IBU-tec advanced materials AG 

Vapiano SE 

Noratis AG 

Delivery Hero SE 

The Naga Group AG 

Voltabox AG 

VARTA AG 

Mynaric AG 

HelloFresh SE 

Befesa S.A. 

Dermapham Holding SE 

STEMMER IMAGING AG 

Siemens Healthineers AG 

DWS Group GmbH & Co. KGaA 
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cyan AG 

Godewind Immobilien AG 

Serviceware SE 

NFON AG 

STS Group AG 

home24 SE 

Capsensixx AG 

AKASOL AG 

creditshelf Aktiengesellschaft 

Westwing Group AG 

Knorr-Bremse Ag 

DFV Deutsche Familienversicherung AG 

Global Fashion Group S.A. 

TeamViewer AG 
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Bilaga 9. Slutligt urval av data: Indien 
Ortel Communications Limited 

Adlabs Entertainment Limited (Imagicaa World entertainment Ltd) 

Inox Wind Limited 

VRL Logistics Limited 

MEP Infrastructure 

UFO Moviez India Limited 

PNC Infratech Limited 

Manpasand Beverages Limited 

Syngene International Limited 

Power Mech Projects Limited 

Navkar Corporation Limited 

Pennar Engineered Building Systems Limited 

Shree Pushkar Chemicals and Fertilisers Limited 

Sadbhav Infrastructure Project Limited 

Prabhat Dairy Limited 

Narayana Hrudayalaya Limited 

Precision Camshafts Limited 

TeamLease Services Limited 

Quick Heal Technologies Limited 

Healthcare Global Enterprises Limited 

Bharat Wire Ropes Limited 

Infibeam Incorporation Limited 

Equitas Holdings Limited 

Thyrocare Technologies Limited 

Ujjivan Financial Services Limited 

Parag Milk Foods Limited 

Mahanagar Gas Limited 

Quess Corp Limited 

Larsen & Toubro Infotech Limited 

Dilip Buildcon Limited 

RBL Bank Limited 

L & T Technology Services Limited 



 

91 

GNA Axles Limited 

ICICI Prudentital Life Insurane Company Limited 

Endurance Technologies Limited 

PNB Housing Finance Limited 

Varun Beverages Limited 

Sheela Foam Limited 

Laurus Labs Limited 

Music Broadcast Limited 

Avenue Supermarts Limited 

Shankara Building Products Limited 

S Chand and Company Limited 

PSP Projects Limited 

Tejas Networks Limited 

Eris Lifesciences Limited 

Central Depository Services (India) Limited 

GTPL Hathway Limited 

AU Small Finance Bank Limited 

Salasar Techno Engineering Limited 

Security and Intelligence Services (India) Limited 

Cochin Shipyard Limited 

Apex Frozen Foods Limited 

Dixon Technologies Limited 

Bharat Road Network Limited 

Matrimony. com Limited 

Capacit´e Infraprojects Limited 

ICICI Lombard General Insurance Company Limited 

Prataap Snacks Limited 

Godrej Agrovet Limited 

MAS Financial Services Limited 

Indian Energy Exchange Limited 

Mahindra Logistics Limited 

Khadim India Limited 

Shalby Limited 
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Future Supply Chain Solutions Limited 

Apollo Micro Systems Limited 

Newgen Software technologies Limited 

Amber Enterprises India Limited 

Galaxy Surfactants Limited 

Aster DM Healthcare Limited 

Bharat Dynamics Limited 

Bandhan Bank Limited 

Hindustan Aeronatics Limited 

Sandhar Techonoligies Limited 

Mishra Dhatu Nigam Limited 

ICICI Securities Limited 

Lemon Tree Hotels Limited 

IndoStar Capital Finance Limited 

RITES Limited 

Fine Organic Industries Limited 

Varroc Engineering Limited 

TCNS Clothing Co. Limited 

CreditAccess Grameen Limited 

Garden reach Shipbuilders & Engineers Limited 

Aavas Financiers Limited 

Xelpmoc Design and Tech Limited 

Chalet Hotels Limited 

MSTC Limited 

Rail Vikas Nigam Limited 

Metropolis Healthcare Limited 

Polycab India Limited 

Neogen Chemicals Limited 

IndiaMART InterMESH Limited 

Spandana Sphoorty Financial Limited 

Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited 

Vishwaraj Sugar Industries Limited 

CSB Bank Limited 
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Ujjivan Small Finance Bank Limited 

Prince Pipes and Fittings Limited 

 


