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Abstract 
When stocks are listed, i.e. becomes subject to public trading, the closing price is generally 
higher than the initial offering price. Hence, IPOs yields a ”first day return” which 
systematically exceeds the average daily return on the stock market; this phenomenon is called 
underpricing. 
 This study aims to examine if the modern Swedish IPO-market is subject to underpricing 
and how health care and technology (HCT) companies differ from non-HCT-companies 
(IHCT) in this regard. The study is primarily operationalized with regression analysis through 
which the correlation between company-specific variables and underpricing is examined. The 
data consists of IPOs between 2016 and 2018.  
 The results indicate that HCT-companies during the sample period – as an arithmetic mean 
– have been underpriced to a larger extent than non-HCT-companies. Moreover, the variance 
of the underpricing is also higher for HCT-companies than for IHCT-companies. The analysis 
also indicate that profitable IHCT-companies is underpriced to a larger extent than non-
profitable IHCT-companies. However, such a correlation does not exist for HCT-companies.   
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Sammanfattning 
När aktier noteras, i.e. för första gången tas upp för publik handel, är stängningskursen ofta 
högre än den värdering aktien åsatts innan noteringen. Detta innebär att IPOs genererar en 
“första-dags-avkastning” som systematiskt överstiger marknadens genomsnittliga 
dagsavkastning; fenomenet kallas underprissättning.  
 Denna studie syftar till att undersöka om underprissättning förekommer på den moderna 
svenska IPO-marknaden och på vilket sätt bolag inom branscherna health care och technology 
(HCT-bolag) skiljer sig från icke-HCT-bolag (IHCT) i detta hänseende. Studien 
operationaliseras huvudsakligen med regressionsanalyser med vilka sambanden mellan 
bolagsspecifika variabler och underprissättningen utvärderas. Empirin utgörs av IPOs mellan 
åren 2016 och 2018. 
 Resultaten tyder på att HCT-bolag under urvalsperiden – som aritmetiskt medelvärde – har 
underprissatts i högre utsträckning än andra bolag. Vidare är också spridningen av HCT-
bolagens underprissättning större än ditot för andra bolag. Sambandsanalyserna tyder på att 
vinstgenererande IHCT-bolag underprissatts i högre utsträckning än förlustgenererande IHCT-
bolag. För HCT-bolag föreligger däremot inget sådant samband.  
 
Nyckelord: börsnoteringar, underprissättning, hälsovård, teknologi 
  



 

 

Begreppsdefinitioner och förkortningar 
FN Avser handelsplatsen First North.  
 
FNP Avser handelsplatsen First North Premier. 
 
FN(P) Avser båda handelsplatserna First North och First North Premier.  
 
Handelsplats  Avser publika handelsplatser för finansiella instrument vilket 

inkluderar men ej begränsas till börser; begreppet inbegriper 
sålunda även Multilateral Trading Facilities, eller MTFer. 

 
HCT-bolag Avser bolag som är klassificerade som “Health Care” eller 

“Technology” enligt ICB.  
 
IHCT-bolag Avser bolag som inte är klassificerade som “Health Care” eller 

“Technology” enligt ICB.  
 
IPO IPO är den engelska förkortningen av Initial Public Offering och 

innebär att en aktie för första gången tas upp för handel på en 
publik handelsplats. I studien används IPO synonymt med 
begreppen listning och notering. 

 
NSMM  Avser den reglerade handelsplatsen Nasdaq Stockholm Main 

Market. 
 
Prospekt Inför en IPO upprättas ett prospekt, en bolagsbeskrivning, eller 

ett investeringsmemorandum vars syfte är att utgöra 
beslutsunderlag för presumtiva investerare. I studien används 
begreppet prospekt för att beteckna samtliga av dessa, i de fall det 
är tillämpligt. Detta beskrivs vidare i avsnitt 1.8.2. 

 
Underprissättning Avser den procentuella skillnaden mellan teckningskursen inför 

en IPO och stängningskursen den handelsdag aktien för första 
gången handlas publikt. Begreppet presenteras vidare i avsnitt 
3.5.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förkortningarna FN, FNP, FN(P), HCT, IHCT och NSMM används inom ramen för denna studie men är inte 
nödvändigtvis vedertagna i andra kontexter.  
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1   Introduktion 
I detta kapitel förevisas studiens ämnesområde samt bakgrunden till detta. Inledningsvis 
presenteras den bakgrund och problematisering samt de frågeställningar som utgör grunden 
till studiens utformning. Vidare presenteras studiens syfte och avgränsningar. Avslutningsvis 
ges en översiktlig och praktiskt orienterad beskrivning av IPOs som syftar till att underlätta 
förståelsen för de begrepp och företeelser som används och beskrivs i studien. 
 

1.1   Inledning 
När aktier noteras, i.e. för första gången tas upp för publik handel, är stängningskursen ofta 
högre än den värdering aktien åsatts innan noteringen (e.g., Hahl, Vähämaa & Äijö 2014; Park 
& Patel 2015). Följaktligen genererar IPOs en “första-dags-avkastning” som systematiskt 
överstiger aktiemarknadens genomsnittliga dagsavkastning. Det innebär att bolaget och dess 
ägare försitter det kapital som kunde erhållits vid en högre värdering och benämns som att 
“pengar lämnas på bordet” (Ritter & Welch 2002). 
 

“One of the puzzles regarding initial public offerings (IPOs) is that 
 issuers rarely get upset about leaving substantial amounts of money  

on the table, defined as the number of shares sold times the difference  
between the first-day closing market price and the offer price” 

 
– Tim Loughran och Jay R. Ritter (2002), 

professorer i finansiell ekonomi. 
 
 Underprissättning vid IPOs har under flera decennier renderat ett stort intresse hos såväl 
akademiker som privata och institutionella investerare. Forskare har bland annat studerat 
underprissättningen på olika marknader, under olika tidsperioder och identifierat flera mönster 
i detta finansekonomiska fenomen (e.g., Efrata 2008; Kim, Pukthuanthong-Le och Walker 
2008). Men i vilken utsträckning förekommer underprissättning på den moderna svenska IPO-
marknaden och vilka typer av bolag underprissätts mest? I denna studie undersöks 
underprissättningen på den moderna svenska IPO-marknaden med särskilt fokus på bolag inom 
branscherna Health Care och Technology.  
 

1.2   Bakgrund 
Tillväxt är vanligtvis en av de främsta målsättningarna företag arbetar utifrån. Ofta är de 
balanserade vinstmedlen emellertid otillräckliga för att finansiera de investeringar som 
tillväxten fordrar. Anskaffning av nytt kapital är därför en strategiskt brännande – och i många 
fall vital – fråga som företag och dess ledning behöver hantera. 
 Ett potentiellt handlingsalternativ är upptagande av banklån eller emittering av 
företagsobligationer; dessa kan dock – bland annat avhängigt företagets kreditvärdighet – vara 
otillgängliga eller mycket dyra. Tillskott av eget kapital genom nyemission är ett annat tänkbart 
handlingsalternativ. Det kräver emellertid antingen att de befintliga ägarna har ytterligare medel 
att skjuta till, eller att bolaget kan attrahera nya externa investerare, vilket kan vara 
problematiskt för privata företag. Följaktligen kan både upplåning och ägartillskott vara 
behäftade med betydande avigsidor, varför vissa bolag istället väljer att söka sig till publika 
handelsplatser, i.e. att genomföra en IPO.  
 En IPO innebär att såväl institutionella kapitalförvaltare som privatpersoner enkelt kan 
köpa och sälja bolagets aktier. Publika bolag betingar också i regel en högre värdering än privata 
bolag, vilket bland annat gynnar ägare som vill likvidera hela eller delar av sina innehav (Ritter 
& Welch 2002). En notering kan också vara behäftad med prestige samt generera en förbättrad 
förhandlingskraft gentemot banker och andra kreditgivare (Bancel & Mittoo 2009). För att 
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bolagets balansräkning ska tillföras nytt kapital vid en IPO räcker det emellertid inte att enbart 
notera de befintliga aktierna; bolaget måste även emittera nya. 
 Bolaget (och dess ledning) har å ena sidan (privat-)ekonomiska incitament att aktien 
värderas så högt som möjligt. Investerarna vill å den andra sidan i regel betala så lite som möjligt 
för aktien. För att bolaget och dess ledning samt de presumtiva investerarna ska nå en 
överenskommelse behöver en avgörande frågeställning beaktas av båda parterna: hur mycket 
är bolaget värt? Vilket pris ska dess aktie egentligen åsättas och hur mycket nyemitterat 
aktiekapital kan bolaget, om nyemission föreligger, tillföra sin balansräkning? 
 Värdering av finansiella tillgångar – såsom aktier – utgör ett fundament inom finansiell 
ekonomi och en utgångspunkt vid sådana frågeställningar är teorier om marknadseffektivitet. 
Exempelvis stipulerar den effektiva marknadshypotesen (EMH) att marknadspriset på publikt 
handlade aktier alltid är korrekt då all tillgänglig information reflekteras i priset (Fama 1965). 
Sådana teorier – och i synnerhet de antaganden de bygger på – har emellertid kritiserats för att 
ha en bristande överensstämmelse med verkligheten. Empiriska avvikelser från 
marknadseffektivitet kallas vanligtvis för (marknads-)anomalier1 och att identifiera sådana har 
länge engagerat såväl akademiker som finansinstitut. 
 En IPO är en synnerligen resurskrävande och komplicerad process som fordrar finansiell 
expertis; för detta ändamål anlitas vanligtvis en investmentbank. En av investmentbankens 
främsta uppgifter är att tillsammans med det aktuella bolaget bestämma det pris till vilket aktien 
ska noteras. Följaktligen har investmentbanken ofta ett betydande inflytande över den värdering 
bolaget åsätts inför noteringen. 
 

“An IPO is an initial public offering. It's a first time a stock is  
offered for sale to the general population. Now as the firm taking the  

company public, we set the initial sales price [...]” 
 

– Jordan Belfort, investmentbankir i filmen “Wolf of Wall Street”. 
 
 En marknadsanomali som renderat stor uppmärksamhet är att värderingen inför en IPO 
förefaller vara systematiskt lägre än den värdering aktien åsätts av investerarkollektivet, i.e. 
aktiemarknaden, när den noteras. Detta manifesteras av att aktiekursen stiger kraftigt första 
dagen aktien handlas publikt. Den gängse tolkningen av detta är att aktien varit för lågt värderad 
innan noteringen och fenomenet kallas underprissättning. En väsentlig konsekvens av detta är 
den alternativkostnad som uppstår i form av det kapital som bolaget – om nyemission 
genomförts i samband med IPOn – och dess ägare kunde erhållit vid en högre värdering. 
 Underprissättning av IPOs identifierades först på 1970-talet och anomalin har sedan dess 
varit föremål för omfattande empiriska studier (Ritter & Welch 2002). Forskning har bland 
annat påvisat att olika typer av bolag blir underprissatta i olika hög utsträckning. Exempelvis 
menar Hahl et al. (2014) att det föreligger skillnader i underprissättningen mellan bolag som 
har ett högt respektive lågt market-to-book2. Kim et al. (2008) menar att bolagens 
kapitalstruktur påverkar underprissättningen, men att denna påverkan skiljer sig för hög- 
respektive lågteknologiska bolag. Park och Patel (2015) menar att det är svårt att värdera bolag 
som har en högteknologisk produktportfölj och att underprissättningen av dessa bolag därför 
blir större. Trots att underprissättning studerats rigoröst under lång tid finns ännu ingen 
dominant teoretisk förklaring till varför denna marknadsanomali förekommer (Ritter & Welch 
2002).  
 
                                                
1 I denna studie tillämpas begreppen marknadsanomalier och anomalier synonymt. 
2 Market-to-book, eller M/B, är ett nyckeltal som beskriver kvoten mellan bolagets marknadsvärde och det 
bokförda egna kapitalet (Hahl et al. 2014). Nyckeltalet uttrycks ibland inverterat, i.e. som book-to-market, eller 
B/M (Fama & French 1998). 
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1.3   Problematisering 
När bolag söker sig till publika handelsplatser blir de föremål för två värderingar. Dels värderas 
bolagen innan IPOn och dels värderas de av investerarkollektivet, i.e. marknaden, när aktien 
noteras. Empirisk forskning tyder på att det ofta föreligger en signifikant diskrepans mellan 
dessa två värderingar, där den första är lägre än den sista. Följaktligen är investmentbankernas 
värdering innan noteringen väsentligt lägre än investerarnas värdering då aktien tas upp för 
publik handel. Exempelvis konstaterar Hahl et al. (2014) att de IPOs som genomförts i Finland 
mellan åren 1994 och 2006 som aritmetiskt medelvärde avkastade 15,6 procent den första 
handelsdagen. Ljungqvist och Wilhelm (2003) som studerat underprissättning av amerikanska 
IPOs år 1999, i.e. under IT-bubblan3, visar att avkastningen den första handelsdagen som 
medelvärde (median) uppgick till 73 procent (40 procent). För teknikbolag var 
underprissättningen ännu större och uppgick till 89 procent (57 procent). Dessa värden kan 
ställas i relation till börserna i de utvecklade länderna som mellan åren 1900 och 2011 i 
genomsnitt avkastat 8,4 procent på årsbasis (Dimson, Marsh & Staunton 2012). Som jämförelse 
på dagsbasis avkastade amerikanska aktier 0,05 procent mellan åren 1980 och 2001 (Ritter & 
Welch 2002). 
 Den omfattande empiriska forskningen som befattat sig med underprissättning studerar inte 
sällan hur denna marknadsanomali manifesteras för olika typer av bolag. Exempelvis studerar 
Hahl et al. (2014) skillnader mellan bolag som har ett högt respektive lågt market-to-book, där 
de förstnämnda betraktas som tillväxtaktier och de sistnämnda som värdeaktier. Författarna 
som studerat finska IPOs mellan åren 1994 och 2006 presenterar följande resultat: värdeaktier 
avkastade i genomsnitt 11,5 procent och tillväxtaktier avkastade 16,7 den första handelsdagen. 
Mätt som median avkastade emellertid värdeaktier 4,0 procent och tillväxtaktier 3,8. 
Författarna studerar även skillnader mellan dessa bolagstyper på längre sikt och menar att IPOs 
generellt är dåliga investeringar med en lång tidshorisont. Författarna konstaterar exempelvis 
att den genomsnittliga marknadsjusterade avkastningen för IPOs på tre års sikt uppgick till -30 
procent. Värdeaktierna avkastade emellertid i linje med marknaden och den låga avkastningen 
för urvalet som helhet var därmed hänförligt till tillväxtaktierna. 
 Underprissättning har också studerats över längre tidsserier. Loughran och Ritter (2004) 
konstaterar att amerikanska IPOs i genomsnitt avkastade 7 procent den första handelsdagen 
under 1980-talet. Åren 1990-1998 var underprissättningen 15 procent. Under IT-bubblan, 
mellan åren 1999-2000, var siffran 65 procent och de efterföljande åren 2001-2003 sjönk den 
till 12 procent. Författarna menar att förändringarna av underprissättningen i synnerhet är 
hänförliga till de olika risknivåer som förelegat i de bolag som noterats under de respektive 
tidsperioderna. 
 Den omfattande forskningen som befattat sig med underprissättning har genererat flera 
hypoteser och teorier gällande varför denna marknadsanomali förekommer. Exempelvis menar 
Ritter och Welch (2002) att det finansakademiska samfundet tidvis anger asymmetrisk 
information som förklaring, där bolagets ledning antas besitta annan information om företaget 
än investerarkollektivet. Informationsasymmetrin kan enligt författarna bland annat skapa en 
“market-for-lemons”-problematik4, där endast de bolag som är sämre än genomsnittet är villiga 
att sälja sina aktier till ett genomsnittligt pris. För att bolag med högre kvalitet ska utmärka sig 

