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Sammanfattning 

 

Bakgrund: En börsintroduktion eller "Initial Public Offering" innebär att ett företag övergår 

från att vara onoterad till att handlas på en aktiebörs. I samband med att ett företag börsnoteras 

behöver företaget upprätta ett prospekt. Detta dokument ska ge potentiella investerare 

information om verksamheten av både beskrivande kvalitet och historiska finansiella data som 

kan kvantifieras av investeraren. Ett prospekt bör således innehålla all nödvändig information 

för att göra en välgrundad bedömning. Vidare har börsintroduktioner historiskt visat att dessa 

tenderar att överprestera på kort sikt och underpresterar på lång sikt jämfört med redan 

börsnoterade företag.  

 

Syfte: Syftet med studien var att identifiera generella avkastningsmönster för 

börsintroduktioner på kort- och lång sikt i Sverige. Studien ämnar även att undersöka om 

företagets prospekt som publiceras i samband med börsintroduktionen kan förklara dessa 

avkastningsmönster.  

 

Metod: De generella avkastningsmönstrena har beräknats med hjälp av metoden Buy and Hold 

Abnormal Return (BHAR) och Cumulative Abnormal Return (CAR). Avkastningen som 

börsintroduktionerna uppvisar har justerats till valt referensindex för att avgöra huruvida en 

över- eller underprestation har skett. Vidare har flertal multipla regressioner genomförts för att 

fastställa om utvalda variabler kan förklara den abnormala avkastningen som 

börsintroduktioner uppvisar. 

 

Slutsats: Studiens resultat visar att den initiala avkastningen första dagen under perioden 

2007–2014 var i genomsnitt 2,82% för studiens urval på 45 stycken börsintroduktioner på 

Stockholmsbörsen och First North. Börsintroduktionerna visade på en negativ trend med en 

underprestation de första tre månaderna. Resultatet för kort sikt överensstämmer således inte 

med tidigare forskning inom börsintroduktioner. På lång sikt däremot uppvisar studiens urval 

en underavkastning på -12,85% mätt med BHAR och -24,13% med CAR. Detta resultat 

överensstämmer med tidigare studier på andra marknader. Vidare kunde endast en av de 

utvalda variablerna, den initiala avkastningen, till en viss grad (16,8%) förklara den abnormala 

avkastningen på en månad. De andra variablerna var inte statistiskt signifikanta i någon av 

undersökningsperioderna. 

 

Nyckelord: Börsintroduktioner, IPO, underprissättning, abnormal avkastning, kortsiktig 

underprestation, långsiktig underprestation, prospekt, finansiella nyckeltal. 
  



 

 

Abstract 

 

Background: A public offering or "Initial Public Offering" means that a company is 

transferred from being unlisted to trading on a stock exchange. When a company is listed, the 

company needs to establish a prospectus. This document is meant to give potential investors 

information about the operations in the company with both historical financial data and more 

descriptive information. The prospectus should therefore contain all necessary information 

needed to make a well-founded assessment about the IPO. Historically IPOs have tended to 

overperform in the short term and have an underperformance in the long run compared with 

already listed companies.  

 

Purpose: The purpose of the study was to identify the general return patterns for IPOs in 

Sweden in both short-term and in the long run. The study also aims to investigate whether the 

company's prospectus published in connection with the IPO can explain these yield patterns. 

 

Methodology: The general return patterns have been calculated using the Buy and Hold 

Abnormal Return (BHAR) and Cumulative Abnormal Return (CAR) methods. The raw returns 

shown by the IPOs have been adjusted to the chosen reference index to determine whether an 

over- or underperformance has taken place. In addition, several multiple regressions have been 

conducted to determine whether selected variables can explain the abnormal return shown by 

IPOs. 

 

Conclusion: The study results shows that the initial return on the first day of the 2007-2014 

period was an average of 2.82% for the study's selection of 45 public offerings from 

Stockholmsbörsen and First North. The IPOs showed a negative trend with an 

underperformance in the first three months. The result for the short term is thus not consistent 

with previous research in IPOs. In the long run, however, the study's selection shows an 

underperformance of -12.85% measured with BHAR and -24.13% with CAR. This result is 

consistent with previous studies in other markets. Furthermore, only one of the selected 

variables, the initial return, could to some extent (16.8%) explain the abnormal return for the 

first month. The other variables were not statistically significant in any of the studied periods. 

 

Keywords: Initial public offering, IPO, underpricing, abnormal return, short-term 

underperformance, long run underperformance, prospectus, financial ratios.   
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1. Inledning 

Följande kapitel avser att presentera bakgrunden till studiens ämne. Därefter introduceras en 

problemdiskussion utifrån den tidigare forskningen inom området. Slutligen presenteras 

studiens syfte och frågeställningar. 

1.1 Bakgrund 

Aktiebolag som ligger i ett tidigt skede i sitt företags livscykel börjar vanligtvis med att 

finansiera sin verksamhet med hjälp av ett litet antal privata investerare eller med banklån, 

innan de vänder sig till den publika aktiemarknaden. De privata källorna är vanligtvis 

närstående som familj eller nära vänner men även externa investerare som tidigt tror på 

affärsidén, exempelvis affärsänglar (Ibbotson & Ritter 1995). När ett företag expanderar och 

behovet av ytterligare kapital ökar kan det vara fördelaktigt att istället ta in ytterligare kapital 

genom den publika aktiemarknaden. Mängden kapital och tillgängliga investerare som finns 

på den publika marknaden är mycket större än den privata (Ibbotson & Ritter 1995). Aharony 

et al. (1993) menar att en börsintroduktion, “Initial Public Offering” eller IPO, är en av de 

viktigaste milstolparna som finns i ett företags livscykel. Denna milstolpe räknas vanligtvis 

som ett slutmål, något ett företag bör sträva emot. Det nya sättet att få in kapital, menar 

forskarna kan ge ökade tillväxtmöjligheter för företaget. Företagets nya publika natur kan även 

ger möjligheten till att få bättre lånevillkor och exponering än tidigare. Dessa faktorer kan öka 

företagets värde och potentiellt leda till en snabbare expansion än om företaget hade fortsatt 

som privatägd (Aharony et al. 1993).  

 

Motiven bakom en börsintroduktion kan vara många. Bancel och Mitto (2009) presenterade 

finanschefers primära motiv bakom en börsintroduktion och dessa var att få en ökad närvaro 

på marknaden och finansiering av nya investeringar. Finansieringen gav företagen en bättre 

ekonomisk flexibilitet och börsnoteringen gav även en legitimitet åt företagets varumärke. 

Denna legitimitet ansågs kunna leda till ett positivt rykte och en förbättrad tillförlitlighet för 

företaget. De övriga motiven bakom en notering var inte lika tydliga i undersökningen och 

varierade kraftigt mellan olika företag, länder och företagsstrukturer (Bancel & Mitto 2009). 

 

I samband med att ett företag ska börsnoteras ställs en hel del krav på företaget. Exempelvis 

behöver företaget upprätta ett dokument som kallas för prospekt inför börsnoteringen. Detta 

dokument ska ge potentiella investerare information om verksamheten med data av 

beskrivande kvalitet som framtidsutsikter, risker, och historiska finansiella data som kan 

kvantifieras av investeraren (Jegadeesh & Wu 2013). Vanligtvis innehåller prospektet 

finansiella data för de två senaste åren om dessa finns tillgängliga. Finansinspektionen 

definierar prospekt på följande sätt: 

Ett prospekt ska innehålla all information som är nödvändig för att en investerare 

ska kunna göra en välgrundad bedömning av emittenten och de överlåtbara 

värdepapper som erbjuds eller tas upp till handel. Informationen ska vara skriven 

så att den är lätt att förstå och analysera (Finansinspektionen 2017). 

Innan en börsintroduktion behöver även företagets värde fastställas då det vanligtvis inte finns 

något etablerat marknadspris för företagets aktier innan en börsnotering. Sätts noteringskursen 

för högt kommer intresset för att investera i företaget att vara svalt. Om det däremot sätts för 

lågt kommer företaget att få in mindre kapital i samband med noteringen. Däremot kan intresset 

för att investera i börsintroduktionen att öka (Ritter 1991; Friedlan 1994; Ljungqvist 2005).  
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Ett exempel är när företaget Netscape börsnoterades år 1995. Aktien noterades för 28 dollar 

styck och aktiens stängningskurs samma dag stannade på 58,25 dollar. Detta innebär att 

företaget kunde fått in ytterligare 151 miljoner dollar i nytt kapital om aktiepriset hade satts till 

stängningskursen. Stängningskursen första dagen kan även tolkas som det verkliga 

marknadspriset på aktien (Loughran & Ritter 2002). Med andra ord var aktiepriset och värdet 

på företaget kraftigt underprissatt. Denna typ av händelse har visat sig vara ytterst vanligt för 

börsintroduktioner (Ibbotson & Ritter 1995).  

1.2 Problemdiskussion 

Forskningen visar att den vanligast förekommande prissättningen vid börsintroduktioner har 

varit en underprissättning, men det finns en stor variation mellan olika företag och länder. Även 

börsklimatet ser ut att ha påverkat storleken på underprissättningen med större 

underprissättning när aktiebörserna har varit inne i en period av optimism eller “bull market” 

(Helwege & Liang 2004). Överprissättning av börsintroduktioner existerar, däremot har den 

genomsnittliga prissättningen varit skevt överrepresenterad av börsintroduktioner som varit 

underprissatta historiskt sett (Ritter 1991; Ibbotson & Ritter 1995).  

 

Trots att det är ett väldokumenterat fenomen finns det inget enhälligt svar på vad som orsakar 

denna underprissättning, däremot finns det många teorier som försöker förklara detta (Boulton 

et al. 2011). Ljungqvist et al. (2006) menar att en förklaring till underprissättningen är att 

investerare kräver ett rabatterat pris på aktien då en börsnotering oftast är riskfylld. Detta då en 

börsintroduktion vanligtvis saknar fullständig information för investeraren. Andra teorier som 

har presenterats av forskare menar också att underprissättningen i huvudsak beror på 

informationsasymmetri mellan de involverade parterna på marknaden. Rock (1986) menade att 

vissa investerare har bättre information än andra och på så sätt påverkar tilldelningen av 

aktierna genom sitt informationsövertag. Resterande investerare kräver då en implicit rabatt för 

att reducera risken. Welch (1989) samt Grinblatt och Hwang (1989) hävdar att företaget snarare 

har informationsövertag över de andra parterna. Vidare menar dem att företaget signalerar 

kvalitet och stabilitet genom att erbjuda en rabatt på aktiepriset för att överbrygga denna 

informationsasymmetri. Welch (1991) presenterade även en annan teori där han menade att 

investerare är irrationella och investerar på kort sikt baserat på tidigare utveckling. 

Underprissättningen krävs då för att få en positiv kaskadeffekt på kort sikt efter en 

börsnotering. Andra forskare påstår däremot att underprissättningen sker som en belöning till 

ankarinvesterare som är knutna till börsnoteringen vilka har investerat pengar för analyser, men 

som senare har valt att dela med sig av dessa till marknaden innan teckningsperioden slutförts 

(Benveniste & Spindt 1989). Ljungqvist et al. (2006) poängterar att informationsasymmetri 

inte är den enda anledningen men att informationsasymmetri utgör grunden till 

underprissättningen. 

 

På grund utav den informationsasymmetri som finns mellan företaget och potentiella 

investerare blir utvärderingen av företaget som tidigare nämnts oerhört problematiskt (Friedlan 

1994). Den publika informationen som investerarna har för att minimera sin risk kommer 

huvudsakligen från företagets prospekt i samband med börsintroduktionen (Aharony et al. 

1993). Eftersom många nya företag som börsnoteras är relativt små är det inte ovanligt att 

prospektet är den enda informationskällan som investeraren kan ta del av för att utvärdera 

företaget (Friedlan 1994). Forskare som har undersökt aktieavkastningen med hjälp av 

finansiella nyckeltal har kunnat påvisa ett samband, dock har variationerna varit stora mellan 

olika länder (Glezakos et al. 2012). Däremot har tidigare forskning visat att sambandet mellan 

finansiella nyckeltal och aktieavkastningen överlag har varit starkare för mindre företag (Filip 
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& Raffournier 2010). Både Aharony et al. (1993) och Friedlan (1994) menar att företagen har 

möjligheten att justera de finansiella nyckeltalen inför en börsnotering. Företaget kan således 

ta ut ett högre pris på sina aktier och få in mer kapital än vad de borde ha fått. Detta gynnar 

därmed företaget men inte investerarna. Forskarna har dock delade meningar för i vilken grad 

företaget har påverkat de finansiella siffrorna inför en notering. Friedlan (1994) menar att när 

företagen presenterar finansiella nyckeltal inför en börsnotering finns det en hög grad av 

uppskattningar som lätt kan misstolkas både avsiktligt och oavsiktligt. Aharony et al. (1993) 

menar däremot i sin studie att det är svårt att bekräfta att företag har använt sig av 

bokföringsmetoder för att förbättra sina resultat inför en börsintroduktion. Andra forskare 

hävdar tvärtemot att de finansiella nyckeltalen inte är tillräckliga för att göra en fullständig 

analys och att betydelsen för de finansiella nyckeltalen har minskat de senaste åren (Lev & 

Zarowin 1999).  

 

En annan etablerad aspekt visar att börsintroduktioner tenderar att prestera sämre än redan 

existerande företag på börsen på lång sikt (Ritter 1991, Thomadakis et al. 2012, Berk & Peterle 

2015). Majoriteten av studierna som undersökt långsiktig avkastning har gjorts i USA och på 

den internationella marknaden, men även på den svenska marknaden har Schuster (2009) sett 

liknande resultat. Bharba och Pettway (2003) hävdar att den initiala underprissättningen och 

finansiella nyckeltal från prospektet signifikant påverkar börsintroduktionernas långsiktiga 

prestation. Det skulle kunna tolkas som att företagen inför en börsnotering har varit 

överoptimistiska med sina nyckeltal vilket påverkar underprissättningen som Friedlan (1994) 

och Aharony et al. (1993) diskuterade. Således finns risken att investerarna över- eller 

underreagerar på den information de har tillgänglig på kort sikt (Hillier et al. 2013). Om 

marknaden är effektiv kommer informationsspridningen reflekteras i aktiepriset (Fama 1970). 

Ibbotson (1975) menar att informationsasymmetrin som existerar innan en börsnotering medför 

att marknaden blir ineffektiv initialt. Däremot hävdar han att efter en period på 1–2 månader 

efter en börsnotering återhämtar sig marknaden och på lång sikt blir marknaden effektiv.  

 

Flertalet forskare har således försökt att lösa mysteriet kring börsnoteringarnas 

underprissättning och deras efterföljande prestation. Det råder däremot ingen konsensus bland 

forskarna om vilka teorier som bäst förklarar dessa fenomen. Forskning kring prospektets 

betydelse har tidigare varit förbisett och är inte lika omfattande som forskningen inom 

underprissättning och den långsiktiga avkastningen. Som tidigare nämnts ska prospektet kunna 

användas för att göra en välgrundad bedömning och utifrån den ovannämnda forskning som 

har presenterats, kvarstår frågan huruvida den publika finansiella informationen som finns 

tillgängligt i prospektet är tillräcklig för att förklara den efterföljande prestationen för 

börsnoteringar i Sverige. 

