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Begreppsförklaring 

Börsnotering/introduktion - Ett bolag bestämmer sig för att emittera aktier till investerare på en 

marknad. Det internationella ordet är IPO och står för Initial Public Offering och används allt mer i 

Sverige. 

Asymmetrisk information - En transaktion mellan två parter där den ena parten har mer och bättre 

information jämfört med andra parten. 

Teckningskurs - Det pris som investerare får handla en aktie inför en notering 

Förstadags avkastning - Priset på en aktie vid Close of business första handlingsdag 

Underprissättning - Teckningskursen understiger marknadsvärdet vid en börsintroduktion efter första 

dagens handel. 

Underwriter - Rådgivare som hjälper ett bolag vid en notering, ofta bank/investment bank. 

Nasdaq OMX - Även kallas Stockholmsbörsen, huvudplats för handel av värdepapper. 

First North - Dotter-börs till Nasdaq OMX, anses som en tillväxtmarknad. 

Aktietorget - En handelsplats för aktier 

Nordic MTF - En handelsplats för aktier 

Techbranschen - Bransch som inkluderar Data och It-bolag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning 

Underprissättning är ett ämne som är välstuderat och väldokumenterat, det finns många teorier som 

hävdar vilka egenskaper hos ett bolag som påverkar till underprissättning. Några av de faktorerna är 

ålder, tillväxt samt storlek. 

Det finns en skillnad bland branscher enligt tidigare undersökningar som hävdar att Tech branschen 

underprissätts i högre grad jämfört med andra branscher.   

Baker Mckenzie rapporterar att börsnoteringar i Sverige kommer öka under 2017, vidare kan man se att 

under åren 1980–2011 var det i snitt en första dagsavkastning på 27,3 procent på svenska 

börsnoteringar. 

Syftet med studien är att analysera om det finns en skillnad på första dagens avkastning inom Tech 

branschen jämfört med marknaden som helhet, studien ämnar också att påvisa om det finns signifikanta 

samband mellan underprissättning och ålder, omsättningstillväxt, omsättning samt antalet anställda. 

Information har samlats in från databaser och analyserats genom en regressionsanalys samt en 

komparativ studie av prissättning mellan Tech branschen och resterande branscher. 

De genomförda analyserna användes för att acceptera eller förkasta studiens fyra hypoteser samt svara 

på studiens frågeställningar. 

Analyserna och forskningen påvisade en större grad av underprissättning bland Tech bolagen än övriga 

bolag men studien kunde ej påvisa ett signifikant samband mellan underprissättning och bolagets 

omsättning, ålder, antal anställda samt omsättningstillväxt.  

Nyckelord: Underprissättning, IPO, börsnotering, omsättningstillväxt, Tech branschen, omsättning, 

ålder, anställda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Underpricing is a subject that is well documented, there is a lot of different theories that claims special 

traits of companies that affect underpricing which some of these are age, growth and size of a company. 

There is also a difference amongst industries and especially the Tech industry which show a higher 

percentage of underpricing. 

Baker Mckenzie reports that the number of IPO: s in Sweden will grow in 2017, further one can see that 

under the year 1980-2011 there was an average underpricing of 27,3 percentage in Swedish companies. 

The study aims to analyze if there is a difference in underpricing within the first day when it comes to 

the Tech industry and the markets as a whole. The study also intends to prove that there is a significant 

relationship between underpricing, age, revenue growth, revenue and number of employees. 

Data was collected from databases and was analyzed through a regression analysis and comparing 

underpricing between the Tech industry and the other companies in the study. 

These analyzes was used to accept or reject the studies four hypothesizes and answer the questions of 

the study. 

The analysis and research showed a higher underpricing amongst the Tech industry then the rest of the 

companies but the study could not prove a significant relationship between underpricing and age, 

turnover growth, revenue and number of employees.  

Keywords: Underpricing, IPO, Revenue, Turnover growth, Tech industry, Age, Number of Employees 
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1. Inledning 

“Public Opinion only exists where there are no ideas” Oscar Wilde 

I inledningsavsnittet beskrivs utgångspunkter som ligger till grund för studien, här 

beskrivs hur en börsnotering genomförs och om fenomenet underprissättning. Vidare 

beskrivs tidigare forskning inom området för att mynna ut i ett problem. 

Forskningsfrågor, syfte och studiens avgränsning ingår också i avsnittet. 

1.1 Problembakgrund  

“Intresset för att teckna aktier i bolaget har varit stort och nyemissionen blev övertecknad åtta gånger. 

Teckningskursen var 46 kronor och strax efter börsöppning handlades aktien kring 66 kronor, en rusning 

med över 40 procent.” 

Så skriver Digital DI den 7 december 2016 om bolaget Smart Eye som utvecklar ögonstyrnings teknik 

för självkörande bilar, samma dag som Tech bolaget noterades på First North. Aktievärdet efter en dags 

handel på börsen var 60,50 kronor vilket var 14,50 kronor över teckningskursen (Avanza 2017), det 

visar att bolaget var underprissatt. Med underprissättning menas att teckningskursen sattes lägre än vad 

marknaden var villiga att betala för en aktie (Ritter & Welch, 2002. s.1795; Loughran & Ritter 2002. 

.s.413). Det är vanligt förekommande att bolag som skall träda in på börsen värderas lägre än 

marknadspriset (Reuter, 2006. s.2289; Jaggia & Thosar, 2004. s.931-932). 

För en notering i USA mellan 1960 till 2014 visades en underprissättning på 16,9 procent på förstadags 

avkastning och i Sverige mellan 1980-2011 27,2 procent (Loughran, Ritter & Rydqvist, 2015). I en 

rapport från Advokatbyrån Baker Mckenzie påvisas det att Sverige är en av de mest populära 

marknaderna när det gäller börsnoteringar, det blir allt mer attraktivt att välja den typ av 

finansieringsmetod och 2017 förväntas antalet börsnoteringar öka (Baker Mckenzie 2017).  

Enligt (Grundvall, Melin & Thorell, 2003. s.23-24) finns det olika alternativ att tillgå när det gäller 

finansiering. Några alternativ kan vara lånefinansiering, riktad emission till utvalda investerare eller till 

exempel att riskkapitalbolag finansierar en framtida expansion. Som bolag kan man också välja att 

börsnoteras, en så kallad IPO. 

En IPO (Initial Public Offering) genomför bolag som vill öka sitt egna kapital och skapa en offentlig 

marknad för sitt bolags aktier (Chemmanur, He & Nandy 2009. s.1856). På den offentliga marknaden 

kan grundarna av bolaget och dess övriga aktieägare omvandla sina tillgångar till kontanter i framtiden 

(Ritter & Welch, 2002. s.1796). Bolaget får också möjligheten till att konkurrerar mot andra för en ökad 

marknadsandel genom att välja att bli publikt (Chemmanur & He, 2010. s.382). 

Det finns flera anledningar till att ett bolag väljer att börsnoteras, den enskilt största motiveringen för 

bolag är att skapa publika aktier för marknadshandel. En annan betydelsefull aspekt som kunnat 

urskiljas speciellt hos Tech bolag är att en börsnotering är viktig för att visa upp ett positivt 

anseende/rykte som ett finansiellt beslut och bli erkänt som ett etablerat bolag (Brau & Fawcett, 2006. 

s.400). 



 

2 

 

Som det skrivits tidigare finns det en rad olika anledningar till att välja en börsnotering, att införskaffa 

kapital och publicitet är dock inte de enda faktorerna. 

Tillgång till riskkapital anses vara en stor fördel och motiv för att genomföra en notering, framtida 

omständigheter kan kräva ytterligare kapital och det kan då underlättas med en emission. 

Bolaget kan utföra nya förvärv med en apportemission, med en sådan köper bolaget nya tillgångar med 

egna aktier som betalning. Det anses också vara ett utav de mer attraktiva motiven med en notering. En 

annan fördel som ägarna anser med en notering är att bolagets likviditet ökar och ägarna har lättare att 

sälja en del av sitt innehav och kan skapa en mer flexibel aktiestruktur. (Grundvall, Melin & Thorell, 

2003. s.24-25) 

Det har skrivits om fördelar med en notering men det är även viktigt att beakta nackdelarna vid en 

noteringsprocess. Vid en noteringsprocess så är det tydliga krav på interna styrsystem och intern 

information “insiderinformation”. Publicitet kan vara både positiv och negativ, vilket kan skapa ett 

större tryck på organisationen och dess rykte. Bolaget löper även en större risk för fientliga uppköp och 

liknande situationer vid en notering (Grundvall, Melin & Thorell, 2003. s.28–31). En noteringsprocess 

tar mycket tid och kan ge upphov till stora kostnader, flera engångskostnader krävs och en 

ansökningsavgift till Stockholmsbörsen kostar 700 000 kr (Nasdaq OMX). Med det noterat så finns ett 

stort antal aspekter att ta i beaktning. Är det värt att noteras med tanke på tiden som processen tar samt 

de resurser och kostnader processen kräver. 

När ett bolag bestämt sig för att genomföra en börsnotering så skall en reglerad marknad bestämmas där 

aktien skall handlas. Bolaget skall då vara säkra på att de kan hantera de hårda kraven som krävs för att 

få genomföra en notering. 

Efter det anlitar man oftast en “underwriter”, i Sverige är en “underwriter” i de flesta fall en 

investmentbank. Bolaget får hjälp med allt från att skapa prospekt till att prissätta aktien det vill säga 

fastställa teckningskursen. Investmentbankerna är essentiella för hela processen och är även ansvariga 

för att marknadsföra den framtida noteringen samt ett hjälpmedel till att finna potentiella investerare 

(Jenkinson & Ljungqvist, 2001. s.9–15). 

När det gäller prissättning av en kommande börsnotering är “underwriters” ansvariga, det är mycket 

information som skall behandlas och många osäkra faktorer som bör beaktas vid en prissättning. 

Bolag som skall genomföra en börsnotering väljer oftast en “underwriter” baserat på olika kriterier. 

Kunskap inom branschen och bolagets område är en viktig egenskap såsom dess rykte och tidigare 

erfarenheter. En stor andel av bolagen är prissatta för lågt när man jämför med första dagens avkastning, 

bolagen har ofta information om att teckningskursen är prissatt under marknadsvärdet men ser det som 

en kompensation för att investerare skall ta risken att köpa aktier i bolaget (Brau & Fawcett 2006. 

s.400).  