                                                
3 IT-bubblan avser den period vid millennieskiftet då priserna på internetrelaterade bolag på kort tid steg kraftigt 
och ledde fram till den efterföljande IT-kraschen. 
4 “Market for ‘lemons’[...]” är en välkänd studie om informationsasymmetri undertecknad Akerlof (1970). 
Författaren beskriver bilmarknaden där både bra bilar (“peaches”) och dåliga bilar (“lemons”) handlas. Det är 
emellertid bara säljarna som känner till vilka bilar som är peaches och vilka som är lemons. Köparnas okunskap 
gör att de endast är villiga att betala ett pris som motsvarar genomsnittet av alla bilars faktiska värde. Detta leder 
till att säljare av bra bilar lämnar marknaden då de ej kan få tillräckligt betalt och marknaden riskerar därför att 
kollapsa.  
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på en sådan marknad är de villiga att sälja sina aktier till ett pris de anser vara lägre än det 
korrekta marknadspriset. Enligt författarna kan de högkvalitativa bolagen sedan gynnas av 
denna “rabatterade” teckningskurs genom bland annat höga värderingar vid framtida 
nyemissioner. 
 “The winner's curse” är en annan välciterad teori som formulerats i strävan att förklara 
orsakerna till underprissättning. Teorin kategoriserar investerare i de två grupperna informerade 
och oinformerade, och stipulerar att informerade investerare undviker övervärderade IPOs 
vilket gör att oinformerade investerare blir överviktade i dessa, och därmed missgynnade. 
Enligt teorin försöker investmentbanker stävja denna problematik genom att systematiskt 
underprissätta IPOs och därigenom attrahera genomsnittliga investerare (Rock 1986). 
 Vissa förklaringsmodeller fokuserar särskilt på investmentbankens roll. Beatty och Ritter 
(1986) menar exempelvis att investmentbanker underprissätter i högre (lägre) utsträckning vid 
noteringar som karaktäriseras som mer (mindre) spekulativa. Andra studier tyder på att 
underprissättningen är lägre när investmentbanken är välrenommerad (Carter och Manaster 
1990).  
 Forskare har också sökt förklaringar till underprissättngen genom att studera IPO-
aktiviteten5 över tid. Ritter (1991) samt Loughran och Ritter (1995) menar att investerare 
periodiskt demonstrerar en överoptimism gällande den potentiella vinsttillväxten i unga 
tillväxtbolag. Författarna menar att den långsiktiga underavkastningen i dessa bolag är 
hänförlig till att de nyttjar “windows of opportunity”, i.e. emitterar aktier vid tillfällen då aktier 
som tillgångsslag är högt värderade. Carter, Strader och Dark (2012) hävdar att timingen för 
“window of opportunity” är särskilt kritisk för bolag med högteknologiska produkter. 
Författarna menar att detta bland annat beror på att sådana bolag ofta har andra 
kostnadsförutsättningar, med mycket stora kostnader för forskning och utveckling (FoU) i ett 
tidigt skede, men med möjligheter till stor skalbarhet när produkterna är färdigutvecklade. 
Vidare menar författarna att högteknologiska bolag som söker sig till börsen för tidigt riskerar 
att underprissättas i högre utsträckning än “traditionella bolag”, då osäkerheten kring 
produkternas beskaffenhet och potential är större. Sålunda menar författarna att risken för att 
“pengar lämnas på bordet” är större för bolag med högteknologiska produkter. 
 Kim et al. (2008) studerar underprissättningen utifrån de prisrevideringar6 som tidvis 
föregår IPOs. Författarna studerar i synnerhet underprissättningen av hög- respektive 
lågteknologiska bolag utifrån bolagens kapitalstruktur. Författarna menar att en hög 
belåningsgrad i lågteknologiska bolag betraktas som positivt av institutionella investerare, 
vilket leder till att priset revideras upp inför noteringen och underprissättningen vid IPOn 
därmed blir lägre. Omvänt, betraktas hög belåning i högteknologiska bolag som negativt av 
institutionella investerare, vilket leder till att priset revideras ned inför noteringen och 
underprissättningen vid IPOn därmed blir högre. Enligt författarna beror detta i synnerhet på 
att högteknologiska bolag anses betinga en högre risk då de ofta har instabila kassaflöden och 
mindre likviderbara tillgångar. Vidare menar författarna att det också kan bero på att 
högteknologiska bolag mer sällan genererar vinst i de tidiga stadierna, vilket minskar nuvärdet 
av skatteskölden7 som en högre belåning och de åtföljande räntekostnaderna innebär.  
 Relationen mellan underprissättning och bolag med betydande FoU-kostnader har också 
studerats av Efrata (2008). Författaren menar att komplexiteten i – och omfattningen av – en 
FoU-process förstärker informationsasymmetrin vid en IPO, till följd av svårigheterna för 
externa investerare att värdera produkter som fortfarande befinner sig på utvecklingsstadiet. 
                                                
5 IPO-aktivitet avser intensiteten i de noteringar som genomförs under en viss tidsperiod och mäts vanligtvis 
antingen som det antal bolag som noterats eller som det totalt noterade kapitalet.  
6 Prisrevideringar beskrivs konceptuellt i avsnitt 1.8.5. 
7 Då räntebetalningar är avdragsgilla reducerar upplåning den beskattningsbara vinsten och därmed även skatten; 
effekten kallas skattesköld (eng. tax shield). 
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Vidare menar Efrata att denna problematik föreligger i många forsknings- och teknikbaserade 
bolag, men att den är särskilt påtaglig inom läkemedels- och biotekniksektorn. Författaren, som 
studerar amerikanska IPOs mellan 1998 och 2005, identifierar en negativ korrelation mellan 
FoU-intensitet och underprissättning. Avslutningsvis konstaterar Efrata att det är dyrt för bolag 
att “lämna pengar på bordet” och därför är gynnsamt att leverera en hög transparens beträffande 
riskerna och möjligheterna med den aktuella FoU-verksamheten, och därigenom minska 
underprissättningen. 
 Park och Patel (2015) menar att graden av ambiguitet i ett prospekt är positivt korrelerat 
med underprissättning. Författarna menar därtill att ambiguiteten är större för högteknologiska 
bolag, varför underprissättningen av dessa blir större. Park och Patel (ibid), likväl som Efrata 
(2008), menar att sambandet är hänförligt till den komplexitet värderingen av dessa bolag är 
behäftad med, givet de ofta mycket avancerade produktportföljerna.  
  Ritter och Welch (2002) menar att det inte finns någon dominant teoretisk förklaring till 
förekomsten av underprissättning. Författarna menar istället att teoriernas relativa 
förklaringsgrad bör diskuteras. Följaktligen är fenomenet synnerligen komplext och kan därför 
studeras utifrån många – både teoretiska och empiriska – perspektiv.   
 Underprissättning har studerats på mängder av IPO-marknader, inklusive den svenska. 
Exempelvis identifierar Abrahamson och De Ridder (2015) förekomsten av underprissättning 
på den svenska börsen mellan åren 1996 och 2011. I majoriteten av den tidigare forskningen på 
området studeras emellertid empiri från andra länder än Sverige. Mot denna bakgrund ämnar 
denna studie undersöka underprissättningen på den moderna svenska IPO-marknaden.  
 Den moderna svenska IPO-marknaden har varit synnerligen dominerad av bolag inom 
sektorerna Health Care och Technology, vilka i denna studie förkortas HCT-bolag. Rensat för 
avknoppningar och omlistningar representerar sektorerna tillsammans 48 procent av de 
noteringar som genomförts mellan åren 2016 och 2018 på de svenska handelsplatserna Nasdaq 
Stockholm Main Market, First North och First North Premier. Vidare uppvisar HCT-bolagen i 
denna studie signifikanta avvikelser från bolag i de övriga branscherna, vilka förkortas IHCT-
bolag. Exempelvis gjorde enbart 29 procent av de HCT-bolagen vinst under det räkenskapsår 
som föregick IPOn, medan ditot för IHCT-bolagen uppgick till 63 procent.  
 HCT-bolagens dominans på den moderna svenska IPO-marknaden i kombination med 
marknadsanomalin underprissättning har föranlett ämnet för denna studie.  
 

1.4   Problemformulering 
De ovan förda resonemangen har föranlett avsikten att studera omfattningen av och orsakerna 
till underprissättningen på den moderna svenska IPO-marknaden i allmänhet och i synnerhet 
hur HCT-bolag skiljer sig från IHCT-bolag i detta hänseende.  
 

1.5   Undersökningsfrågor 
Studiens huvudfrågeställning formuleras enligt följande: 
 

I. Förekommer underprissättning och föreligger statistiskt signifikanta skillnader i denna för 
de HCT- respektive IHCT-bolag som noterats på NSMM och FN(P) mellan åren 2016 
och 2018 samt vilka faktorer påverkar denna eventuella skillnad? 

 
 För att besvara studiens huvudfrågeställning formuleras följande delfrågeställningar: 
 

II. I vilken utsträckning har underprissättning – som aritmetiskt medelvärde och median – 
förekommit för bolag som noterats på NSMM och FN(P) mellan åren 2016 och 2018. 
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III. För vilka presumtiva förklaringsvariabler föreligger en signifikant samvariation med 
underprissättning och finns det skillnader mellan HCT- och IHCT-bolag i detta 
hänseende? 

 
IV. Hur stor har underprissättningens varians varit för de IPOs som genomförts på NSMM och 

FN(P) mellan åren 2016 och 2018 och föreligger det i detta hänseende statistiskt 
signifikanta skillnader mellan HCT- och IHCT-bolag? 

 

1.6   Syfte  
Studien syftar till att studera vilka förutsättningar som kan förklara i vilken utsträckning en 
aktie blir underprissatt på den moderna svenska IPO-marknaden och om det i detta hänseende 
föreligger skillnader mellan HCT- respektive IHCT-bolag. 
 

1.7   Avgränsningar 
Empirin avgränsas till IPOs på Nasdaq OMX Stockholm Main Market, First North och First 
North Premier mellan den första handelsdagen 2016 och den sista handelsdagen 2018. De 
statistiska sambandsanalyser som genomförs berör företrädesvis interna förklaringsvariabler. 
Dessa avgränsningar – samt de förutsättningar som föranlett valet av dessa – förevisas vidare i 
avsnitt 3.2. 
 

1.8   IPO: En introduktion 
I detta avsnitt presenteras en översiktlig och praktiskt orienterad beskrivning av IPOs och de 
förfaranden som vanligtvis tillämpas vid genomförandet av en sådan. Syftet är att underlätta 
förståelsen för de begrepp och företeelser som används och beskrivs i studien genom att ge 
läsaren en konceptuell och terminologisk bakgrundskunskap i ämnet. För läsare med god eller 
mycket god kunskap på området är avsnittet överflödigt.  
 
1.8.1   Regulatoriska krav 
När ett bolag fattar beslut om notering behöver en rad åtgärder vidtas innan en sådan kan 
realiseras. En notering är behäftad med rigorösa regulatoriska krav, varför bolaget först måste 
utvärdera om dessa redan är uppfyllda, eller om de genom förändringsåtgärder kan uppfyllas 
(Nasdaq 2019b).  
 Av de handelsplatser som är aktuella i denna studie betraktas enbart Nasdaq Stockholm 
Main Market som en reglerad marknad, medan First North och First North Premier istället är 
Multilateral Trading Facilities, eller MTFer (ibid). Terminologin innebär emellertid inte att 
MTFer är befriade från listningskrav; tvärtom föreligger omfattande krav även vid notering på 
dessa. De fullständiga listnings- och noteringskraven för Nasdaq Stockholm Main Market, First 
North och First North Premier förevisas i bilaga B. 
 
1.8.2   Prospekt 
En IPO är en synnerligen resurskrävande och komplicerad process som förutom legal 
rådgivning även fordrar finansiell expertis. För detta ändamål anlitas vanligtvis en 
investmentbank, vilken bland annat upprättar det prospekt som publiceras inför noteringen. Ett 
prospekt är ett dokument som på ett djuplodande sätt beskriver det aktuella bolaget, redogör för 
dess finansiella ställning samt innehåller annan väsentlig information. Syftet är huvudsakligen 
att dokumentet ska utgöra beslutsunderlag för presumtiva investerare.  
 För vissa listningar på First North och First North Premier föreligger ej prospektskyldighet; 
istället upprättas en bolagsbeskrivning eller ett investeringsmemorandum (ibid). I denna studie 
används begreppet prospekt för att beteckna samtliga av dessa dokumenttyper, i de fall det är 
tillämpligt.  
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1.8.3   Allokering 
De regulatoriska kraven stipulerar bland annat miniminivåer på det antal ägare som ska finnas 
i bolaget efter IPOn, i.e. ägarspridningen (Nasdaq 2019b). Den ägarspridning som en IPO 
innebär kan bland annat påverka bolagets värdering (Chemmanur & Fulghieri 1999). Mot denna 
bakgrund allokeras, eller fördelas, aktier mellan både institutionella investerare8 och 
privatpersoner på ett finansiellt önskvärt och regelefterlevande sätt. 
 
1.8.4   Över- och underteckning 
För att bolagets balansräkning ska tillföras nytt kapital vid en IPO behöver nya aktier emitteras. 
Innan IPOn bestäms det antal aktier som ska emitteras samt priset för dessa, varpå investerare 
anmäler om och i sådana fall hur många aktier de önskar teckna. Det innebär att emissionen 
kan bli undertecknad, i.e. att det inte finns tillräckligt många intresserade köpare för alla de 
aktier bolaget avser emittera, givet det bestämda priset. Emissionen kan också bli övertecknad, 
i.e. att det finns intresse för fler aktier än vad emissionen avser. 
 Över- och underteckning kvantifieras vanligen som procent av det emitterade beloppet. 
Vid en emission av 1 000 aktier där investerare anmält intresse för 1 300 aktier, har emissionen 
sålunda blivit övertecknad med 30 procent.  
 För att minimera risken för underteckning tillämpas ibland garantiåtaganden, vilket 
innebär att vissa investerare innan IPOn garanterar att köpa en viss mängd aktier i emissionen. 
Dessa kan vara säkerställda eller ej säkerställda, där det sistnämnda innebär att garantin är 
behäftad med en kreditrisk gentemot vederbörande investerare. Vid överteckning kan bolag 
ibland tillämpa övertilldelning vilket innebär att en möjlighet till emittering av fler aktier 
inkorporeras i prospektet, vilken kan nyttjas om intresset för emissionen är stort.  
 
1.8.5   Publicering av pris 
I egenskap av finansiell rådgivare är investmentbanken ålagd att tillsammans med det aktuella 
bolaget bestämma det pris till vilket aktien ska noteras. De värderingsmodeller som tillämpas 
beskrivs inte vidare här. Vid en IPO kan investmentbanken emellertid välja att kommunicera 
priset till aktiemarknaden på två olika sätt: 
 

I. Fast pris: Priset presenteras direkt i prospektet. 
 

II. Prisintervall: Ett prisintervall presenteras i prospektet varpå intresset för aktien sonderas, 
huvudsakligen bland institutionella investerare, utifrån vilket en definitiv teckningskurs 
sedan fastställs innan noteringen. 

 
 Vid tillämpning av ett prisintervall menar Hanley (1993) att om investerarna signalerar en 
stark (svag) efterfrågan åsätts aktien en högre (lägre) teckningskurs gentemot det preliminära 
prisintervallet. Men, för att investerare ska vara villiga att demonstrera sin höga betalningsvilja 
och därmed riskera att behöva betala ett högre pris behöver de dock ha incitament till detta. 
Ritter och Welch (2002) menar att detta exempelvis kan ske genom att investmentbanken 
allokerar fler aktier till dessa investerare. 
 
1.9   Studiens disposition 
I detta kapitel har studiens ämne introducerats; i detta avsnitt förevisas hur de övriga kapitlen 
är disponerade. I kapitel 2 presenteras det ramverk inom vilket studiens resultat analyseras. I 
kapitel 3 redogörs för den metod som använts för att operationalisera studien samt motiven till 
och riskerna med denna. I kapitel 4 förevisas empirin samt resultatet av de statistiska 
analyserna. I kapitel 5 sammanfattas empirin från kapitel 4. I kapitel 6 presenteras analysen av 
de resultat som förevisats i kapitel 4 och 5, mot bakgrund av studiens frågeställningar och 
                                                
8 Med institutionella investerare avses exempelvis pensionsbolag, fondbolag och banker. 
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teoretiska referensram. I kapitel 7 förevisas studiens slutsatser och i kapitel 8 diskuteras 
underprissättning med fokus på hur fenomenet kan studeras vidare. Avslutningsvis presenteras 
källförteckning och bilagor. 
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2   Teoretisk referensram 
I detta kapitel redogörs för de teorier som dels ligger till grund för studiens utformning och 
dels utgör det ramverk inom vilket studiens resultat analyseras. Inledningsvis presenteras den 
effektiva marknadshypotesen (EMH) och vidare förevisas teorier inom subdisciplinen 
behavioral finance, vilka bland annat berör avvikelser från EMH mot bakgrund av begrepp som 
rationalitet och irrationalitet.  
 För att analysera underprissättning vid IPOs är det väsentligt att förstå varför bolag väljer 
att bli publika, varför teorier som behandlar denna frågeställning presenteras. Vidare förevisas 
ett antal centrala teorier som specifikt berör studiens huvudämne: underprissättning av IPOs. 
Avslutningsvis presenteras teorier om signaler och ambiguitet, vilka i synnerhet behandlar 
underprissättning av HCT-bolag.  
 

2.1   Den effektiva marknadshypotesen 
I detta avsnitt presenteras den effektiva marknadshypotesen. Inledningsvis beskrivs hypotesens 
doktrinhistoriska bakgrund samt de omständigheter som föranledde dess uppkomst. Vidare 
presenteras de tre formerna svag, semi-stark och stark effektivitet. Avslutningsvis redogörs för 
kritik mot hypotesen samt de antaganden den vilar på. 
 
2.1.1   Introduktion och doktrinhistorisk bakgrund 
The efficient market hypothesis, eller den effektiva marknadshypotesen, är en hörnsten inom – 
och enligt vissa själva ursprunget till – finansiell ekonomi. Exempelvis menar Shleifer (2000) 
att det finansakademiska fältet i allmänhet, och i synnerhet analys av finansiella instrument, 
skapades utifrån EMH och dess tillämpningar. Hypotesen formulerades under 1960-talet för att 
förklara aktieprisers slumpmässiga rörelser och stipulerar att dessa alltid reflekterar all 
tillgänglig information varför aktier alltid är korrekt värderade (Jovanovic 2018). Enligt teorin 
beror slumpmässiga fluktuationer i aktiepriser på att ny information blir känd vid slumpmässiga 
tillfällen.  
 Idén att aktiepriser rör sig slumpmässigt, eller i en “random walk”, är emellertid inte ny 
(ibid). Prisrörelserna beskrevs som stokastiska9 av Jules Regnault redan 1863. I början av 1900-
talet användes Regnault’s hypoteser i utvecklingen av Brownian Motion10, vilket är en form av 
stokastisk process som idag bland annat används inom kvantitativ finansiell analys (Carr 2017). 
Vid sekelskiftet var finansiell ekonomi dock inte etablerad som vetenskaplig disciplin varför 
inget vetenskapligt samfund var intresserade av att vidareutveckla forskningen vid tiden 
(Jovanovic 2018). 
 EMH, som bland annat bygger på stokastiska processer, formulerades först 1965 i en 
doktorsavhandling undertecknad Eugene F. Fama. Han menar att det existerar “sofistikerade” 
aktörer på marknaden som till följd av sin skicklighet är bättre än andra på att bedöma korrekta 
aktiepriser genom att beakta all tillgänglig information. Dessa aktörer köper underprissatta 
aktier och säljer överprissatta aktier vilket leder till att priserna alltid rör sig mot det 
fundamentalt korrekta värdet.  
 Jovanovic (2018) menar att EMH bygger på en kombination av tre vetenskapliga koncept 
vilka från början utvecklats oberoende av varandra: (I) den matematiska modellen av en 
stokastisk process, i.e. brownsk rörelse och “random walk”, (II) idén om ekonomiskt 

                                                
9 Stokastisk betyder slumpmässigt. Exempelvis används stokastiska slumpvariabler vid regressionsanalyser för 
att beteckna de variationer i den beroende variabeln Yi som ej kan förklaras av de oberoende variablerna Xi 
(Studenmund 2014, s. 9). 
10 Brownsk rörelse är en matematisk modell som beskriver en stokastisk process och används främst inom 
naturvetenskapen för att förklara små partiklars slumpmässiga (Carr 2017).  
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ekvilibrium11 samt (III) empiriska belägg för aktieprisers oförutsägbarhet. Jovanovic som 
menar att Fama var först med att koppla samman dessa tre områden skriver att “EMH var född 
– och med den finansiell ekonomi”. 
 