1.3 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna studie är att identifiera generella avkastningsmönster vid en börsintroduktion 

på kort sikt upp till en månad och lång sikt upp till tre år. Vidare ämnar studien att undersöka 

huruvida den publika informationen från företagens prospekt kan förklara dessa 

avkastningsmönster på den svenska marknaden.  

 

Hur ser den abnormala avkastningen ut för börsintroduktioner i Sverige? 

 

I vilken grad kan prospektet förklara den framtida utvecklingen för en börsintroduktion? 
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1.4 Avgränsning 

Denna studie kommer inte att studera huruvida informationen i de finansiella rapporterna har 

manipulerats eller inte, utan studien avser endast studera vilket samband som går att finna 

mellan informationen i prospektet och avkastningen. 

1.5 Definitioner 

Denna studie definierar dessa begrepp på följande sätt:  

 

 Företagets vinst (EBITDA): Ett mått på företagets rörelseresultat före 

räntebetalningar, skatter och avskrivningar. 

 

 Initial avkastning: Den initiala avkastningen avser den avkastning som en 

börsnotering genererar den första dagen, således en under- eller överprissättning.  

 

 Kort sikt: Kort sikt avser den efterföljande avkastningen som börsintroduktionen 

uppvisat första månaden exklusive den initiala avkastningen.  

 

 Lång sikt: Lång sikt avser den efterföljande avkastningen som företaget uppvisat från 

och med första månaden upp till tre år exklusive den initiala avkastningen. 

 

 Statistiskt signifikant: Statistisk signifikant avser en signifikansnivå på 5%.  
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2. Teori 

I följande avsnitt presenteras teorier som ligger till grund för studien. Teorierna ger en djupare 

insikt om vad som orsakar både underprissättningen och den efterföljande prestationen. 

Slutligen avslutas kapitlet med tidigare forskningen inom ämnesområdet. 

2.1 Effektiva marknadshypotesen 

Fama (1970) menar att aktiemarknadens viktigaste roll är att återspegla marknadsvärdet på 

aktier och att sprida ägarskapet. Det ideala fallet för marknaden är att prissättningen av 

tillgångar ger en korrekt signal av det verkliga värdet. Detta innebär är att både företag och 

investerare kan fatta beslut under antagandet att priset reflekterar all information som finns 

tillgänglig. Med andra ord är marknaden effektiv och ingen kan utnyttja obalanser på 

marknaden för att få arbitragevinster. Fama (1970) hävdar också att på en perfekt effektiv 

marknad finns det tre kriterier som bör uppfyllas: 

 

 Det får inte finnas några transaktionskostnader 

 All information finns tillgänglig för samtliga parter på marknaden 

 Alla parter är eniga om att priset reflekterar all information. 

 

Trots att dessa antaganden inte reflekterar verkligheten menar Fama (1970) att det inte 

nödvändigtvis behövs för att marknaden ska vara effektiv. Fama (1970) menar att marknaden 

kan anses vara effektiv om en kritisk massa av investerare har tillgång till informationen som 

finns tillgänglig. Om samtliga investerare tolkar informationen olika kommer ingen av dessa 

kunna utnyttja denna informationen regelbundet bättre än övriga investerare. Detta kan också 

beskrivas som att en del investerare överreagerar på tillgänglig information medan andra 

investerare är mer pessimistiska och därmed jämnar marknaden ut sig och kvarstår som 

effektiv, se figur 1 för en illustration (Hiller et al. 2013).  

 

 
Figur 1: Marknadens reaktion på ny information i en effektiv och ineffektiv marknad (Hillier et al. 

2013). 
 

Fama (1970) definierade den effektiva marknadshypotesen utefter mängden information som 

finns tillgänglig på marknaden och delade sedan in spektrumet i tre olika former, stark form, 

halvstark form och svag form (Fama 1970). Den perfekta effektiva marknaden representerar 

den starka formen där all information reflekteras i tillgångens pris. Denna information 
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innehåller information som finns tillgänglig i världen från både privata, till exempel 

insiderinformation, och publika källor, som årsredovisningar och historiska data. I den andra 

delen av spektrumet finns hypotesen om den svaga formen som innebär att all historisk 

information är reflekterad i marknadspriset och därmed kan inte den historiska informationen 

användas för att överavkasta marknaden. Medelvägen som möjligtvis representerar 

verkligheten är halvstark form där all publik information tillsammans med historiska data 

representerar den effektiva marknaden (Fama 1970). 

2.1.1 Kritik till den effektiva marknadshypotesen 

Den effektiva marknadshypotesen förutsätter att samtliga parter är rationella och värderar 

informationen på liknande sätt. Malkiel (2003) har sammanfattat den kritik som har framförts 

av andra forskare angående hypotesen om marknadseffektiviteten. Många kritiker hävdar att 

marknaden är irrationell och att marknaden inte kan vara helt effektiv. Majoriteten av den kritik 

som framställs mot marknadshypotesen menar att psykologiska faktorer har en stor påverkan. 

Exempelvis menar kritikerna att “internetbubblan” som inträffade i början av 2000-talet tydligt 

illustrerar att marknaden var irrationell. Fama (1970) var dock medveten om att den starka 

formen av marknadseffektivitet inte var realistisk utan att den borde ses som ett idealtillstånd 

på en effektiv marknad och att den numera blivit ett riktmärke för att bedöma 

marknadseffektiviteten. Malkiel (2003) påpekar att även han ser att marknaden är irrationell 

och tar upp bland annat “weekendeffekten” och andra säsongstrender som har visat att vissa 

perioder, exempelvis nära helgen, efter julperioden i januari, historiskt sett har gett högre 

avkastning än andra. Trots att många investerare är irrationella anger Malkiel (2003) att när de 

rationella investerarna försöker utnyttja dessa historiska mönster kommer de själva att påverka 

marknaden och förskjuta effekten. Genom att ligga före den positiva effekten försöker 

investerarna därmed att utnyttja marknaden för egen vinning. Problemet är dock att 

informationen finns tillgänglig för alla investerare och om för många försöker “slå” marknaden 

kommer effekten att utebli. 

2.2 Informationskaskadteorin 

Börsnoteringar är en populär del av marknaden för att studera huruvida investerarna är 

rationella eller inte och om den effektiva marknadshypotesen även gäller för denna del av 

marknaden. Detta grundar sig främst i att företag som noterar sig första gången inte har någon 

historisk aktiekurs och tenderar att vara relativt nystartade företag med liten eller helt avsaknad 

av publik företagsinformation med historik. På grund utav dessa faktorer blir det tämligen svårt 

för investerarna att värdera företaget innan de tar sig till marknaden (Ljungqvist 2005; Friedlan 

1994). Welchs (1992) studie visade att en del investerare blir påverkade av aktiekursens 

prestation och bortser från den tidigare information som de själva har anskaffat. Welch (1992) 

menar att investerare som köper aktier i samband med börsintroduktioner som genererat en 

snabb initial avkastning uppmuntrar senare investerare att också investera då aktien har 

presterat historiskt bra. Samma effekt kan observeras på marknaden när aktier presterar dåligt. 

Med andra ord undviker investerare aktien när den har presterar dåligt oavsett om de besitter 

god information om företaget enligt Welch (1992). Konsekvensen av denna hypotes är att 

efterfrågan på aktien antingen stiger kraftigt eller stannar på en relativt låg nivå baserat på 

kortsiktiga historiska prestationer. Detta kan ses som en kaskadeffekt som är självförstärkande 

och en flockmentalitet där investerarna leker “följa John” med varandra. Welch (1992) menar 

att detta kan vara en bidragande faktor till att börsintroduktioner på kort sikt har en hög 

volatilitet precis efter noteringen. 
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2.3 Hot and cold markets  
Intresset för börsnoteringar varierar cykliskt mellan perioder med lågt intresse och perioder 

med högre intresse. Dessa benämns som kalla eller heta perioder och det finns olika definitioner 

om vad som kännetecknar dessa perioder. Gemensamt är att företag med hög tillväxt alltid har 

en plats på marknaden och kan noteras oavsett temperatur på marknaden. Företag med mindre 

säker framtid får däremot problem att locka till sig investerare på en kall marknad då intresset 

är lågt (Helwege & Liang 2004). Ritter (1991) menade att när marknaden är het tenderar 

investerare att vara överoptimistiska och övervärderar framtida kassaflöden. Dessa perioder 

brukar kännetecknas av en större underprissättning och högre optimism.  Därmed kan även 

företag som inte kunde noteras under en kall period locka intresse under en het period. Det kan 

även ses som att investerare är villiga att ta en högre risk vid börsnoteringar (Ritter 1991). 

Loughran och Ritter (1995) argumenterade även att företag av sämre kvalitet utnyttjar den heta 

marknaden, något som brukar benämnas som “window of opportunity”. Dessa företag tar in 

kapital när investerarna är överoptimistiska och när marknadsklimatet förändras presterar de 

företagen sämre än andra börsintroduktioner som introducerades under en kall marknad. När 

marknaden senare övergår från en het marknad till kall försvinner överoptimismen och 

värderingen av framtida kassaflöden övergår till realistiska eller pessimistiska estimeringar, 

vilket sänker antalet företag som har möjlighet att börsnotera sig (Ritter 1991). 

2.4 Informationsasymmetri 

Informationsasymmetri berör aspekten kvalitet och osäkerhet vilket innebär att ena parten på 

marknaden har mer information än den andra parten. Akerlof (1970) beskriver 

informationsasymmetrin med en analogi om marknaden för begagnade bilar. Där en bilsäljare 

har fullständig information om tillgångens, eller i det här fallet bilens värde och kvalitet. 

Köparen däremot har endast den information om tillgången som säljaren har valt att dela med 

sig. På marknaden finns det andra tillgångar till salu för samma pris men om köparen inte själv 

kan avgöra kvaliteten på tillgången kommer denna riskera att betala lika mycket för en tillgång 

med sämre kvalitet som för en med högre kvalitet. Denna analogi bygger på antagandet att 

köparens beslut baseras på marknadsstatistik och historiska värden för tillgångens snittpriser. 

Då tillgångar med högre kvalitet inte kan skiljas från de med lägre kvalitet kommer ingen 

tillgång att vara korrekt värderad. Som Akerlof (1970) skriver finns risken att betala dyrt för 

en “sur citron” då värdet inte kan fastställas på förhand. Efter transaktionen, smakar köparen 

på “citronen” och får en sur eftersmak av köpet när värdet har realiserats. Följande exempel 

kan även beskriva informationsasymmetrin på andra marknader såsom exempelvis 

aktiemarknaden. Vid en börsintroduktion är det företaget som ska noteras som besitter 

fullständig information om det riktiga värdet på företaget. Genom prospektet får investerarna 

ta del av den information som företaget är villigt att dela med sig (Palepu et al. 2007). 

2.4.1 Underprissättning 

I samband med att ett företag ska börsnoteras behöver företaget värderas och ett pris på dess 

aktier behöver fastställas. Det finns vanligtvis inget tidigare marknadspris för aktierna utan 

företaget är tvungna att finna en värdering som är rimlig och som investerarna är villiga att 

betala (Friedlan 1994; Ljungqvist 2005). Det finns således ett utfall att priset på aktien blir 

antingen korrekt värderad, under- eller övervärderad. Underprissättning innebär att det finns 

en skillnad mellan aktiens teckningskurs och aktiens stängningskurs den första dagen efter 

börsintroduktionen (Ljungqvist et al. 2006; Ritter 1991). Vidare innebär underprissättning för 

företaget och de tidigare ägarna att de skulle kunna fått in mer kapital om underprissättningen 

inte hade förekommit. Istället blir underprissättningen en fördel för investerare där de får 
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kraftigt rabatterade aktier som sedan kan säljas till stängningskursen och därmed göra en 

potentiell vinst redan första dagen (Loughran & Ritter 2002). Forskningen visar att den 

vanligaste förekommande prissättningen vid börsintroduktioner har varit en underprissättning 

men att det finns en stor variation mellan olika företag och länder. Den undersökta 

prissättningen visar dock endast på ett genomsnittligt mönster och variationen har varit stor där 

det finns många utstickare i statistiken åt båda hållen (Ritter 1991; Ibbotson & Ritter 1995; 

Ljungqvist et al. 2006). Forskning kring detta fenomen har presenterat ett flertal teorier bakom 

underprissättningen. Det saknas således en “sanning” om vilken teori som kan förklara 

fenomenet. 

2.4.2 Winner’s curse 

Hypotesen om the Winner’s curse presenterades av Rock (1986) som en uppföljning av 

Ibbotson and Jaffes (1975) undersökning om fenomenet underprissättning bland börsnoteringar 

och dess orsaker. Ibbotson and Jaffe (1975) försökte ge en förklaring till varför nya aktier 

noterades till ett underpris men angav tillslut att fenomenet var ett mysterium som inte kunde 

förklaras med deras undersökningsmetoder. Rock (1986) menade att prisrabatter som 

investerarna fick var en konsekvens av informationsasymmetrin mellan företagets olika 

investerare och att antalet aktier som finns tillgängligt för investerarna är begränsat.  

 

Teorin bygger på antagandet om att det finns en grupp investerare som har mer information än 

den som finns offentligt tillgänglig inför en börsnotering. Dessa informerade investerare antas 

ha perfekt information om företagets verkliga värde. Resterande investerare betecknas som 

oinformerade investerare och dessa har endast tillgång till publik information som finns 

tillgängligt i exempelvis prospektet eller tidigare årsredovisningar (Rock 1986).  

 

Dessa investerare som innan en börsnotering har perfekt information om företagets riktiga 

marknadsvärde kommer inte teckna aktier om noteringskursen överstiger detta värde. Däremot 

om aktien är rätt värderad eller undervärderad kommer dessa informerade investerare att teckna 

fler aktier vilket bidrar till ett ökat intresse. Det gör att aktien blir övertecknad och alla 

investerare kommer inte få den mängd aktier som de vill ha. En övervärderad aktie däremot, 

kommer tecknas av de oinformerade investerarna, men inte de informerade och kommer i 

“värsta” fall att få alla aktier de tecknade sig för. Problemet som Rock (1986) presenterade om 

Winner’s curse var att företag som är underprissatta kommer bli övertecknade och alla som vill 

ha aktier kommer inte få tilldelning då efterfrågan överstiger utbudet. Tvärtemot kommer alla 

som tecknat en övervärderad aktie att få tilldelning enligt den här teorin och efter marknaden 

har stabiliserats efter noteringen enligt den effektiva marknadshypotesen kommer det leda till 

en värdeminskning då marknadspriset kommer representera det verkliga priset. En investerare 

som vill delta i samtliga aktienoteringar kommer därmed att få en skev viktning mot de aktier 

som är övervärderade. Det medför att den förväntade snittavkastningen på denna fiktiva 

portfölj kommer vara till övervägande del fylld med aktier som var övervärderade vid teckning 

och de börsintroduktioner där investeraren “vinner” i tilldelningen kommer vara “fördömda” 

att tappa i värde (Rock 1986).  