Underprissättning är ett populärt fenomen för studier inom IPO, det kan skapa en hög avkastning för en 

investerare och för de som har tillgång eller får tillgång till en aktie under teckningsperioden. Det flesta 

studier angående det har gjorts i USA men det finns även studier som gjorts i Europa. Tidigare studier 

visar att nästan varje land har en genomsnittlig positiv förstadags avkastning på en börsnotering. Men 

man kan se en skillnad mellan industrialiserade länder och tillväxtmarknader på ca 45 procent gällande 

första dagens avkastning (Jenkinson & Ljungqvist, 2001. s37).   
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1.2 Problemdiskussion 

Många tidigare studier har försökt förklara fenomenet med underprissättning och vad det kan bero på 

men ingen har lyckats förklara fenomenet fullt ut. Gemensamt för flertalet studier är att de beskriver 

prissättningen vid en Initial Public Offering som svår. Fenomenet underprissättning vid IPO är en av de 

mest och bäst dokumenterade företeelserna inom finansieringsteori (Nielsson & Wójcik, 2016. s.92; 

Abrahamsson & De Ridder 2014. s.52-53). 

Vid en börsnotering så prissätts bolaget oftast av en så kallade “underwriter”, de har en bättre inblick i 

verksamheten och bolaget än vad marknaden har (Jenkinson & Ljungqvist, 2001. s.9–15), men när det 

gäller efterfrågan på bolaget är det precis tvärtom. 

Då kunskapen om efterfrågan på marknaden är en av de viktigaste aspekterna vid prissättning och det 

visar sig att “underwritern” har bristande kunskaper inom området så antas de vara en bidragande orsak 

till att bolaget underprissätts (Lowery, Officer & Schwert, 2010. s.426). Vidare förklaras det att den 

asymmetriska informationen kan ligga bakom att bolag underprissätts. De menar att om bolaget inte vill 

förmedla all information om sin verksamhet vid introduktionen så uppstår en osäkerhet kring bolaget 

vilket medför svårigheter att göra en rättvis värdering av bolaget. Osäkerheten kommer då att 

kompenseras med en lägre värdering av bolaget. Här hävdar författarna att man kan urskilja vissa bolag 

och branscher där liknande händelser tenderar att ske oftare. 

Bolag som besitter specifika patent och information som är under sekretess på grund av att bolaget inte 

vill tillkännage sina pågående projekt för marknaden kan således vara svårare att värdera (Lowery, 

Officer & Schwert, 2010. s.427). 

Att bolag inom samma bransch tenderar att prissättas på liknande sätt vid en IPO visar en studie gjord av 

Chang 2011, studien behandlar introduktioner gjorda i Taiwan. Chang förklarar det genom en teori inom 

beteende ekonomi som kallas “Social Comparison”.  Teorin menar att individer som skall fatta beslut 

grundade på ny information tenderar att se hur andra fattar sina beslut. Finns osäkerhet i beslutsfattande 

och om en standard saknas försöker man avläsa hur normen beter sig vid beslutsfattande. Chang menar 

då att man jämför med andra individer som tagit liknande beslut tidigare. Det kan då förklara varför 

investerare i ett fall väljer att teckna sig vid en introduktion samt hur “underwritern” värderar bolaget 

vid introduktionen. De som skall värdera och bestämma en teckningskurs på introduktionen ser då till 

tidigare noteringar för liknande bolag för att se hur de har värderats. Utifrån de sätts ett pris på 

introduktionen. Chang´s studie visade att resultat på introduktionen korrelerade starkt med tidigare års 

noteringar utifrån flertalet variabler. P/e- talet, Price Book och första dagens avkastning liknande 

tidigare introduktioner för bolag inom samma bransch med liknande struktur (Chang, 2011. s.374). Om 

fallet är liknande i Sverige så skall möjligheten finnas att se samband mellan tidigare och nya noteringar 

samt möjligen få en fingervisning om bolagets förstadags avkastning och på så vis nischa sig i vilka 

börsnoteringar man skall investera i. 

Som flertalet studier visat på är underprissättning väldigt vanligt och som investerare finns en stor 

möjlighet till en bra avkastning. Varför tecknar investerare sig inte på alla nyintroduktioner då det visar 

sig i de flesta fall vara lönsamt. Rock beskriver en modell som han kallar för “Winner´s Curse model”. 

Där hävdar han att de duktiga och pålästa investerarna med god information endast tecknar sig i de 

introduktioner som är underprissatta och lämnar de som är överprissatta till investerare med sämre 

information. För att kompensera för eventuella förluster enligt modellen kommer noteringar fortsätta att 

underprissättas för ett fortsatt högt deltagande vid börsnoteringar (Rock, 1986. s.205–207). 

Bolag som sticker ut i det hänseendet är unga, snabbt växande bolag. I USA kan man se en tydlig trend 

att de bolagen ofta är ”offer” för underprissättning. Många av bolagen med liknande karaktäristiska drag 
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har således hög sekretess för att inte hjälpa konkurrenter eller ge ut känslig information. Det är ett 

tydligt exempel av asymmetrisk informationsdelning och gör att de bolagen är svåra att värdera 

(Lowery, Officer & Schwert, 2010. s.435). Det finns också en större osäkerhet kring den typen av bolag 

och mycket beror på att framtiden är så pass svår att förutse (Lowery, Officer & Schwert, 2010. 

s.452).  Något som också påverkar prissättningen enligt Loughran och Ritter (2004) är bolagets storlek. 

Skillnaden i avkastning mellan små och stora bolag förändras dock över tid men under 2001-2003 var 

första dagens avkastning högre för de mindre bolagen i genomsnitt. I samma studie framställs data på att 

bolag inom Tech branschen ger en bättre första dags avkastning jämfört med övriga branscher. 

(Loughran & Ritter, 2004. s.17) 

Äldre bolag anses mindre riskfyllda och prissätts därför närmare marknadsvärdet än yngre bolag, risken 

blir mindre då bolaget har varit aktivt ett antal år och första dagens avkastning tenderar att bli högre för 

yngre bolag jämfört med mer etablerade (Carter, Dark & Singh, 1998. s.292).  

De studierna i USA visar att det är svårt att göra en korrekt prissättning inför en börsnotering och att det 

delvis beror på bolagsspecifika samt marknadsfaktorer. 

Går det att generalisera över en hel bransch även i Sverige och vilka specifika egenskaper de bolagen 

besitter. Studien skall visa på om några branscher och bolag har en högre grad av underprissättning än 

andra bolag och utvisa signifikanta samband mellan prissättning och valda variabler. 

 

1.3 Forskningsfrågor  

Förekommer underprissättning vid börsnoteringar genomförda i Sverige 2016? 

Finns det en högre grad av underprissättning bland Tech bolag jämfört med andra bolag? 

Finns det ett signifikant samband mellan underprissättning och bolagets ålder? 

Finns det ett signifikant samband mellan underprissättning och bolagets omsättning?  

Finns det ett signifikant samband mellan underprissättning och antalet anställda på bolaget? 

Finns det ett signifikant samband mellan underprissättning och bolagets omsättningstillväxt? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att analysera om det finns en skillnad på första dagens avkastning bland bolag och 

branscher samt om bolagsspecifika egenskaper påverkar underprissättning.  

 

1.5 Avgränsningar 

Studiens avgränsning innefattar börsnoteringar genomförda 2016 i Sverige vilket innebär 120 noteringar 

på de olika marknaderna i Sverige. Av de genomförda noteringarna anpassas studien vidare till 63 

noteringar efter att ett urval genomförts (urvalskriterier presenteras i kapitel 3.4 Population och urval). 

Noteringarna som studien genomförts på har noterats på börserna Nasdaq OMX, First North, 

Aktietorget samt Nordic MTF. Valet av att genomföra en analys av börsnoteringar 2016 grundar sig i en 

rapport från advokatfirman Baker Mckenzie där de skriver att antalet börsnoteringar kommer att öka 

2017.  
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2. Teoretisk referensram 

I det här avsnittet redogörs teorier med början i den effektiva marknadshypotesen för 

att sedan beskriva teorier inom beteende ekonomi samt teorier som baseras på 

asymmetrisk information. Vidare presenteras de valda variablerna som valts för att 

genomföra studiens empiriska analys. 

 

2.1 Effektiva marknadshypotesen och dess kritik 

Hypotesen är utvecklad av Eugene Fama som menar att priset på en tillgång avspeglas i all tillgänglig 

information. Fama menar att en stark marknad innebär att all information om tillgången finns tillgänglig 

och att priset därmed är korrekt. På så vis går det inte att nå en bättre avkastning än marknaden, vilket 

gör att den förväntade avkastningen kommer att vara den faktiska (Fama, 1970. s.413-414).  

Fama beskriver tre förhållanden som skall råda på en marknad för att göra den effektiv. Förhållandena 

är att det inte får finnas några transaktionskostnader, all information skall vara tillgänglig för alla på 

marknaden samt att alla på marknaden skall vara införstådda med vad informationen innebär i form av 

nuvarande och framtida pris på tillgången (Fama, 1970. s.387). 

Enligt hypotesen finns tre olika grader av information. Svag, semi stark och stark. Den svaga formen 

innebär att priset återspeglas i historisk information om tillgången. Fama beskriver de som att man kan 

säga att formen är rättvis då det finns förklaringar till resultatet av priset. Den semi starka formen menar 

att priset på en tillgång skall speglas i all offentlig information som finns att tillgå. Det vill säga att 

bolagen informerar marknaden om dess finansiella status samt nyemissioner och så vidare. Den starka 

formen så reflekteras priset i all tillgänglig publik information samt den information som 

befattningshavare på bolagen besitter. Den informationen brukar kallas insider information. Den 

informationen skall inte besittas av investerare som på så vis har tillgång till mer information än 

marknaden och kan göra investeringar efter den (Fama, 1970. s.414-415).  

Då underprissättning förekommer vid börsintroduktioner likt exemplet med Smart Eye, tyder de på 

informationsassymmetri på marknaden och att den inte fungerar enligt den effektiva 

marknadshypotesen. Då priset inte avspeglas i all tillgänglig information vid en introduktion vilket 

hypotesen säger, så är marknaden inte effektiv. Om marknaden varit effektiv borde förändringen i 

teckningskursen och förstadags avkastningen varit minimal och i bästa fall noll. Det finns flertalet 

artiklar skrivna om kritik mot hypotesen som menar att den är uråldrig och inte fungerar på dagens 

marknad. I Malkiels artikel från 2003 skriver han att det finns flertalet situationer på marknaden som 

inte kan förklaras genom rationalitet och då att marknaden inte är effektiv. Han menar att vid sådana 

tillfälle måste de psykologiska drivkrafterna vunnit över den rationella åsikten. Ett exempel är när den 

amerikanska börsen föll med en tredjedel under halva oktober månad 1987. Han menar då hur kan 

marknaden varit effektiv i både början av oktober och i mitten utan någon signifikant skillnad i den 

generella ekonomiska marknaden (Malkiel, 2003. s.72-73). Investerare är inte alltid rationella som den 

effektiva marknaden antar och därför kan situationen vara liknande vid investeringsbeslut vid en 

börsintroduktion. 
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2.2 Teorier inom beteendeekonomi 
 
2.2.1 Herd Behaviour 

Herd behaviour är en teori som behandlas av William Forbes i boken Behavioral finance, han menar på 

att investerare följer trender och följer “flocken” (Forbes, 2009. s.221). Det grundar sig på följande citat 

från Oscar Wilde “Public Opinion only exists where there are no ideas”. 