2.1.2   Tre former av effektivitet 
År 1970 vidareutvecklade Fama hypotesen med en matematisk demonstration. I studien skriver 
han “a market in which prices always “fully reflect” available information is called 
“efficient”” (Fama 1970, s. 383), vilket har kommit att bli den gängse definitionen av EMH 
(Jovanovic 2018). Inom ramen för denna definition behöver emellertid en viktig frågeställning 
beaktas: vilken information antas vara allmänt tillgänglig? Mot bakgrund av denna 
frågeställning indelar Fama (1970) marknadseffektiviteten i tre kategorier: den svaga, semi-
starka och starka formen.  
 I den svaga formen antas enbart information om historiska priser, eller historisk avkastning, 
vara allmänt tillgänglig. Fama förklarar att detta var den första formen av marknadseffektivitet 
som studerades och menar att den huvudsakligen bygger på “random walk”-litteraturen. När 
omfattande forskning uppvisade stöd för den svaga formen riktades allt mer uppmärksamhet 
mot den semi-starka formen (ibid). 
 I den semi-starka formen av marknadseffektivitet antas all “uppenbart allmänt tillgänglig” 
information reflekteras i aktiepriset. Denna typ av information exemplifierar Fama (ibid) med 
bland annat publicerade bokslut samt information om aktiesplittar12 och nyemissioner. 
Följaktligen antas insiderinformation13 inte vara allmänt tillgänglig, vilket är fallet i den starka 
formen av marknadseffektivitet. 
 Fama (ibid) beskriver att den starka formen av marknadseffektivitet bygger på antagandet 
att ingen investerare har monopolistisk tillgång på relevant information, i.e. alla investerare har 
tillgång till all relevant information. Följaktligen antas även insiderinformation vara allmänt 
känd och därmed kan ingen investerare generera en riskjusterad överavkastning14. Fama (ibid) 
belyser att ett sådant extremt antagande sannolikt ej är en exakt beskrivning av världen, utan att 
modellen istället ska betraktas som ett riktmärke utifrån vilket avvikelser från 
marknadseffektivitet kan bedömas.  
 Sammanfattningsvis menar Fama (ibid) att det finns goda empiriska stöd för både den 
svaga och semi-starka formen. Den starka formen är fastmer en normativ modell vilken enligt 
författaren bygger på orealistiska antaganden och därför saknar empiriskt stöd. 
 
2.1.3   Kritik av den effektiva marknadshypotesen 
Kort efter formuleringen av EMH utvecklades kraftfulla teoretiska förklaringar till varför 
hypotesen bör hålla (Shleifer 2000). Hypotesen fick också empiriskt stöd. 
 

 
 

                                                
11 Ekonomiskt ekvilibrium (alt. generellt ekvilibrium eller ekvilibrium) är ett nationalekonomiskt begrepp som 
används inom både mikro- och makroekonomisk teori. Det betecknar marknadstillståndet när de ekonomiska 
krafterna, i.e. utbud och efterfrågan, och därmed hela marknaden är i perfekt balans. 
12 En aktie kan splittas, eller delas upp, i flera delar. Vid en split är bolagets totala värde oförändrat, varför 
exempelvis en 2:1-aktiesplit (i.e. 1 aktie blir 2 aktier) i teorin bör halvera aktiens pris (Fama 1970). 
13 Enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk, Mar, är insiderinformation “information av specifik natur som 
inte har offentliggjorts, som direkt eller indirekt rör en eller flera emittenter eller ett eller flera finansiella 
instrument och som, om den offentliggjordes, sannolikt skulle ha en väsentlig inverkan på priset på dessa 
finansiella instrument eller på priset på relaterade finansiella derivatinstrument” (EU:s 
marknadsmissbruksförordning (EU) 596/2014, kapitel 2, artikel 7, 1A). 
14 Ett grundantagande i flera centrala finansiella teorier är att en högre avkastning enbart kan genereras med högre 
risk (Markowitz 1952), vilket vanligtvis mäts som varians (σ2) eller β-värde. Riskjusterad överavkastning innebär 
en högre avkastning än vad en given risknivå bör generera. 
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“There is no other proposition in economics which has more solid  
empirical evidence supporting it than the Efficient Market Hypothesis” 

 
- Jensen (1978, s. 95), medskapare till EMH. 

 
 Den effektiva marknadshypotesen har utgjort den centrala finansiella propositionen under 
flera decennier. Den har trots – eller på grund av – dess stora framgångar också blivit föremål 
för betydande kritik. I synnerhet har de teoretiska antaganden på vilka hypotesen vilar 
ifrågasatts. För att förstå kritiken måste därför hypotesens teoretiska antagandena först 
beskrivas, vilka Shleifer (2000) sammanfattar enligt följande: 
 

I. Investerare är rationella och värderar därför finansiella instrument rationellt. 
 

II. I den utsträckning vissa investerare är irrationella, är deras investeringsbeslut 
slumpmässiga, varför de “kvittar ut” varandra och därmed ej påverkar priserna. 

 
III. I den utsträckning investerare är irrationella på “liknande sätt”, i.e. har korrelerade 

investeringsstrategier, möts de av rationella och professionella arbitrageinvesterare15 
som eliminerar de irrationella aktörernas prispåverkan.  

 
 Shleifer (ibid) menar att de ovan presenterade antagandena bygger på progressivt svagare 
antaganden. (I) Inledningsvis menar författaren att många investerare demonstrerar en frånvaro 
av rationalitet, i.e. irrationalitet. Exempelvis konstruerar investerare irrationellt odiversifierade 
portföljer och handlar irrationellt frekvent, vilket genererar både courtage och skatter. Schleifer 
menar emellertid inte att alla investerare är irrationella, men att några, eller många är det.  
 (II) Författaren ifrågasätter också antagandet att irrationella investerare agerar 
slumpmässigt och därför “kvittar ut” varandra. Istället argumenterar Shleifer, utifrån ett 
psykologiskt perspektiv, att människor avviker från rationalitet i enlighet med ett antal 
grundläggande principer, och att deras beslut därför inte är slumpmässiga. Människor agerar 
bland annat utifrån principen representativitet, där slutsatser formuleras utifrån otillräcklig 
data. Vidare, menar författaren, att människor också agerar utifrån principen konservatism, i.e. 
att människor anpassar sig till ny information för långsamt. 
 (III) Avslutningsvis menar Shleifer att de icke-professionella irrationella investerarna är 
talrika, varför de professionella arbitrageinvesterarna måste ta stora positioner i deras handel 
för att återföra priset till det fundamentalt korrekta värdet. Författaren menar att risknivån för 
arbitrageinvesterarna i en sådan handel är för hög för att felprissättningarna ska elimineras. 
 Shleifer är emellertid inte ensam om att kritisera EMH. Kritik mot effektiva marknader 
utifrån begreppen rationalitet och irrationalitet har utvecklats till en egen subdisciplin inom 
ekonomisk teori; behavioral finance. 
 

2.2   Behavioral Finance 
Behavioral finance är en subdisciplin inom ekonomisk teori där psykologiska och kognitiva 
ansatser tillämpas för att förklara ekonomiskt beteende. I synnerhet studeras ämnet utifrån de 
ekonomiska aktörernas rationalitet och irrationalitet (Geiger 2017). Forskningsområdet utgår 
bland annat från normativa teorier, såsom EMH, och försöker beskriva hur verkligheten är 
beskaffad genom att identifiera avvikelser från dessa. Psykologi och kognition är inte den 
primära ansatsen i denna studie, men forskningsområdets existens och betydelse är likväl 
relevant vid studier av marknadsanomalier, såsom underprissättning vid IPOs. Mot denna 

                                                
15 Arbitrage avser utnyttjandet av obalanser mellan en eller flera marknader. Exempelvis föreligger 
arbitragemöjligheter när samma tillgång handlas till olika priser på olika marknader. Arbitrageinvesterare är 
marknadsaktörer som försöker profitera på dessa obalanser. 
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bakgrund är följande översiktliga redogörelse för de viktigaste teorierna kring rationalitet, 
irrationalitet och behavioral finance viktig för denna studie. 
 De tidigaste ekonomiska teorierna byggde i hög utsträckning på antagandet att aktörerna i 
ekonomin och på dess marknader är fullständigt rationella (Itzhak Gilboa, 2010 i Eriksson-
Zetterquist, Kalling & Styhre 2015, s. 122). Detta antagande har emellertid ifrågasatts, 
nyanserats och kritiserats av forskare som menar att det inte beskriver verkligheten tillräckligt 
väl (March 1991; Simon 1947).  
 Den mest väletablerade mikroekonomiska doktrinen inom nationalekonomin är the 
rational choice theory (Itzhak Gilboa, 2010 i Eriksson-Zetterquist et al. 2015, s. 122). Modellen 
förutsätter att individen har konkreta mål och en tydlig preferensordning av dessa. Följaktligen 
antar teorin att individen har fullständig kunskap om samtliga handlingsalternativ och dess 
konsekvenser.  
 Thaler (2016) menar att de huvudsakliga neoklassiska rationalitetsantagandena kan 
sammanfattas i tre punkter: (1) individer har tydliga preferenser samt sakliga och objektiva 
åsikter och förväntningar; (2) individer fattar nyttomaximerande beslut; (3) individers primära 
beslutsregel vid beslutsfattande är egennytta; således är inte känslor och känslomässigt tillstånd 
en bidragande faktor. Thaler menar att individer behöver en obegränsad kognitiv förmåga för 
att efterleva dessa antaganden. 
 Den begränsat rationella beslutsmodellen, ursprungligen formulerad av Simon (1947), 
kontrasterar antagandet om fullständig rationalitet. Simon beaktade de begränsningar som 
föreligger vid beslutsfattande och konstaterar att människans kunskap är begränsad, varför de 
mål som formuleras är ambivalenta. I modellen antas individen vara osäker på hur denne ska 
nå sina mål då kunskapen om handlingsalternativen och dess konsekvenser är begränsad. 
Följaktligen menar Simon att människors kognitiva förmåga är begränsad, varför de inte förmår 
att fatta beslut som beaktar beslutssituationers hela komplexitet.  
 I linje med Simon kritiserar även March (1991) den rationella modellen utifrån de 
antaganden den bygger på. March menar att den rationella modellen antar att två förutsägelser 
om framtiden formuleras: (1) de framtida konsekvenserna av handlingsalternativen samt (2) det 
framtida sentimentet givet dessa konsekvenser. Klassiska versioner av rationella teorier antog 
att båda dessa förutsägelser hade en – enligt March – orealistiskt hög precision. Författaren 
menar istället att dessa förutsägelser är mycket mer problematiska i verkliga beslutssituationer 
än vad den rationella modellen stipulerar.  
 Kim et al. (2008) menar att underprissättning av IPOs innebär en avvikelse från EMH och 
Soufian, Forbes och Hudson (2014) menar att rationella aktörer är ett fundamentalt antagande 
i denna. Följaktligen innebär underprissättning av IPOs inte bara en avvikelse från EMH, utan 
även från antagandet om fullständig rationalitet. 
 Sammanfattningsvis utgör de tidigaste ekonomiska teorierna – med antaganden om 
fullständig rationalitet – en grund utifrån vilken akademiker utvecklat nya teorier som bland 
annat tillämpat psykologiska ansatser. Utvecklingen har syftat till att bättre kunna förklara 
avvikelser från teorier om rationalitet och marknadseffektivitet, såsom underprissättning av 
IPOs.  
 

2.3   Varför bolag väljer att bli publika 
För att förstå (under)prissättningen vid IPOs och mekanismerna bakom denna behöver vi förstå 
varför bolag väljer att söka sig till publika handelsplatser. Vilka incitament har bolagen att 
noteras och vilka teorier har formulerats för att förklara detta?  
 Ritter och Welch (2002) menar att den främsta orsaken är förbättrade möjligheter till 
kapitalanskaffning samt att bolagets grundare och andra aktieägare vill ha bättre möjligheter att 
i framtiden kunna likvidera hela eller delar av sina innehav. Icke-finansiella motiv – såsom 
publicitet – spelar enligt författarna enbart en mindre roll. Rensat för finansiella hänseenden 
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skulle företagsägare och entreprenörer hellre driva sina bolag privat än att behöva hantera 
komplexiteten som driften av publika bolag innebär (Ritter & Welch 2002).  
 Den första formella teorin kring varför bolag väljer att bli publika formulerades, enligt 
Ritter och Welch (ibid), av Zingales (1995). Författaren observerade bland annat att publika 
bolag i högre utsträckning blir föremål för uppköp samt att värderingen av dessa är högre än 
värderingen av privata bolag. Zingales förklarar denna värderingsskillnad med att uppköpande 
bolag har lättare att pressa priset gentemot privata ägare än externa investerare. Vidare menar 
författaren att de strategiska beslutsfattarna i privata bolag ofta äger stora aktieposter varför 
dessa personer har starka privatekonomiska incitament till att bolaget ska bli publikt och 
därmed betinga en högre värdering. 
 Chemmanur och Fulghieri (1999) menar att den högre värderingen är hänförlig till den 
ägarspridning som efterföljer en IPO. Författarna menar de att affärsänglar16 och Venture 
Capital17-bolag som ofta investerar i bolag innan de blir publika vanligtvis håller 
odiversifierade portföljer och därför är ovilliga att betala lika mycket som väldiversifierade 
“public market”-investerare. Vidare understryker författarna att en IPO medför mycket stora 
kostnader och därför är olönsamt för mindre företag. Om bolagen däremot växer och blir större 
kommer det vid en viss punkt vara ekonomiskt rationellt att bli publika. Maksimovic och 
Pichler (2001) menar att publik handel kan addera värde till ett bolag genom ett ökat förtroende 
från investerare, kunder, kreditgivare och leverantörer. 
 För att förstå dynamiken i varför bolag väljer att bli publika är det också viktigt att förstå 
varför IPO-aktiviteten varierar över tid. Lucas och McDonald (1990) menar att IPO-aktivitetens 
cyklikalitet kan förklaras av asymmetrisk information. Entreprenörer – som har mer kunskap 
om sitt bolag än externa investerare – kommer avvakta med en notering om de vid en given 
tidpunkt anser att den publika marknaden skulle värdera bolaget för lågt. Omvänt, blir 
entreprenörer benägna att notera bolaget om de bedömer att marknaden skulle värdera det för 
högt. Sammantaget genererar den asymmetriska informationen en hög (låg) IPO-aktivitet när 
aktier som tillgångsslag är högt (lågt) värderade. 
 Ritter och Welch (2002) menar att det finns en problematik med att empiriskt testa teorier 
om IPO-aktivitet och varför bolag blir publika då forskare i många fall enbart kan observera 
bolag som blivit publika, men inte de som kunde blivit det. 
 

2.4   Underprissättning av IPOs 
Den systematiska underprissättningen av IPOs identifierades för första gången på 1970-talet av 
bland andra Stoll och Curley (1970), Logue (1973) och Reilly (1973). Även Ibbotson (1975) 
identifierade underprissättning och presenterade ett antal förklaringar till varför denna anomali 
förekommer, vilka därefter utforskats vidare. Ritter och Welch (2002) menar att teorierna om 
underprissättning kan indelas i två kategorier: de som antar symmetrisk information och de som 
antar asymmetrisk information. Inom ramen för de förklaringsmodeller som antar asymmetrisk 
information har bland annat signalteorin utvecklats, vilken är särskilt relevant för studier av 
HCT-bolag och underprissättningen av dessa. I detta avsnitt sammanfattas dessa teorier.  
 
2.4.1   Symmetrisk information 
Symmetrisk information är ett nationalekonomiskt begrepp som innebär att alla aktörer på en 
marknad har tillgång till samma information.  

                                                
16 Affärsänglar är personer som i ett tidigt skede bidrar med kompetens och satsar kapital i nystartade och/eller 
växande bolag. 
17 Venture Capital-bolag, eller riskkapitalbolag, är bolag vars affärsidé är att satsa kapital i mindre onoterade 
bolag och aktivt delta i utvecklingen av dessa. Ofta likviderar venture capital-bolag sina innehav i samband med 
att det aktuella bolaget genomför en IPO. 
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 Tinic (1988) samt Hughes och Thakor (1992) menar att investmentbanker medvetet 
underprissätter IPOs för att undvika juridiska konsekvenser av överprissättning, såsom 
stämningar. Detta kontrasteras av Drake och Vetsuypens (1993) som observerat att stämda IPOs 
underprissatts i lägre utsträckning än de icke-stämda fallen. Dessa studier har emellertid 
genomförts med amerikansk empiri. Mot denna bakgrund kritiserar Keloharju (1993) tesen att 
underprissättning vid IPOs i högre utsträckning beror på investmentbankens och bolagets 
förhoppning att undvika stämningar. Författaren menar att om så vore fallet, skulle 
underprissättningen vara väsentligt lägre i länder utanför USA där processrätten kraftigt avviker 
från den amerikanska och stämningar är ovanligare, vilket inte är fallet. 
 Boehmer och Fishe (2001) presenterar en annan teori för underprissättning av IPOs som 
också antar symmetrisk information. Författarna identifierar en positiv korrelation mellan 
underprissättning den handelsvolym18 som direkt efterföljer IPOn. Vidare belyser de även att 
investmentbanker ofta – utöver att genomföra IPOs – också bedriver värdepappershandel på 
kommission, i.e. handlar värdepapper åt sina kunder, för vilket man tar ut ett courtage19. 
Författarna menar att investmentbanker medvetet underprissätter IPOs för öka 
handelsvolymerna och därigenom öka sina courtageintäkter. Detta kommer emellertid enbart 
gynna investmentbanken och inte nödvändigtvis bolaget som noteras, givet att den höga 
handelsvolymen inte är beständig (Booth & Chua 1996). 
 