 

För att de oinformerade investerarna trots allt ska vara intresserade i att investera i 

börsintroduktioner trots risken för att drabbas av Winner’s curse kräver dessa en 

underprissättning. Underprissättningen justerat efter den skeva tilldelningen bör i snitt ge en 

abnormal avkastning på minst 0%. Med andra ord bör avkastningen matcha marknadens 

avkastning. Den skeva tilldelningen som sker medför enligt Ljungqvist (2005) att 

börsnoteringsmarknaden har fått en inofficiell uppfattning bland investerare att alla 

börsnoteringar förväntas vara underprissatta. Michaely och Shaw (1994) argumenterade att det 
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trots allt inte går att underprissätta hur lågt som möjligt för att attrahera investerare. Detta då 

all underprissättning i grunden är en kapitalförlust för de tidigare ägarna och det emitterande 

företaget och underprissättningsnivån behöver balansera för de olika intressenterna. 

 

Det största problemet med the Winner’s curse, informationsasymmetrin, kan enligt Welch 

(1989) undvikas genom att fördela informationen jämnt. Även Michaely och Shaw (1994) har 

undersökt informationsfördelning. Deras undersökning visade att noteringar där majoriteten av 

investerarna bestod av institutioner som alla hade samma förhandsinformation om företaget låg 

underprissättningen nära 0%. Michaely och Shaw (1994) ansåg därmed att när 

informationsasymmetrin saknades försvann orsakerna bakom the Winner’s curse och därmed 

även orsaken till att underprissätta aktierna. 

2.4.3 Signalteorin 

Ibbotson (1975) menade att en möjlig förklaring till underprissättningen av börsintroduktioner 

var att företaget ville lämna ett gott intryck till investerarna, en positiv signal. Denna positiva 

signal menade Ibbotson (1975) förenklar för företaget att ta in nytt kapital i framtiden vid 

efterföljande nyemissioner då investerarna redan har en positiv syn på företaget från 

börsnoteringen. Welch (1989) byggde vidare på Ibbotsons idéer och presenterade signalteorin 

som en alternativ förklaring av underprissättning. I signalteorin antas att företaget som ska 

börsintroduceras har mer information än övriga parter på marknaden. Detta i kontrast med 

Winner’s curse som antog att det var investerarna som hade denna information. Således innebär 

detta att endast företaget själv har tillgång till det "sanna" värdet på deras verksamhet. Enligt 

Welch (1989) var det företag av god kvalitet som hade en underprissättning när marknaden inte 

hade tillgång till det korrekta värdet. Företaget väljer att signalera det faktiska värdet genom 

att visa att de har råd att erbjuda en initial rabatt till investerarna. Enligt signalteorin är det 

därmed inte negativt att ha en underprissättning om företaget är av god kvalitet (Grinblatt & 

Hwang 1989; Welch 1989; Allen & Faulhaber 1988).  

 

Tanken bakom denna teori är att företag som är av god kvalitet kommer välja att underprissättas 

för att vara attraktiva för investerarna. Företaget kommer att få in mindre kapital genom denna 

strategi men signalteorin menar att detta gynnar företaget på lång sikt. Kvalitetsföretag kommer 

belönas av marknaden genom bättre utveckling av aktiekursen och framtida nyemissioner 

kommer också kunna emitteras med högre teckningskurser (Allen & Faulaber 1988; Welch 

1989). Däremot för företag som är av låg kvalitet och är medvetna om deras (bristande) 

framtida utsikter står valet mellan att antingen framstå som ett företag av god kvalitet eller 

signalera det faktiska värdet på företaget. Konsekvensen av att imitera ett företag av god 

kvalitet är risken för att det verkliga värdet avslöjas innan företaget hinner genomföra en 

uppföljande nyemission. Risken för att avslöjas som ett fuskande företag kan avskräcka företag 

av låg kvalitet från att imitera företag av god kvalitet. Dessa kan istället signalera sitt rätta värde 

och därmed slipper de underprissättningen samt de extra imitationskostnader som denna 

medför. Dock kommer företagets värdering att bli lägre (Allen & Faulaber 1988; Welch 1989). 

Kritik mot att signalera med underprissättning finns och ett argument är att det finns andra 

signaler som företag kan använda sig av. Till exempel att ett företag kan använda sig av externa 

företag för att göra revision/djupanalys för att överbrygga informationsasymmetrin (Ljungqvist 

2005). 
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2.4.4 Finansiella rapporter 

En stor del av prospektet är de finansiella nyckeltalen och den finansiella rapporten som ska 

inkluderas i prospektet. De finansiella nyckeltalen som finns tillgängliga i en rapport agerar 

som en form av måttstock på företaget. Detta ger således en signal om företagets tidigare 

prestation, problem och framtida utsikter (Higgins 2011). Ett sätt att minimera 

informationsasymmetrin mellan företaget och de potentiella investerarna är därmed att 

företagen försöker ge en så korrekt bild av företaget som möjligt. Ett hinder kan vara att det 

finns en flexibilitet inbyggt i hur företagen kan rapportera sina finansiella nyckeltal och det är 

upp till företagens ledning hur mycket information de vill dela med sig i en finansiell rapport. 

Lagar och riktlinjer som finns på marknaden anger endast en lägsta nivå på informationens 

kvalitet och omfattning (Palepu et al. 2007).  

 

Palepu et al. (2007) anser att finanscheferna på företagen avsiktligt väljer en strategi för hur 

mycket information som de vill överföra till den publika domänen. Om företagen delar med 

sig av för mycket information finns risken att konkurrenterna på marknaden utnyttjar 

informationen för att vinna fördelar. Däremot om informationen är för fattig kommer 

investerarna inte kunna värdera företaget korrekt. Därmed kan det vara svårt för en investerare 

att avgöra vilken strategi företaget har använt och hur representativ för verkligheten den 

finansiella rapporteringen i företagets prospekt är (Palepu et al. 2007). Trots de ekonomiska 

nyckeltalens brister är dessa fortfarande mycket användbara och ibland enda informationskälla 

för att analysera nuvarande kvalitet på företaget. I förlängningen används nyckeltalen även för 

att utvärdera den framtida utveckling som kan förväntas av företaget (Aharony et al. 1993; 

Friedlan 1994; Palepu et al. 2007). 

2.4.5 Window dressing 

Bhabra och Pettway (2003) menar att det finns ett samband mellan den initiala 

underprissättningen och börsintroduktionernas prestation på lång sikt. Trenden som har 

uppvisats är att börsintroduktioner har en positiv abnormal avkastning på kort sikt där 

underprissättningen har en stor påverkan. Däremot över tid sjunker den abnormala 

avkastningen och på lång sikt visar undersökningarna att trenden är negativ (Ritter 1991; 

Bharba & Pettway 2003). Teoh et al. (1998) menar att en förklaring bakom detta är att företagen 

inför en börsnotering förskönar bilden av företaget och har en överoptimistisk bild om framtida 

utsikter. På lång sikt kommer ytterligare information om företaget avslöjas för marknaden och 

när informationen av den verkliga bilden av företaget ändras, prisas denna in i aktiekursen. Det 

gör att investerarnas bild av företaget och den optimism som fanns inför noteringen på sikt 

minskar om den inte stämmer överens med bilden innan noteringen. Det leder till att 

utvecklingen på lång sikt kommer vara negativ för företag som har givit en felaktig bild av sig 

själva (Teoh et al. 1998).   

2.5 Tidigare forskning 

2.5.1 Underprissättning och efterföljande avkastning 

Redan 1969 började intresset att studera börsintroduktioner inom företagsekonomisk 

forskning. Reilly och Hatfield (1969) har i sin studie studerat börsintroduktionernas avkastning 

på både kort- och lång sikt. Kort sikt definierades som en period på en månad och lång sikt upp 

till ett år. Studiens resultat visade en överlägsen kort- och långsiktig avkastning för 

investeraren. Forskarna menade att risken var relativt låg för en förlust medan vinsterna var 

väsentliga för en investerare som köpte nyintroducerade aktier under denna period.  
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Bara några år därefter valde Louge (1973) att studera detta fenomen. Louge (1973) strävade 

efter att finna en förklaring bakom underprissättningen som tidigare undersökningar hade visat. 

Louge (1973) undersökte hur tio utvalda oberoende variabler stod i förhållande till den 

kortsiktiga avkastningen. Trots detta försök lyckades Louge (1973) inte komma fram till något 

definitivt svar som förklarar underprissättningen, däremot uppkom det flertal nya frågor för 

framtida forskning. Även Ibbotson (1975) studerade hur priset på nyintroducerade aktier 

förändrades. Resultatet från denna forskning visade att börsintroduktioner var i genomsnitt 

underprissatta till 11,4% på den amerikanska marknaden. Ibbotson (1975) hävdar att på lång 

sikt, definierat som 5 år, kan den effektiva marknadshypotesen inte förkastas. Däremot på kort 

sikt, definierat som 1–2 månader, fanns det stöd för att marknaden inte är effektiv. Forskaren 

påpekar dock att mysteriet bakom underprissättningen fortfarande var oklart.  

 

Ytterligare undersökningar under följande decennier fastslog att underprissättning har varit ett 

återkommande fenomen för börsintroduktioner. Ritter (1991) valde därför att primärt studera 

den långsiktiga avkastningen för börsnoteringarna. Studiens resultat visade att 

börsintroduktionerna presterade signifikant mycket sämre på lång sikt än för företag med 

liknande storlek och verksamhet som har funnits på aktiemarknaden tidigare. 

Underprissättningen i undersökningen var 16,4%, däremot avkastningen tre år efter 

börsnoteringarna visade på en underavkastning på -27,39%, jämfört med referensföretagen. 

 

Samtliga studier ovan har endast studerat den amerikanska marknaden och har varit grunden 

till den forskning som har gjorts för börsnoteringar. Senare undersökningar har däremot haft 

större fokus på andra marknader än den amerikanska marknaden. Ibbotson och Ritter (1995) 

sammanställde i sin undersökning studier som har berört underprissättning på andra marknader. 

Studierna har genomförts på 27 olika marknader runt om i världen varav en var på den svenska 

marknaden. Sammanställningen visar att underprissättning finns i alla studerade länder men att 

graden av underprissättning har varierar kraftigt mellan olika länder och marknader. Störst 

underprissättning hade Malaysia med ett genomsnitt på 80% i underprissättning medan, 

Frankrike endast hade 4,2% underprissättning i snitt. För Sverige var underprissättningen i snitt 

39%. Även i en nyare studie har Schuster (2009) undersökt den svenska marknaden 

tillsammans med flera andra europeiska marknader. Studien undersökte både den kort- och 

långsiktiga avkastningen. Resultatet visade att samtliga börsintroduktioner i dessa länder var 

signifikant underprissatta. Den långsiktiga avkastningen däremot visade på större variationer 

mellan länderna. Endast två av de undersökta länderna överpresterade mot jämförelseindex 

medan resterande underpresterade. Vidare påpekar Schuster (2009) att den svenska marknaden 

påvisade en stark börsutveckling under de första två månaderna, men på längre sikt 

underpresterade börsintroduktionerna med -17,4%. 

 

Även studier på senare tid har genomförts i Europa för att studera börsintroduktioners 

avkastning. Thomadakis et al. (2012) studerade specifikt den grekiska marknaden. Resultatet 

visade att den initiala avkastningen för investerarna var i genomsnitt 38,94%. Dock visade 

resultatet att dessa börsnoteringar uppvisade en positiv avkastning under en längre period än 

vad som har presenterats av tidigare studier. Nämligen genererade grekiska börsintroduktioner 

en positiv överavkastning mot upp till 2 år efter noteringen jämfört med jämförelseindex. Efter 

två år uppvisade även denna undersökningen en underavkastning likt tidigare studier. 

Jewartoski och Lizinska (2012) har studerat den polska marknaden och deras studie 

konstaterade också en underprissättning som i genomsnitt var cirka 14% med en signifikant 

underprestation på lång sikt med -22,62%. Studien har även bekräftat att företagets 

tillväxtmöjligheter och tidigare års resultat kunde förklara en del av underprissättningen.  
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Vidare har Berk och Peterle (2015) studerat den kort- och långsiktiga avkastningen för 

nyintroducerade företag i Centraleuropa och Östeuropa. Likt den tidigare forskning som har 

gjorts inom området bekräftar forskarna att de börsnoterade företagen underpresterar på lång 

sikt och överpresterar på kort sikt. 

2.5.2 Prospektets betydelse 

På senare tid har forskarna valt att studera huruvida prospekten kan förklara underprissättning 

och den efterföljande avkastningen. Hensler et al. (1997) studerade om informationen som 

fanns i prospektet kunde indikera hur länge företaget kommer överleva. Resultatet visade att 

företagets förväntade livslängd ökar med variablerna: företagets storlek, företagets ålder, 

underprissättning, antalet IPO under året, och ägarandelar efter IPO. Den förväntade 

livslängden minskade med antalet riskfaktorer och börsklimat. 

 

Bhabra och Pettway (2003) menade att prospekten primärt används för att bedöma risken inför 

en börsnotering. Vidare hävdar forskarna att en betydande del av tidigare forskningen har 

studerat börsnoteringarnas kursutveckling, och inte huruvida informationen som finns i 

prospekten är användbar för att förklara kursutvecklingen. Således försökte forskarna fastslå 

om det fanns något förklaringsvärde i prospektets data. Forskarna använde sig av både variabler 

från prospektet av beskrivande kvalitet som exempelvis garantens prestige, samt finansiella 

data av kvantitativ karaktär.  Resultatet av studien visar att första årets abnormala avkastning 

var relaterat till företagets vinster, företagsstorlek, relativ noteringsstorlek och grad av 

underprissättning. Forskarna konstaterar även att variabeln grad av riskkapital, garantens 

prestige och företagets ålder var högt relaterad till graden av underprissättningen. Däremot var 

dessa tre variabler inte signifikant relaterade till första årets avkastning. Studien visade även 

att informationen i prospektet inte kunde förklara avkastningen på längre sikt än ett år.  

 

Boulton et al. (2011) valde att undersöka om kvaliteten på den finansiella informationen i 

prospekten hade någon påverkan på underprissättningen. Kvaliteten på de finansiella 

nyckeltalen definierades genom att jämföra med redan etablerade företag som var noterade och 

har minst tre års historik. Resultatet visar att företag med lägre kvalitet på den finansiella 

informationen uppvisade en högre grad av underprissättning. Således menar forskarna att 

sämre finansiella nyckeltal gör det svårare för investerarna att tolka informationen och att göra 

en korrekt bedömning av värdet. Detta leder till att investerarna kräver en högre riskpremie och 

därmed anser forskarna att informationsasymmetrin i prospektet förklarar underprissättningen. 
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2.5.3 Sammanfattning av tidigare forskning 

 

Forskare Marknad Stickprov 
Undersökt 
tidsperiod 

  Resultat 

Reilly & 
Hatfield 
(1969) 

Amerikansk 53 1963–1965   

Långsiktigt genererar 
börsintroduktioner i snitt en positiv 
avkastning. Positiv initial avkastning 
identifieras på kort sikt. 

Louge (1973) Amerikansk 250 1965–1969   
Utvalda variabler resulterade i en låg 
förklaringsgrad av aktieavkastningen. 

Ibbotson 
(1975) 

Amerikansk 120 1960–1969   
Genomsnittlig underprissättning på 
11,4%. 