Investerare följer ofta information som analyserats av andra och behandlats av andra personer. Uppstår 

det ett intresse av allmänheten kring en investering har man större incitament att följa samma spår och 

göra samma investering.  

Ritter (1991) skriver om en överoptimism bland unga bolag som är snabbt växande, det sker speciellt 

under perioder där IPO är populära (hot periods), rykten om bolag sprider sig snabbt och investerare vill 

ha sin bit av kakan. Eftersom det finns en överoptimism kring bolagen så tenderar de oftare att 

underprestera (Ritter, 1991. s.4).  

Ritter (1998) skriver vidare om något som han kallar “bandwagon theory”, individer tenderar att följa 

andra personer, det går i linje med tidigare teorier och att investerare kan fatta sina beslut baserat på 

andra investerare. Om man har bra information eller en tydlig analys om ett bolag som visar sig vara 

positiv kan man avstå från ett köp beroende av att inga andra investerare har köpt aktien till exempel. 

Det kan även visa sig åt det motsatta hållet att man har information som är negativ för en möjlig 

investering men att individen väljer att gå in med kapital för att man vill gå i samma steg som andra 

investerare (Ritter, 1998. s.8). Det här kan även kopplas vidare till kaskadhypotesen. 

 

2.2.2  Kaskadhypotesen 

En hypotes som Welch (1992, s.697) kallar för Kaskadhypotesen kan ett fåtal investerare påverka hur 

efterfrågan utvecklas på en börsintroduktion. På så vis kan investerare uttrycka att en introduktion är 

undervärderade och då ökar intresset för att teckna aktien och på motsatt sätt om förhållandet är tvärtom. 

Hypotesen utgår från att investerare är irrationella och därav förbi ser den information de själva sitter på 

angående bolaget och istället följer andras åsikter. Genom den här hypotesen skapas en hög efterfrågan 

på underprissatta aktier vilket bidrar till ett stort intresse och att de som ställer ut aktierna får samtliga 

tecknade och även att en övertäckning av aktier kan ske. Det skapas ett positivt rykte kring en 

börsnotering och ett fåtal investerare eller marknadsanalytiker uttalar sig positivt om ett bolag så kan det 

göra att investerare väljer att teckna sig för noteringen. (Welch 1992, s.698). 

En annan tydlig trend är att individer som kopierar investerare i deras beslut och val har en benägenhet 

att ta större risk beroende på att andra tar beslutet, man visar en större tillförlitlighet till investerare med 

välrenommerat rykte och vill gå samma väg (Welch 1992, s.700). Loughran & Ritter (2004) tar upp den 

så kallade changing risk composition, mer riskfyllda bolag har en större underprissättning. Bolag som 

växer fort och är relativt unga på marknaden, som är svåra att analysera och förklara en klar bild av 

deras framtid. En större underprissättning av ett riskfyllt bolag kan alltså fungera som en slags ersättning 

för att investerare skall vilja teckna aktier (Loughran & Ritter, 2004 s.5-6). 

 

2.2.3 Social Comparison 

Teorin “Social Comparison” utvecklades av Festinger 1954 och han menar att individer föredrar att 

utvärdera ett beslut på ett objektivt sätt men när standarder saknas tittar man runt sig hur andra har gjort 

för att fatta beslutet (Festinger 1954, se Chang 2011, s. 368). Teorin har använts inom finans för att 

illustrera att investerare inte bara påverkas av sina tidigare lyckade och misslyckade beslut, utan även av 
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att man jämför beslutsfattande med andra investerare (Fox & Dayan 2004, se Chang 2011, s. 368). På så 

vis kan de förklaras att investerare med teckningsrätter samt underwriters som skall prissätta bolagen 

inte kan besitta all information om bolaget för att sätta rätt pris, eller om de är rätt beslut att vara med 

vid börsintroduktionen. Då ser man till andra och jämför tidigare börsnoteringar inom samma bransch 

med liknande verksamhet för att fatta rätt beslut. 

Därav kan den här teorin tillämpas för att förklara hur bolag inom branscher tenderar att jämföras när de 

skall noteras och ett pris per aktie skall bestämmas. Går det då att se likheter i bolag som noterats vad 

gäller de valda variabler som skall undersökas i studien.  

2.3 Teorier om asymmetrisk information 

För att kunna förklara varför underprissättning vid börsnoteringar sker utgår mängder med studier från 

att investerare och de som skall prissätta bolaget har tillgång till olika information. Asymmetrisk 

information påverkar prissättningen vid en börsnotering påpekar de flesta teorier inom området. 

Asymmetrisk information och en hög underprissättning korrelerar starkt (Ritter & Welch 2002, s. 1807). 

Teorier som följer nedan baseras till stor del utifrån den här utgångspunkten.   

 

2.3.1 Winner´s Curse 

Rock som är grundaren till “Winner's Curse model” menar att det inte går att förvänta sig en god 

avkastning vid varje ny börsnotering. Han menar vidare att teckna upp sig vid varje ny introduktion för 

att sedan direkt sälja av posten efter första handelsdagen inte alltid kommer generera vinst. Vid 

eftertraktade börsintroduktioner förefaller efterfrågan vara högre än utbudet, vilket föranleder att alla 

som vill teckna aktier samt den mängd de vill köpa inte kan genomföras. Investerarna får då mindre 

aktier än vad man laget en köporder på (Ritter & Welch, 2002. s.1704). Är situationen den motsatta på 

ett mindre attraktivt bolag kommer köpordern att genomföras (Levis, 1990. s.77-78) Modellen utgår från 

att investerare har tillgång till olika information.  Det är det som gör att bättre informerade investerare 

väljer att investera i de attraktiva börsnoteringarna och lämnar de mindre attraktiva till de med sämre 

information. De med sämre information tecknar sig i alla börsnoteringar och får då tillgång till fler 

aktier i de sämre bolagen.  Investerarna med god information har då inte valt att teckna sig vid 

börsnoteringar med mindre bra bolag. De sämre investerarna vinner och tilldelas därför fler aktier i de 

mindre bra bolagen. För att locka investerare med sämre information till att investera vid 

börsintroduktioner väljer man då att prissätta bolaget under marknadsvärdet för att kompensera för 

eventuella förluster samt för att upprätthålla en hög efterfrågan. På så vis kommer de med bäst 

information fortsätta att teckna sig i börsintroduktioner som är lågt prissatta (Rock 1986).  

I enlighet med teorin antas inte en teckning i samtliga introduktioner ge en abnorm avkastning under 

första dagen. Är det möjligt att utifrån de valda variabler som studien använt sig av att se likheter i bolag 

som tenderar att prissättas under marknadsvärdet och på så sätt endast teckna sig i den typen av bolag.  

Irrationella investerare med en optimistisk framtidssyn på bolaget som skall introduceras bidrar till en 

ökad grad av underprissättning menar Ljungqvist, Nanda och Singh (2006). Det menar att de kan 

påvisas då aktievärdet under en tid efter introduktionen ofta kryper tillbaka ner mot de tecknade värdet 

på aktien. 

 

2.3.2 Signalerings Modeller 

En annan teori som härstammar från asymmetrisk information är Spence teori om signalerings modeller 

från 1974. Om det är så att asymmetrisk information existerar i en transaktion så borde man kunna 

utläsa information från det. Om ett bolag har mer och bättre information än en investerare så borde 

underprissättning vara en kvalitetsstämpel (Jenkinson & Ljungqvist, 2001, s.75). 
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Som Jenkinson & Ljungqvist tar upp så kan man se som att säljarna (bolagen som skall noteras) har 

bättre och en mer djupgående information om sig själv än till exempel. potentiella investerare, 

underwriters såsom investment banker har en fördel i det och kan bättre förutspå framtid och eventuella 

risker. 

Flertalet forskare har hävdat det och utvecklat Spence signalerings modeller, Ibottson utvecklade 1975 

en teori inom det här ämnet som syftar på att underprissättning skedde för att investerare skulle få en 

positiv känsla av noteringen (Jenkinson & Ljungqvist, 2001, s.78). Investerare anser då bolaget vara 

attraktivt och en möjlighet att få en fin avkastning eftersom de tycker att börsnoteringen är 

undervärderad. Signalen som utges är själva teckningskursen och investerare kan möjligen utnyttja det. 

Genom att se en skillnad i prissättningen bland branscher kan man då anse att den branschen har en 

tydligare kvalitetsstämpel och då anse att det är en mer attraktiv investering.  

 

2.4 Teorisammanfattning 
Fenomenet underprissättning kommer analyseras och jämföras med tidigare teorier, utifrån tre 

huvudteorier där två består av underkategorier så ämnar studien att förklara om man kan tyda en skillnad 

vid underprissättning beroende av studiens variabler. Beteendeekonomi består av etablerade teorier och i 

studiens används tre underkategorier (Herd behaviour, Kaskadhypotesen, Social comparison) som är 

förklarade enligt ovan. 

Effektiva marknadshypotesen kommer tillämpas vid analys om underprissättning förekommer och 

analyseras utifrån teorins perspektiv. 

Den sista av de tre utvalda huvudteorierna är asymmetrisk information som är en väletablerad teori inom 

ämnet underprissättning och hur fenomenet kan förklaras. Winners Curse samt Signaleringsmodeller 

används vid analys och besvarande av forskningsfrågorna.   

Bild 1: Sammanfattning referensram 
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Den effektiva marknadsteorin syftar på att all tillgänglig information på en marknad återspeglar sig i 

priset. Det skulle betyda att priset på en börsnotering är samma pris som marknaden är villig att betala, 

med andra ord skulle underprissättning inte existera. Alla branscher och bolag borde prissättas ganska 

korrekt oavsett bakgrund. 

Teorier inom beteendeekonomi hävdar att många gör sina val av investeringar baserat på vad andra 

tycker och tänker om en aktie till exempel. Man är villig att ta högre risker för andra säger att det är en 

intressant börsnotering (Ritter, 1998. S.8), även kallat ”bandwagon theory”. 

Det finns samtidigt en överoptimism när man analyserar unga bolag som är snabbt växande. Investerare 

ser en otrolig resa och stor potential i de bolagen (Ritter, 1991). 

Changing Risk Theory är en teori som syftar till att mer riskfyllda bolag har en större underprissättning, 

bolag som har en aggressiv tillväxt och som är nya på marknaden bör således var svårare att värdera. 