2.4.2   Asymmetrisk information 
Asymmetrisk information utgör motsatsen till symmetrisk information; följaktligen innebär 
begreppet att aktörerna på en marknad inte har samma information. Certo, Holcomb och 
Holmen (2009) menar att underprissättning orsakas av informationsasymmetrier mellan det 
aktuella IPO-bolaget och de externa investerarna. Mot denna bakgrund behöver följande 
frågeställningar beaktas: (1) har bolaget mer information än investerarna, eller har (2) 
investerarna mer information än bolaget? 
 (1) Givet antagandet att bolaget har mer information än investerarna menar Ritter och 
Welch (2002) att marknaden ställs inför en “market-for-lemons”-problematik; enbart bolag som 
är sämre än genomsnittet är villiga att sälja aktier till ett genomsnittligt pris. Följden av detta är 
att investerare kommer undvika investeringar i IPOs.  
 För att stävja denna problematik är högkvalitativa bolag som vill genomföra en IPO, enligt 
författarna, villiga att sälja aktier till ett pris de anser vara lägre än det korrekta marknadspriset. 
Dessa högkvalitativa bolag kan – enligt teorin – i framtiden gynnas av denna rabatterade 
teckningskurs. Exempelvis menar Allen och Faulhaber (1989) att det kan skapa gynnsamma 
marknadsreaktioner när bolaget i framtiden kommunicerar en höjd utdelning. En rabatterad 
teckningskurs kan också föranleda gynnsamma värderingar vid framtida nyemissioner. 
Exempelvis kan investerares benägenhet att investera i framtida nyemissioner stärkas om IPOn 
genererar en hög förstadags-avkastning (Welch 1989). 
 Ritter och Welch (2002) menar att högkvalitativa bolag kan signalera sin höga kvalitet till 
aktiemarknaden genom att demonstrera att de har råd att “kasta bort pengar” genom att rabattera 
teckningskursen vid en IPO. Författarna menar emellertid att det på teoretisk grund inte är 
säkert att detta skulle vara ett effektivare förfarande än att “kasta bort pengar” på exempelvis 
reklam eller välgörenhet. 
 (2) Givet antagandet att investerarna har mer information än bolaget menar Ritter och 
Welch (2002) att bolaget ställs inför problemet att de inte känner till vilket pris marknaden är 
villig att betala. Följaktligen är investerarnas efterfrågan på aktien okänd för bolaget. För att 

                                                
18 Handelsvolym avser det antal aktier eller den kapitalvolym som omsätts under en viss tidsperiod. 
19 Courtage avser det transaktionsarvode fondkommissionärer och andra finansiella intermediärer tar ut som 
ersättning för sina kunders handel med finansiella instrument.  
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analysera underprissättning av IPOs inom ramen för detta antagande behöver följande 
frågeställning besvaras: har alla investerare samma information?  
 Givet antagandet att alla investerare har samma information köper investerare enbart 
aktier som har ett lägre pris än den gängse värderingen. Följaktligen skulle överprissatta IPOs 
aldrig kunna observeras i verkligheten, då alla investerare är medvetna om aktiens överpris. 
Empirisk forskning tyder dock på att överprissättning förekommer i verkligheten, varför Ritter 
och Welch (2002) menar att det istället är mer rimligt att anta att alla investerare inte har samma 
information. Detta antagande utgör bland annat grunden i teorierna “The winners curse” och 
“Informational cascade”, som stipulerar förklaringar till varför underprissättning av IPOs 
förekommer. 
 The winner's curse, eller vinnarens förbannelse, är en välciterad teori som bygger på 
antagandet att investerare inte har samma information (Rock 1986). Den kategoriserar 
investerare i två grupper: informerade och oinformerade. Teorin stipulerar att informerade 
investerare håller sig borta från övervärderade IPOs vilket gör att oinformerade investerare blir 
överviktade i dessa och därmed missgynnade. Enligt vinnarens förbannelse försöker 
investmentbanker stävja denna problematik genom att systematiskt underprissätta IPOs och 
därigenom attrahera genomsnittliga investerare. 
 Informational cascade, eller informationskaskad, beskrivs av Welch (1992) och kan uppstå 
när investerare baserar sin egna bedömning av en IPO på andra investerares intresse för denna. 
Detta gör att ett marginellt överpris som initialt avskräcker en investerare sedan kan avskräcka 
flera investerare, vilket gör att IPOn blir undertecknad och därmed misslyckad. Detta 
flockbeteende stöds av Amihud, Hauser och Kirsh (2001) som menar att IPOs ofta antingen blir 
undertecknade eller kraftigt övertecknade, medan få blir måttligt övertecknade. Mot denna 
bakgrund menar Welch (1992) att bolag och investmentbanker väljer att underprissätta IPOs 
för att minimera risken för ett misslyckande. 
 Enligt vissa teorier kan underprissättning av IPOs förklaras utifrån den process som föregår 
IPOs, och i synnerhet de prisrevideringar som aktualiseras när priset publiceras som ett 
intervall20. Benveniste och Spindt (1989), Benveniste och Wilhelm (1990) samt Spatt och 
Srivastava (1991) menar att detta innebär att bolaget och investmentbanken får information från 
informerade institutionella investerare, mellan tiden för publiceringen av prisintervallet och 
tiden då det definitiva priset fastställs. Vid tillämpning av ett prisintervall menar Hanley (1993) 
att investmentbanker bara delvis reviderar teckningskursen utifrån investerarnas sentiment 
innan noteringen, för att hålla underprissättningen konstant i relativa termer. Författaren 
observerar också att underprissättningen är högre i de fall teckningskursen reviderats upp ifrån 
det preliminära prisintervallet. Resultaten stödjs av Ritter och Welch (2002) som studerat IPOs 
mellan 1980 och 2001, där underprissättningen i genomsnitt var 53 procent när teckningskursen 
översteg det preliminära intervallet, men enbart 3 procent när teckningskursen understeg det 
preliminära intervallet. 
 Park och Patel (2015) menar att graden av informationsasymmetri mellan ett bolag och 
dess externa intressenter kan påverkas av bolagets storlek. Karlan och Zinman (2009) menar 
exempelvis att kreditgivare ofta betraktar små bolag som mer riskabla än stora bolag, med 
anledning av den större informationsasymmetrin. Storleken på ett bolag vars aktie ska tas upp 
för publik handel kan sålunda påverka dess förmåga att hantera framtida finansiella 
påfrestningar (Park & Patel 2015). Mot denna bakgrund kan – enligt författarna – bolagens 
storlek påverka investerarkollektivets riskbedömning av det aktuella bolaget och därför påverka 
underprissättningen.  
 Sammanfattningsvis bygger teorierna som antar asymmetrisk information på att bolaget 
och investmentbanken respektive investerarna har olika information innan IPOn, men att denna 

                                                
20 Detta förfarande beskrivs vidare i avsnitt 1.8.5. 
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asymmetri upphör på noteringsdagen vilket leder till en uppgång i aktiekursen. Ritter och 
Welch (2002) menar emellertid att modellerna som antar asymmetrisk information har fått 
oskäligt stor uppmärksamhet bland akademiker. Enligt författarna finns det ingen dominant 
teoretisk förklaring till varför underprissättning av IPOs förekommer; istället bör olika teoriers 
relativa förklaringsgrad diskuteras.  
 
2.4.3   Signalteori, ambiguitet och HCT-bolag 
Signalteorin har utvecklats inom ramen för de förklaringsmodeller som antar asymmetrisk 
information och är särskilt relevant för studier av HCT-bolag och underprissättningen av dessa. 
Conelly, Certo, Ireland och Reutzel (2011) menar att teorin utgör ett värdefullt redskap för att 
analysera hur aktier värderas av såväl investmentbanken inför en IPO som av investerarna när 
aktien tas upp för publik handel. 
 I denna kontext avser signaler den information det aktuella bolaget ”sänder ut” inför och i 
samband med en IPO, beträffande dess kvalitet. Leland och Pyle (1977) exemplifierar en sådan 
signal med att bolagets grundare eller huvudägare fortsätter äga en signifikant andel av bolaget 
även efter noteringen och därmed signalerar en tro på fortsatta framgångar. Park och Patel 
(2015) menar att signalteorins kärnargument innebär att i marknader som kännetecknas av hög 
informationsasymmetri är signaler effektiva när enbart vissa aktörer kan sända ut dessa, med 
anledningen av den kostnad utsändandet av signalerna innebär. Leland och Pyle (1977) 
beskriver att ”bra företag” alltid bör sända ut tydliga signaler inför en IPO, för att minimera 
underprissättningen. För att signalerna ska vara tillförlitliga måste emellertid utsändandet av 
dessa vara tillräckligt kostsamt för att inte kunna replikeras av ”dåliga bolag”. Mot denna 
bakgrund är signalteorin nära kopplad till ”market-for-lemons” (Akerlof 1970). 
 Park och Patel (2015) menar också att det ibland kan vara kostsamt för investerare att ta 
del av de signaler bolagen sänder ut genom andra kanaler än prospekten. Exempelvis fordras 
ibland dyra betaltjänster eller finansiellt kunnig personal, vilket kan göra 
informationsasymmetrin större för privata än för institutionella investerare. De aktörer som inte 
har tillgång till signalerna kan inte åtskilja de bra bolagen från de dåliga, och signalerna tappar 
därför sitt värde för dessa investerare (Etzion & Pe’er 2014). Mot denna bakgrund menar Park 
och Patel (2015) att de skilda informationsasymmetrierna kan generera två ekonomiska 
jämviktslägen; ett för privata och ett för institutionella investerare. Vidare menar författarna att 
signalernas mottagare – i.e. investerarkollektivet – är begränsat rationella i enlighet med Simon 
(1947) och March (1991). Inom ramen för EMH menar Park och Patel (2015) att signalteorin 
svarar bäst mot den semi-starka formen av marknadseffektivitet.  
 Inom ramen för signalteori studerar Park och Patel (ibid) ambiguitet i de prospekt som 
upprättas inför IPOs. Författarna beskriver ambiguitet i prospektet – utifrån Arnold, Fishe och 
North (2010) – som ”mjuk” information vilken kan tolkas olika av olika mottagare. Författarna, 
som studerar amerikansk data, menar att det trots riktlinjer från SEC21 gällande hur ett prospekt 
ska utformas, lämnas stora utrymmen för ambiguitet. Även i Sverige finns liknande riktlinjer, 
vilka är mindre omfattande på FN(P) än på NSMM (se bilaga B).  
 Författarna beskriver att bolag generellt bör vilja förse marknaden med tydlig information 
för att minimera underprissättningen, men att ambiguitet ibland kan vara nödvändigt för att ge 
en mer balanserad bild av bolaget. Ambiguitet i prospektet kan vara särskilt nödvändigt för 
högteknologiska bolag – såsom bolag inom health care och technology – då tydliga prognoser 
av produktportföljens framtida värde är svåra att göra med god precision (Park och Patel 2015). 
På samma sätt menar Efrata (2008) att högteknologiska produktportföljer är synnerligen svåra 
att värdera. Författaren menar att höga FoU-kostnader – vilket är vanligt förekommande i HCT-
bolag – är den främsta orsaken till informationsasymmetrin vid IPOs. 

                                                
21 SEC (Securities and Exchange Commission) är den amerikanska motsvarigheten till Finansinspektionen. 
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 Vidare karakteriseras HCT-bolagens produktportföljer inte bara av avancerad teknologi, 
utan även av heterogenitet. Det innebär att HCT-bolagens produktportföljer är smala och 
nischade och därför är problematiska att ställa i relation till andra bolags produktportföljer. Mot 
denna bakgrund saknar ofta HCT-bolag relevanta jämförelsebolag vilket kan försvåra en 
korrekt värdering av dessa (Efrata 2008; Park & Patel 2015). 
 Sammanfattningsvis menar Efrata (2008) samt Park och Patel (2015) – mot bakgrund av 
signalteori och ambiguitet – att informationsasymmetri är en av de främsta orsakerna till 
underprissättning av IPOs, och att denna är särskilt omfattande för bolag med en 
högteknologisk produktportfölj, såsom HCT-bolag.  
 
2.5   Sammanfattning av teoretisk referensram 
Majoriteten av den forskning och de teorier som presenterats i detta kapitel har begreppet 
information gemensamt. Exempelvis bygger den effektiva marknadshypotesen på att 
information reflekteras i aktiepriser. I den kritik som riktats mot EMH – inom ramen för 
behavioral finance – betonas att aktörer inte har tillgång till eller inte kan bearbeta all relevant 
information. Vidare förklaras ofta förekomsten av underprissättning med att aktörerna inte har 
tillgång till samma information; i.e. informationsasymmetri. Sammanfattningsvis är 
information – eller frånvaron av den – centralt i denna teoretiska referensram. 
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3   Metod 
I detta kapitel redogörs för den metod som använts för att operationalisera studien samt 
motiven till och riskerna med denna. Inledningsvis presenteras den generella metodologin 
varpå tillämpningen av OLS-regression och statistisk hypotesprövning beskrivs översiktligt. 
Vidare förevisas de variabler som studerats samt andra väsentliga definitioner, begrepp och 
antaganden som använts vid insamlingen och analysen av empirin. Avslutningsvis presenteras 
begreppen reliabilitet och validitet samt hur dessa beaktats vid utformningen av studien. 
 
3.1   Metodval 
I detta avsnitt presenteras den generella metodologin samt de förutsättningar och val som 
föranlett denna. Inledningsvis beskrivs den kunskapssyn som präglat studiens utformning. 
Vidare beskrivs den hypotetisk-deduktiva och kvantitativa ansatsen. Avslutningsvis 
sammanfattas den tillämpade metoden. 
 
3.1.1   Postpositivistisk kunskapssyn 
Kunskapssynen är den uppsättning filosofiska tankesätt som präglar forskningen och därmed 
den metod som används. Kunskapssynen beskriver i synnerhet uppfattningen om vad som kan 
betraktas som kunskap och sanning. Förutom kunskapssyn används ibland även andra termer 
såsom paradigm och epistemologi (Creswell & Creswell 2018, s. 5). 
 Denna studie har utgått från en postpositivistisk kunskapssyn, vilket är vanligt 
förekommande vid kvantitativ forskning. Postpositivism bygger bland annat på antagandet att 
den absoluta sanningen aldrig kan finnas och att all forskning därför är ofullkomlig (ibid, s. 6). 
Exempelvis innebär denna kunskapssyn att hypoteser aldrig antas kunna bevisas; istället 
konstateras endast att en hypotes ej kan motbevisas (Phillips & Burbules 2000, i Creswell & 
Creswell 2018, s. 6). Detta reflekteras bland annat i de hypotesprövningar som genomförts i 
denna studie, vilka vidare beskrivs i avsnitt 3.3.2 Hypotesprövning.  
 
3.1.2   Hypotetisk-deduktiv ansats 
Denna studiens allmänna utformning och i synnerhet de förklaringsvariabler som testats är 
huvudsakligen härledda ur teorier och tidigare forskning på området. Mot denna bakgrund har 
studien antagit en hypotetisk-deduktiv ansats (Befring 1994, s. 14; Creswell & Creswell 2018, 
s. 58). Studien har sålunda operationaliserats inom ett beprövat och distinkt ramverk genom att 
de teorier och den tidigare forskning som presenteras i kapitel 2 utgjort grunden till vilken 
empiri som insamlats samt det sätt på vilket denna har analyserats. 
 
3.1.3   Kvantitativ ansats 
Studiens avgränsningar gör gällande att de förklaringsvariabler som testats i studien är 
uteslutande kvantitativa, vilka beskrivs vidare i avsnitt 3.2.3. Det gängse förfarandet vid analys 
av kvantitativ empiri är kvantitativa och statistiska analysmetoder (Leedy & Ormrod 2010, s. 
182). I majoriteten av den tidigare forskningen där underprissättning studeras identifieras ett 
antal kvantitativa förklaringsvariabler vilka bland annat bearbetas med OLS-regression och 
andra statistiska analysmetoder. Mot denna bakgrund har studien antagit en kvantitativ ansats, 
med OLS-regression som främsta verktyg. De statistiska analysmetoderna beskrivs vidare i 
avsnitt 3.3. 
 
3.1.4   Sammanfattning av metodval 
Den postpositivistiska kunskapssynen i kombination med den hypotetisk-deduktiva och 
kvantitativa ansatsen har föranlett den metod som tillämpats. De förklaringsvariabler som 
analyserats är huvudsakligen härledda ur teorier och tidigare forskning. Sambanden mellan 
underprissättning och de presumtiva förklaringsvariablerna har testats med OLS-regression, 
vilket är det gängse förfarandet vid denna typ av studier och beskrivs vidare i avsnitt 3.3.1. 
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Avslutningsvis har studiens resultat analyserats mot bakgrund av det teoretiska ramverket, 
vilket förevisas i kapitel 2. 
 

3.2   Avgränsningar 
I detta avsnitt presenteras studiens avgränsningar samt de förutsättningar och avvägningar som 
föranlett dessa. Inledningsvis presenteras de handelsplatser som inkluderas i empirin. Vidare 
redogörs för den tidsperiod samt de förklaringsvariabler som studeras.  
 
3.2.1   Handelsplatser 
Den största svenska handelsplatsen för finansiella instrument är Nasdaq Stockholm Main 
Market, vilken drivs av Nasdaq OMX Group. Många av bolagen som listats på denna 
handelsplats har emellertid varit noterade på andra handelsplatser tidigare och exkluderas därför 
från studiens målpopulation, vilket beskrivs vidare i avsnitt 3.6.1. Sålunda genomförs 
majoriteten av de IPOs som är aktuella i denna studie på andra handelsplatser.  
 Förutom Stockholm Main Market, driver Nasdaq OMX Group också handelsplatserna First 
North och First North Premier, på vilka IPOs är vanligt förekommande. För att empirin ska 
utgöra en god approximation av den svenska IPO-marknaden inkluderas även First North och 
First North Premier.  
 Utöver de handelsplatser som drivs av Nasdaq OMX Group finns även andra 
marknadsplatser för finansiella instrument i Sverige, såsom Aktietorget och Nordic Growth 
Market. Empirin avgränsas emellertid till enbart Nasdaq’s handelsplatser, främst då de övriga 
har andra listnings- och transparenskrav vilket bedöms försämra jämförbarheten av bolagen. 
 Sammanfattningsvis avgränsas empirin – vad handelsplatser anbelangar – till de IPOs som 
genomförts på Nasdaq Stockholm Main Market, First North och First North Premier. 
 