Ritter (1991) Amerikansk 1 526 1975–1984   
Genomsnittlig långsiktig 
underprestation på -27,39% med 
BHAR och -29,13% med CAR. 

Ibbotson & 
Ritter (1995) 

27 olika 
marknader 

Varierande Varierande   
Uppvisar stora skillnader i 
underprissättningen mellan olika 
länder och marknader. 

Schuster 
(2009) 

7 olika 
marknader 

973 1988–1998   

Underprissättning i samtliga 
marknader. Svenska marknaden 
överpresterade på kort sikt med 
underprestation på lång sikt. 

Thomadakis 
et al. (2012) 

Grekisk 256 1994–2002   

Genomsnittlig initial avkastning på 
38,94%. Positiva avkastningen håller 
sig en längre period än vad tidigare 
studier har bekräftat. 

Jewartoski & 
Liziniska 
(2012) 

Polsk 195 1998–2008   

Genomsnittlig initial avkastning på 
13,95% och långsiktig 
underavkastning på -22,62% med 
BHAR. 

Berk & 
Peterele 
(2015) 

Centraleuropa 
& Östeuropa 

172 2000–2009   

Bekräftar liknande resultat på valda 
marknader dvs. en överprestation på 
kort sikt och underprestation på lång 
sikt. 

Tabell 1: Sammanfattning av tidigare forskning inom underprissättning och efterföljande avkastning 

för börsnoteringar. 
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Forskare Marknad Stickprov 
Undersökt 
tidsperiod 

  Resultat 

Hensler et 
al. (1997) 

Amerikansk 741 1976–1992   
Positivt samband mellan flera 
utvalda variabler och företagets 
livslängd. 

Bharba & 
Pettway 
(2003) 

Amerikansk 242 1987–1991   

Första årets abnormala avkastning 
var relaterad till företagets vinst, 
företagsstorlek, relativ 
noteringsstorlek och grad av 
underprissättning. 

Boulton et 
al. (2011) 

37 olika 
marknader 

10 783 1998–2008   

Lägre kvalitet på finansiella nyckeltal 
resulterar i ökad underprissättning. 
Stödjer teorier kring 
informationsasymmetri. 

Tabell 2: Sammanfattning av tidigare forskning inom prospektets betydelse. 
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3. Metod 

I följande kapitel presenteras de tillvägagångssätt som ligger till grund för undersökningen. 

Inledningsvis presenteras studiens forskningsdesign, urval och bortfall, datainsamling och 

operationaliseringen av undersökningen. Avslutningsvis presenteras en diskussion av valda 

variabler och studiens trovärdighet. 

3.1 Forskningsdesign 

I denna studie har författarna valt ett deduktivt angreppssätt vilket innebär att författarna prövar 

tidigare teorier inom ämnet för att slutligen bekräfta eller falsifiera dessa (Bryman & Bell 

2013). Denna studie strävar efter att identifiera generella avkastningsmönster vid 

börsintroduktioner samt samband utifrån informationen i prospektet. Då studiens syfte inte 

avser att skapa en djupare förståelse kring hur investerare uppfattar börsintroduktioner används 

således en kvantitativ forskningsansats. Majoriteten av de studier som genomförts inom detta 

ämnesområde bygger på en kvantitativ forskningsstrategi, se tidigare forskning i avsnitt 2.5. 

Vidare är en kvantitativ forskningsansats bättre lämpad för studier där större datamängder 

används och där samband analyseras med hjälp av statistiska metoder (Bryman & Bell 2013).  

3.2 Urval och bortfall 

Den valda tidsperioden för undersökningen var 2007–2014 och genomfördes på den svenska 

marknaden. Tidsperioden valdes då urvalet bör vara av statistiskt relevant storlek för att 

resultaten ska kunna kvantifieras (Lind et al. 2015). Tidsperioden utökades bakåt med ett år i 

taget tills urvalet inkluderade minst 40 börsintroduktioner. Då studien undersöker långsiktig 

avkastning har en mätperiod på 36 månader valts vilket har begränsat valet av börsnoteringar 

till börsnoteringar från april 2014 eller tidigare. Valet grundar sig i att tidigare undersökningar 

har valt att undersöka en 36 månaders period efter börsintroduktionen för att mäta den 

långsiktiga avkastningen (Ritter 1991; Thomadakis et al 2012; Jewartowski & Lizińska 2012; 

Bhabra & Pettway 2003). 

 

Ytterligare begränsningar i urvalet har sedan gjorts genom att endast välja börserna som 

Nasdaq driver på den svenska marknaden, Nasdaq Stockholmsbörsen och Nasdaq First North. 

Mindre företag som noteras är enligt, Lag om handel med finansiella instrument (SFS 

1991:980), undantagna från prospektskyldighet om erbjudandet är under 2,5 miljoner euro. 

Detta kan medföra att det inte finns prospekt för alla börsintroduktioner på de mindre listorna. 

Det problemet finns även på de större aktiebörserna dock är det mindre omfattande. 

Vidare har urvalskriterierna varit stamaktier som noteras på en publik aktiebörs för första 

gången och därmed har en inbyggd informationsasymmetri (Ritter 1991). Aktier som inte 

kommer inkluderas är: 

 

 Aktier som redan varit noterade på en annan aktiebörs tidigare eller genomför en 

parallellnotering på de aktuella aktiebörserna (Jewartowski & Lizińska 2012). Orsaken 

är att dessa företag inte har den informationsasymmetri som ett helt 

okänd/nyintroducerade företag har som denna uppsats ämnar undersöka. Däremot 

inkluderas börsnoteringar som har bytt lista under mätperioden förutsatt att deras första 

notering har skett på Stockholmsbörsen eller First North inom undersökningsperioden. 
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 Aktier som knoppas av från etablerade företag på aktiebörsen och företag som 

genomför omvända förvärv eller fusion genom börsnotering, detta då dessa företag 

redan har ett etablerat marknadsvärde (Helwege & Liang 2004). 

 Preferensaktier som agerar likt obligationer med fastställda utdelningar och 

inlösenkurser. Dessa har inte inkluderats då dessa inte passar för undersökningens syfte 

(Thomadakis et al. 2012). 

 

Övrigt bortfall utgörs av börsnoteringar som uppfyller de uppsatta urvalskriterierna men där ett 

prospekt saknas eller inte längre finns tillgängligt. Aktier som av någon orsak avregistreras 

under mätperioden inkluderas i undersökningen fram till aktiens sista handelsdag (Ritter 1991). 

 

Utfallet för undersökningen var att stickprovsstorleken blev 45 stycken börsintroduktioner som 

uppfyllde urvalskriterierna på de valda aktiebörserna under perioden. Populationen uppgick till 

175 stycken noteringar på de valda aktiebörserna under perioden. Större delen av bortfallet kan 

förklaras med urvalskriterierna och övrigt bortfall blev 12 stycken då prospekten inte kunde 

lokaliseras och därmed inte kunde inkluderas i undersökningen. Bortfallen sammanfattas nedan 

i figur 2. 

 

 
Figur 2: Sammanfattning av orsakerna bakom de bortfall som urvalet har inneburit. 

3.3 Datainsamling 

För att identifiera vilka företag som har genomfört en börsintroduktion under den valda 

tidsperioden har databasen på nyemissioner.se använts. Databasen har dokumenterat alla 

nyemissioner och börsintroduktioner på den svenska marknaden sedan 2005 (Nyemissioner 

2017).  

 

I första hand har företagens prospekt hämtats från finansinspektionens databas, 

Prospektregistret (Finansinspektionen 2017). Prospektregistret innehåller alla prospekt som 

finansinspektionen har godkänt från och med 31 oktober 2006. Dock innehåller denna databas 

endast prospekt för företag som enligt lag har prospektskyldighet. För företag i undersökningen 

som inte fanns med i prospektregistret har prospekten hämtats från företagens hemsidor eller 

från andra publikt tillgängliga sidor som lagrat dessa, till exempel nyemissioner.se. Prospekten 

har sedan kontrollerats att dessa gäller för rätt datum och företag. Kursdata för de undersökta 
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tidsperioderna har samlats in från Swedish House of Finance (SHoF). SHoF har en finansiell 

databas, FinBas, som innehåller insamlade data från de nordiska börserna. Fullständiga data 

från de svenska börserna finns tillgängligt från och med 1979. Användning av FinBas är 

reserverad för akademiker från nordiska institutioner (Swedish House of Finance 2017). 

Kursdata har även kompletterats med data från Nasdaq vid behov (Nasdaq 2017a). Eventuella 

aktiesplittar har justerats för i efterhand. 

3.4 Operationalisering 

Abnormal avkastning på kort sikt mäts i den här undersökningen som avkastning upp till en 

månad efter börsintroduktionen och abnormal avkastning på lång sikt definieras som 

avkastning upp till 3 år efter börsintroduktionen likt tidigare forskning (Reilly & Hatfield 1969; 

Ritter 1991). Mätpunkterna ökades stegvis för att kunna utvärdera förändringen över tid och 

de valda perioderna för denna undersökning var 1 månad, 3 månader, 6 månader, 1 år, 2 år och 

3 år.  

 

Utifrån den data som har insamlats behövs en analys genomföras för att statistiskt fastställa om 

informationen i prospekten kan förklara aktieavkastningen på kort- och lång sikt. Att endast 

studera hur en enskild variabel står i relation till en annan variabel är i många fall otillräckligt. 

Detta beror främst på att flera oberoende variabler kan påverka den beroende variabeln 

(Andersson et al. 2007). Att inkludera flera variabler innebär därmed att förklaringsgraden av 

den beroende variabeln stärks. Således används justerad determinationskoefficient för att mäta 

förklaringsgraden då denna även tar hänsyn till antalet variabler i analysen (Lind et al. 2015). 

Viktigt att även beakta är att desto fler variabler som inkluderas i analysen ju större risk för 

multikollinearitet bland variablerna (Andersson et al. 2007). För att minimera risken för 

multikollinearitet har en Pearsons korrelationsmatris mellan alla variabler undersökts och ett 

VIF-test har genomförts innan den slutgiltiga regressionen utförs. Således kan eventuella 

oberoende variabler som korrelerar för starkt med varandra identifieras och elimineras (Lind 

et al. 2015).  

 

Flertalet forskare som har studerat börsintroduktioner har använt sig utav en multipel 

regressionsmodell för att analysera resultaten (Louge 1973; Hensler et al. 1997; Boulton et al. 

2011; Bhabra & Pettway 2003; Thomadakis et al. 2010; Jewartowski & Lizińska 2012). Då 

denna studie ämnade att undersöka om prospektet kan förklara aktieavkastningen använder sig 

författarna av en multipel regressionsmodell för de utvalda perioderna. Utöver detta har en 

stegvis multipel regressionsmodell genomförts för att identifiera vilka oberoende variabler som 

ger högst förklaringsgrad. Denna metod innebär att de oberoende variablerna som är minst 

signifikanta elimineras stegvis. Analysmetoden identifierar därmed de variabler som bäst kan 

förklara och förutspå den beroende variabeln. För ett statistiskt signifikant samband används 

en signifikansnivå på 5% som gränsvärde. Analyserna har genomförts i SPSS som är ett 

vedertaget datorprogram för att utföra statistiska beräkningar (Lind et al. 2015).   

3.5 Beräkning av abnormal avkastning 

Det råder delade meningar bland forskarna om vilken metod som är mest korrekt för att mäta 

den abnormala avkastningen. De vanligaste metoderna är Cumulative Abnormal Return (CAR) 

och Buy and Hold Abnormal Return (BHAR). Största skillnaden mellan CAR och BHAR är 

användningen av aritmetisk respektive geometrisk summa i beräkningarna. Flertalet forskare 

använder sig däremot av både metoden CAR och BHAR för att kontrollera för avvikelser 

(Ritter 1991; Bhabra & Pettway 2003; Thomadakiz 2012; Jewartoski & Lizinska 2012; Berk 
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& Peterle 2015).Thomadakis et al. (2012) menar att BHAR är den mest accepterade metoden 

bland forskarna vid mätning av den långsiktiga prestationen. Även Barber och Lyon (1997)  

argumenterar mot att använda CAR på lång sikt då kan leda till statistiska mätningsfel. Denna 

undersökning har använt sig av båda metoderna för att undersöka skillnaderna i metoderna och 

om valet av mätmetoden påverkar förklaringsgraden för prospektets nyckeltal.  

 

Vanligaste användningen av abnormal avkastning är att räkna från och med slutkursen för 

första dagen. Således förutsätter beräkningsmetoderna att investeraren inte har fått tilldelning 

första dagen eller valt att inte delta. Metoden bortser därmed från den initiala avkastningen som 

sker första dagen (Ritter 1991). Som mätpunktsintervall för att undersöka börsnoteringar 

används vanligtvis en månad vilket även motsvarar ungefär 21 börsdagar. Användningen av 

börsdagar undviker därmed problemen som kan uppstå med månader som har olika många 

dagar och dagar där börsen är stängd (Ritter 1991; Thomadakis et al. 2012). Den här 

undersökningen har också valt att mäta den abnormala avkastningen med en månads intervall, 

definierat som 21 börsdagar, för att få ett jämförbart resultat. Tre år mäts som en period av 756 

börsdagar efter introduktionsdagen. 

3.5.1 Cumulative Abnormal Return 

Metoden CAR kommer visa den ackumulerade abnormala avkastningen som beräknas om vid 

varje mätpunkt under hela undersökningsperioden. CAR tar således hänsyn till utvecklingen 

stegvis mot slutmålet. Den abnormala avkastningen 𝑎𝑟 för mätpunkten 𝑚å𝑛𝑎𝑑 beräknas 

genom att justera aktiens avkastning 𝑟𝑖𝑝𝑜 med jämförelseindex avkastning 𝑟𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 under 

mätperioden (Ritter 1991). Beräkningen visas nedan i formel 1. 

 

 

 

Formel 1: Abnormal avkastning för en enskild aktie i mätpunkten månad. 

𝑎𝑟(𝑖𝑝𝑜,𝑚å𝑛𝑎𝑑) = 𝑟(𝑖𝑝𝑜,𝑚å𝑛𝑎𝑑) − 𝑟(𝑖𝑝𝑜,𝑚å𝑛𝑎𝑑) 

 

 

För att beräkna ett genomsnittsvärde för hela portföljen 𝐴𝑅 under perioden 𝑚å𝑛𝑎𝑑 används 

samma viktning 
1

𝑛
 i hela portföljen som i tidigare undersökningar (Ritter 1991). Nedan visas 

beräkningen i formel 2. Aktier som under perioden avnoteras har ackumulerats fram till dess 

sista börsmånad. Därefter tar den aktien samma värde som snittet av resterande aktier i 

portföljen (Ritter 1991). 

 

 

 
Formel 2: Abnormal avkastning för en aktieportfölj i mätpunkten månad. 

 

𝐴𝑅̅̅ ̅̅
𝑚å𝑛𝑎𝑑 =

1

𝑛
 ∑ 𝑎𝑟(𝑖𝑝𝑜,𝑚å𝑛𝑎𝑑)

𝑛

𝑖𝑝𝑜=1
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Den abnormala avkastningen för genomsnittsportföljen 𝐴𝑅 ackumuleras sedan för den valda 

mätperioden från perioden 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 till perioden 𝑠𝑙𝑢𝑡 vilket resulterar i den slutgiltiga 𝐶𝐴𝑅 för 

den mätperioden som ska undersökas. Beräkningen visas nedan i formel 3.    