Investerare ser samtidigt det som ett incitament, skall man ta en större risk vill man ha mer eventuell 

avkastning (Loughran & Ritter, 2004, s.5-6) 

Festinger skrev och utvecklade teorin om Social Comparison, när man skall utvärdera ett beslut så tar 

man in intryck från tidigare händelser och hur andra har skött samma uppgift, har man tidigare 

investerat i en börsnotering inom samma bransch kanske man vill göra det igen eller ett bolag som 

liknar det man investerat i förut (Festinger, 1954, se Chang 2011, s.368). 

Många teorier inom asymmetrisk information påpekar att underprissättning och asymmetrisk 

information korrelerar starkt. 

Winner´s curse teorin är en och förklarar att vissa investerare har tillgång till mer och bättre information 

än andra och tar därmed bättre beslut när det gäller investeringar, man kan helt enkelt inte investera i 

alla börsnoteringar som finns och förvänta sig en positiv avkastning (Rock 1986). Men går det att 

urskilja egenskaper som gör ett bolag värt att teckna eller rent av en bransch som är mer attraktiv. 

Underprissättning kan även fungera som en kvalitetsstämpel på aktien, en underprissättning skall locka 

till sig professionella investerare och göra så att den blir fulltecknad, om det sker en större 

underprissättning i en specifik bransch, kan man då anse det som en kvalitetsstämpel av den branschen 

(Jenkinson & Ljungqvist, 2001, s.78). 

  

2.5 Tidigare Forskning 

Här beskrivs de valda variabler som skall testas mot fenomenet underprissättning vilket i studien är den 

beroende variabeln. De flesta av variabler som valts till att förklara fenomenet har tidigare använts i 

studier. 

Bolagets storlek har visat sig spela en viktig roll för hur bolag prissätts vid IPO. Större bolag 

underprissätts i lägre grad än vad små bolag gör på grund av risk. De större bolagen har en förminskad 

risk och därför en mindre förstadags avkastning generellt jämfört med de mindre och mer riskfyllda 

bolagen historiskt (Loughran & Ritter, 2004. s.5,17). 

Både omsättning och antalet anställda är mått på ett bolags storlek. Det finns en skillnad hur man räknar 

i EU och i Sverige, eftersom den här studien använder data från börsnoteringar på en svensk marknad så 

kommer det i studien att tillämpa svenska regler. Både Statistiska Centralbyrån samt Bolagsverket 

använder omsättning och antalet anställda som primära mått för att förklara storlek av ett företag 

(Statistiska Centralbyrån, 2016; Bolagsverket, u.å.).  

Bolag som har varit aktiva en längre tid innan notering tenderar att prissättas mer korrekt än nya unga 

bolag. Det beror på att de äldre bolagen är mindre riskfyllda (Carter, Dark och Singh, 1998. s.292). De 
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yngre bolagen är således mer riskfyllda och svårare att prissätta korrekt (Lowery, Officer & Schwert, 

2010. s.435).  

Snabbt växande bolag är svårare att prissätta och tenderar därför att bli prissatta under marknadsvärdet 

(Lowery, Officer & Schwert, 2010. s.435).  

Branschtillhörighet är intressant att undersöka då bolag inom Tech branschen tenderar att prissättas 

under marknadsvärdet (Lowery, Officer & Schwert, 2010. s.435). Nya industrier tenderar ofta att trenda 

och anses heta vilket gör att intresset är stort för sådana bolag och därmed ofta kan ge en god förstadags 

avkastning (Ang & Boyer, 2009. s.608). 

För att sammanfatta den tidigare forskningen kan man se att yngre, snabbt växande och små bolag 

tenderar att ha en högre underprissättning och är svårare att värdera. De anses vara mer riskfyllda och 

svårare att hantera. I en studie som utfördes mellan 2001 och 2003 bland börsnoteringar kunde en högre 

underprissättning påvisas bland mindre bolag än större bolag, samma studie kunde även påvisa en högre 

underprissättning bland Tech branschen än övriga branscher (Loughran & Ritter, 2004. s.17).   
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3. Metod 

I metodavsnittet kommer valet av metod att diskuteras samt beskrivning av hur studien 

har genomförts. Insamling av data, utformade av den valda metod och de valda 

variabler som använts beskrivs och en hypotes fastställs. Vidare följer kritik och 

diskussion angående källor och metodval. 

 

3.1 Forskningsansats 

Studien utgår från tidigare teorier och modeller och utifrån de skall ett samband visas, därav är studien 

av en deduktiv ansats (Holme & Solvang 1997). För att om möjligt kunna förklara de beskrivna 

frågeställningarna samt syftet i studien har en hypotes framtagits. Hypoteserna utgår från de valda 

variablers påverkan på prissättningen av bolaget vid en IPO. Studien är till viss del komparativ, då den 

skall förklara skillnader i prissättning mellan olika bolag och branscher med hjälp av valda variabler. 

Studien avser en kvantitativ metod där insamling av information består av siffror och data från bolag 

som börsnoterats 2016. Viss information har bearbetats för att kunna användas vid de valda statistiska 

modellerna och analyser för att pröva variablernas relation till bolagets prissättning vid börsnotering. 

Den information som bearbetats är bolagens omsättningstillväxt. Den har antingen estimerats av bolagen 

själva vid utgivande av prospekt eller räknats utifrån tidigare års tillväxttakt av forskarna till studien. 

Den resterande informationen om bolagen är ej bearbetad. Utifrån den insamlade data har en 

regressionsanalys genomförts för att hypotesen skall kunna förkastas eller erkännas. Underprissättning 

förekommer på börsnoteringar genomförda i Sverige 2016. Det har bevisats genom en beräkning av 

bolagets teckningskurs kontra första dagens avkastning.  

 

3.2 Val av metod 

Valet av en kvantitativ metod föredrogs då studien bygger på mängder med information och 

sekundärdata hämtade från bolagens årsredovisningar samt olika databaser. Med en kvalitativ metod 

vore de omöjligt att studera den massa av information som ligger till grund för studien. Studien utgår 

från siffror vilket skall tolkas objektivt och mynna ut i ett resultat. Den mängd information och data som 

studien använder går inte att uppnå vid en kvalitativ studie. En kvalitativ studie med till exempel 

intervjuer kan inte besvara den här studiens syfte korrekt då urvalet består av 63 olika bolag. Eftersom 

insamlingen av kvalitativa data i viss mån tolkas och utsett för mänsklig påverkan vid en 

intervjusituation eller vid utgivande av en enkät kan resultatet påverkas och bli missvisande. Då studien 

avser att verkligen mäta egenskaper hos bolag som kan påverka prissättningen vid en börsnotering bör 

den insamlade data hanteras objektivt för att uppnå syftet med studien. Studien bygger på statistiska data 

och siffror och därmed har en kvantitativ ansats valts. Det medför att studien skall kunna generaliseras 

över hela populationen. Genomförandet av en regressionsanalys med bolagets prissättning och dess 

egenskaper så har forskningsfrågorna samt hypotesen kunnat besvaras. Studien ämnar undersöka 

egenskaper hos bolagen som kan leda till hur bolagets prissätts vid en IPO. Genom att undersöka 

signifikanta samband mellan de oberoende variablerna och den beroende variabeln kan hypotesen 

förkastas eller godkännas. Valet att genomföra en regressionsanalys grundar sig i att flertalet variabler 

testas för att kunna påvisa om ett signifikant samband finns mot den beroende variabeln.   
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3.3 Forskningsbidrag 

Vid jämförelsen mellan bolagen kommer de 63 börsnoteringarna som urvalet begränsats till under 2016 

att delas in i två segment. Indelningen fördelas på Tech bransch samt övriga branscher. Bolagen har 

noterats på 4 olika plattformar. Variabler som omsättningstillväxt, omsättning, antal anställda, ålder 

samt typ av bolag är viktiga faktorer som har undersökts.  Studien kan tillföra mer kunskap till 

investerare för att om möjligt kunna ta bättre beslut och möjligtvis öka sin avkastning vid en 

nyintroduktion. Som tidigare nämnts är Sverige en attraktiv marknad för börsnoteringar, bolag väljer till 

stor del den typ av finansieringsmetod (Baker Mckenzie 2017). Antalet börsnoteringar för 2017 är enligt 

Nyemissioner.se 236 stycken vilket är en ökning från 2016. Som investerare kan då resultatet från 

studien fungera som ett kunskapsunderlag när man ser på börsnoteringar som skall genomföras under 

2017.  På så vis kan studiens undersökning ge investerare kunskap att rikta sina investeringar mot 

liknande bolag som genererade god första dags avkastning under 2016. De bolagsspecifika 

egenskaperna som undersökts i studien kan bidra till ökad förståelse för börsnoteringar i Sverige och 

påvisa vilka egenskaper hos ett bolag som kan vara anledning till att de prissätts under marknadsvärdet. 

Som investerare söker man investeringar som skall ge god avkastning och studien kan bidra med 

kunskap om möjliga sådana investeringar.   

 

3.4 Population och urval 

Studiens population är börsnoteringar i Sverige 2016 och den populationen består av 120 stycken bolag. 

Bolagen som noterats 2016 i Sverige var fördelade på 6 olika marknader. Utfallen av noteringarna var 

följande: 24 stycken på Aktietorget, 57 stycken på First North, 21 stycken på Nasdaq Stockholm, 16 

stycken på Nordic MTF, 1 på Merkur Market samt 1 noteringen på den alternativa aktiemarknaden. 

Informationen om noteringarna är hämtade från hemsidan Nyemissioner.se. Då studien avser att 

undersöka bolagen som noterats på Nasdaq Stockholm, First North, Aktietorget och Nordic MTF bortser 

studien från noteringar som genomförts på Merker Market samt den Alternativa Aktiemarknaden. De 

noteringarna används inte i studien då studien avser att undersöka noteringarna från de största 

handelsplattformarna för aktier i Sverige samt att informationen från de handelsplatserna är knapphänt. 

Studiens Urvalet har därav begränsats till börsnoteringar i Sverige på nämnda börserna First 

North, Nasdaq Stockholm, Nordic MTF och Aktietorget.  

Studien avser att undersöka endast nya börsintroduktioner där information om bolaget finns tillgängligt, 

därav kommer bolag som innefattar något av följande kriterier att uteslutas. 

– Bolag som byter lista eller flyttas från en utländsk lista. När ett bolag byter lista har marknaden 

prissatt bolaget en gång tidigare vilket kan påverka handeln av bolaget. Därav har de exkluderats. 

– Bolag som inte ger ut nya aktier eller tilldelar aktier privat. De här bolagen har exkluderats då de 

inte emitterar nya aktier för handel till marknaden. 