3.2.2   Tidsperiod 
En väsentlig aspekt av studiens syfte är aktualitet, varför empirin koncentreras till närtiden. I 
studien analyseras IPOs som genomförts under perioden 2016-2018 vilket bland annat är 
resultatet av en avvägning mellan följande två premisser: 
 

I. I inledningsskedet av denna studie utvärderades tillgängligheten i den presumtiva empirin 
vilket resulterade i följande slutsats: risken för bortfall med anledning av otillgänglig 
data är större desto längre bakåt i tiden IPOn genomförts. 

 
II. De statistiska analysmetoder som tillämpats i studien fordrar att antalet observationer 

överstiger vissa värden, vilka presenteras vidare i kapitel 3. För att fullgöra dessa 
kriterier behöver följaktligen IPOs från ett tillräckligt stort antal år inkluderas i empirin.  

 
 Vidare karakteriseras perioden av en särskild dominans av HCT-bolag i jämförelse med 
andra presumtiva tidsperioder. Sammanfattningsvis är åren 2016-2018 ett resultat av HCT-
bolagens dominans under perioden samt avvägningen mellan (I) bortfallsrisk och (II) 
urvalsstorlek.  
 
3.2.3   Förklaringsvariabler 
I tidigare studier har underprissättning förklarats utifrån en mängd faktorer, eller 
förklaringsvariabler. Exempelvis studerar Efrata (2008) underprissättning utifrån bolagens 
FoU-kostnader och Kim et al. (2008) analyserar de respektive bolagens belåningsgrad. Sådana 
faktorer betraktas som interna faktorer, då de avser data som är specifik för det enskilda 
bolaget. Motsatsen, i.e. externa faktorer, innebär exempelvis analys av sentimentindikatorer 
eller makroekonomiska faktorer såsom ränte- och konjunkturläge vid tiden för noteringen.  
 I denna studie används empiri från åren 2016-2018. För att exempelvis använda 
makrofaktorer som förklaringsvariabler är en längre urvalsperiod lämpligare, vilket beskrivs 
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vidare i avsnitt 3.10.2, varför dessa utelämnas från analysen. Majoriteten av de 
förklaringsvariabler som analyseras i studien är följaktligen interna. Undantaget utgörs av de 
variabler som bygger på det glidande medelvärdet för aktieindexet OMXSPI i förhållande till 
dess aktuella nivå vid tiden för IPOn. Dessa kallas i studien för MA-variabler – från engelskans 
Moving Average – och beskrivs vidare i kapitel avsnitt 3.5.15. 
 Sammanfattningsvis testas huvudsakligen interna förklaringsvariabler i studien, med MA-
variabler som enda undantag. 
 

3.3   Statistiska analysmetoder 
I detta avsnitt förevisas den statistiska analysmetod som tillämpats. Avsnittet ägnas 
huvudsakligen åt att översiktligt beskriva relevanta statistiska koncept och begrepp varför läsare 
med god eller mycket god förståelse för statistisk analys med fördel direkt kan läsa avsnitt 3.3.5. 
 
3.3.1   OLS-regression 
För att testa de uppställda sambandshypoteserna har OLS-regression22 tillämpats, vilket är en 
statistisk analysmodell som används för att göra empiriska sambandstester. Modellen är central 
inom ekonometri23 och bygger på att estimera en trendlinje som minimerar residualerna24 
mellan denna och de empiriska datapunkterna. Regression uttrycks generellt med ekvation 1 
(Studenmund 2014, s. 7). 
 

𝑌" = 𝛼 + 𝛽'𝑋 + 𝜀" 
 

Ekvation 1: Generell ekvation för regression 
där 

- 𝑌" avser den beroende variabeln 
- 𝑖 avser antalet observationer 
- 𝛼 avser värdet på 𝑌" när 𝑋-variabeln och 𝜀" är noll 
- 𝛽 avser den oberoende variabelns 𝛽-koefficient 
- 𝑋 avser den oberoende variabeln 
- 𝜀" avser den stokastiska feltermen 

 
 Regression där enbart en oberoende variabel analyseras kallas för univariat regression. 
Regressionsanalys kan dock även tillämpas med mer än en oberoende variabel samtidigt, och 
benämns då multipel regression. De regressioner som genomförts i denna studie uteslutande 
univariata. I andra delar av studien diskuteras emellertid multipel regression, varför denna 
analysmetod härmed också presenteras översiktligt.  
 Vid tillämpning av multipel regression indikerar 𝛽-koefficienten för en specifik variabel 
förändringen i 𝑌" som är hänförlig till den specifika variabeln, när de andra oberoende 
variablerna hålls konstanta. Multipel regression uttrycks med ekvation 2. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
22 OLS är den engelska förkortningen för “Ordinary Least Squares” (Studenmund 2014, s. 36). På svenska 
används termen “minstakvadratmetoden”. 
23 Ekonometri avser ”kvantitativa mätningar och analys av ekonomiska [...] fenomen” (Studenmund 2014, s. 2). 
24 Residual avser skillnaden mellan det faktiska respektive det enligt regressionen förväntade värdet (Lind, 
Marchal & Wathen 2015, s. 445). I en regression är summan av residualerna per definition noll. 
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𝑌" = 𝛼 + 𝛽'𝑋'," + 𝛽,𝑋,," + ⋯+ 𝛽.𝑋.," + 𝜀"  
 

Ekvation 2: Generell ekvation för multipel regression25 
där 

- 𝑛 avser antalet oberoende variabler; i övrigt tillämpas samma beteckningar som i 
ekvation 1. 

 
3.3.2   Hypotesprövning 
För att empiriskt testa de hypoteser och teorier som ställts upp har statistisk hypotesprövning 
tillämpats, vilket är ett förfarande där empiri från ett urval kombineras med sannolikhetsteori 
för att utvärdera huruvida en hypotes utgör ett sannolikt påstående eller ej (Lind, Marchal & 
Wathen 2015, s. 317). Modellen bygger på formulering av en nollhypotes, betecknad H0, vilken 
vanligtvis stipulerar att det inte föreligger några samband mellan de variabler eller skillnader 
mellan de grupper som analyseras. Vidare formuleras även en mothypotes, betecknad H1, vilken 
accepteras om empirin påvisar tillräckliga belägg för att nollhypotesen är falsk (ibid, s. 318).  
 I denna studie har resultaten betraktats som statistiskt signifikanta då H0 kunnat 
vederläggas med en sannolikhet om minst 95 procent, vilket benämns som att studiens α-nivå 
är 5 procent. Denna nivå är vedertagen inom samhällsvetenskaplig forskning (Statistiska 
Centralbyrån 2015; Studenmund 2014, s. 139).  
 I studien har uteslutande dubbelsidiga mothypoteser tillämpats vilket innebär att 
antaganden om riktningen på de samband som testats inte formulerats på förhand. Detta beror 
på att det i denna studie inte finns några – på teoretisk eller annan grund – obestridliga skäl till 
varför sambanden bör ha en viss riktning, vilket är en förutsättning för enkelsidiga 
mothypoteser (Studenmund 2014, s. 129).  
 För att bestämma om en 𝛽-koefficient är signifikant skild från noll tillämpas t-testet, vilket 
beaktar skillnader både i mätenhet samt de estimerade koefficienternas standardavvikelse. 
Vidare är testet lämpligt när den stokastiska feltermen 𝜀" är normalfördelad och dess varians 
måste approximeras. Dessa förutsättningar är vanligt förekommande inom ekonometrisk 
forskning varför t-testet blivit det gängse förfarandet vid denna typ av studier (ibid 2014, s. 
134).  
 Testet bygger på beräkning av en t-kvot, här betecknad 𝑡., vilken jämförs med ett 
gränsvärde, här betecknat 𝑡1. Gränsvärdet är bland annat avhängig den aktuella α-nivån, och 
om |𝑡.|>|𝑡1| vederläggs nollhypotesen. För signifikanstest av β-koefficienter beräknas 𝑡. enligt 
ekvation 3. 
 

𝑡. =
𝛽. − 𝛽34
𝑆𝐸 𝛽.

 
 

Ekvation 3: t-kvot för β-koefficient 
där 

- 𝛽. avser den estimerade regressionskoefficienten för den 𝑛:te variabeln 
- 𝛽34 avser gränsvärdet givet nollhypotesen, vilket i denna studie är noll 
- 𝑆𝐸 𝛽.  avser det estimerade standardfelet av 𝛽. 

 
 t-Testet är också tillämpligt för att studera huruvida två gruppers medelvärden är 
signifikant skilda från varandra eller ej. Testets utformning är avhängig om de respektive 
populationernas standardavvikelse antas vara lika eller olika (Lind et al. 2015, s. 349). I denna 
studie har inga särskilda skäl förelegat till att populationerna bör ha samma standardavvikelse 

                                                
25 Vid multipel regression estimeras i teknisk bemärkelse inte en trendlinje; istället estimeras ett “trendplan” i en 
miljö med tre eller fler dimensioner, beroende på antalet oberoende variabler. 
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i någon parameter, varför t-testen utformats utifrån antagandet att dessa är olika. Testet 
benämns parat t-test och 𝑡. beräknas för ett sådant enligt ekvation 4 (Lind et al. 2015, s. 361). 
 

𝑡. = 	
𝑥' −	𝑥,

𝑠',
𝑛'
+ 𝑠',
𝑛,

 

 
Ekvation 4: t-kvot för medelvärde 

där 
- 𝑥' och 𝑥, avser den aktuella parameterns aritmetiska medelvärde för respektive 

urvalsgrupp  
- 𝑠', och 𝑠,, avser variansen i respektive urvalsgrupp 
- 𝑛' och 𝑛, avser antalet observationer i respektive urvalsgrupp 

 
3.3.3   Standardfel 
Standardfel26, 𝑆𝐸 𝛽. , avser den estimerade variansen av 𝛽-koefficienten respektive 
konstanten 𝛼 i kvadrat och påverkas av bland annat av urvalsstorleken. Ett större urval ger ett 
lägre standardfel och höjer därmed estimatens precision (Studenmund 2014, s. 110). 
Standardfelet för 𝛽-koefficienterna och konstanterna presenteras kapitel 4 för samtliga 
regressioner som genomförts i studien. 
 
3.3.4   R-kvadrat 
R-kvadrat (𝑅,), eller determinationskoefficienten, är ett standardiserat mått på 
förklaringsgraden i en regressionsmodell. Koefficienten ligger alltid inom intervallet 0 ≤ 𝑅, ≤ 
1, där 0 innebär att den oberoende variabeln är okorrelerad med den beroende variabeln, och 1 
innebär att dessa variabler är perfekt korrelerade. 𝑅, beräknas enligt ekvation 5 (ibid, s. 51). 
 

𝑅, =
𝑒",

𝑦" − 𝑦 , 

 
Ekvation 5: R-kvadrat 

där 
- 𝑒", avser summan av de kvadrerade residualerna 
- 𝑦" avser de respektive 𝑦-värdena 
- 𝑦 avser 𝑦-värdenas aritmetiska medelvärde 

 
3.3.5   Sammanfattning av statistisk analysmetod 
För de sambandsanalyser som genomförts har univariat OLS-regression tillämpats, och för 
jämförelser mellan populationer har parade t-test använts. I studien har det inte förelegat skäl 
till att populationerna bör ha samma standardavvikelse i någon parameter, varför t-testen 
utformats utifrån antagandet att dessa är olika. I studien har α-nivån 5 procent tillämpats. 
 

3.4   Risker med statistisk analysmetod 
Vid tillämpning av OLS-regression och hypotesprövning föreligger ett antal risker. I det här 
avsnittet beskrivs dessa risker översiktligt samt hur de beaktats och hanterats vid utformningen 
av studien. De metodologiska risker som inte är direkt hänförliga till den statistiska 
analysmetoden förevisas i avsnitt 3.10. 
 

                                                
26 Förkortningen SE härrör från den engelska terminologin där standardfel kallas Standard Error. 
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3.4.1   Type I och Type II error 
Vid statistisk hypotesprövning förkastas H0 om testet påvisar en signifikant avvikelse från 
denna, givet den aktuella α-nivån. Förfarandet – som bygger på sannolikhetsteori – innebär en 
risk för att resultaten leder till oriktiga slutsatser. Hypotesprövningar har de binära utfallen H0 
kan vederläggas, och H0 inte kan vederläggas. Mot denna bakgrund kan sannolikheten för att 
statistiska hypotesprövningar leder till felaktiga slutsatser uttryckas med följande två feltyper 
(Lind et al. 2015, s. 319): 
 

I. Risken att felaktigt förkasta H0 kallas Type I Error och betecknas med α (alpha). 
 

II. Risken att inte förkasta H0 – trots att den är falsk – kallas Type II Error, och betecknas med 
β (beta). 

 
 Feltyperna kan inte kan undvikas samtidigt utan måste istället vägas mot varandra. 
Följaktligen är statistisk hypotesprövning alltid föremål för osäkerhet, oavhängigt vilken α-nivå 
som tillämpas. Mot denna bakgrund kan de hypotesprövningar som genomförts i denna studie 
i viss utsträckning vara präglad av slumpmässiga oriktigheter.  
 
3.4.2   Korrelation och kausalitet 
Korrelation avser det statistiska sambandet mellan två variabler. Kausalitet avser 
orsakssambandet mellan två variabler, i.e. att en förändring i en variabel orsakar en förändring 
i en annan (Lind et al. 2015, s. 434). Vid statistisk sambandsanalys (e.g., regression) är det 
väsentligt att särskilja dessa två begrepp.  
 En korrelations- eller regressionsanalys kan indikera ett starkt samband mellan två 
variabler A och B. Det betyder emellertid inte nödvändigtvis att det föreligger ett kausalt 
samband mellan variablerna. Istället är det tänkbart att en tredje variabel C, som inte beaktats 
vid analysen, är kausalt korrelerad med både A och B. Följaktligen är det en felaktig slutledning 
att hävda att A påverkar B, eller vice versa, trots att dessa två variabler är starkt korrelerade27.  
 Multipel regression, vilket vidare beskrivs i avsnitt 3.3.1, kan tillämpas för att stävja risken 
för denna typ av felaktiga slutledningar, genom att beakta och hålla C konstant vid 
utvärderingen av sambandet mellan variablerna A och B. I denna studie tillämpas emellertid 
inte multipel regression – då behovet för sådan ej förelegat – till följd av låga signifikansvärden 
vid de univariata regressionsanalyserna. Detta inaktualiserar risken för multikollinearitet, i.e. 
problematiskt höga korrelationskoefficienter mellan de oberoende variablerna (Studenmund 
2014, s. 262).  
 Sammanfattningsvis är statistiska sambandsanalyser förenade med flera risker och kan 
därför leda till felaktiga slutledningar (Lind et al. 2015, s. 434). Statistiskt signifikanta 
regressionsresultat behöver därför understödjas av teorier innan kausala samband kan påvisas 
(Studenmund 2014, s. 6), vilket beskrivs vidare i avsnitt 3.8.2. För att minimera risken för 
oriktiga kopplingar mellan korrelation och kausalitet i denna studie analyseras därför resultatet 
av regressionerna med utgångspunkt i den teoretiska referensramen. Detta förfarande är direkt 
hänförligt till studiens hypotetisk-deduktiva ansats, vilken beskrivs vidare i avsnitt 3.1.2. 
 
3.4.3   Urvalets storlek 
I denna studie har urvalet konstituerats av hela populationen – exklusive bortfall – varför 
urvalet, givet populationen, inte kunnat vara större. Mot denna bakgrund är urvalets 
representativitet, rensat för bortfall och givet populationen, så hög den kan bli.  
 I relation till målpopulationen är representativiteten emellertid lägre, givet 
målpopulationens definition i denna studie, vilken presenteras i avsnitt 3.6.1. I studien har totalt 

                                                
27 En sådan felaktig slutledning kallas på engelska för ”omitted variable bias”. 
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148 IPOs analyserats, varav 73 HCT- och 75 IHCT-bolag, vilket å ena sidan är ett mindre urval 
än vad som tillämpats av exempelvis Ritter och Welch (2002) samt Park och Patel (2015). Å 
andra sidan är urvalet större än vad som tillämpats av Hahl et al. (2014) vilka totalt studerat 67 
bolag. Författarna menar att denna urvalsstorlek är tillräcklig för statistiska analyser, men att 
ett större urval varit önskvärt. Resonemanget grundas i de statistiska koncepten Centrala 
gränsvärdessatsen (CLT28) och De stora talens lag (LLN29), vilka gör gällande att ett större 
urval ger bättre estimat (Studenmund 2014, ss. 109-110).  
 Mot bakgrund av detta har urvalsstorleken i denna studie varit tillräcklig för de statistiska 
analyser som genomförts, men ett större urval hade förbättrat den externa validiteten, givet 
målpopulationen.  
 

3.5   Variabler 
I detta avsnitt presenteras de variabler som analyserats och använts samt hur dessa beräknats 
och definierats i studien. De numreras från [1] till [21] för att tydligt kunna åtskiljas i andra 
delar av studien.  
 
3.5.1   [1] Underprissättning 
I studien åsyftas med “underprissättning” den gängse definitionen vilken är formulerad utifrån 
ett teoretiskt perspektiv och synonymiserar begreppet med “första-dags-avkastning” (e.g., 
Heeley, Matusik & Jain 2007; Park & Patel 2015; Ritter och Welch 2002). Följaktligen 
definieras underprissättning som den procentuella skillnaden mellan teckningskursen, vilken 
presenteras i prospektet eller motsvarande dokument innan noteringen, och stängningskursen 
den första handelsdagen. Detta uttrycks matematiskt med ekvation 6. 
 

Underprissättning =
𝑃> − 𝑃?
𝑃?