 
 

Formel 3: Ackumulerad abnormal avkastning för en aktieportfölj mellan mätpunkterna start och 

slut. 

 

𝐶𝐴𝑅(𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡,𝑠𝑙𝑢𝑡) ∑ 𝐴𝑅̅̅ ̅̅
𝑚å𝑛𝑎𝑑

𝑠𝑙𝑢𝑡

𝑚å𝑛𝑎𝑑=𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡

 

3.5.2 Buy and Hold Abnormal Return 

Till skillnad från CAR förutsätter Buy and Hold Abnormal Return-metoden (BHAR) är att alla 

undersökta aktier ägs under hela mätperioden (Ritter 1991; Jewartoski & Lizinska 2012). 

BHAR består av två delar, aktiens avkastning 𝑟𝑖𝑝𝑜 och jämförelseindex avkastning 𝑟𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥. Alla 

mätpunkter ackumuleras och den abnormala avkastningen för varje mätperiod räknas ut genom 

att beräkna mellanskillnaden enligt formel 4. 

 

 
 

Formel 4: Abnormal avkastning för en aktie mellan mätpunkterna start och slut. 

 

 

𝐵𝐻𝐴𝑅(𝑖𝑝𝑜,𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡,𝑠𝑙𝑢𝑡) =  ∏ 1 + 𝑟(𝑖𝑝𝑜,𝑠)

𝑠𝑙𝑢𝑡

𝑠=𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡

− ∏ 1 + 𝑟(𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥,𝑠)

𝑠𝑙𝑢𝑡

𝑠=𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡

  

 

 

Likt CAR beräknas sedan ett genomsnittsvärde för hela portföljen normalt med samma 

viktning 
1

𝑛
 i hela portföljen. Aktier som under perioden avnoteras kommer slutvärdet som 

används vara aktiens sista registrerade aktiekurs på börsen (Loughran & Ritter 1995). Nedan 

visas beräkningen för den genomsnittliga BHAR för en aktieportfölj i formel 5.   

 

 
 

Formel 5: Abnormal avkastning för en aktieportfölj i mätpunkten månad. 

 

𝐵𝐻𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
(𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡,𝑠𝑙𝑢𝑡) =  

1

𝑛
 ∑ 𝐵𝐻𝐴𝑅(𝑖𝑝𝑜,𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡,𝑠𝑙𝑢𝑡)

𝑛

𝑖𝑝𝑜=1
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3.5.3 Jämförelseindex 

Val av referensportfölj är viktigt för att avgöra om ett företag har genererat en abnormal 

avkastning (Ritter 1991; Thomadakis et al. 2012). I Ritters (1991) studie används bland annat 

ett värdeviktad marknadsindex för alla företag och företag i samma storlek som det 

börsnoterade företaget. Att använda sig av ett marknadsindex innebär att forskaren förutsätter 

att betavärdet är lika med 1. Detta betyder att forskaren antar att företagets avkastning 

korrelerar perfekt med jämförelseindexets avkastning. Ritter (1991) hävdar dock att 

börsintroducerade företag tenderar att ha ett högre betavärde i början men jämnar ut sig på 

längre sikt och närmar betavärdet 1. Dock poängterar Ritter (1991) att den skillnad som råder 

mellan betavärdet har en minimal effekt på studiens resultat.  

 

I denna studie har författarna valt att använda sig av OMX Stockholm PI och First North All-

Share som jämförelseindex för att mäta huruvida företaget under- eller överpresterar efter 

börsnoteringen för börsintroduktionerna på Stockholmsbörsen respektive First North. Om 

företaget har bytt lista under perioden har även jämförelseindex ändrats. 

 

Betavärdet 1 har antagits för IPO-portföljen likt Ritter (1991). De index som används i denna 

undersökning representerar marknadsportföljen för att beräkna den abnormala avkastningen. 

Denna studie har valt att inte använda sig av matchande företag då den svenska aktiemarknaden 

är relativt liten. Problemet kan således vara att hitta företag med liknande 

verksamhetsinriktning och storlek som även är börsnoterade på den svenska marknaden. 

Alternativet skulle kunna vara att använda matchande företag på den större europeiska 

marknaden. Dock har tidigare forskning dokumenterat stora skillnader mellan de olika 

aktiemarknaderna i Europa (Ibbotson & Ritter 1995; Glezakos et al. 2012). Detta skiljer sig 

stort mot den amerikanska marknaden som är en homogen marknad. 

3.6 Undersökta variabler 

Den beroende variabeln i denna studie är den abnormala avkastning som det nyintroducerade 

företaget presterar under olika mätperioder. Den abnormala avkastningen beräknas som 

tidigare nämnt genom både metoderna CAR och BHAR. De oberoende variablerna är sådana 

variabler som förklarar och förutspår den beroende variabeln (Lind et al. 2015). Samtliga 

utvalda oberoende variabler i denna studie baseras på tidigare forskning inom ämnesområdet.  

3.6.1 Underprissättning (X1) 

Tidigare studier har visat att börsintroduktioner överpresterar på kort sikt och underpresterar 

på lång sikt. Ritter (1991) har i sin studie identifierat att företag med högre initial avkastning 

första dagen tenderar att ha en sämre långsiktig aktieprestation. Bhabra & Pettway (2003) har 

också bekräftat att den långsiktiga prestationen påverkas av graden av underprissättning. 

Variabeln kommer beräknas på följande sätt likt Ritter (1991) där underprissättning beräknas 

som avkastningen från introduktionskursen jämfört med marknadspriset i slutet av första 

dagen:  
𝑆𝑡ä𝑛𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑢𝑟𝑠 𝑑𝑎𝑔 1 − 𝐼𝑛𝑡𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑘𝑢𝑟𝑠

𝑆𝑡ä𝑛𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑢𝑟𝑠 𝑑𝑎𝑔 1
 

 

Underprissättningen av aktien kommer även användas som den beroende variabeln för att 

undersöka om övriga variabler kan förklara utvecklingen första dagen. 
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3.6.2 Företagsstorlek (X2) 

Många har studerat börsintroduktioners företagsstorlek i relation till avkastningen (Ritter 1991; 

Louge 1972; Hensler et al. 1997; Schuster 2003; Thomadakis et al. 2012; Boulton et al. 2011). 

Ritters (1991) studie visade att företag som är av mindre storlek har haft en sämre abnormal 

avkastning på längre sikt än större företag. Boulton et al. (2011) använde sig av naturliga 

logaritmen då företagens storlek inte var normalfördelad. Denna undersökning har valt att 

beräkna företagets storlek likt Boulton et al. (2011). 

 

𝑙𝑛 (𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑟 ∗ 𝐼𝑛𝑡𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑘𝑢𝑟𝑠) 

3.6.3 Företagets ålder (X3) 

Flera forskare har studerat hur företagets ålder vid tiden för börsnoteringen påverkar 

avkastningen. Forskarna hävdar att informationsasymmetrin bör vara lägre hos företag som har 

funnits på marknaden en längre tid. Således bör dessa företag ha mer historiska data som 

investerarna har tillgång till (Ritter 1991; Hensler et al. 1997; Bhabra & Pettway 2003; 

Jewartowski & Lizińska 2012). Variabeln beräknas på följande sätt: 

𝐵ö𝑟𝑠𝑖𝑛𝑡𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠å𝑟 − 𝐹ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔𝑒𝑡𝑠 𝑏𝑖𝑙𝑑𝑎𝑛𝑑𝑒 

3.6.4 EBITDA (X4) 

Det råder delade meningar kring hur användbara finansiella nyckeltal är för att förutspå och 

tolka framtida aktieavkastning (Glezakos et al. 2012; Lev & Zarowin 1999). Variabeln 

EBITDA är ett mått på företagets rörelseresultat före räntor, skatter och avskrivningar (Hillier 

et al. 2013). Denna variabel har studerats specifikt för börsintroduktioner och tidigare 

undersökningar har sett att variabeln har påverkat den efterföljande avkastningen (Jewartowski 

& Lizińska 2012; Bhabra & Pettway 2003). Vidare har Filip och Raffournier (2010) bekräftat 

i sin studie att kopplingen mellan finansiella nyckeltal och aktieavkastningen är starkare för 

mindre företag. Författarna för denna studie har valt att inkludera denna variabel för att se vad 

som gäller för nyintroducerade företag på den svenska marknaden. Resultatet före 

börsnoteringen hämtas från respektive företags prospekt och gäller endast senaste året innan 

börsnoteringen då denna information är mest aktuell.  

3.6.5 Skuldsättningsgrad (X5) 

Bhabra och Pettway (2003) studerade hur skuldsättningsgraden påverkar den framtida 

avkastningen. Vidare menar forskarna att det råder mindre informationsassymmetri bland 

intressenterna på marknaden om företaget innehar skulder. Detta då ökade skulder innebär att 

företagen är extra utsatta av informationskontroll från de berörda intressenterna. Däremot 

poängterar dem att allt för höga skulder leder till finansiell oro och ökade räntekostnader 

(Bhabra & Pettway 2003). Trots att variabeln inte har visat sig vara signifikant i deras studie 

har denna variabel inte prövats för börsintroduktioner på den svenska marknaden. Beräkningen 

av skuldsättningsgraden sker på följande sätt: 

 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟
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3.6.6 Ägarandel efter IPO (X6) 

Variabeln avser hur stor andel ägarna väljer att behålla inför börsnoteringen (Thomadakis et 

al. 2012; Bhabra & Pettway 2003; Schuster 2003; Hensler et al. 1997). Thomadakis et al. 

(2012) menar att ägare som behåller en större andel efter börsintroduktionen signalerar att 

ägarna tror på företaget. Således hävdar Thomadakis et al. (2012) att osäkerheten kring 

företagets kvalitet minskar när ägarna behåller sitt ägande i företaget. Denna variabel har 

hämtats från respektive företags prospekt och förutsätter att respektive börsintroduktion får 

fulltecknade aktier. Variabeln beräknas på följande sätt: 

 

𝐾𝑣𝑎𝑟ℎå𝑙𝑙𝑒𝑛 ä𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 = 1 − 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙 𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑟 𝑒𝑟𝑏𝑗𝑢𝑑𝑛𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑛𝑦𝑎 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒ä𝑔𝑎𝑟𝑒 

3.6.7 Diskussion av valda variabler 

De utvalda variablerna baseras i hög grad på Bhabra och Pettways (2003) studie. Det behöver 

dock inte nödvändigtvis vara till denna studies nackdel. Detta då det även finns stöd för 

variablerna hos andra forskare inom ämnet och att Bhabra & Pettways (2003) undersökning 

berör liknande aspekter som denna studie. Samtliga utvalda variabler behöver dessutom finnas 

tillgänglig i prospekten och därmed har vissa variabler som förekommer inom forskning kring 

börsintroduktioner inte varit aktuella för uppsatsens syfte. Då det inte råder konsensus bland 

forskarna om vad som påverkar den kort- och långsiktiga avkastningen finns det möjligtvis 

flera andra variabler som kunde ha inkluderats i studien. Viktigt att beakta dock är att alltför 

många variabler medför en svårighet att fastställa vilka variabler som faktiskt påverkar den 

beroende variabeln (Andersson et al. 2007). 

3.7 Sammanställning av hypoteser 

Utifrån den tidigare forskningen har hypoteser kopplade till de oberoende variablernas 

samband med den abnormala avkastningen på kort- och lång sikt formulerats. Hypoteserna har 

sammanställts i figur 3 nedan. Det finns alltid en risk att hypoteserna felaktigt bekräftas och 

inom vetenskapen används vanligen ett konfidensintervall för att minimera denna risk. Valet 

av konfidensintervall varierar beroende på situation, vad som ska mätas och hur noggrann 

mätningen behöver vara för undersökningen. Det finns således ingen standard för vad som är 

korrekt (Lind et al. 2015). Inom samhällsvetenskaplig forskning används vanligen ett 

konfidensintervall på minst 95% det vill säga en signifikansnivå på 5%. Detta innebär att det 

finns 5% risk att den uppställda hypotesen felaktigt bekräftas på grund av slumpen.  

  



  23 

 

Uppställda hypoteser 

 Det finns ett samband mellan den abnormala avkastningen och… Mätperiod 

H1 ...Underprissättning 
Kort sikt 

Lång sikt 

H2 ...Företagsstorlek 
Kort sikt 

Lång sikt 

H3 ...Företagets ålder 
Kort sikt 

Lång sikt 

H4 ...Företagets vinst innan börsnoteringen 
Kort sikt 

Lång sikt 

H5 ...Företagets skuldsättningsgrad 
Kort sikt 

Lång sikt 

H6 ...Andelen aktier som tidigare ägare behåller efter IPO 
Kort sikt 

Lång sikt 

 Det finns ett samband mellan… 

H7 ...Underprissättning och de oberoende variablerna X2-X6 från prospektet 

Figur 3: Sammanställning av undersökningens uppställda hypoteser. 

3.8 Validitet 

För att en studie ska anses vara pålitlig och därmed värdefull behöver studiens validitet och 

reliabilitet vara så hög som möjligt. Validitetsbegreppet berör frågan huruvida noggrann och 

tillförlitlig den genomförda undersökningen är (Bryman & Bell 2013). I denna studie avser det 

om studiens utvalda variabler verkligen mäter studien strävar att undersöka. De utvalda 

variablerna har baserats på tidigare forskning inom samma forskningsområde. Därmed finns 

det stöd för att samtliga variabler är lämpliga för studiens syfte och validiteten stärks således. 

Vidare för att säkerställa att de slutsatser som dras kring variablernas påverkan på avkastningen 

har risken för multikollinearitet undersökts. Till följd därav har denna studie minimerat risken 

för felaktigheter i den multipla regressionsanalysen (Lind et al 2015). Den insamlade data som 

studien baseras på, har inhämtats från officiella källor och kan därmed klassas som tillförlitliga. 

3.9 Reliabilitet 

Reliabilitet berör frågan huruvida undersökningens resultat skulle bli detsamma om den 

genomfördes på nytt eller om olika tillfälligheter har påverkat resultatet (Bryman & Bell 2013). 

För att stärka reliabiliteten i denna studie har den abnormala avkastningen beräknas på två sätt. 

Detta på grund av att det råder oenighet bland forskarna om vilken metod som är mest lämplig 

(Ritter 1991; Bhabra & Pettway 2003; Thomadakiz 2012; Jewartoski & Lizinska 2012; Berk 

& Peterle 2015). För att undvika påverkan av slumpen används ett konfidensintervall för att 

kunna dra signifikanta slutsatser från resultatet. Således minskas risken för att resultatet har 

påverkats av tillfälligheter i undersökningens data och därmed misstolkas (Lind et al 2015). 

Vidare har studien använt sig av finansiella nyckeltal som inte ändras av mätmetoden och 
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därmed bör andra forskare som replikerar studien inte bemöta tolkningsfel. Således stärks 

reliabiliteten och replikerbarheten för denna studie.  

3.10 Källkritik 

En akademisk studie behöver alltid ta ett ställningstagande ur den befintliga vetenskapen. 