– Bolag som blivit uppköpta eller avknoppade från tidigare noterat bolag, samt noteringar av 

preferensaktier. 

– Bolag med knapphänt information. Bolag som saknar historiska data och information för att kunna 

genomföra en rättvis analys exkluderas från studien. 

(se Bilaga 2 om exkluderade noteringar 2016) 

Med de nämnda förutsättningarna kommer studien bestå av 63 börsnoteringar.  Urvalet som används i 

studien är valt för att First North drivs av Nasdaq Stockholm och ses som en marknad för unga bolag 
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med god chans till tillväxt (Nasdaqomxnordic, u.å.).  Nasdaq Stockholm är en etablerad marknad för 

större och etablerade bolag. Nordic MTF är en marknadsplats för handel av aktier i små och medelstora 

bolag med god chans för tillväxt (NGM, 2016). Aktietorget är anpassat för små och medelstora bolag 

och är en handelsplats för aktier. Aktietorgets vision är att ge bolag en chans till att utvecklas och växa 

(Aktietorget, u-å). Det urvalet blir intressant då studien får en mix av etablerade bolag samt unga 

tillväxtbolag som börsnoteras. (bilaga 1: Ny noteringar i Sverige 2016) 

 

3.5 Datainsamling 

Studien som genomförts baseras på offentliga data från bolag som börsnoterades under 2016. 

Information om antalet börsnoteringar i Sverige 2016 har hämtats från hemsidan Nyemissioner.se. Där 

har alla introduktioner listats utifrån vilken tid på året introduktionen genomförts samt på vilken 

handelsplats bolaget handlas. Listan innefattar också branschtillhörighet vilket också är av intresse för 

studien. Den visade att 120 bolag noterades på börserna First North, Aktietorget, Nasdaq Stockholm, 

Merker market, Alternativa Aktiemarknaden samt Nordic MTF i Sverige. Varpå den 

här urvalsprocessen har riktat sig till noteringarna på Nordic MTF, Aktietorget, First North samt Nasdaq 

Stockholm. Den insamlade data som ligger till grund för empirin har hämtats från årsredovisningar och 

annat statistiskt material från de bolag som skall ingå i studien. Materialet är hämtat från flertalet 

databaser och digitala banker. Databaserna som använts är Retriever Business, Orbis samt Business 

source premier. Vidare har även information hämtats från Avanza och Nordnet samt de olika 

handelsplattformar där berörda noteringar handlas.  

Då flertalet av bolagen är unga och historik om deras verksamhet är knapp har även bolagets prospekt 

använts som underlag. Prospekten ges ut när värdepapper ges ut för handel till allmänheten. Prospekten 

skall innehålla information om bolaget och om värdepappret för att investeraren skall kunna göra en 

välgrundad bedömning. Prospektet skall innehålla finansiella rapporter samt framtidsutsikter för bolaget 

(FI). Genom prospekten har bolagen som noterats bland annat estimerat framtida tillväxt och omsättning 

för att ge information till investerare. I studien kommer omsättningstillväxten samt omsättningen för 

bolag till viss del vara estimat då information om historiska data saknas.  Datainsamlingen kommer att 

användas för att ge en bild av hur prissättningen ser ut i olika bolag och branscher och hur dess 

teckningskurs skiljer sig från första dagens handel. Informationen som samlats in kommer också att 

användas för att se om de framställda hypoteserna kan förkastas eller ej. De vetenskapliga artiklar och 

tidigare studier som använts för underlag till studien har hämtats från flertalet magasin inom ekonomi 

och finans. Sökningar för att hitta relevant material har gjorts via Google scholar samt via Södertörns 

högskolas bibliotek söktjänst Söderscholar. I flertalet av artiklarna som används som underlag har även 

refereras till samma studier och författare vilket tyder på att deras studier är av kvalité och erkända inom 

området. På det sättet har informationen som ligger till grund för studien insamlats. 

 

3.6 Beroende variabel 

Underprissättning är den beroende variabeln som ligger till grund för studien. Genom följande formel 

kan prissättningen påvisa om bolagets notering är underprissatt eller ej. 

Stängningskurs vid första dagens handel - Teckningskurs = Prissättning 

                                    Teckningskurs 

 

Underprissättning förekommer om Stängningskursen > Teckningskursen 
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3.7 Förklarande variabler 

Studiens förklarande variabler skall presentera de faktorer som kan påverka att ett bolag underprissätts 

vid en börsnotering. Det skall förklara om ett signifikant samband kan påvisas mellan de utvalda 

variablerna och underprissättning. Nedan följer hur variablerna har definierats och hur de kommer att 

användas i studien för att påvisa eventuella samband till fenomenet underprissättning. De flesta av 

variabler som valts till att förklara fenomenet har tidigare använts i studier.  

Bolagets omsättning 

Bolagets storlek har visat sig spela en viktig roll för hur bolag prissätts vid IPO. Större bolag 

underprissätts i lägre grad än vad små bolag gör på grund av risk. De större bolagen har en förminskad 

risk och därför en mindre förstadags avkastning generellt jämfört med de mindre och mer riskfyllda 

bolagen historiskt (Loughran & Ritter, 2004. s.5,17). 

För bolagets omsättning har värdet utifrån bolagets omsättning under 2015 använts och i de fall då 

bolagen är nystartade har det baserats på de utgivna prospektet i samband med introduktionen. Bolagets 

omsättning ses som ett mått på bolagets storlek.  

 Antal anställda 

Antalet anställda är taget från bolagens årsredovisningar samt från databasen retriever business. 

Variabeln ses som ett mått på bolagets storlek. Variabel används som en oberoende variabel i 

regressionsanalysen för att om möjligt påvisa ett samband till underprissättning. 

 

Bolagets ålder 

Bolag som har varit aktiva en längre tid innan notering tenderar att prissättas mer korrekt än nya unga 

bolag. Det beror på att de äldre bolagen är mindre riskfyllda (Carter, Dark och Singh, 1998. s.292). De 

yngre bolagen är således mer riskfyllda och svårare att prissätta korrekt (Lowery, Officer & Schwert, 

2010. s.435).  

Bolagets ålder i studien utgår från när bolaget registrerades som ett aktiebolag. Informationen om 

bolagets ålder är inhämtat från databasen retriever business. Bolagets ålder behandlas som en oberoende 

variabel i regressionsanalysen för att om möjligt påvisa ett samband till underprissättning.  

Bolagets omsättningstillväxt 

Snabbt växande bolag är svårare att prissätta och tenderar därför att bli prissatta under marknadsvärdet 

(Lowery, Officer & Schwert, 2010. s.435). 

Omsättningstillväxten har beräknats genom en analys av tidigare års årsredovisningar och tillväxten i 

jämförelse med prospekt utgivna av bolagen avseende framtiden för att få fram en så rättvis bild som 

möjligt. Bolagets omsättningstillväxt behandlas som en oberoende variabel i regressionsanalysen för att 

om möjligt påvisa ett samband till underprissättning. 

Tech branschen 

Branschtillhörighet är intressant att undersöka då bolag inom Tech branschen tenderar att prissättas 

under marknadsvärdet (Lowery, Officer & Schwert, 2010. s.435). Nya industrier tenderar ofta att trenda 
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och anses heta vilket gör att intresset är stort för sådana bolag och därav ofta kan ge en god förstadags 

avkastning (Ang & Boyer, 2009. s.608). 

Utifrån hemsidan nyemissioner.se har bolag som är aktiva inom data/it definierats i studien som Tech 

bolag. Tech branschen har använts som en variabel för att se om bolag inom sektorn tenderar att 

underprissättas i större grad än bolag inom andra branscher. Det har undersökts med hjälp av att 

författarna analyserat prissättningen i Tech branschen jämfört med övriga branscher och på så vis har ett 

procentuellt medelvärde fram visats.  

 

3.8 Statistisk metod 

Här följer hur den insamlade datan har testats för att besvara våra forskningsfrågor.  

Den statistiska metod som genomförts för att undersöka studiens syfte och problem är gjord med hjälp 

av Excel. Valet av att genomföra analysen i Excel grundar sig i att forskarna besitter en större förståelse 

i det programmet jämfört med liknanden. Insamlingen av informationen gällande de noteringar som 

genomfördes 2016 har sammanfattats, en sammanställning av den information och siffror om de valda 

variablerna har även de gjorts i Excel. En vanlig OLS analys fungerar att göra i Excel och därav 

fortsattes analysen i det valda programmet. 

En regressionsanalys har utförts för att fastställa om det finns samband och likheter mellan valda 

variabler och prissättningen. I studien jämfördes också Tech branschen och dess medelvärde av 

prissättning bland bolagen mot resterande branschers prissättnings medelvärde. Genom ett sådant 

tillvägagångssätt har studien jämfört huruvida Tech branschen uppvisar en större procentuell 

underprissättning till skillnad mot övriga branscher.  

 

3.8.1 Regressionsmodell 

Modellen som använts vid regressionsanalysen är en så kallad OLS (ordinary least squares) och används 

för att uppskatta tidigare okända värden, det sammanfattas i en linjär regressionsmodell. 

Den beroende variabeln i det här fallet är underprissättning och oberoende variabler är omsättning, 

bolagssålder, omsättningstillväxt samt antalet anställda. OLS modellen används för att härleda ifall man 

kan tyda en statistisk signifikans mellan variablerna och dess påverkan. I regressionsanalysen kommer 

framförallt det så kallade p-värdet att användas och analyseras. Värdet förklarar hur pass statistiskt 

signifikant analysen är.  

 

3.8.2 Korrelation 

För att analysera tydliga samband mer på djupet så har korrelationskoefficienten räknats fram. Det 

primära syftet med den är att påvisa hur positivt sambandet är mellan två variabler. I den här studien så 

har den beroende variabeln underprissättning använts och jämförts mot oberoende variablerna 

omsättning, bolagsålder, omsättningstillväxt samt antalet anställda. Beräkningen utvinner ett värde 

mellan +1 till -1 där 0 betyder ingen korrelation mellan de två variablerna.  

  

3.8.3 Hypotes 

Hypoteser har använts i studien för att påvisa och förklara de utvalda frågeställningar som skall 

besvaras. Förutom att analysera och urskilja Tech branschens skillnader i prissättning så har studien 

analyserat huruvida de fyra oberoende variablerna har ett samband med underprissättning. 

Följande hypoteser har använts för studien. 
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H0Tillv: Det finns inget samband mellan underprissättning och omsättningstillväxt. 

H1Tillv: Det finns ett samband mellan underprissättning och omsättningstillväxt. 

H0Oms: Det finns inget samband mellan underprissättning och omsättning.  

H1Oms: Det finns ett samband mellan underprissättning och omsättning. 

H0Ålder: Det finns inget samband mellan underprissättning och ålder på bolaget. 