 

 

Ekvation 6: Underprissättning 
där 

- 𝑃? avser [2] teckningskursen 
- 𝑃> avser stängningskursen 

 
3.5.2   [2] Teckningskurs 
Avser den teckningskurs som presenterats i prospekt eller i detta hänseende motsvarande 
dokument. För IPOs där ett prisintervall presenterats i prospektet avses istället den definitiva 
teckningskurs som bolaget via pressmeddelande eller liknande kommunikation offentliggjort 
inför noteringen. Variabeln används till beräkning av [1] underprissättning. 
 
3.5.3   [3] Bransch 
Avser bolagets bransch vilket klassificerats i enlighet med ICB (Industry Classification 
Benchmark) som utvecklats av FTSE Group och är en vida använd global standard för 
bolagsklassificering. För bolag som genererar inkomster från flera olika affärsområden beaktas 
bolagets huvudsakliga rörelseverksamhet eller det affärsområde som genererar den största 
andelen av omsättningen (FTSE Russel 2019). ICB används bland annat av Nasdaq OMX 
Group som driver samtliga handelsplatser på vilka de bolag som analyseras i denna studie har 
noterats (Nasdaq 2019a). Mot denna bakgrund anses klassificeringen lämplig för studien.  
 Variabeln kan anta samtliga ICB-branscher men används huvudsakligen till att identifiera 
HCT- respektive IHCT-bolag i urvalet.  
 

                                                
28 CLT är förkortningen av engelskans Central Limit Theorem. 
29 LLN är förkortningen av engelskans Law of Large Numbers. 
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3.5.4   [4] Handelsplats 
Avser den handelsplats på vilken aktien tagits upp för publik handel. I studien har empirin 
avgränsats till handelsplatserna Nasdaq Stockholm Main Market, First North och First North 
Premier, vilket beskrivs vidare i avsnitt 3.2.1. 
 
3.5.5   [5] År 
Avser det år aktien tagits upp för publik handel. I studien har empirin avgränsats till åren 2016, 
2017 och 2018, vilket beskrivs vidare i avsnitt 3.3.2. 
 
3.5.6   [6] Balansomslutning 
Avser balansomslutningen i den senast publicerade reviderade balansräkningen vid 
upprättandet av prospektet. Variabeln används till beräkning av [12] belåningsgrad men 
regressions-analyseras också självständigt som oberoende variabel. 
 
3.5.7   [7] Eget kapital 
Avser det egna kapitalet vid utgången av det senast reviderade helårsbokslutet vid upprättandet 
av prospektet. Det egna kapitalet justeras för obeskattade reserver med en antagen bolagsskatt 
om 22 procent, vilket varit den svenska bolagsskatten under hela urvalsperioden. Variabeln 
används till beräkning av [15] market-to-book och [13] soliditet men regressions-analyseras 
också självständigt som oberoende variabel.  
 
3.5.8   Marknadsvärde givet [8] tecknings- respektive [9] stängningskurs 
Bolagets marknadsvärde definieras som produkten av antalet aktier och aktiepriset. Denna 
produkt beräknas i studien på två sätt: dels med teckningskursen och dels med 
stängningskursen, enligt ekvation 7 respektive 8. Variablerna används tillsammans för 
beräkning av underprissättningens kapitalviktade medelvärde. [8] MVt används dessutom till 
beräkning av [15] market-to-book samt regressions-analyseras självständigt som oberoende 
variabel. 
 

𝑀𝑉? = 𝐴C... ⋅ 	𝑃? 
 

Ekvation 7: Marknadsvärde givet teckningskurs 
där 

- 𝐴C... avser antalet aktier utestående aktier efter eventuell nyemission i samband med 
IPOn 

- 𝑃? avser [2] teckningskursen 
 

𝑀𝑉> = 𝐴C... ⋅ 	𝑃> 
 

Ekvation 8: Marknadsvärde givet stängningskurs 
 där 

- 𝑃> avser stängningsskursen;  
- 𝐴C... tillämpas med samma betydelse som i ekvation 7. 

 
3.5.9   [10] Omsättning 
Avser årsomsättningen i den senast publicerade reviderade resultaträkningen vid upprättandet 
av prospektet. För bolag som saknar finansiell helårshistorik approximeras värdet genom att 
räkna om reviderad delårsomsättning till proportionell årstakt. Omsättning regressions-
analyseras som oberoende variabel. 
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3.5.10   [11] Räntebärande skulder, [12] belåningsgrad och [13] soliditet 
[11] Räntebärande skulder avser de räntebärande skulderna vid utgången av det senast 
reviderade helårsbokslutet vid upprättandet av prospektet. För bolag som ej särredovisar 
räntebärande och icke räntebärande skulder approximeras värdet med summan av de 
långfristiga skulderna. Approximationen bygger på antagandet att långfristiga skulder vanligen 
är räntebärande.  
 [12] Belåningsgrad avser de [11] räntebärande skulderna i förhållande till [6] 
balansomslutningen, såsom dessa begrepp definieras i denna studie.  
 [13] Soliditet avser det [7] egna kapitalet i förhållande till [6] balansomslutningen, såsom 
dessa begrepp definieras i denna studie. Soliditet kan approximativt beskrivas som den 
inverterade belåningsgraden rensat för icke-räntebärande skulder.  
 
3.5.11   [14] Vinst 
[14] Vinst är en dummyvariabel30 som avser huruvida bolaget redovisat vinst i den senast 
publicerade reviderade helårs-resultaträkningen vid upprättandet av prospektet. Variabeln antar 
värdet 0 om förlust föreligger och 1 om vinst föreligger. Variabeln regressions-analyseras 
självständigt som oberoende variabel.  
 
3.5.12   [15] Market-to-book 
Avser kvoten mellan bolagets [8] marknadsvärde och det [7] egna kapitalet och uttrycks 
matematiskt med ekvation 9. Variabeln regressions-analyseras självständigt som oberoende 
variabel. 
 

𝑀/𝐵 =
𝑀𝑉?
𝐸𝐾

 
 

Ekvation 9: Market-to-book (M/B) 
där 

- 𝑀𝑉? avser bolagets [8] marknadsvärde givet teckningskursen 
- 𝐸𝐾 avser [7] eget kapital 

 
3.5.13   [16] Nyemission 
Nyemission är en dummyvariabel som avser om bolaget genomfört en nyemission i samband med IPOn 
eller ej. Variabeln regressions-analyseras självständigt som oberoende variabel.  
 
3.5.14   [17] Bruttoemitterat kapital och [18] relativt bruttoemitterat kapital 
[17] Bruttoemitterat kapital avser den i nyemissionen erhållna bruttolikviden, i.e. det 
nyemitterade beloppet innan avdrag för emissionskostnader. 
 [18] Relativt bruttoemitterat kapital avser storleken på det bruttoemitterade kapitalet i 
förhållande till det [7] egna kapitalet och beräknas enligt ekvation 10. 
 

𝑅𝐵𝐸𝐾 =
𝐵𝐸𝐾
𝐸𝐾

 
 

Ekvation 10: Relativt bruttoemitterat kapital (RBEK) 
där 

- 𝐵𝐸𝐾 avser [17] bruttoemitterat kapital 
- 𝐸𝐾 avser [7] eget kapital 

 
 
                                                
30 Dummyvariabler avser dikotoma variabler vilka indikerar från- eller närvaro av en viss egenskap och kan enbart 
anta värdena 0 eller 1. 
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3.5.15   [19] – [21] Glidande medelvärde (MA) 
Glidande medelvärde, eller MA från engelskans Moving Average, är ett statistiskt mått som 
avser det aritmetiska medelvärdet av 𝑛 antal tidsserievärden 𝑥. Vid tillämpning av 𝑛 
datapunkter är det glidande medelvärdet vid datum t det aritmetiska medelvärdet av samtliga 
värden mellan tidpunkterna 𝑥?I. och 𝑥?.  
 I studien har sambandet mellan underprissättning och aktiemarknadens utveckling de 𝑛 
antal dagar som föregått IPOn testats. Aktiemarknadens utveckling innan respektive IPO har i 
denna studie mätts som den procentuella skillnaden mellan stängningskursen på aktieindexet 
OMXSPI handelsdagen innan IPOn, och det glidande medelvärdet av samma index – utifrån 
tre (3) olika tidsperioder – dagen innan IPOn. Detta uttrycks matematiskt med ekvation 11. 
 

𝑀𝐴. =
𝑂𝑀𝑋?I'
𝑂𝑀𝑋?I".

"K'
𝑛

 

 
Ekvation 11: Glidande medelvärde 

där 
- 𝑂𝑀𝑋 avser stängningskursen för aktieindexet OMXSPI vid datum 𝑡 
- 𝑛 avser antalet observationer, i.e. antalet handelsdagar det glidande medelvärdet 

beräknas utifrån 
- 𝑡 avser den dag IPOn genomförs 

 
 I studien definieras MA-variablerna utifrån värden dagen innan IPOn för att den ska kunna 
reflekteras i investerarkollektivets beteende under aktiens första handelsdag. I studien testas 
följande glidande medelvärden på tre olika tidsperioder: 
 
 [19] MA63, motsvarar 63 handelsdagars glidande medelvärde, vilket approximativt  
   motsvarar 3 kalendermånader. 
 [20] MA125, motsvarar 125 handelsdagars glidande medelvärde, vilket  
   approximativt motsvarar 6 kalendermånader. 
 [21] MA500, motsvarar 500 handelsdagars glidande medelvärde, vilket  
   approximativt motsvarar 24 kalendermånader. 
 
3.6   Målpopulation, population och urval 
I detta avsnitt förevisas studiens målpopulation, population och urval samt de förutsättningar 
som föranlett valet av dessa.  
 
3.6.1   Målpopulation 
Målpopulationen31 är i generell bemärkelse den mängd objekt som en studie avser beskriva och 
populationen är den uppsättning objekt ur vilken urvalet faktiskt är hämtat.  
 Denna studie syftar till att studera underprissättningen av aktier på den moderna svenska 
IPO-marknaden. Denna beskrivning inbegriper, med utesluts ej till, IPOs som faktiskt 
genomförts. I denna studie består målpopulationen sålunda både av IPOs som redan har ägt rum 
och som kommer genomföras, på handelsplatserna NSMM och FN(P). Det innebär att studien 
antar en viss prediktiv ansats vilket beskrivs vidare i avsnitt 3.8.2.  
 Studiens målpopulation definieras enligt följande tre kriterier: 
 

I. Aktien tas för första gången upp för publik handel och har sålunda aldrig tidigare varit 
föremål för publik handel. 

 

                                                
31 Målpopulation benämns ibland som teoretisk population. 
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II. Aktien utgör ej en avknoppning från ett annat bolag vilket vid tidpunkten för 
avknoppningen varit föremål för publik handel. 

 
III. Bolaget publicerar en [2] teckningskurs innan IPOn i prospekt, investeringsmemorandum, 

bolagsbeskrivning eller ett i detta hänseende motsvarande dokument. 
 
 I enlighet med Kriterium I har aktier som enbart varit föremål för listbyte exkluderats från 
populationen. Dessa bolag har redan erhållit en publik marknadsvärdering varför 
underprissättningen såsom den definieras i den här studien inte är tillämplig för sådana 
noteringar. Bolag som noterat ett nytt aktieslag, men som tidigare varit föremål för publik 
handel genom exempelvis preferensaktier eller aktier med andra röstvärden har också 
exkluderats från populationen av samma skäl.  
 Kriterium II är en vidare tillämpning av de resonemang som kriterium I gör gällande. Då 
avknoppningar från noterade bolag indirekt, genom det avknoppande bolaget, varit föremål för 
en publik marknadsvärdering innan IPOn har även dessa exkluderats från populationen. Samma 
förfarande tillämpas av bland andra Park och Patel (2015). 
 För att definiera och beräkna underprissättning fordras att en [2] teckningskurs publicerats 
innan IPOn, varför bolag där en sådan publicering ej förelegat har exkluderats från populationen 
i enlighet med kriterium III. 
 
3.6.2   Population 
Framtida IPOs kan inte analyseras empiriskt, varför studiens målpopulation ej kan sammanfalla 
med dess population. För att göra studien operationaliserbar har målpopulationen 
approximerats med empiri som kan studeras. Studiens population består av samtliga IPOs 
mellan den första handelsdagen 2016 och den sista handelsdagen 2018, som uppfyller 
populationskriterierna. I studien ingår följaktligen samtliga element i populationen även i 
studiens målpopulation, men ej tvärtom, vilket matematiskt kan beskrivas med följande 
mängduttryck:  
 

Målpopulation ⊃ Population. 
 
3.6.3   Urval 
Urvalet består av samtliga bolag i populationen exklusive de bortfall som presenteras i tabell 1 
i avsnitt 3.6.4. Detta kan beskrivas enligt följande matematiska mängduttryck: 
 

Population ⊃ Urval 
 
 Rensat för bortfall är studien en totalundersökning för den aktuella tidsperioden, vilket gör 
att empirin bedöms ha en hög representativitet, i.e. återspegla populationen på ett rättvisande 
sätt. I förhållande till målpopulationen utgör empirin emellertid enbart ett urval.  
 
3.6.4   Sammanfattning av målpopulation, population och urval 
I studien består målpopulationen både av de IPOs som redan har ägt rum och som kommer äga 
rum, på handelsplatserna NSMM FN(P). Populationen avgränsas till åren 2016-2018. Urvalet 
utgörs av hela populationen exklusive bortfall. Detta kan uttryckas med följande mängduttryck: 
 

Målpopulation ⊃ Population ⊃ Urval 
 
 I tabell 1 på nästa sida förevisas utfallet av populationens avgränsningar samt de 
föreliggande bortfallen. Efter exkluderingar och bortfall kvarstår totalt 148 bolag, varav 73 
HCT-bolag och 75 IHCT-bolag.  
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Tabell 1: Exkluderingar och bortfall 
I tabellen avser listningar det totala antalet listningar som genomförts mellan 2016 och 2018 på de handelsplatser 
som studeras. Exkluderingar avser de noteringar som faller utanför studiens population. Avknoppningar avser de 
noteringar som skett till följd av att ett befintligt publikt bolag knoppat av ett eller flera affärsområden vilket bildat 
ett eget publikt bolag. Omlistningar avser de noteringar där det aktuella bolagets aktie varit föremål för publik 
handel innan den aktuella noteringen. Teckningskurs saknas avser de IPOs där teckningskurs ej publicerats innan 
noteringen och underprissättning därför inte kan definieras. Bortfall avser de IPOs som ej undergår vidare analys 
trots att de uppfyller populationskriterierna. Summa avser de IPOs som analyseras vidare i studien. 
 

  Exkluderingar   

 Listningar 
Avknopp- 

ningar 
Omlist- 
ningar 

Tecknings-
kurs saknas Bortfall Summa 

HCT 106 0 - 22 - 2 - 9 = 73 
IHCT 126 - 7 - 27 -12 - 5 = 75 
Hela urvalet 232 - 7 - 49 - 14 - 14 = 148 

 

3.7   Datainsamling 
Uppgifter om de noteringar som genomförts mellan 2016 och 2018, bolagens branscher samt 
uppgifter om öppnings-, stängningskurser och handelsvolym har inhämtats från Nasdaq OMX 
Group, vilka driver samtliga handelsplatser på vilka de bolag som analyserats i denna studie 
har noterats. Den övriga datan har huvudsakligen inhämtats från de prospekt eller i detta 
hänseende motsvarande dokument som upprättats inför respektive IPO. Kompletterande 
information har i de fall det varit nödvändigt inhämtats från bolagens finansiella rapporter och 
pressarkiv. För noteringar som varit föremål för prospektskyldighet har prospekt hämtats från 
Finansinspektionens prospektregister. I annat fall har prospekt eller i detta hänseende 
motsvarande dokument hämtats från respektive bolags hemsida.  
 Sammanfattningsvis har datan inhämtats digitalt från Nasdaq OMX Group, 
Finansinspektionen samt de aktuella bolagens hemsidor. Samtliga källor bedöms ha en hög 
tillförlitlighet.  
 

3.8   Validitet 
Validitet32 beskriver den utsträckning i vilken en studie mäter vad den faktiskt avser att mäta 
och kan indelas i två underkategorier (Eliasson 2018, s. 16; Leedy & Ormrod 2010, s. 28). I 
detta avsnitt presenteras underkategorierna samt hur studien förhåller sig till dessa. 
 
3.8.1   Intern validitet 
Den interna validiteten berör den utsträckning i vilken slutsatser om kausaliteteten, i.e. 
orsakssambanden, kan göras utifrån empirin (Leedy & Ormrod 2010, s. 97). Kausalitet beskrivs 
ofta med beroende och oberoende variabler där de sista utövar inflytande över de första. I 
denna studie testas flera oberoende variablers samvariation med den beroende variabeln 
underprissättning.  
 Hög samvariation allena kan emellertid ej belägga att ett kausalt samband föreligger. 
Exempelvis kan hög korrelation mellan två variabler bero på att en tredje variabel korrelerar 
med de två aktuella variablerna. Sammanfattningsvis behöver signifikanta regressionsresultat 
understödjas med teorier innan ett kausalt samband kan påvisas (Studenmund 2014, s. 6). Detta 
beskrivs vidare i avsnitt 3.4.2. 
 
3.8.2   Extern validitet 
Extern validitet kan synonymiseras med “generaliserbarhet”; följaktligen avses i vilken 
utsträckning resultatet kan generaliseras utanför det aktuella urvalet (Leedy & Ormrod 2010, s. 
99). En väsentlig aspekt av den externa validiteten är representativiteten i det urval som 

                                                
32 Begreppet validitet hänger samman med engelskans “valid”, som betyder giltig. 
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studeras, i.e. hur väl urvalet representerar studiens populationen och målpopulation (Leedy & 
Ormrod 2010, s. 100).  
 Givet denna studiens population är urvalet å ena sidan, rensat för bortfall, en 
totalundersökning; sålunda representerar urvalet populationen mycket väl. Givet studiens 
målpopulation å andra sidan, är empirin enbart ett urval. Representativiteten givet 
målpopulationen är behäftad med en skevhet då framtida IPOs ej kan studeras idag. 
 Sammanfattningsvis bedöms studiens externa validitet vara god inom den tidsram som 
studien genomförs. Den prediktiva validiteten, i.e. den externa validiteten för framtida IPOs, är 
dock föremål för en betydande osäkerhet. 
 