Problematiken som däremot råder är att kunskapen ständigt förändras. Således när kunskapen 

utvecklas inom ett område tillkommer ny information och där eventuell föråldrad kunskap 

förkastas med hjälp av nya rön. Det är därmed oerhört viktigt att kritiskt granska den kunskap 

som en studie grundas på (Thurén 2005). Vetenskapen bygger på ett samarbete där forskare 

hjälper varandra att föra kunskapen framåt genom ”peer review”, där etablerade forskare 

granskar ny forskning innan dessa får publiceras i ansedda vetenskapliga journaler. Det är 

således kollektivet som avgör om något anses vara trovärdigt och det är även deras uppgift att 

kritisera tidigare forskning ifall det finns felaktigheter. Den enskilda forskaren bör däremot 

göra denna granskning smidigare genom att använda väl etablerade och strukturerade 

tillvägagångssätt som går att verifiera eller replikera (Eriksson & Hultman 2014). 

En metod som denna uppsats har använts sig av för att öka på trovärdigheten är valet av källor 

och tidigare forskning som har använts i uppsatsen. Valet av ansedda journaler där forskningen 

har passerat grundkravet för en akademisk studie var ett baskrav vid insamlingen av tidigare 

forskning. Även valet av väl etablerade forskare höjer trovärdigheten i uppsatsens teoretiska 

referensram. Ett mått som har använts är antalet citeringar respektive artikel har haft, vilket 

synliggör hur relevant forskningen har varit inom forskningsområdet. Det kan även ses som ett 

popularitetsmått, dock för varje ny citering som görs av en annan forskare ökar sannolikheten 

för att felaktigheter upptäcks, vilket efterföljande forskning således bör belysa (Eriksson & 

Hultman 2014). Inom denna studie har den tidigare forskningen presenterats i kronologisk 

ordning. Detta för att få en överblick över kunskapsutvecklingen, vägen dit och eventuella 

kunskapsluckor inom ämnet. För vedertagna teorier som har använts i denna studie har 

originalkällan om möjligt undersökts och även efterföljande forskning och kritik som 

uppkommit i efterföljande forskning har beaktats i denna studie (Eriksson & Hultman 2014).  

En del av den tidigare forskning som denna studie grundas på har inte granskats av lika många 

externa källor som de mer etablerade studierna vilket kan vara ett problem för trovärdigheten. 

Det gäller framförallt den nyaste forskningen som inkluderats i uppsatsen. Däremot har dessa 

undersökningar använts sig av väl etablerade metoder och har varit en vidareutveckling av 

tidigare etablerad forskning. 
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4. Resultat 

I följande avsnitt presenteras resultatet av den insamlade data för att besvara studiens 

forskningsfrågor. Inledningsvis presenteras fördelningen av börsintroduktioner som har 

undersökts och därefter de avkastningsmönster som har identifierats. Slutligen presenteras en 

regressionsmodell för respektive utvald tidsperiod. 

 

Det slutgiltiga urvalet blev 45 stycken börsintroduktioner och fördelningen mellan åren blev 

som figur 4 visar nedan. Av dessa 45 stycken företag var 13 stycken noterade på 

Stockholmsbörsen och 32 stycken på First North. 

 

 
Figur 4: Fördelningen av börsintroduktioner för den valda undersökningsperioden 2007–2014. 

4.1 Underprissättning och efterföljande avkastning 

Den genomsnittliga avkastningen per månad efter börsnotering som studiens urval uppvisade 

presenteras nedan i figur 5. Avkastningen som presenteras är jämförelseindex, råavkastningen 

(RAW), avkastningen med CAR och slutligen avkastningen med BHAR. Råavkastningen 

representerar börsintroduktionernas avkastning innan den justeras för indexet.  

 

 
Figur 5: Illustrerar den efterföljande prestationen som har identifierats i denna studie.  
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Initialt uppvisar börsintroduktionerna i genomsnitt en underprissättning på 2,82% efter första 

dagen. De följande tre månaderna visar däremot en konstant underprestation för båda 

beräkningsmetoderna. Dessa tre månader visade sig även vara de enda som var statistisk 

signifikanta, se bilaga 1 för signifikansnivåer för övriga mätperioder. På längre sikt visar 

beräkningsmetoden CAR en betydligt sämre prestation jämfört med BHAR. Perioden mellan 

månad 3 och månad 32 visar BHAR en överprestation för aktierna i snitt mot index, däremot 

var den totala aktieavkastningen fortfarande negativ under perioden. Den negativa totala 

avkastningen kan förklaras med den kraftiga underprestationen som uppvisades under de första 

tre månaderna. Under både månad 5 och månad 23 var aktierna däremot nära att bryta den 

negativa totalavkastningen och övergå till en överprestation för hela perioden.  

 

Efter tre år har studiens urval visat på en råavkastning på -16,50% samtidigt som 

jämförelseindex har haft en avkastning på -3,65%. Den abnormala avkastningen var enligt 

BHAR -12,85% och enligt CAR blev den -24,13%. Dessa avkastningar som har presenterats 

visar däremot avkastningen om köpet gjorts i slutet av första dagen och därmed har 

underprissättningen på 2,82% inte inkluderats. Om underprissättningen inkluderades i den 

totala abnormala avkastningen hade beräkningsmetoden BHAR för månad 5 och månad 23 

uppvisat en överprestation jämfört med index. På tre års sikt visar resultatet att 

börsintroduktionerna underpresterade markant i jämförelse med index även då 

underprissättningen har inkluderats. 

4.2 Avkastningstrender 

Avkastningen första dagen fördelade sig över 24 företag som var underprissatta och 21 företag 

som var överprissatta. Majoriteten av de underprissatta företagen överpresterade även i de 

efterföljande tidsperioderna och ett år efter börsnoteringen hade 15 av företagen fortfarande en 

positiv avkastningstrend. Efter tre år var det 13 företag som bibehöll denna överprestation. Fem 

av de 24 företagen som startade med en underprissättning första dagen uppvisade däremot en 

återkommande underprestation gentemot index under hela treårsperioden. För de överprissatta 

företagen var det däremot majoriteten som underpresterade från börsnoteringen till och med 

undersökningens treårsperiod. Endast tre av dessa 21 företag visade på en överavkastning 

gentemot index och dessa företag bibehöll denna avkastningstrend under hela treårsperioden. 

Två av de 21 företagen som startade med en negativ avkastningstrend återhämtade sig på lång 

sikt och övergick till en överavkastning efter tre år. Över- eller underprissättning var även jämnt 

fördelad över de två olika börserna, däremot var det en skillnad i volatiliteten mellan de olika 

börserna. Börsnoteringar på Stockholmsbörsen visade lägre variation där den avkastningen 

första dagen var mellan -2,72% och 11,84%. Företagen på First North uppvisade en kraftig 

variation med utfall mellan -50,66% och 115,42% första dagen. 

 

Tre olika tidsperioder kunde urskiljas mellan tid för börsnotering, intresset för börsnoteringar 

och den initiala avkastningen, perioderna 2007–2008, 2009–2012, och slutligen 2013–2014. 

Innan finanskrisen 2008 var fördelningen jämn mellan under- och överprissatta 

börsintroduktioner, däremot var det en markant utveckling åt det ena eller det andra hållet. 

Antalet noteringar och intresset för börsnoteringar under perioden var högt innan finanskrisen. 

Efter finanskrisen var intresset för börsnoteringar begränsat med endast en börsnotering under 

2009. Intresset för börsnoteringar återupptogs under 2010. Perioden 2009–2012 dominerades 

av börsnoteringar som var överprissatta. Slutligen i perioden 2013–2014 övergick trenden mot 

att börsintroduktionerna övervägande var underprissatta med bara ett undantag och intresset 

för börsnoteringar började närma sig toppåren innan finanskrisen.  
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Under treårsperioden som undersöktes för varje företag var det fem företag som avnoterades 

från aktiebörserna. Tre av företagen gick i konkurs, medan två av dem blev uppköpta. Av dessa 

fem företag var det fyra som hade de fyra högsta uppmätta skuldsättningsgraderna i urvalet och 

det femte företaget hade den tionde högsta skuldsättningsgraden. De företag som gick i konkurs 

var även de mindre företagen och var noterade på First North. Dessa tre placerade sig bland de 

sex minsta företagen i undersökningen. Trenden hos de större företagen visade att de åtta största 

företagen hade en underprissättning och på längre sikt en överavkastning. Samtliga av dessa 

var även noterade på Stockholmsbörsen. För de resterande företagen i storleksordning var 

däremot prissättningen och avkastningen varierande och ingen trend uppvisades. Även 

företagets vinst, EBITDA, innan börsnoteringen visade liknande trender som för företagets 

storlek. Fördelningen över företagens ålder inför börsnoteringen varierade från helt nybildade 

bolag till företags som varit verksamma i över ett halvsekel med en medianålder på 8 år. Någon 

specifik trend kunde dock ej ses för avkastningen och företagens ålder. Ägarandelen efter IPO 

visade endast en trend för börsnoteringar där de tidigare ägarna sålde ut mer än 60% av 

företaget till nya ägare. Dessa företag kunde uppvisa en initial underprissättning och en 

efterföljande överavkastning mot index. För övriga avkastningstrender se bilagorna 2 och 3. 

 

Fördelningen av företagen i urvalet visade på skevheter för några av de oberoende variablerna, 

vilket illustreras i tabell 3 nedan. Exempelvis storleken på företagen där medianen visar att 

majoriteten av företagen är mindre företag varav 10 företag som har värden över medelvärdet. 

Även medelvärdet för skuldsättningsgrad påverkas av några få extremvärden med endast 8 

företag som har högre värden än genomsnittet.  

 

Fördelning av de oberoende variablerna 

    Medelvärde  Std. Avk. Sig. Median Kvartil 25% Kvartil 75% 

Underprissättning X1 2,82% 26,31% 0,476 0,56% -2,72% 6,98% 

Företagsstorlek (MSEK) X2 818,85 1434,73 0,000 195,65 90,00 632,91 

Företagets ålder X3 12,78 12,39 0,000 8,00 4,00 19,00 

EBITDA (MSEK) X4 80,61 220,37 0,018 2,21 -5,54 41,20 

Skuldsättningsgrad X5 5,60 16,36 0,026 1,87 0,94 4,27 

Ägarandel efter IPO X6 66,87% 15,00% 0,000 70,20% 54,50% 78,90% 
Tabell 3: Fördelningen av de olika oberoende variablerna i urvalet. 

4.3 Regressionsanalys 

En korrelationsmatris konstruerades för samtliga variabler i regressionen för att undersöka om 

det fanns någon multikollinearitet mellan dessa variabler. Detta presenteras i tabell 4 nedan. 

Då ingen oberoende variabel uppvisar en korrelation större än |0,7| behövde ingen variabel 

exkluderas från regressionsanalysen (Lind et al. 2015). Bland de utvalda oberoende variablerna 

uppvisar “Underprissättning” bäst samband med den abnormala avkastningen. Resterande 

oberoende variabler visade väldigt svag eller obetydlig korrelation med den abnormala 

avkastningen. 
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Multikollinearitet   Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 

Abnormal avkastning Y 1,0000             

Underprissättning X1 0,4288 1,0000           

Företagsstorlek X2 -0,0996 0,0971 1,0000         

Företagets ålder X3 -0,1593 0,0436 0,4732 1,0000       

EBITDA X4 0,1134 0,0105 0,6839 0,3015 1,0000     

Skuldsättningsgrad X5 0,0712 -0,0369 -0,2528 -0,0777 0,0321 1,0000   

Ägarandel efter IPO X6 -0,0198 0,1025 -0,4573 -0,3162 -0,4998 0,1041 1,0000 
Tabell 4: Undersöker korrelationen mellan de utvalda variablerna och risken för multikollinearitet. 

 

För undersöka huruvida variablerna från prospektet X2-X6 statistiskt kunde förklara 

underprissättningen X1 genomfördes en multipel regression med X1 som den beroende 

variabeln Y. Regressionen visade dock att variablerna från prospektet inte kunde förklara första 

dagens utveckling med en förklaringsgrad på -0,047 vilket kan ses nedan i tabell 5.  

 

Underprissättning (X1) 

Justerad determinationskoefficient -0,047 
F-test 0,696 

Företagsstorlek (sig.) X2 0,280 
Företagets ålder (sig.) X3 0,816 

EBITDA (sig.) X4 0,667 
Skuldsättningsgrad (sig.) X5 0,542 
Ägarandel efter IPO (sig.) X6 0,325 

Tabell 5: Förklaringsgraden för underprissättningen som prospektets variabler hade, samt de 

oberoende variablernas signifikansnivå. 

 

För att undersöka den abnormala avkastningen efter första dagen genomfördes ytterligare 

regressioner där samtliga utvalda variabler X1-X6 inkluderas. Regressionerna berörde den 

abnormala avkastningen på både kort- och lång sikt. Förklaringsgraden och signifikansnivån 

för de utvalda mätpunkterna redovisas nedan i tabell 6. Bästa förklaringsgraden var 0,102 som 

uppvisades under första månaden. Efter första månaden minskar förklaringsgraden markant för 

båda beräkningsmetoderna och näst bästa förklaringsgraden var 0,062 vilket uppvisades av 

BHAR för sex månader.  Dock uppvisade ingen av regressionerna där alla oberoende variabler 

inkluderades någon statistisk signifikans. 

 

Sammanställning av multipla regressioner 

Justerad determinationskoefficient 

 1 mån 3 mån 6 mån 1 år 2 år 3 år 

CAR 0,102 -0,045 0,035 0,026 -0,065 -0,055 

BHAR 0,102 -0,046 0,062 -0,036 0,002 -0,069 

F-test signifikansnivå 

 1 mån 3 mån 6 mån 1 år 2 år 3 år 

CAR 0,119 0,664 0,297 0,333 0,732 0,682 

BHAR 0,119 0,666 0,210 0,618 0,431 0,787 
Tabell 6: Visar respektive regressions förklaringsgrad samt regressionens signifikansnivå. 
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Eftersom ingen av de multipla regressionerna med alla oberoende variabler inkluderade kunde 

uppvisa en signifikansnivå under 5% genomfördes en stegvis multipel regression för samtliga 

mätperioder. Endast stegvis regression för månad 1 gav ett resultat som var statistiskt 

signifikant. Denna regression gav ett klart statistiskt signifikant resultat med 1% felmarginal. 

Vilken även ökade förklaringsgraden från 0,102 till 0,168 jämfört med samtliga oberoende 

variabler under samma period. Den stegvisa regressionen exkluderade alla oberoende variabler 

förutom Underprissättning. Denna oberoende variabel var även den enda som var statistisk 

signifikant när alla variablerna inkluderades. Jämförelse mellan regressionerna för en månad 

sammanställs nedan i tabell 7 tillsammans med tidigare resultat för alla variabler. 

 

Jämförelse mellan regressionerna 

    CAR/BHAR Stegvis CAR/BHAR 

  1 mån 1 mån 

Justerad determinationskoefficient 0,102 0,168 

F-test 0,119 0,003 

Underprissättning (sig.) X1 0,010 0,003 

Företagsstorlek (sig.) X2 0,269  
Företagets ålder (sig.) X3 0,340  
EBITDA (sig.) X4 0,771  
Skuldsättningsgrad (sig.) X5 0,851  
Ägarandel efter IPO (sig.) X6 0,944  

Tabell 7: Förklaringsgraden och signifikansnivåerna skiljer sig när alla variabler inkluderas och när 

en stegvis regression har utförts. 