H1Ålder: Det finns ett samband mellan underprissättning och ålder på bolaget. 

H0Anst: Det finns inget samband mellan underprissättning och antal anställda. 

H1Anst Det finns ett samband mellan underprissättning och antal anställda. 

Underprissättning på Sveriges börser 

För att påvisa om underprissättning överhuvudtaget finns bland bolag som börsnoterades 2016 i Sverige 

så har ett medelvärde räknats ut för att analysera den informationen. Medelvärdet gällande 

prissättningen bland de 63 bolagen som studien innefattar har använts i testet för att statistiskt 

säkerställa om det förekommer en underprissättning som kan generaliseras till populationen.  

Medelvärdet har räknas ut och delats upp i två kategorier.  Medelvärdet för Tech bolagen kommer att 

jämföras mot resterande bolag. Det har genomförts för att svara på den tidigare nämnda frågeställningen 

om Tech branschen visar på en större procentuell underprissättning än marknaden i helhet.  

 

3.9 Validitet 

Studien är genomförd med en kvantitativ ansats med hjälp av statistiska modeller för att undersöka om 

prissättningen vid en börsnotering påverkas av bolagsspecifika egenskaper. Studien utgår från en 

hypotes, om det inte finns någon statistisk signifikans så förkastas hypotesen. Då den mesta insamlade 

informationen grundar sig på bolagens årsredovisningar avser data som ligger till underlag för studien 

vara korrekt. Information om bolagen kommer direkt från årsredovisningen alternativt handelsplatsen 

för bolagets aktier med ett undantag. Omsättningstillväxten är den variabeln i studien som har bearbetats 

och kan således vara missvisande vilket minskar validiteten i det avseendet. Den andra utvalda 

variablerna har ej bearbetats och kan därmed anses som objektiva och korrekta.  

 

3.10 Reliabilitet 

Studien avser endast börsnoteringar gjorda i Sverige 2016. Utifrån den populationen har ett urval 

genomförts utefter vad studien avser att mäta. Då urvalet är baserat på specifika variablers påverkan har 

bolag som det ej funnits tillräcklig information om exkluderats. Studien anser att urvalet kan spegla 

populationen och är därmed representativt för noteringar genomförda i Sverige 2016. Studien har i viss 

mån genomfört egna beräkningar för att möjliggöra studien. De beräkningar samt att studiens 

tillvägagångssätt beskrivs noggrant bör göra att resultatet blir likvärdigt om studien replikeras. 

   

3.11 Källkritik 

Enligt Thurén i boken Källkritik (2013) finns fyra principer att förhålla sig till vad gäller källkritik. 

Principerna är äkthet, tidsamband, oberoende samt tendensfrihet. Det vill säga att källan skall vara det 

den utger sig för att vara. Man skall vara kritisk till en återberättelse av en händelse om det är lång tid 

mellan själva händelse och dess återberättelse. Källan skall kunna stå för sig själv, det vill säga att den 
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inte är en avskrift eller ett refererat. Den sista principen som Thurén tar upp är tendensfrihet vilket 

menas att man inte skall ha en anledning till att tro att källan ger en falsk bild, det vill säga den skall inte 

vara vinklad av politiska, ekonomiska eller personliga intressen (Thurén 2013, s.7) Genom de nämnda 

principerna har referensstudier, data samt annat material som ligger till grund för undersökningen 

kontrollerats.  

De valda artiklar och böcker som ligger till underlag för studien har till största del skrivits av författare 

som är erkända inom IPO och den forskning som genomförts inom området. Artiklarna som använts i 

studien har refererats till mängder med andra studier och på så sätt har det ansetts som pålitliga 

källor.  Artiklarna har även publicerats i erkända tidskrifter inom ekonomi och finans, såsom The 

Journal of finance, Journal of financial economics och Journal of Corporate finance. Något som bör 

ifrågasättas är om artiklarna kan anses som föråldrade, många av de valda referenserna är skrivna på 90-

talet eller tidigt 2000-tal. Är de referenserna verkligen nutida och kan de ses som att de dem skriver 

fortfarande är aktuellt, det är något som man bör fundera över. Tidigare källor och referenser har 

analyserats och inga dolda agendor eller politiska, ekonomiska intressen kan tydas. Källorna är 

objektiva och oberoende av dessa ändamål.  

Studien skall påvisa om några av referensernas antaganden går att generalisera på Sverige och nutid och 

på så sätt kan de visas om de fortfarande fungerar.  Siffror och information till bolagen är hämtade från 

flertalet databaser såsom Retriever Business, Orbis, Business Source Premier, Nyemissioner.se, 

Nordnet, Avanza samt de berörda handelsplatserna där bolagen har noterats. Databaserna anses som 

tillförlitliga och flertalet av sidorna visar på exakt samma siffror som bolagens årsredovisningar och 

därav kan man styrka att informationen är korrekt.  Genom användning av pålitliga och välkända källor 

kan studiens reliabilitet anses som stark. 

 

3.12 Metodkritik 

Från studiens början var det tänkt att ytterligare 53 bolag skulle inkluderas i empirin, dock så fanns det 

inte tillräcklig information om alla ny noterade bolag och därav exkluderades de ur studien. 

Informationen som eftersöktes för att ett bolag skulle ingå i studien var dess omsättning, 

omsättningstillväxt, antalet anställda samt bolagets ålder. Omsättningen är en variabel som inkluderades 

i studien och om ej information om den fanns att tillgå uteslöts bolaget ur studien. Då omsättningen även 

används vid uträknande av omsättningstillväxt, så fanns inte tillräckligt underlag på bolaget för att 

genomföra analysen och därmed exkluderades de bolagen i studien. Flera bolag hade genomfört 

listbyten på börsen och andra var precis nystartade så all information fanns ej tillgänglig och ingen 

estimering kunde göras. Andra noteringar var i utländsk valuta och sållades bort på grund av den 

anledningen. 63 bolag inkluderades i studien och det fanns ett fåtal extremvärden som skulle kunna vara 

missvisande för helheten vilket studien har tagit i beaktning. 

För att skapa en mer statistisk säkerställd studie skulle fler bolag ha ingått i studien för att ge en bättre 

bild. I studien användes endast börsnoteringar gjorda under 2016 vilket kan påverka resultatet då inte 

studien täcker noteringar över flertalet år. Användandet av de oberoende variablerna kan också 

kritiseras. Några av de siffror som använts är estimat och kan ge en vilseledande bild av populationen 

vid användandet av en regressionsanalys. Då bolagen själva i utgivandet av prospekt inför notering har 

estimerat framtida tillväxttakter bör de ifrågasättas. Har bolaget uträknat de korrekt eller finns en typ av 

optimism eller pessimism i beräkningen. Då information om omsättningstillväxt inte funnits i bolagens 

årsredovisningar har den räknats utifrån tidigare års tillväxt av forskarna. Det kan ge en felaktig bild av 

verkligheten då framtiden inte går att förutse.  I studien används bolagets omsättning och antalet 

anställda som ett mått på bolagets storlek. Det kan ifrågasättas om de är lämpligast av mått att använda, 

men då omsättningstillväxten också ingår som en variabel finns paralleller. Man skulle kunna använda 

bolagets börsvärde för att mäta storlek men då flertalet nyemissioner gjorts ansågs de inte spegla 

verkligheten. Valet av variabler har stöd utifrån tidigare teorier om vad som kan påverka prissättningen 

av börsnoteringar och bör således göra studien tillförlitlig.   
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4. Empiri 

I kapitlet visas resultatet av genomförda tester. Resultatet visas med hjälp av tabeller, 

diagram och text för en lättsammare läsning.  

 

Efter en sammanställning av 63 stycken börsnoteringar som skett under 2016 visar studien följande 

resultat. Den genomsnittliga underprissättningen bland bolagen var 17,47 procent.  

De 16 stycken bolag som är verksamma inom Tech branschen visar ett medelvärde på 37,36 procent 

under första dagens avkastning och således en större underprissättning än de totala bolagens.  

Ett bolag inom Tech branschen visade ett väldigt högt värde och ansågs som ett extremvärde då inget 

annat bolags procentsats var i närheten. Väljer studien att bortse från det bolagets värde blir det en 

väsentlig skillnad på första dagens avkastning. Extremvärdet i det fallet var bolaget Raybased som steg 

310 procent första dagen och kan därmed bidra till missvisande data, därav är bolaget exkluderat i 

stapeldiagrammet till höger.  

Då har Tech bolagen endast 23,69 procent i underprissättning samtidigt som resterande 47 bolag visar 

en procentuell utveckling på 16,44 procent.  

I studien så går det att urskilja en skillnad när det kommer till underprissättning, enligt tidigare 

redovisade data så är det en högre underprissättning i Tech branschen, även om extremvärdet 

exkluderas.  

Det skiljer 7,25 procent i underprissättning vid jämförande mellan Tech branschen och resterande bolag. 

 

Diagram 4.1 

 

                                                       

Bild 4.2 
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Tabell 4.3 visar hur p-värdet ser ut bland de fyra olika oberoende variablerna, det visar hur pass 

signifikant resultat är och ger ett resultat mellan 0 och 1. För att uppnå ett så pass signifikant resultat 

som möjligt så är ett lågt resultat positivt, ett värde under 0,05 är att sträva efter. Alla variabler uppvisar 

samma mönster och p-värden är höga, det medför att nollhypotesen ej kan förkastas i något fall.  

R-Square visar hur underprissättning påverkas och kan förklaras utifrån de oberoende variablerna, 

siffrorna visar att de inte kan förklaras i stor utsträckning utan ålder är den som bäst kan förklara och till 

ca 0,5 procent. Antalet anställda kan förklara underprissättningen till 0,36 procent. P-värdena visar 

relativt höga siffror och ska om det finns ett signifikant samband ligga under 0,05, omsättningstillväxt 

visar ett p-värde på 0,8502, ålder visar ett värde på 0,5841, omsättning visar 0,8582 och antalet anställda 

har ett p-värde p 0,6391. Genom den här regressionsanalysen så visar ingen variabel tillräckligt 

signifikanta siffror. Då värdena helst ska vara under 0,05 så är det tydligt att studiens insamlade data 

inte är i närheten av en uppvisa en signifikant nivå. 

Ålder är den variabel som visar bäst förutsättningar men är inte tillräckligt signifikant för att förkasta 

nollhypotesen. 

Inget samband kan härledas mellan underprissättning och de fyra variablerna ålder, omsättning, 

omsättningstillväxt och antalet anställda. Hypoteserna kommer därmed förkastas och analyseras utifrån 

det.   