3.9   Reliabilitet 
Reliabilitet33 berör studiens pålitlighet (ibid, s. 29). Generellt avses i vilken utsträckning 
undersökningen skulle ge samma resultat om den återupprepas under så likartade former som 
möjligt (Eliasson 2018, s. 14).   
 Empirin i denna studie är direkt kvantitativ och bygger således inte på exempelvis 
kvantifiering av subjektiv verklighetsuppfattning. Frånsett bortfallen består urvalet av samtliga 
IPOs under den tidsperiod som avgränsar populationen. Dessa förutsättningar gör sammantaget 
att studiens reliabilitet bedöms som hög. 
 

3.10   Metodkritik 
I detta avsnitt redogörs för den problematik som den tillämpade metodologin är behäftad med. 
De risker som är direkt hänförliga till den statistiska analysmetoden presenteras separat i avsnitt 
3.4. 
 
3.10.1   Bortfall 
Populationen utgörs av totalt 162 bolag, varav 14 har fallit bort från vidare analys, vilket innebär 
att 8,6 procent av populationen utgör bortfall. Bortfallen presenteras vidare i avsnitt 3.6.4.  
 För IPOs som varit föremål för prospektskyldighet har prospekt hämtats från 
Finansinspektionens prospektregister. I annat fall har prospekt eller i detta hänseende 
motsvarande dokument hämtats från respektive bolags digitala pressarkiv. Bortfallen beror i 
synnerhet på otillgänglighet i bolagens pressarkiv, varför bortfallen i hög utsträckning består 
av IPOs där prospektskyldighet ej förelegat. Följaktligen skapar bortfallen en 
överrepresentation av IPOs där prospektskyldighet förelegat i empirin. Ett fåtal bortfall består 
också av bolag som avnoterats efter IPOn, vilket gjort data om historiska aktiepriser 
svårtillgängliga.  
 Sammanfattningsvis är det är möjligt att de bortfallna bolagen är beskaffade med skillnader 
– i jämförelse med de bolag som inte fallit bort – i relevanta parametrar, vilket kan skapa en 
skevhet i empirin. Bortfallsnivån i relativa termer bedöms emellertid som liten varför 
problematiken den skapar anses vara begränsad.  
 
3.10.2   Avgränsningar 
I studien har empirin avgränsats till IPOs på Nasdaq OMX Stockholm Main Market, First North 
och First North Premier mellan den första handelsdagen 2016 och den sista handelsdagen 2018. 
I de statistiska sambandsanalyser som genomförts har företrädesvis interna förklaringsvariabler 
testats. 
 I tidigare studier har både interna och externa variabler studerats som förklaringsfaktorer 
vid underprissättning av IPOs. Den förhållandevis korta undersökningsperioden begränsar 
emellertid möjligheterna till att studera externa oberoende variabler (e.g., konjunktur- och 

                                                
33 Begreppet reliabilitet hänger samman med det engelska verbet “rely on”, i.e. lita på. 
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ränteläge) då dessa i regel förändras för långsamt för att utgöra ett konstruktivt analysunderlag 
inom ramen för en treårsperiod.  
 Även för de interna förklaringsvariablerna begränsas studien av dess avgränsningar. 
Teorier och tidigare forskning har presenterat fler interna förklaringsvariabler än vad som 
analyseras i denna studie. Mot denna bakgrund gör studien ej anspråk på att analysera samtliga 
presumtiva förklaringsvariabler. Vidare avgränsas analysen av de interna variablerna även på 
andra sätt. Exempelvis testas inte laggade variabler, i.e. där samvariationen testas med en 
tidsmässigt ”släpande” beroende variabel, vilket genomförts i andra studier. Vidare utelämnas 
även andra tänkbara förfaranden såsom logaritmering och andra matematiska modifieringar av 
de variabler som testas.  
 Sammanfattningsvis har studiens möjligheter till att förklara underprissättning begränsats 
av att presumtivt relevanta variabler – samt modifieringar av dessa – utelämnats från studien. 
 
3.10.3   Approximationer 
För att operationalisera studien har vissa parametrar approximerats då de av olika anledningar 
ej varit direkt tillgängliga och/eller direkt kvantitativa. Approximationerna påverkar validiteten 
vilket beskrivs vidare i avsnitt 3.8. 
 För bolag som saknar finansiell helårshistorik approximeras exempelvis [10] omsättning 
genom att räkna om reviderad delårsomsättning till proportionell årstakt. Detta förfarande kan 
försvåra jämförbarheten mellan bolag som har finansiell helårs historik och bolag som ej har 
det. De bolag som saknat finansiell helårshistorik har emellertid varit få, varför 
approximationens påverkan på studien bedöms vara begränsad. 
 För bolag som inte särredovisar räntebärande och icke räntebärande skulder approximeras 
värdet med summan av de långfristiga skulderna. Detta förfarande kan försvåra jämförbarheten 
mellan de bolag som särredovisar räntebärande skulder och de bolag som ej gör det. 
Approximationen bedöms emellertid som god och dess påverkan på studien som begränsad.  
 Det [7] egna kapitalet justeras för obeskattade reserver. I justeringen antas en bolagsskatt 
om 22 procent, vilket varit den svenska bolagsskatten under urvalsperioden. Vissa bolag har 
emellertid verksamhet i andra länder med andra bolagsskatter, varför värdet innebär en 
approximation av de respektive bolagens faktiska bolagsskatt. Många av bolagen har emellertid 
mycket små obeskattade reserver i förhållande till det övriga egna kapitalet, varför 
approximationen bedöms påverka studiens resultat minimalt. 
 [19]-[21] MA-variablerna beräknas utifrån aktieindexet OMXSPI vilket enbart reflekterar 
utvecklingen på NSMM; således ingår inte FN(P) i detta index. Vidare reflekteras inte heller 
utdelningar i indexet vilket begränsar dess tillämplighet ytterligare. Begränsningen gäller i 
synnerhet variabeln [21] MA500 vilken beräknas utifrån relativt långa tidsserier34. Mot denna 
bakgrund är MA-variablernas tillämplighet på IPOs på FN och FNP begränsad, vilket i viss 
utsträckning försvårar analysen av dessa. 
 
3.10.4   Univariata regressioner 
I studien har inte multipel regression tillämpats. Detta är främst hänförligt till den generellt låga 
signifikansen i de univariata regressionerna, vilken har bedömts undergräva värdet av att 
utveckla multipla modeller. Förfarandet innebär emellertid en viss risk för att de univariata 
regressionerna är föremål för ”omitted variable bias”, vilket vidare beskrivs i avsnitt 3.4.2.  
 Följaktligen utelämnas analyser av hur oberoende variabler tillsammans påverkar 
underprissättningen; men, givet de univariata regressionernas låga signifikans hade sannolikt 
multipla regressioner inte adderat något väsentligt analysunderlag till studien. 
 
 
                                                
34 Längre tidsserier ökar diskrepansen mellan index som beaktar utdelningar och index som inte gör det. 
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3.10.5   Gruppering av Health Care- och Technology-bolag  
I studien grupperas branscherna Health Care och Technology vilket bland annat motiveras av 
att branscherna uppvisar stora likheter. Trots dessa likheter är branscherna inte identiska, vilket 
innebär att grupperingen i viss utsträckning kan försvåra analysen. Exempelvis säljer health 
care- respektive technology-bolag olika typer av produkter till olika typer av kunder. Vidare 
kan det även föreligga skillnader i den typ av investerare som investerar i de respektive 
branscherna. Exempelvis investerar inte nödvändigtvis läkemedelsinriktade fonder i 
technology-bolag, och teknikinriktade fonder investerar inte nödvändigtvis i health care-bolag. 
Mot denna bakgrund är teorier som appliceras för health care-bolag inte nödvändigtvis 
tillämpliga för technology-bolag, och vice versa. 
 På motsvarande sätt kan det finnas IHCT-bolag som i olika hänseenden liknar HCT-bolag. 
Exempelvis präglas branschen chemicals – i likhet med många HCT-bolag – av avancerad 
forskning. På samma sätt kan bolag inom telecommunication i vissa hänseenden likna HCT-
bolag. 
 HCT-bolag har utgjort närmare hälften av de IPOs som ingår i urvalet. Hur detta förhåller 
sig till de svenska handelsplatserna generellt, i.e. till samtliga bolag som handlas publikt, har 
emellertid inte säkerställts. Följaktligen har omfattningen av överrepresentationen i urvalet inte 
utvärderats fullständigt.   
 
3.10.6   Teoretisk referensram 
Studiens resultat analyseras inom ramen för de teorier och den tidigare forskning som 
presenteras i kapitel 2. Tillämpligheten i denna kan emellertid ifrågasättas och behöver därför 
beaktas varsamt. Exempelvis har den effektiva marknadshypotesen utvecklats under 60- och 
70-talet varför dess aktuella tillämplighet kan vara begränsad. Även teorier om 
underprissättning såsom “Winner’s curse” och “Informational cascade” är formulerade under 
80- och 90-talet, varför den aktuella tillämpligheten även i dessa kan vara begränsad. 
 I majoriteten av den tidigare forskningen som presenteras i denna studie analyseras empiri 
från andra länder än Sverige, vilket också försvårar den aktuella relevansen av dessa. 
Exempelvis föreligger skillnader i den regulatoriska miljön mellan olika länder. Vidare är delar 
av den tidigare empiriska forskningen genomförd på förhållandevis gammal empiri, varför dess 
aktuella tillämplighet kan vara begränsad. 
 
3.10.7   Operativa fel 
Empirin har inhämtats från de prospekt eller i detta hänseende motsvarande dokument som 
upprättats inför respektive IPO. Följaktligen har datan sammanställts “manuellt”, vilket innebär 
att den mänskliga faktorn i viss mån kan ha försämrat empirins reliabilitet. Insamlingen har 
emellertid genomförts omsorgsfullt och med hög noggrannhet varför de eventuella operativa 
felen inte bedöms kunna påverka studiens reliabilitet väsentligt.  
 
3.10.8   Sammanfattning av metodkritik 
Studiens utformning är beskaffad med ett antal brister och kan därför kritiseras utifrån flera 
aspekter. Bristerna beror i synnerhet på de approximationer och avgränsningar som varit 
nödvändiga för verkställandet av studien. Sammanfattningsvis bedöms ingen av bristerna – 
ensamma eller tillsammans – vara synnerligen försvårande. 
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4   Empiri 
I detta kapitel förevisas studiens empiri samt resultatet av de statistiska tester som genomförts. 
Kapitlet är indelat i följande fyra sektioner: 
 

I. Urvalets fördelning mellan branscher, handelsplatser och år [Avsnitt 4.1-4.3] 
II. Skillnader mellan HCT- respektive IHCT-bolag [avsnitt 4.4] 

III. Regressioner [avsnitt 4.5-4.7] 
IV. ANOVA [avsnitt 4.8] 

 
 I kapitel 5 presenteras de mest väsentliga delarna av innehållet i detta kapitel, givet 
studiens huvudsakliga utformning och syfte. Vidare analyseras empirin i kapitel 6. 
 

4.1   Urvalets fördelning mellan branscher 
I detta avsnitt presenteras branschfördelningen i den analyserade empirin samt 
underprissättningen och dess standardavvikelse för respektive bransch. Datan sammanfattas 
först i skrift och presenteras därefter fullständigt i tabell 2.  
 De 148 bolagen som analyserats är fördelade på 15 branscher och har klassificerats i 
enlighet med ICB (Industry Classification Benchmark), vilket beskrivs vidare i avsnitt 3.5.3. 
 De två branscher som varit föremål för flest IPOs mellan 2016 och 2018 är Health Care 
och Technology vilka utgör 31,8 respektive 17,6 procent av urvalet. Tillsammans utgör dessa 
bolag 49,3 procent; i.e. nästan hälften av urvalet. Den tredje mest frekventa branschen är 
Industrial Goods & Services, vilken representerar 15,5 procent av bolagen. De resterande 12 
branscherna utgör tillsammans 35,1 procent; ingen av dessa utgör enskilt mer än 5 procent av 
urvalet. 
 Datan gör gällande att den svenska IPO-marknaden har varit föremål för underprissättning 
mellan 2016 och 2018. Det likaviktade medelvärdet för hela urvalet är 11,45. För det 
kapitalviktade medelvärdet är underprissättningen 12,30 procent. Medianen för hela urvalet är 
5,74 procent.  
 Samtliga branscher har varit föremål för underprissättning med såväl likaviktat som 
kapitalviktat medelvärde. Beräknat som median uppvisar samtliga branscher underprissättning 
förutom Oil and Gas, för vilken medianen var -8,26 procent. Oavsett mått på underprissättning 
uppvisar Automobiles & Parts den högsta underprissättningen med 29,38 procent; här utgörs 
emellertid urvalet av endast ett bolag.  
 Spridningen i underprissättningen för hela urvalet i termer av standardavvikelse är 36,85 
procent, vilket presenteras vidare i tabell 23 och figur 1. På branschnivå föreligger den största 
spridningen inom Health Care, med en standardavvikelse om 53 procent.  
 HCT-bolag har underprissatts i högre utsträckning än IHCT-bolag mätt som likaviktat 
medelvärde, med 13,69 respektive 9,26 procent. Mätt som median är förhållandet inverterat, 
med en underprissättning om 3,50 respektive 7,33. Som kapitalviktat medelvärde är 
underprissättningen mellan HCT- respektive IHCT-bolag 11,04 respektive 12,85 procent. 
Variansen, mätt som standardavvikelse, är högre för HCT-bolag respektive IHCT-bolag, med 
47,57 respektive 22,05 procent.  
 Urvalets fördelning mellan branscher presenteras fullständigt på nästa sida, i tabell 2. 
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Tabell 2: Urvalets fördelning mellan branscher 
I tabellen avser antal det antal bolag som noterats inom respektive bransch. σ representerar underprissättningens 
standardavvikelse i procent. För Automobiles & Parts samt Chemicals kan standardavvikelsen ej beräknas då dessa 
branscher enbart innehåller ett bolag. Likaviktat medelvärde avser underprissättningen i procent som ett likaviktat 
aritmetiskt medelvärde av de bolag som ingår i respektive bransch. Median avser medianen i underprissättningen 
av de bolag som ingår i respektive bransch. Kapitalviktat medelvärde avser underprissättningen beräknat som den 
procentuella skillnaden mellan summan av alla bolags MVt respektive MVs i respektive bransch. Dessa 
förkortningar förklaras vidare i avsnitt 3.5.8. 
 

   Underprissättning 

Bransch [3] 
 

Antal σ 
Likaviktat 

medelvärde 
Kap. viktat 
medelvärde Median 

Automobiles & Parts 1 - 29,38 29,38 29,38 
Bank 3 6,25 7,37 6,44 10,39 
Chemicals 1 - 20,32 20,32 20,32 
Construction & Materials 6 21,49 4,86 9,90 0,49 
Food & Beverage 3 27,18 2,41 4,25 4,35 
Health Care 47 53,00 15,11 12,36 3,21 
Industrial Goods & Services 23 23,29 4,04 14,02 0,67 
Media 5 12,50 16,05 15,93 21,82 
Oil and Gas 5 34,16 5,54 15,07 - 8,26 
Personal & Household Goods 6 23,32 8,77 23,75 6,48 
Real Estate 7 18,48 10,50 8,27 5,28 
Retail 6 21,26 18,27 17,98 19,00 
Technology 26 36,57 11,14 4,21 3,83 
Telecommunications 4 33,33 12,03 10,58 19,52 
Travel & Leisure 5 20,34 20,36 14,70 14,69 
HCT 73 47,57 13,69 11,04 3,50 
IHCT 75 22,05 9,26 12,85 7,33 
Hela urvalet 148 36,85 11,45 12,30 5,74 

 

4.2   Urvalets fördelning mellan handelsplatser 
I detta avsnitt förevisas fördelningen mellan handelsplatserna på vilka de bolag som analyseras 
har noterats. Datan sammanfattas först i skrift och presenteras därefter fullständigt i tabell 3. 
 First North är den handelsplats på vilken majoriteten av bolagen noterats med 59,5 procent 
av det totala urvalet; för HCT-bolagen är värdet 69,9 procent. Noteringarna på Main Market 
representerar 23,0 procent av hela urvalet och 16,4 procent av HCT-bolagen. Av hela urvalet 
har enbart 2,0 procent av bolagen noterats direkt på Large Cap; här förekommer inga HCT-
bolag. Noteringarna på First North Premier representerar 17,6 procent av hela urvalet; för HCT-
bolagen är värdet 13,7 procent. 
 Empirin gör gällande att standardavvikelsen av underprissättningen är störst på First North, 
med 45,93 procent. För Main Market är värdet lägst, med 13,21. Standardavvikelsen för First 
North Premier är något högre än den för Main Market, med 19,14 procent. Underprissättningen 
mätt som aritmetisk medelvärde är högst på Main Market med 12,94 procent, och näst högst på 
First North med 12,67 procent. På First North Premier är värdet lägre; 5,35 procent. Det 
kapitalviktade medelvärdet ligger för samtliga handelsplatser inom intervallet 11,25-12,61 
procent. Underprissättningen mätt som median är lägre än det motsvarande medelvärdet på 
samtliga handelsplatser.  
 Urvalets fördelning mellan handelsplatser presenteras fullständigt på nästa sida, i tabell 3. 
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Tabell 3: Urvalets fördelning mellan handelsplatser 
I tabellen avser totalt antal det antal bolag som noterats på respektive handelsplats. HCT avser antalet Health Care- 
och Technology-bolag som noterats på respektive handelsplats. σ och de respektive måtten på underprissättning 
avser värden för det totala antalet IPOs på respektive handelsplats och beräknas på samma sätt som motsvarande 
värden i tabell 2. 
 