4.4 Utfall av hypoteserna 

I figur 6 nedan presenteras utfallet av samtliga hypoteser som har testats i undersökningen. 

Underprissättningen var den enda variabeln som visade sig vara statistisk signifikant för att 

kunna förklara den abnormala avkastningen på kort sikt. Således förkastades de övriga 

hypoteserna då dessa inte uppvisade sig vara statistisk signifikanta. Sambandet mellan den 

abnormala avkastningen för 1 månad och underprissättningen var positiv med en 

betakoefficient på 0,290.  
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Utfallet för de uppställda hypoteserna 

 Det finns ett samband mellan den abnormala avkastningen och… Mätperiod Utfall 

H1 ...Underprissättning 
Kort sikt 

Lång sikt 

H2 ...Företagsstorlek 
Kort sikt 

Lång sikt 

H3 ...Företagets ålder 
Kort sikt 

Lång sikt 

H4 ...Företagets vinst innan börsnoteringen 
Kort sikt 

Lång sikt 

H5 ...Företagets skuldsättningsgrad 
Kort sikt 

Lång sikt 

H6 ...Andelen aktier som tidigare ägare behåller efter IPO 
Kort sikt 

Lång sikt 

Det finns ett samband mellan…

H7 ...Underprissättning och de oberoende variablerna X2-X6 från prospektet 

Figur 6: Sammanställning av bekräftade och förkastade hypoteser 
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5. Analys 

I kommande kapitel redogörs de teoretiska kopplingar som hittats till studiens resultat. 

Inledningsvis presenteras generella trender som studien har identifierat med anknytning till 

tidigare forskning. Därefter presenteras enskilda trender som studiens urval har uppvisat. 

5.1 Underprissättning och efterföljande avkastning 

I enlighet med tidigare forskning visar även denna studie att börsintroduktioner på den svenska 

marknaden i genomsnitt är underprissatta och att de underpresterar på lång sikt jämfört med 

jämförelseindex. Underprissättning som har framtagits i denna studie är däremot betydligt lägre 

än den underprissättning som har identifierats i andra studier. Undersökningen visade på en 

genomsnittlig underprissättning på 2,82% något som avviker markant från det resultat som har 

visats för Sverige i Ibbotson och Ritters (1995) studie. Underprissättningen för denna studie 

överensstämmer bäst med den underprissättning som har identifierats i Frankrike där 

underprissättning endast var 4,2% (Ibbottson & Ritter 1995). Den låga underprissättningen 

skulle kunna tyda på att informationsasymmetrin som fanns innan börsnoteringarna varit 

ovanligt låg och att marknaden effektivt inkorporerade den tillgängliga publika informationen 

i underprissättningen under den första dagens handel (Fama 1970). Med en på 

underprissättningen som var nära 0% kan det även visa på att informationsasymmetrin under 

mätperioden som Winner’s curse bygger på har saknats vilket Michaely och Shaw (1994) 

argumenterade för. Däremot har inga siffror på överteckning för dessa börsnoteringar kunnat 

samlats in vilket gör det svårt att undersöka den aspekten.  

 

Utöver den låga underprissättning som har identifierats visade denna undersökning på att 

börsintroduktioner även underpresterade på kort sikt. Detta resultat skiljer sig starkt från 

tidigare forskning på internationella marknader och den på den svenska som understryker att 

börsintroduktioner överpresterar på kort sikt (Reilly & Hatfield 1969; Schuster 2009; 

Thomadakis et al. 2012; Berk & Peterele 2015). Den långsiktiga prestationen däremot, visar 

på liknande avkastningsmönster som tidigare forskning har identifierat, nämligen en 

underprestation (Ritter 1991; Schuster 2009; Jewartoski & Lizinska 2012). Den långsiktiga 

underprestationen skiljer sig dock avsevärt mellan beräkningsmetoderna och i denna studie 

visade resultatet en underprestation på -12,85% enligt BHAR och -24,13% enligt CAR. Att 

beräkningsmetoden CAR uppvisar en betydligt sämre avkastning på lång sikt är något Barber 

och Lyon (1997) belyser i sin studie. Skillnaden mellan BHAR och CAR går däremot i linje 

med det resultat Jewartoski och Lizinska (2012) fann i sin studie. 

 

Regressionsanalysen visade att CAR hade lägre signifikansnivå för alla mätperioder utom ett 

års CAR. Dock var ingen av metoderna statistisk signifikanta för studiens mätperioder när 

multipel regression utfördes och ingen av de oberoende variablerna kunde förklara den 

abnormala avkastningen på längre sikt. På kort sikt visade stegvis multipel regression att 

underprissättning, som enskild oberoende variabel, till viss grad kunde förklara den abnormala 

avkastningen på en månads sikt med statistisk signifikans. Efter en månad försvinner däremot 

informationsvärdet som underprissättningen signalerade under första månaden, då 

signifikansen försämrades i efterföljande perioder. Resultatet i denna studie skiljer sig därmed 

från det resultat som Bhabra och Pettway (2003) redovisade. Detta då deras undersökning 

kunde påvisa ett statistiskt samband upp till ett år för deras utvalda variabler från prospektet. 

De utvalda variablerna ur prospektet kunde inte heller förklara den underprissättning som 

identifierades för denna studie under första dagen. Således kvarstår frågan om vad som orsakar 

denna initiala underprissättning. Eftersom ingen av de oberoende variabler tagna ur prospektet 
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visade sig vara statistiskt signifikanta i regressionsanalysen kan inga generella slutsatser dras 

om deras påverkan. Ingen av de utvalda variablerna ur prospektet hjälper investeraren att skilja 

börsnoteringar som eventuellt kommer ha en större efterfrågan och således borde ha en 

underprissättning (Rock 1986). Denna informationsasymmetri mellan investeraren och säljaren 

kan likna det problem Akerlof (1970) beskriver, där investeraren i detta fall inte kan skilja på 

ett företag av god kvalitet och dålig kvalitet för det pris denna betalar. Investeraren riskerar 

således att betala för en “sur citron” när denna får ett smakprov efter första börsdagen.  

 

På enskild nivå kunde ett par avkastningstrender urskiljas för just börsnoteringarna som fanns 

i urvalet, däremot är dessa avkastningstrender inget som var generaliserbart för samtliga 

börsnoteringar i Sverige. Detta då endast de tre första månadernas abnormala avkastning visade 

sig vara statistiskt signifikanta. 

5.2 Avkastningstrender 

Majoriteten av de börsintroduktioner som var underprissatta i denna studie tenderade att visa 

en efterföljande överprestation på kort sikt. Vidare visade börsintroduktioner som var 

överprissatta på en underavkastning för hela studiens period. Att börsintroduktioner som har 

varit underprissatta överpresterade under efterföljande perioder kan eventuellt tyda på att 

underprissättningen signalerar ett företag av god kvalitet (Grinblatt & Hwang 1989; Welch 

1989; Allen & Faulhaber 1988). Denna underprissättning är något Ibbotson (1975) menar ger 

ett gott intryck till investeraren. Fastän resultatet tyder på att underprissättningen signalerar den 

efterföljande prestationen kan denna studie inte bekräfta huruvida företaget är av god kvalitet 

eller inte. Vidare skulle den efterföljande prestationen möjligtvis kunna förklaras utifrån 

informationskaskadteorin som menar att investerare är kortsiktiga och följer tidigare 

avkastningsmönster (Welch 1992). Detta då överprissatta börsintroduktioner i urvalet visade 

på en negativ avkastningstrend för den efterföljande perioden. Även underprissatta 

börsnoteringar visade på en kaskadeffekt med efterföljande överprestationer efter 

börsnoteringen.  

 

Likt tidigare studier som undersökt variationen i börsnoteringar visar även denna studie på ett 

cykliskt mönster som sammanfaller med klimatet på aktiebörsen. Det går att urskilja tre 

tidssegment ur studiens urval varav en period vardera som illustrerar en het och en kall 

marknad. För perioden mellan 2009–2012 var majoriteten av börsintroduktionerna 

överprissatta vilket kännetecknar en kall marknad enligt Helwege och Liang (2004). Perioden 

avspeglades av en brist på intresse för börsnoteringar och en överprissättning första dagen 

dominerade perioden för de företag som trots allt valde att notera sig under perioden trots det 

kyliga börsklimatet. Den efterföljande perioden 2013–2014 visade däremot tecken på starten 

av en het period, med högre intresse för börsnoteringar och en kraftig överrepresentation av 

underprissatta börsnoteringar (Helwege & Liang 2004).  

 

Boulton et al. (2011) hävdade att företag som uppvisar goda finansiella siffror uppvisar en lägre 

underprissättning då detta förenklar processen att utvärdera företaget. Däremot kan denna 

studie inte bekräfta att företag med goda finansiella siffror uppvisar en högre grad av 

underprissättning. Denna studie kan inte heller bekräfta att “window dressing” är aktuellt 

utifrån de finansiella nyckeltal som har undersökts (Teoh et al. 1998). I denna undersökningen 

framgick det även att fem företag avnoterades från aktiebörsen under studiens mätperiod. Dessa 

företag uppvisade en hög skuldsättningsgrad i jämförelse med övriga börsnoteringar i studiens 

urval. Hensler et al. (1997) menar att företagens möjlighet att överleva på aktiebörsen var 

relaterat till företagsstorleken, företagsålder och graden av kvarhållen ägarandel efter IPO. 
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Av de företag som gick i konkurs under undersökningsperioden var samtliga småföretag, 

däremot hade åldern på företaget ingen betydelse. Utöver detta var det de allra största företagen 

som noterades som visade på bäst utveckling under de första tre åren, vilket stämmer överens 

med det resultat som Hensler et al. (1997) redovisade. Att ha en hög skuldsättningsgrad 

kombinerat med att vara ett mindre företag visade sig vara en farlig kombination i denna 

undersökning om företaget ville överleva. Företag där ägarna sålde ut stora delar av företaget i 

samband med börsnoteringen visade däremot tvärtemot vad tidigare forskare hade sett och 

dessa företag visade en positiv utveckling under hela perioden (Thomadakis et al 2012; Hensler 

et al. 1997).  
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6. Slutsatser 

Syftet med denna studie var att identifiera generella avkastningsmönster på kort- och lång sikt 

för börsintroduktioner i Sverige. Vidare har studien ämnat att undersöka om dessa 

avkastningsmönster kan förklaras med hjälp av utvalda nyckeltal från prospektet. 

Sammanfattningsvis har studien strävat efter att besvara följande två frågeställningar:  

Hur ser den abnormala avkastningen ut för börsintroduktioner i Sverige? 

I vilken grad kan prospektet förklara den framtida utvecklingen för en börsintroduktion? 

Resultatet av denna studie visar att den initiala avkastningen första dagen för 

börsintroduktioner under perioden 2007–2014 på First North och Nasdaq Stockholm i 

genomsnitt var 2,82%. Däremot fanns det kraftiga variationerna mellan varje enskild 

börsintroduktion gällande den initiala avkastningen. På lång sikt uppvisade studiens urval på 

den svenska marknaden en markant underprestation jämfört med aktiebörsernas totalindex. 

Den uppmätta abnormala avkastningen från andra börsdagen till tre år efter börsnoteringen 

visade -12,85% mätt med BHAR och -24,13% mätt med CAR. Den långsiktiga 

underprestationen som har identifierats på den svenska marknaden går i linje med den tidigare 

forskning som har genomförts på andra marknader. På kort sikt däremot har tidigare forskning 

visat på en överprestation men denna studie visade på en tydlig underprestation de första tre 

månaderna. Studien visade också att endast de första tre månadernas abnormala avkastning var 

statistisk signifikanta. Studien kan således inte bekräfta att de avkastningsmönster som har 

identifierats är generella, detta då övriga perioder inte visade sig vara signifikanta. 

I studien har det även framgått att utvalda variabler från prospektet varken kan förklara hur 

aktien kommer te sig på lång sikt eller hur utfallet av den initiala avkastningen blir. Detta då 

ingen av variablerna var statistisk signifikanta. Vad som påverkade den initiala avkastningen i 

undersökningen är således fortfarande ett mysterium. Detta skiljer sig mot tidigare forskning 

som visade en signifikant påverkan för flertalet av variablerna. Däremot kunde denna studie 

statistiskt säkerställa att den abnormala avkastningen på kort sikt kunde förklaras av den initiala 

avkastningen. Som enda förklarande variabel förklarade denna 16,8% av aktiens abnormala 

avkastning en månad från börsnoteringen. 

Sammanfattningsvis kan studien konstatera att börsintroduktioner är riskfyllda. Inte minst finns 

det stor variation i avkastningen för börsintroduktionerna, dessutom kan prospektet inte hjälpa 

investeraren att fatta ett välgrundat beslut.  
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7. Slutdiskussion 

I följande kapitel redovisas författarnas reflektioner kring resultatet samt potentiella felkällor 

som eventuellt kan ha påverkat studiens resultat. Därefter presenteras studiens teoretiska och 

praktiska implikationer och avslutas med förslag på vidare forskning.  

Att studien uppvisade en relativt låg underprissättning och en markant underprestation på lång 

sikt kan bero på studiens urval. Detta då en större del av börsintroduktionerna i studiens urval 

är från perioden 2007–2008 och under denna period började en finanskris vilket eventuellt har 

påverkat resultatet. Att avkastningsmönstren på lång sikt inte är statistisk signifikant innebär 

att studien inte kan bekräfta att dessa avkastningsmönster kan generaliseras för alla 

börsintroduktioner, utan denna undersökning bör ses mer som en fallstudie över denna period. 

Således bör de avkastningsmönster som börsintroduktionerna har uppvisat i denna studie 

beaktas med försiktighet. Exempelvis då många av åren som undersöktes hade ett väldigt litet 

urval.  

Både börsintroduktioner från First North och Nasdaq Stockholm har inkluderats i studien och 

jämförts med indexet First North All-share respektive OMX PI. Om författarna istället hade 

valt att jämföra med ett företag med liknande verksamhet för respektive börsintroduktion skulle 

detta eventuellt ge en mer representativ bild av den abnormala avkastningen. Dessutom kan 

man ställa sig frågan om börsintroduktioner från First North ger en representativ bild av 

avkastningsmönstren. Detta då First North ses som en handelsplattform och inte en börs 

(Nasdaq 2017a). Utifrån de förutsättningar och de urvalskriterier som har satts upp i denna 

studie har däremot författarna inkluderat börsintroduktioner från First North för att urvalet ska 

bli tillräckligt stort för att kunna använda statistiska metoder och för att Nasdaq driver båda 

aktiebörserna. 

Studien har även försökt att förklara de avkastningsmönster som har identifierats. Den 

långsiktiga avkastningen kunde däremot inte förklaras med hjälp av de utvalda variablerna.  

Således kan studien endast bekräfta att utvalda variabler inte signalerar för investeraren hur 

aktien kommer te sig efter börsintroduktionen. Studien visar däremot att underprissättningen 

är statistisk signifikant och kan förklara den kortsiktiga avkastningen. Enligt teorin bör 

prospektet agera som en form av måttstock på företaget och ge en signal om företagets 

framtidsutsikter och problem (Higgins 2011). Men då övriga variabler inte visade sig vara 

signifikanta ställer sig författarna frågan huruvida prospekten uppfyller sin funktion? Syftet 

med prospektet kanske är att attrahera investerare snarare än att ge investeraren nödvändig 

information för att göra en välgrundad bedömning.  