 

Tabell 4.3 

 

 

Graf 4.4  
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De två grafer nedan visar hur prissättningen sett ut bland de 63 bolagen (2016) som ingått i studien, graf 

4.5 visar alla bolag och påvisar en del extrempunkter men överlag en ganska stabil underprissättning på 

10/15 procent. Vidare i graf 4.6 är extremvärdena kvar men här visas en underprissättning runt 20/30 

procent. Några få bolag är överprissatta men majoriteten är underprissatta runt en ganska jämn nivå.  

I graf 4.6 kan en distinkt skillnad ses bland resterande bolag, en rörelse som verkar vara mer volatil med 

höga berg/djupa dalar. Underprissatta bolag varvas med överprissatta och det gäller under hela året.  

För att sammanfatta så är Tech bolagen i högre grad underprissatta och mer jämna i deras prissättning 

under året. Resterande bolag i studien har en högre volatilitet gällande prissättning och kan variera från 

underprissatta till överprissatta som kan tydas i graf 4.6.   

 

Alla bolag 

Graf 4.5 

 

 

 

Graf 4.6 

 
 

Sammanfattning  

De grafer och diagram som studien redovisat ovan så syns det att noll hypoteserna ej kan förkastas. P-

värdet är alltför högt och ej signifikant således. Ålder är det som korrelerar bäst med underprissättning 

men kan endast förklaras till 0,49 procent. Genom att separerar bolagen i två segment, Tech bransch och 

övriga branscher så kan en del tendenser urskiljas. Av bolagen som ingår i studien så har Tech bolagen 

en högre grad av underprissättning än det andra segmentet av bolag. Av de bolag som ingår är 16 
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stycken Tech bolag och de övriga bolagen är således 47 stycken.  

I empirin fastslås det en genomsnittlig underprissättning på 37,36 procent för de 16 Tech bolagen i 

studien, exkluderas extremvärdet (Raybased) från branschen så blir underprissättningen i Tech 

branschen 23,69 procent. Det skiljer sig från det andra segmentet som har i genomsnitt 16,44 procent i 

underprissättning. Summeras alla 63 bolag totalt fanns en procentuell förstadags avkastning på 17,47 

procent för de inkluderade börsnoteringarna i studien. Studien påvisar en del extremvärden när det gäller 

regressionsanalys och korrelation som kan vara missvisande, det är något som skall beaktas och ha i 

åtanke vid analys av resultaten.   
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5. Analys 

I avsnittet analyseras studiens empiri och dess hypotes med hjälp av det teoretiska 

ramverk som används i studien. 

Underprissättning  

En grundläggande förutsättning för studien var att påvisa att underprissättning förekom vid 

börsnoteringar i Sverige 2016. Vilket kunde konstateras efter att medelvärdet räknas ut och en 

underprissättning på 17,47 procent för urvalet kunde fastslås. 

63 bolag inkluderas i studien och studien kan därmed bekräfta sin tes att det finns en underprissättning 

bland de ny noterade bolagen. Den effektiva marknadshypotesen säger emot det till viss del.  Hypotesen 

utvecklas av Fama och säger att priset på en tillgång återspeglas av all tillgänglig information och att 

teckningskurs vs stängningskurs första dagen borde vara snarlika (Fama, 1970. s.413-414). 

Men som förklarat kan de urskiljas en underprissättning bland de 63 inkluderade bolagen och motsäga 

den effektiva marknadshypotesen.   

Graf 5.1 

 
 

Graf 5.1 visar på en del extremvärden, såsom bolaget Raybased som 8 januari 2016 rusade 311 procent 

första dagen. Grafen visar även bolaget Crunchfish som i november steg 147 procent vid deras första 

handelsdag.  

Raybased skiljer sig en hel del från övriga bolag och i kommande beräkningar har det tagits i beaktning. 

Men grafen urskiljer även ett mönster om underprissättning som tidigare skrivits i studien där snittet 

bland bolagen låg på 17,47 procent. Den här grafen visar hur svår en prissättning kan vara och att 

investerare inte alltid är rationella. Flera börsnoteringar kan bli övertecknade och stiga kraftigt i värde 

medan andra inte alls får samma utveckling. Det är något som Malkiel har påpekat i sin studie från 

2003, den psykologiska drivkraften har övertagit kontrollen hos investerarna och negligerat den 

rationella sidan av hjärnan (Malkiel, 2003. s.72-73). Kan studien då påvisa tendenser eller vilka 

egenskaper som ett bolag har som riskerar underprissättning? 
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Tabell 5.2 

 

Bild 5.3 

 
 

Av de 63 bolag som studien valt att inkludera var 16 stycken Tech bolag, av de bolagen så påvisas en 

genomsnittlig underprissättning på 37,36 procent. Resterande 47 bolag visar en genomsnittlig 

underprissättning på 16,44 procent.  

Bland de 16 bolagen så finns ett tydligt extremvärde, bolaget Raybased visar en underprissättning på 

310 procent och vid exkludering av det bolaget så skiljer sig siffrorna lite. Då kan vi se procentuell 

underprissättning på 23,69.  

 Studien visar alltså en högre grad av underprissättning bland Tech bolagen än resterande 47 bolag, 

något som nämnts tidigare i studien är att det finns en större optimism bland unga bolag som är snabbt 

växande och att ryktet sprider sig snabbare kring de och riskerar då en underprissättning (Ritter, 2011. 

s.4) 

Det kan stämma in på de Tech bolag då de ofta är innovativa och kan vara svåra att värdera i framtiden, 

vilket då kan bidra till en större underprissättning. Techbolag kan även vara mer riskfyllda och på det 

sättet vill investerare ofta ha en större ersättning för att investera i bolaget och det kan ta skepnad av en 

underprissättning (Loughran & Ritter, 2004. s5-6). En annan teori som förklara den här typen av 

underprissättning är Social Comparison utvecklad av Festinger, enligt den teorin är det många aspekter 

som kan förklara en investering. Ett exempel är att man analyserar och jämför tidigare lyckade 

börsnoteringar inom samma bransch eller bolag med liknande egenskaper för att fatta beslut (Festinger 

1954, se Chang 2011, s. 368).  

Till exempel så noterades Tech bolaget Raybased i januari och steg över 300 procent första dagen, 

investerare kanske då tar in den information och söker upp liknande bolag eller inom samma bransch för 

att de förväntar sig liknande avkastning. Många teorier inom beteendeekonomi diskuterar även att man 

tenderar att följa andra investerare och deras beslut. Har de lyckats tidigare och rekommenderat en 

specifik bransch eller bolag så följer man gärna det mönstret i nästa investering. Det kan bidra till att 

man endast investerar inom Tech bolag eller i bolag som har liknande egenskaper.  

Kaskadhypotesen är en teori som följer samma spår, ett fåtal investerare kan påverka efterfrågan på till 

exempel en börsintroduktion (Welch 1992, s.697), om en investerare kommenterar eller sprider 

information att en börsnotering är undervärderad eller prisvärd ökar intresset för noteringen.  
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Det kan medföra ett rykte och en hysteri kring bolaget och en överteckning av aktien kan då ske och 

bolaget blir underprissatt. Om då ett bolag (Raybased) inom Tech branschen har ökat med 310 procent 

tidigare på året så väljer investerare att följa samma mönster och om möjligt få en hög förstadags 

avkastning. 

En annan teori som om möjligt kan förklara de siffror om att Tech bolagen påvisar en högre grad av 

underprissättning är Winner's curse. En del av populationen bland investerare har tillgång till bättre och 

mer information än andra och tar därmed bättre beslut (Rock 1986).  

Underprissättning kan fungera som en kvalitetsstämpel (Jenkinson & Ljungqvist, 2001, s.78) och då 

locka till sig professionella investerare vilket även gör att andra följer samma spår “Herd behaviour”. 

Ifall det sker en större underprissättning som i det här fallet med Tech bolag borde det kunna anses som 

en kvalitetsstämpel av den branschen.  

 

 

 

Underprissättning mot valda variabler 
 

Tabell 5.4 

 
 

Graf 5.5 

 
 

Bolagets omsättningstillväxt 

Bolagets omsättningstillväxt har i studien använts som en variabel för att beskriva bolagets tillväxt då 

studier ansett att ett snabbt växande bolag tenderar att underprissättas i större grad jämfört med bolag 

med lägre tillväxt (Lowery, Officer & Schwert, 2010. s.435). Efter att regressionsanalysen genomförts 

kan inte de styrkas då inget signifikant samband kunde utläsas i studiens population och urval. 

Regressionen visade på ett högt p-tal och ett väldigt lågt R-Square vilket föranleder: 
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H0Tillv: Det finns inget samband mellan underprissättning och omsättningstillväxt. 

H1Tillv: Det finns ett samband mellan underprissättning och omsättningstillväxt. 

Nollhypotesen kan ej förkastas, omsättningstillväxt valdes i studien som en variabel för att förklara hur 

snabbt ett bolag växer, tidigare teorier visar att ett snabbt växande bolag är svårare att prissätta och 

därmed har en högre grad av underprissättning (Lowery, Officer & Schwert, 2010. s.435).  

Som skrivet tidigare kan det ej styrkas, i vårt urval av bolag så kan vi inte se ett samband mellan 

omsättningstillväxt och underprissättning. Ett bolag kan växa på andra sätt och omsättningstillväxt kan 

vara svårt att bedöma.  

Insamlad data har i studien estimerats och beräknats från årsredovisningar för att få fram en så bra 

analys av framtida tillväxt men kan då vara missvisande och inte tillförlitlig i analysen. 

Bolagets ålder 

Bolagets ålder antogs bidra till hur ett bolag prissätts vid en börsnotering. Äldre bolag besitter mindre 

risk jämfört med de yngre bolagen (Carter, Dark och Singh, 1998. s.292). Därav menar Lowert, Officer 

och Schwert (2010) att de mindre mer riskfyllda bolagen är svårare att prissätta. Resultatet i studien 

visade på ett högt p-tal mot underprissättning vilket man då i studiens urval ej kan se något signifikant 

samband mellan de variablerna. Variabelns R-Square är det som i störst del av studiens variabler kan 

förklara underprissättningen till 0,05 procent. Värdet är dock allt för lågt för att kunna utgöra ett starkt 

antagande om förklaringen till underprissättning, därav förkastas hypotes H1ålder. 

H0Ålder: Det finns inget samband mellan underprissättning och ålder på bolaget. 

H1Ålder: Det finns ett samband mellan underprissättning och ålder på bolaget. 

Variabeln ålder har visat mest tendenser att korrelera och ha ett samband med underprissättning men 

inte i närheten av vad som kan tänkas signifikant. Tidigare forskning har ansett att unga bolag är svårare 

att värdera och har därmed föranlett till högre underprissättning (Lowery, Officer & Schwert, 2010. 

s.435).  