 

Att samtliga variabler inte kunde förklara den långsiktiga avkastningen är inte speciellt 

förvånansvärt anser författarna för studien. Detta då det kan anses vara rimligt att 

informationsvärdet för de utvalda variablerna försämras med tiden och blir mer eller mindre 

värdelös när ny information blir tillgängligt. Att ingen av de utvalda variablerna från prospektet 

visade sig vara statistisk signifikanta för att förklara underprissättningen är däremot 

överraskande. Detta på grund av att den tidigare forskning har belyst att samtliga variabler bör 

påverka den initiala avkastningen. Eftersom utvalda variabler från prospektet inte kunde 

förklara avkastningen i denna undersökning tyder detta på att orsaken bakom 

underprissättningen istället kan förklaras av kvalitativa variabler som psykologiska faktorer. 

Dock har dessa faktorer varit utanför denna studies undersökningsområde. 

 

 



  36 

 

Vidare anser författarna att val av regressionsmodell kan ha påverkat till studiens resultat. Detta 

då utvalda variablerna möjligtvis inte förklarar förhållandet till den abnormala avkastningen 

med hjälp av en linjär multipel regression. Således finns risken att andra slags multipla 

regressioner ger en mer representativ bild. Tidigare studier som exempelvis Bhabra & Pettway 

(2003) använder sig utav en logistisk regression vilket är en variant av multipel regression. 

Denna regressionsmodell var däremot inte lämplig för denna studie då de utvalda variablerna 

inte är binära (Sainani 2014).  

7.1 Teoretiska och praktiska implikationer 

Denna studie har skapat en bättre förståelse för hur börsintroduktioner förhåller sig på den 

svenska marknaden. Dock har många av de teorier som denna studie grundas på huvudsakligen 

varit från amerikansk forskning. Förutsättningarna för den amerikanska marknaden är utan 

tvivel annorlunda jämfört med den svenska marknaden. Oavsett, har denna studie ändå sett 

särskilda trender på företagsnivå som stödjer de teorier som normalt används för att förklara 

börsintroduktioners avkastning. Däremot till skillnad från tidigare forskning visar denna studie 

att utvalda variabler inte kan förklara den kort- eller långsiktiga avkastningen på den svenska 

marknaden. Således bör kommande forskning inom den svenska marknaden inkludera andra 

variabler om prospektets påverkan på börsintroduktioners avkastning ska studeras. Att utvalda 

variabler inte kan förklara avkastningen innebär i praktiken att investeraren inte kan utgå från 

dessa när de utvärderar en kommande börsintroduktion. Investeraren bör således utgå från 

andra grunder som bas i deras företagsanalys. 

7.2 Förslag till vidare forskning 

Denna studie har försökt att identifiera generella avkastningsmönster för börsintroduktioner på 

den svenska marknaden. Studiens resultat kan däremot inte bekräfta att några sådana mönster 

existerar. Vidare anser författarna för studien att urvalet möjligtvis har påverkat utfallet. Därför 

föreslår författarna för denna studie att vidare forskning på den svenska marknaden möjligtvis 

kan identifiera generella avkastningsmönster för börsintroduktioner inom en specifik bransch. 

Som tidigare har påpekats kunde inte utvalda variablerna förklara den efterföljande 

avkastningen. Därmed bör andra variabler inkluderas för vidare forskning.
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Bilaga 1 

   

 

Signifikansnivåer för samtliga mätperioder 

Månad CAR  N Sig. BHAR N Sig. 

1 -5,49% 45 0,043 -5,49% 45 0,043 

2 -8,17% 45 0,026 -7,60% 45 0,025 

3 -11,41% 45 0,009 -9,75% 45 0,009 

4 -7,74% 45 0,185 -4,49% 45 0,419 

5 -6,88% 45 0,333 -1,41% 45 0,852 

6 -9,22% 45 0,252 -2,15% 45 0,806 

7 -12,07% 45 0,153 -5,36% 45 0,485 

8 -14,08% 45 0,140 -4,30% 45 0,624 

9 -13,83% 45 0,163 -2,69% 45 0,770 

10 -15,08% 45 0,164 -5,08% 45 0,475 

11 -17,78% 44 0,227 -4,92% 45 0,527 

12 -16,20% 43 0,522 -5,65% 45 0,419 

13 -19,14% 43 0,365 -6,87% 45 0,336 

14 -20,58% 43 0,308 -6,60% 45 0,387 

15 -24,23% 42 0,200 -6,77% 45 0,393 

16 -23,39% 42 0,228 -4,76% 45 0,566 

17 -25,84% 41 0,264 -6,18% 45 0,444 

18 -29,95% 41 0,163 -7,68% 45 0,354 

19 -26,83% 41 0,280 -5,24% 45 0,562 

20 -28,36% 41 0,264 -5,44% 45 0,567 

21 -28,25% 41 0,272 -5,84% 45 0,542 

22 -27,17% 41 0,325 -6,23% 45 0,521 

23 -21,45% 41 0,579 -0,77% 45 0,949 

24 -23,79% 41 0,463 -5,93% 45 0,575 

25 -24,50% 41 0,437 -7,04% 45 0,504 

26 -19,46% 41 0,636 -7,88% 45 0,459 

27 -21,13% 41 0,581 -7,70% 45 0,489 

28 -18,68% 41 0,717 -5,88% 45 0,611 

29 -17,35% 41 0,786 -4,64% 45 0,686 

30 -20,44% 41 0,658 -5,16% 45 0,668 

31 -19,95% 41 0,679 -4,12% 45 0,750 

32 -23,57% 41 0,532 -7,22% 45 0,554 

33 -26,56% 41 0,437 -9,12% 45 0,457 

34 -26,05% 40 0,478 -13,45% 45 0,232 

35 -24,13% 40 0,562 -12,85% 45 0,257 

 



Bilaga 2 

   

 

Sammanställning av oberoende variabler sorterade efter underprissättning* 

Datum Lista Aktie X1 X2 X3 X4 X5 X6 
2014-01-13 FN BIM   115,42% 149,72 3 -2,09 0,30 55% 
2013-10-23 FN MIND   73,42% 85,41 7 2,21 2,87 75% 
2007-06-18 FN ODD   48,52% 230,08 5 4,93 2,23 78% 
2007-03-06 FN SJRB   18,28% 119,00 15 10,57 1,22 53% 
2007-07-12 FN ANCO Konkurs 17,83% 56,00 2 -10,64 5,03 71% 
2008-05-22 FN EWRK   16,60% 632,91 8 37,74 6,86 74% 
2012-02-20 FN AVTB   15,22% 75,19 12 0,65 1,87 75% 
2008-06-16 OMX DGC   11,84% 267,88 28 42,80 2,52 82% 
2010-06-07 FN PALSB   11,02% 40,50 4 1,28 10,48 38% 
2014-04-03 OMX RECIB   10,46% 2793,53 20 283,00 1,66 46% 
2007-11-01 FN AVEGB   7,79% 106,88 7 16,65 3,84 61% 
2013-06-19 FN KENH   6,98% 53,37 19 3,70 1,39 61% 
2013-04-22 FN IMMU   6,61% 101,40 11 -2,69 0,22 79% 
2013-12-10 OMX SNTC Uppköpt 6,15% 6100,00 25 1027,00 14,79 40% 
2014-02-21 OMX BUFAB   6,06% 1742,12 37 201,00 1,05 28% 
2013-11-29 OMX PLAZB   5,74% 2530,07 47 258,20 2,30 74% 
2014-03-21 OMX HEMF   4,98% 5707,62 5 968,00 6,23 41% 
2010-06-02 OMX BMAX   4,67% 2767,04 17 306,66 3,79 51% 
2008-05-19 FN WESC   3,29% 310,22 8 -5,51 3,00 81% 
2007-10-22 FN VINO   3,04% 610,97 2 64,16 4,27 81% 
2013-02-15 FN VIG   1,85% 260,10 4 -7,07 0,13 66% 
2007-06-12 FN COIL   1,42% 337,88 3 -15,51 0,17 70% 
2007-10-12 OMX SYSR   0,56% 4056,00 33 329,40 1,85 60% 
2011-04-15 OMX KDEV   0,37% 1789,26 5 -92,09 0,03 69% 

2011-05-26 OMX MOB   -0,14% 287,04 5 -24,28 0,90 69% 
2007-12-04 FN DIAN Konkurs -0,49% 63,00 33 0,75 10,64 76% 
2008-05-27 FN THEM   -1,07% 69,13 8 0,84 4,52 80% 
2010-06-18 OMX MQ   -1,33% 1134,60 53 141,00 4,17 45% 
2008-06-02 FN WCSI   -1,53% 134,58 13 6,23 2,23 78% 
2011-02-25 FN KAN   -1,96% 92,74 1 -12,47 4,33 63% 
2010-03-24 OMX ARISE   -2,01% 1735,86 24 1,70 0,98 54% 
2007-10-05 FN WINT   -2,36% 50,47 19 2,96 3,54 69% 
2010-03-31 FN SBOK   -2,63% 195,65 4 41,20 1,48 51% 
2011-06-23 OMX BOUL   -2,72% 230,65 15 20,33 0,60 74% 
2010-11-10 FN ISCO Uppköpt -8,69% 152,71 13 -17,89 16,06 48% 
2007-06-28 FN SEAN   -9,42% 100,22 2 -5,54 0,11 81% 
2009-05-28 FN EOLUB   -11,15% 634,00 19 83,76 0,94 84% 
2011-12-16 FN MACKB   -12,95% 328,06 12 11,90 1,33 83% 
2013-12-19 FN NOCH   -13,85% 90,00 4 3,36 7,90 67% 
2007-03-01 FN ATELA   -17,78% 100,18 5 -3,73 1,60 91% 
2007-06-13 FN CBA   -28,12% 78,14 4 -13,29 0,86 80% 
2011-09-14 FN 5050 Konkurs -30,52% 20,00 4 0,61 110,14 86% 
2012-10-25 FN SPOR   -32,76% 228,90 3 -17,65 1,32 69% 
2007-12-07 FN AGIS   -39,19% 75,87 5 -8,06 0,20 80% 
2007-06-12 FN KEY   -50,66% 123,41 2 -6,72 0,24 76% 

* X1 = -Underprissättning   Överprissättning-   
X2 = Storlek på företaget X3 = Företagets ålder X4 = EBITDA 

X5 = Skuldsättningsgrad, X6 = Ägarandel innan IPO 



Bilaga 3 

   

 

Sammanställning av oberoende variabler sorterade efter datum* 

Datum Lista Aktie X1 X2 X3 X4 X5 X6 
2007-03-01 FN ATELA   -17,78% 100,18 5 -3,73 1,60 91% 
2007-03-06 FN SJRB   18,28% 119,00 15 10,57 1,22 53% 
2007-06-12 FN COIL   1,42% 337,88 3 -15,51 0,17 70% 
2007-06-12 FN KEY   -50,66% 123,41 2 -6,72 0,24 76% 
2007-06-13 FN CBA   -28,12% 78,14 4 -13,29 0,86 80% 
2007-06-18 FN ODD   48,52% 230,08 5 4,93 2,23 78% 
2007-06-28 FN SEAN   -9,42% 100,22 2 -5,54 0,11 81% 
2007-07-12 FN ANCO Konkurs 17,83% 56,00 2 -10,64 5,03 71% 
2007-10-05 FN WINT   -2,36% 50,47 19 2,96 3,54 69% 
2007-10-12 OMX SYSR   0,56% 4056,00 33 329,40 1,85 60% 
2007-10-22 FN VINO   3,04% 610,97 2 64,16 4,27 81% 
2007-11-01 FN AVEGB   7,79% 106,88 7 16,65 3,84 61% 
2007-12-04 FN DIAN Konkurs -0,49% 63,00 33 0,75 10,64 76% 
2007-12-07 FN AGIS   -39,19% 75,87 5 -8,06 0,20 80% 

2008-05-19 FN WESC   3,29% 310,22 8 -5,51 3,00 81% 
2008-05-22 FN EWRK   16,60% 632,91 8 37,74 6,86 74% 
2008-05-27 FN THEM   -1,07% 69,13 8 0,84 4,52 80% 
2008-06-02 FN WCSI   -1,53% 134,58 13 6,23 2,23 78% 
2008-06-16 OMX DGC   11,84% 267,88 28 42,80 2,52 82% 

2009-05-28 FN EOLUB   -11,15% 634,00 19 83,76 0,94 84% 

2010-03-24 OMX ARISE   -2,01% 1735,86 24 1,70 0,98 54% 
2010-03-31 FN SBOK   -2,63% 195,65 4 41,20 1,48 51% 
2010-06-02 OMX BMAX   4,67% 2767,04 17 306,66 3,79 51% 
2010-06-07 FN PALSB   11,02% 40,50 4 1,28 10,48 38% 
2010-06-18 OMX MQ   -1,33% 1134,60 53 141,00 4,17 45% 
2010-11-10 FN ISCO Uppköpt -8,69% 152,71 13 -17,89 16,06 48% 

2011-02-25 FN KAN   -1,96% 92,74 1 -12,47 4,33 63% 
2011-04-15 OMX KDEV   0,37% 1789,26 5 -92,09 0,03 69% 
2011-05-26 OMX MOB   -0,14% 287,04 5 -24,28 0,90 69% 
2011-06-23 OMX BOUL   -2,72% 230,65 15 20,33 0,60 74% 
2011-09-14 FN 5050 Konkurs -30,52% 20,00 4 0,61 110,14 86% 
2011-12-16 FN MACKB   -12,95% 328,06 12 11,90 1,33 83% 

2012-02-20 FN AVTB   15,22% 75,19 12 0,65 1,87 75% 
2012-10-25 FN SPOR   -32,76% 228,90 3 -17,65 1,32 69% 

2013-02-15 FN VIG   1,85% 260,10 4 -7,07 0,13 66% 
2013-04-22 FN IMMU   6,61% 101,40 11 -2,69 0,22 79% 
2013-06-19 FN KENH   6,98% 53,37 19 3,70 1,39 61% 
2013-10-23 FN MIND   73,42% 85,41 7 2,21 2,87 75% 
2013-11-29 OMX PLAZB   5,74% 2530,07 47 258,20 2,30 74% 
2013-12-10 OMX SNTC Uppköpt 6,15% 6100,00 25 1027,00 14,79 40% 
2013-12-19 FN NOCH   -13,85% 90,00 4 3,36 7,90 67% 

2014-01-13 FN BIM   115,42% 149,72 3 -2,09 0,30 55% 
2014-02-21 OMX BUFAB   6,06% 1742,12 37 201,00 1,05 28% 
2014-03-21 OMX HEMF   4,98% 5707,62 5 968,00 6,23 41% 
2014-04-03 OMX RECIB   10,46% 2793,53 20 283,00 1,66 46% 

* X1 = -Underprissättning   Överprissättning-   

X2 = Storlek på företaget X3 = Företagets ålder X4 = EBITDA 
X5 = Skuldsättningsgrad, X6 = Ägarandel innan IPO 

 