Teorier inom Herd Behaviour syftar på att det finns en hög optimism kring unga och snabbt växande 

bolag, investerare ser det som en möjlighet till hög avkastning och underprissättning fungerar som en 

morot för att investera (Ritter, 2001. s.4) 

Professionella investerare anser då det vara en attraktiv investering och privata investerare tenderar att 

följa samma mönster, enligt Bandwagon Theory så kan investerare fatta sina beslut baserat på andra 

individers eller organisationers analyser. Man har hög tillit till de professionella investerarna och tar då 

en högre risk då historiken talar för sig själv (Ritter, 1998. s.8). 

Vi kan ej se ett samband mellan variablerna ålder, omsättningstillväxt och underprissättning och tidigare 

teorier hävdar att det existerar och är väl vedertagna bland allmänheten. 

 

Bolagets omsättning samt antalet anställda 
Bolagets omsättning är en variabel som tillsammans med antalet anställda skall visa hur pass stort 

bolaget är, storlek har enligt Loughran & Ritter direkt koppling till underprissättning. Små bolag ses 

som mer riskfyllda (Loughran & Ritter, 2004. s.5,17) och är således svårare att värdera. R-Square värde 

samt p-värdet visar ingen signifikans eller korrelation med underprissättning, nollhypotesen kan därmed 

ej förkastas. 

H0Oms: Det finns inget samband mellan underprissättning och omsättning.  

H1Oms: Det finns ett samband mellan underprissättning och omsättning. 
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H0Anst: Det finns inget samband mellan underprissättning och antal anställda. 

H1Anst Det finns ett samband mellan underprissättning och antal anställda. 

Teorin Changing Risk Theory tar upp att mer riskfyllda bolag har en större underprissättning. 

Egenskaper på liknande bolag som används i teorin är snabbt växande bolag som är relativt nya på en 

marknad.  

Investerare ser de bolagen som attraktiva investeringar då det finns möjlighet till en hög avkastning, 

men på grund av den högre risken så fungerar underprissättning som ett incitament för investeringen.   

I studien så kan nollhypotesen ej förkastas och valda variabler kan ej anses ha ett signifikant samband 

med underprissättning. 

Studien kan således påvisa en högre underprissättning bland Tech branschen jämfört med andra 

branscher som en helhet. Ett tydligt extremvärde (310 procent) i företaget Raybased som börsnoterades i 

januari kan ha fungerat som ett riktmärke för investerare. Om ett bolag inom en specifik bransch i början 

av året rusar så pass mycket under första dagen så kan det locka investerare att investera inom samma 

bransch. På så sätt kan de skapas ett gott rykte om vilket gör att fler investerare följer liknande 

noteringar. 

Överteckning kan då bli ett faktum och förklara underprissättningen inom den branschen, det i sin tur 

fungerar som en kvalitetsstämpel på branschen och lockar ännu fler till investeringar. 

Tidigare studier har förklarat att ålder, storlek samt tillväxt hos ett bolag kan påverka underprissättning. 

I den här studien har inte resultat lyckats förklara det utifrån den insamlade data. Investerare ser dock 

unga, små och snabbt växande bolag som mer riskfyllda och underprissättning kan då fungera som ett 

erbjudande för att satsa sitt kapital. 

Ser man till forskningen så finns det inget samband men det är ändå en intressant tanke och ett ganska 

vanligt tankesätt inom finansbranschen, högre risk möjliggör högre avkastning.  
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6. Diskussion 

Här diskuteras författarnas tankar kring den genomförda studien, dess kritik och 

förslag till vidare forskning. 

 6.1 Diskussion och kritik om studien 

Studiens syfte kan betraktas som uppfyllt, forskningsfrågorna har besvarats och analysen har påvisat 

samband med teorier. Underprissättning är ett faktum och det finns en skillnad vid jämförelse av Tech 

branschen och övriga branscher. Valda variablerna i studien var omsättning, omsättningstillväxt, ålder 

samt antalet anställda och kan diskuteras om de ämnade att besvara och jämföras med tidigare allmänt 

vedertagna teorier.  

Då tidigare studier som har påvisat att de valda egenskaperna till viss del kan förklara varför bolag 

underprissätts skiljer de sig ifrån den svenska marknaden. Då ingen av referens studierna är genomförda 

i Sverige eller 2016 så kan det påvisa att det finns skillnader mellan olika marknader och länder samt på 

åren som studierna genomförts. Urvalet i studien är relativt litet och förklarar endast svenska 

börsnoteringar gjorda 2016. En bredare bild som kunnat generaliseras över noteringar i större 

omfattning kan vara möjlig om urvalet utvidgas. Det skulle kunna utvidgas till flertalet marknader och 

över fler år vilket på så sätt om möjligt skulle kunna förklara vilka egenskaper hos bolag som kan leda 

till att de underprissätts till större grad. Något som också kan beaktas vad gäller tiden som valts för 

studien är den rådande ekonomiska och politiska situationen. Studien har inte tagit med konjunkturläget 

som en variabel vilket också de kan påverka hur ett bolag värderas. Det är något som kan kritiseras då 

studien inte är genomförd över flera år där konjunktursvängningar kan påverka på resultatet. 2016 var 

ett turbulent år på många sätt, Brexit och presidentvalet i USA hade en stor påverkan på världsekonomin 

och kan ha varit en stor faktor för bolags strategiska beslut och resultat.  

När det gäller datainsamling och variabeln omsättningstillväxt användes estimering av tillväxten ifall 

tillräcklig data ej kunde samlas in, genom noggrann analys av prospekt så kunde en kvalificerad 

estimering göras. Dock kan det vara missvisande samt påverka studiens resultat vad gäller 

omsättningstillväxt. De andra variablerna såsom omsättning samt antalet anställda kan också diskuteras 

huruvida de är korrekt värderade och använda. Tidigare studier har påpekat att ett bolags storlek kan 

påverka till underprissättning. Både omsättning samt antalet anställda är mått på ett bolags storlek men 

delas ofta in i kategorier, små bolag, mindre bolag, medelstora bolag och stora bolag till exempel. 

Insamling av informationen är tillförlitlig och bekräftad i årsredovisningar samt prospekt och borde 

således kunna öka uppsatsen reliabilitet.  Då vissa bolag är nystartade och växer snabbt kan dock 

omsättning och antalet anställda växa markant från år till år. Därav kan detta också kritiseras och bidra 

till en sämre förklaring av fenomenet underprissättning.   

Studien i helhet har lyckats besvara syftet, forskningsfrågorna och har kunnat analysera resultatet med 

hjälp av de valda teorierna. Problembakgrunden om varför bolag underprissätts vid en börsnotering har 

ej kunnat påvisas fullt ut. Som investerare har dock en antydan till att investera i bolag inom Tech 

branschen påvisats då de bolagen underprissätts i större grad vid börsnotering. 
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6.2 Förslag till vidare forskning 

Då mängder av studier inklusive den här har försökt förklara fenomenet underprissättning men inte 

lyckats fullt ut så finns mycket forskning som kan göras inom området. En möjlig väg är att testa fler 

bolagsspecifika variabler för att se om något samband till underprissättning finns. Vidare finns 

möjligheter att jämföra länders börsnoteringar och på så sätt se ifall något land tenderar att 

underprissätta noteringar i större grad än andra. Ett annat möjligt tillvägagångssätt är att genomföra en 

kvalitativ studie och inrikta sig på en av de teorier som till viss del kan förklara fenomenet. Genom att 

göra intervjuer mellan bolaget och underwriter som skall prissätta och se ifall någon asymmetrisk 

information finns och föranleder att bolaget prissätts under marknadsvärdet.  

En annan studie som skulle vara intressant att gå vidare med är att genomföra analyser kring till 

exempel 5 specifika branscher, i den här studien valdes enbart Tech branschen att jämföras mot övriga 

bolag. 

Några exempel på vilka branscher de skulle kunna vara, vård/medicin, tjänster, industri och 

finansbranschen. För att få fram data som kan generaliseras till populationen skulle det göras under ett 

flertal år och på så sätt analysera hur det skiljer sig mellan branscherna.  

En ytterligare intressant studie skulle vara att jämföra bolag och de olika börser i Sverige för att se hur 

underprissättningen ser ut på de olika plattformarna. Man skulle kunna studera hur prissättningen ser ut 

på olika börser samt om det skiljer sig över tid.  

I den här studie har bolag från olika börser använts, men ingen analys har gjorts angående vilken börs 

bolaget noterats på. Studien har fokuserat på att analysera bolagens egenskaper istället. 

Eftersom de olika börserna i Sverige har olika krav för att noteras så kan det vara intressant för vidare 

forskning att se om underprissättning förekommer mer på någon separat börs eller om det är liknande 

över alla. Vidare finns möjligheter att genomföra studien genom olika rådande klimat. Till exempel vid 

låg och hög konjunktur för att se ifall det skiljer sig åt med prissättningen vid börsnoteringar. Även 

politiska faktorer såsom före och efter Presidentvalet i USA och Brexit. Påverkar de värderingen av 

bolag vid börsnotering. Det vore intressant att med vidare forskning se ifall sådana faktorer påverkar 

börsnoteringar vilket den här studien inte har tagit i beaktning.  
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7. Slutsats 

I slutsatsen besvaras studiens forskningsfrågor samt dess resultat. 

Studien har bevisat att det förekommer underprissättning vid börsnoteringar genomförda i Sverige 2016. 

Det har även påvisats att bolag inom Tech branschen underprissätts i högre grad jämfört med bolag 

inom övriga branscher. Tech branschen visar ett genomsnitt på 37,36 procent i underprissättning jämfört 

med resterande branscher som har 16,44 procent, exkluderar man extremvärde såsom bolaget Raybased 

(310 procent i underprissättning) så visar Tech branschen en underprissättning på 23,69 procent. Teorier 

som sammanfattas i den här studien visar att Tech bolag har en högre grad av underprissättning och kan 

bekräftas i studiens empiri.   

Bolagsspecifika egenskaper som ålder, antalet anställda, omsättning och omsättningstillväxt kan ej 

påvisas ha ett signifikant samband till att ett bolag underprissätts vid börsnotering. Underprissättning 

beror således på andra faktorer som studien ej har kunnat förklara. 

Korrelation genom R-Square visade på väldigt lågt samband mellan underprissättning och valda 

variabler, ålder var den med högst korrelation och visade en siffra på 0,05 procent. Tidigare teorier visar 

att ett bolags ålder, storlek och tillväxt starkt korrelerade med underprissättning men det var inget den 

här studien kunde bekräfta.  

De noll hypoteser som genererades i studien kunde således inte förkastas men en högre 

underprissättning kunde påvisas bland Tech branschen och jämföras mot tidigare teorier. 

Tech bolagen visade en högre avkastning gällande första dagen på börsen och vid borttagande av 

extremvärde så var det en skillnad på 7,25 procent. 
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