    Underprissättning 

Handelsplats [4] 
Total 
Antal  

varav 
HCT σ 

Likaviktat 
medelvärde 

Kap. viktat 
medelvärde Median 

First North 88 51 45,93 12,67 11,25 2,77 
First North Premier 26 10 19,14 5,35 11,93 1,64 
Main Market 34 12 13,21 12,94 12,61 10,96 
   varav small cap 9 3 12,74 8,03 10,38 1,72 
   varav mid cap 22 9 13,64 15,28 14,78 15,15 
   varav large cap 3 0 9,99 10,60 7,04 11,54 
Hela urvalet 148 73 36,85 11,45 12,30 5,74 

 

4.3   Urvalets fördelning mellan år 
I detta avsnitt förevisas empirin fördelat på de år som studeras. Datan sammanfattas först i skrift 
och presenteras därefter fullständigt i tabell 4. 
 45,9 procent av de IPOs som konstituerar urvalet har noterats 2017 och 33,1 har noterats 
2016. Urvalet består till 20,9 procent av noteringar genomförda 2018. För HCT-bolagen har 
49,3 procent av noteringarna genomförts under 2017 och 30,1 har genomförts under 2016. De 
resterande HCT-bolagen har noterats 2018. 
 Underprissättningen mätt som aritmetiskt medelvärde är 20,67 procent för 2016 och 1,24 
procent för 2018. För 2017 är värdet 9,46 procent. Det kapitalviktade medelvärdet ligger för 
samtliga år inom intervallet 10,12-16,25 procent. Mätt som median är underprissättningen för 
2018 negativ med -0,57 procent. För 2016 och 2017 är underprissättningen som median 7,33 
respektive 10,0 procent. 
 

Tabell 4: Urvalets fördelning mellan år 
I tabellen avser totalt antal det antal bolag som noterats respektive år. HCT avser summan av antalet Health Care- 
och Technology-bolag som noterats respektive år. σ och de respektive måtten på underprissättning avser värden 
för det totala antalet IPOs för respektive år och beräknas på samma sätt som de motsvarande värdena i tabell 2 
och 3. 
 

    Underprissättning 

År [5] 
Total 
Antal  

varav 
HCT σ 

Likaviktat 
medelvärde 

Kap. viktat 
medelvärde Median 

2016 49 22 51,29 20,67 16,25 7,33 
2017 68 36 27,48 9,46 13,80 10,00 
2018 31 15 22,41 1,24 10,12 - 0,57 
Hela urvalet 148 73 36,85 11,45 12,30 5,74 

 

4.4   Skillnader mellan HCT- och IHCT-bolag 
I detta avsnitt sammanställs skillnaderna mellan de HCT- respektive IHCT-bolag som 
konstituerar urvalet. Skillnaderna mäts med parade t-test där olika varianser i populationerna 
antas. Detta statistiska analysförfarande beskrivs vidare i avsnitt 3.3.2. Datan sammanfattas 
först i skrift och presenteras därefter fullständigt i tabell 5. 
 Empirin gör gällande att HCT-bolag, i jämförelse med IHCT-bolag, karakteriseras av ett 
signifikant** lägre marknadsvärde. Det genomsnittliga marknadsvärdet givet teckningskursen 
är 0,6 mdkr för HCT-bolag och 1,3 mdkr för IHCT-bolagen. Vidare är även teckningskursen 
signifikant*** lägre för HCT-bolag, i jämförelse med IHCT-bolagen, med genomsnitt om 
24,46 kr respektive 36,83 kr. HCT-bolag karakteriseras också av en signifikant** lägre 
omsättning, i jämförelse med IHCT-bolag, med genomsnittliga värden om 282 mnkr respektive 
748 mnkr.  
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 Underprissättningen av HCT- och IHCT-bolag är i urvalet 13,69 respektive 9,26 procent; 
skillnaden är emellertid ej signifikant. I urvalet har HCT-bolag en lägre belåningsgrad än IHCT-
bolag, där värdena är 18,22 respektive 26,04 procent. Denna skillnad har en signifikansnivå om 
0,10* och betraktas därför som insignifikant, givet α-nivån 5 procent. För nyckeltalet market-
to-book föreligger heller inga statistiskt signifikanta skillnader mellan grupperna. 
 På nästa sida, i tabell 5, sammanställs elva (11) hypotesprövningar för vilka de respektive 
hypoteserna formuleras enligt följande, där parameter avser den variabel som testas: 
 
 H0: Det föreligger ej skillnader mellan HCT- respektive IHCT-bolag i den aktuella  
 parametern 
 H1: Det föreligger skillnader mellan HCT- respektive IHCT-bolag i den aktuella  
  parametern 
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Tabell 5: Skillnader mellan HCT- respektive IHCT-bolag 
I tabellen avser Medelvärde det aritmetiska medelvärdet för den aktuella gruppen och den aktuella parametern. 
Frihetsgrader avser antalet frihetsgrader i respektive t-test. t-kvot avser tn som beräknas enligt ekvation 4. P (T<=) 
dubbelsidig avser signifikansen i respektive t-test. t-kritisk dubbelsidig avser gränsvärdet tg och representerar den 
nivå t-kvot måste överstiga för att statistisk signifikans ska föreligga givet α-nivån 5 procent. Vidare definitioner 
och beräkningar av dessa begrepp redogörs för i kapitel 3. 
 

   Resultat av hypotestest 

Variabel 
Respektive grupp  Frihets- 

grader t-kvot 
P (T<=) 

dubbelsidig 
t-kritisk  

dubbelsidig HCT IHCT 
Underprissättning [1]       
Medelvärde 0,136937 0,092608  101 0,724133 0,470658 1,983731 
Varians 0,226255 0,048617      
MVt [8]      
Medelvärde 6,21 E+8 1,39 E+9  111 -2,595193** 0,010731 1,981567 
Varians 1,35 E+18 5,22 E+18      
Belåningsgrad [12]      
Medelvärde 0,182203 0,260378  146 -1,656062* 0,099857 1,976346 
Varians 0,084491 0,080327      
Soliditet [13]        
Medelvärde 0,491302 0,368615  130 1,985766** 0,049163 1,978380 
Varians 0,186205 0,093716      
Omsättning [10]      
Medelvärde 2,82 E+8 7,48 E+8  138 -2,238808** 0,026769 1,977304 
Varians 1,17 E+18 2,04 E+18      
Eget kapital [7]      
Medelvärde 97565034 421881264  83 -2,222588** 0,028963 1,988960 
Varians 9,04 E+16 1,50 E+18      
Balansomslutning [6]      
Medelvärde 2,94 E+8 2,33 E+9  75 -1,578714 0,118610 1,992102 
Varians 9,48 E+17       
Market-to-book [15]      
Medelvärde 36,333885 23,330069  120 0,900945 0,369421 1,979930 
Varians 11040,204 4281,7399      
Teckningskurs [2]      
Medelvärde 24,458288 36,832133  131 3,340842*** 0,001089 1,978239 
Varians 327,42023 692,47542      
Nyemission [16]      
Medelvärde 0,945205 0,866667  130 1,644491 0,102491 1,978380 
Varians 0,052511 0,117117      
Bruttoemitterat kapital [17]      
Medelvärde 135262240 169211719  128 -0,614350 0,540074 1,978671 
Varians 6,87 E+16 1,58 E+17      
Relativt bruttoemitterat kapital [18]      
Medelvärde 17,411300 4,185947  75 1,223347 0,225029 1,992102 
Varians 8388,5623 160,3716      
Vinst [14]      
Medelvärde 0,287681 0,626666  146 -4,37363*** 2,3106 E-5 1,976346 
Varians 0,207763 0,237117      

* = signifikansnivå 0,10; ** = signifikansnivå 0,05 och *** = signifikansnivå 0,01. 
 

4.5   Regression med interna oberoende variabler 
I detta avsnitt förevisas resultatet av de regressioner som verkställts med interna oberoende 
variabler. I tabellerna presenteras regressionsdata för HCT-bolag, IHCT-bolag samt för hela 
urvalet. Begreppen som används i tabellerna presenteras i kapitel 3. 
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4.5.1   Marknadsvärde givet teckningskurs 
För regressionerna formuleras följande två hypoteser och resultatet av dessa presenteras 
fullständigt i tabell 6. 
 
 H0: [8] MVt samvarierar ej med underprissättning 
 H1: [8] MVt samvarierar med underprissättning 
 

Tabell 6: Regression: marknadsvärde givet teckningskurs 
I tabellen presenteras resultatet av regressionerna med underprissättning som beroende variabel och MVt som 
oberoende variabel.  
 

 HCT  IHCT Hela urvalet 
Konstant 0,144604 0,079113 0,111908 
(Standardfel) (0,063621) (0,029913) (0,034640) 
MVt [8] -1,2351 E-11 9,7002 E-12 2,5368 E-12 
(Standardfel) (4,8532 E-11) (1,1236 E-11) (1,6441 E-11) 
Antal observationer 73 75 148 
t-kvot 0,064773 0,745356 0,023809 
p-värde 0,799842 0,390779 0,877584 
R-kvadrat 0,000911 0,010107 0,000163 

* = signifikansnivå 0,10; ** = signifikansnivå 0,05 och *** = signifikansnivå 0,01. 
 
 I en univariat regressionsanalys gör empirin följaktligen gällande att ett signifikant 
samband mellan [8] MVt och underprissättning ej föreligger för någon av urvalsgrupperna. 
Signifikansnivåerna finns inom intervallet 0,39 och 0,88 och samtliga R-kvadrat-värden 
understiger 0,02.  
 
4.5.2   Balansomslutning 
För regressionerna formuleras följande två hypoteser och resultatet av dessa presenteras 
fullständigt i tabell 7. 
 
 H0: [6] Balansomslutning före IPO samvarierar ej med underprissättning 
 H1: [6] Balansomslutning före IPO samvarierar med underprissättning 
 

Tabell 7: Regression: balansomslutning 
I tabellen presenteras resultatet av regressionerna med underprissättning som beroende variabel och 
balansomslutning som oberoende variabel.  
 

 HCT  IHCT Hela urvalet 
Konstant 0,136709 0,091820 0,114500 
(Standardfel) (0,058596) (0,026194) (0,030812) 
Balansomslutning [6] 7,7605 E-13 3,3737 E-13 -2,0211 E-14 
(Standardfel) (5,7954 E-11) (2,3148 E-12) (3,81032 E-12) 
Antal observationer 73 75 148 
t-kvot 0,000179 0,021241 2,81357 E-5 
p-värde 0,989354 0,884526 0,995775 
R-kvadrat 2,5255 E-6 0,000291 1,9271 E-7 

* = signifikansnivå 0,10; ** = signifikansnivå 0,05 och *** = signifikansnivå 0,01. 
 
 I en univariat regressionsanalys gör empirin följaktligen gällande att ett signifikant 
samband mellan [6] balansomslutning före IPO och underprissättning ej föreligger för någon 
av urvalsgrupperna. Signifikansnivåerna finns inom intervallet 0,88 och 1,0 och samtliga R-
kvadrat-värden understiger 0,001.  
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4.5.3   Belåningsgrad 
För regressionerna formuleras följande två hypoteser och resultatet av dessa presenteras 
fullständigt i tabell 8. 
 
 H0: [12] Belåningsgrad samvarierar ej med underprissättning 
 H1: [12] Belåningsgrad samvarierar med underprissättning 
 

Tabell 8: Regression: belåningsgrad 
I tabellen presenteras resultatet av regressionerna med underprissättning som beroende variabel och belåningsgrad 
som oberoende variabel.  
 

 HCT  IHCT Hela urvalet 
Konstant 0,168327 0,105706 0,141179 
(Standardfel) (0,065927) (0,034844) (0,038205) 
Belåningsgrad [12] -0,172276 -0,050304 -0,120392 
(Standardfel) (0,193127) (0,090864) (0,105157) 
Antal observationer 73 75 148 
t-kvot 0,795730 0,306496 1,310756 
p-värde 0,375386 0,581530 0,254131 
R-kvadrat 0,011083 0,004181 0,008898 

* = signifikansnivå 0,10; ** = signifikansnivå 0,05 och *** = signifikansnivå 0,01. 
 
 I en univariat regressionsanalys gör empirin följaktligen gällande att ett signifikant 
samband mellan [12] belåningsgrad och underprissättning ej föreligger för någon av 
urvalsgrupperna. Signifikansnivåerna för de respektive grupperna finns inom intervallet 0,25 
och 0,59 och samtliga R-kvadrat-värden understiger 0,02.  
 
4.5.4   Soliditet 
För regressionerna formuleras följande två hypoteser och resultatet av dessa presenteras 
fullständigt i tabell 9. 
 
 H0: [13] Soliditet samvarierar ej med underprissättning 
 H1: [13] Soliditet samvarierar med underprissättning 
 

Tabell 9: Regression: soliditet 
I tabellen presenteras resultatet av regressionerna med underprissättning som beroende variabel och soliditet som 
oberoende variabel.  
 

 HCT  IHCT Hela urvalet 
Konstant 0,080408 0,087711 0,111019 
(Standardfel) (0,084822) (0,025736) (0,030731) 
Soliditet [13] 0,115061 0,003892 0,003926 
(Standardfel) (0,130105) (0,003317) (0,005544) 
Antal observationer 73 75 148 
t-kvot 0,782114 1,377271 0,501375 
p-värde 0,379481 0,244381 0,480026 
R-kvadrat 0,010896 0,018517 0,003422 

* = signifikansnivå 0,10; ** = signifikansnivå 0,05 och *** = signifikansnivå 0,01. 
 
 I en univariat regressionsanalys gör empirin följaktligen gällande att ett signifikant 
samband mellan [13] soliditet och underprissättning ej föreligger för någon av urvalsgrupperna. 
Signifikansnivåerna för de respektive grupperna finns inom intervallet 0,24 och 0,49 och 
samtliga R-kvadrat-värden understiger 0,02. 
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4.5.5   Market-to-book 
För regressionerna formuleras följande två hypoteser och resultatet av dessa presenteras 
fullständigt i tabell 10. 
 
 H0: [15] Market-to-book samvarierar ej med underprissättning 
 H1: [15] Market-to-book samvarierar med underprissättning 
 

Tabell 10: Regression: market-to-book 
I tabellen presenteras resultatet av regressionerna med underprissättning som beroende variabel och market-to-
book som oberoende variabel.  
 

 HCT  IHCT Hela urvalet 
Konstant 0,149104 0,083426 0,113483 
(Standardfel) (0,059337) (0,027049) (0,032123) 
Market-to-book [15] -0,000137 0,000394 3,33043 E-5 
(Standardfel) (0,000537) (0,000392) (0,000350) 
Antal observationer 73 75 148 
t-kvot 0,064951 1,009576 0,009071 
p-värde 0,799572 0,318323 0,924254 
R-kvadrat 0,000914 0,013641 6,21251 E-5 

* = signifikansnivå 0,10; ** = signifikansnivå 0,05 och *** = signifikansnivå 0,01. 
 
 I en univariat regressionsanalys gör empirin följaktligen gällande att ett signifikant 
samband mellan [15] market-to-book och underprissättning ej föreligger för någon av 
urvalsgrupperna. Signifikansnivåerna för de respektive grupperna finns inom intervallet 0,31 
och 0,93 och samtliga R-kvadrat-värden understiger 0,02. 
 
4.5.6   Omsättning 
För regressionerna formuleras följande två hypoteser och resultatet av dessa presenteras 
fullständigt i tabell 11. 
 
 H0: [10] Omsättning samvarierar ej med underprissättning 
 H1: [10] Omsättning samvarierar med underprissättning 
 

Tabell 11: Regression: omsättning 
I tabellen presenteras resultatet av regressionerna med underprissättning som beroende variabel och omsättning 
som oberoende variabel.  
 

 HCT  IHCT Hela urvalet 
Konstant 0,136749 0,075715 0,108719 
(Standardfel) (0,057962) (0,028666) (0,032757) 
Omsättning [10] 6,6725 E-13 2,2576 E-11 1,10982 E-11 
(Standardfel) (5,2112 E-11) (1,7865 E-11) (2,36717 E-11) 
Antal observationer 73 75 148 
t-kvot 0,000164 1,596909 0,219811 
p-värde 0,989820 0,210362 0,639883 
R-kvadrat 2,3091 E-6 0,021407 0,001503 

* = signifikansnivå 0,10; ** = signifikansnivå 0,05 och *** = signifikansnivå 0,01. 
 
 I en univariat regressionsanalys gör empirin följaktligen gällande att ett signifikant 
samband mellan [10] omsättning och underprissättning ej föreligger för någon av 
urvalsgrupperna. Signifikansnivåerna för de respektive grupperna finns inom intervallet 0,21 
och 0,99 och samtliga R-kvadrat-värden understiger 0,03. 
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4.5.7   Vinst 
För regressionerna formuleras följande två hypoteser och resultatet av dessa presenteras 
fullständigt i tabell 12. 
 
 H0: [14] Förekomst av vinst samvarierar ej med underprissättning 
 H1: [14] Förekomst av vinst samvarierar med underprissättning 
 

Tabell 12: Regression: vinst 
I tabellen presenteras resultatet av regressionerna med underprissättning som beroende variabel och vinst som 
oberoende dummyvariabel.  
 

 HCT  IHCT Hela urvalet 
Konstant 0,123155 -0,013318 0,075390 
(Standardfel) (0,066355) (0,038921) (0,041063) 
Vinst [14] 0,047910 0,169030*** 0,085064 
(Standardfel) (0,123717) (0,049166) (0,060580) 
Antal observationer 73 75 148 
t-kvot 0,149968 11,819554 1,971667 
p-värde 0,699725 0,000971 0,162395 
R-kvadrat 0,002108 0,139349 0,013325 

* = signifikansnivå 0,10; ** = signifikansnivå 0,05 och *** = signifikansnivå 0,01. 
 
 I en univariat regressionsanalys gör empirin följaktligen gällande att ett signifikant 
samband mellan [14] förekomst av vinst och underprissättning ej föreligger för HCT-bolag eller 
hela urvalet. För IHCT-bolag är emellertid 𝛽-koefficienten 0,1690 signifikant***. Följaktligen 
samvarierar förekomsten av vinst underprissättningen av IHCT-bolag positivt med ett 
genomsnitt om 16,90 procentenheter. R-kvadrat-värdet gör gällande att 13,93 procent av 
variationen i underprissättningen av IHCT-bolag kan förklaras av förekomsten av vinst. 
 
4.5.8   Eget kapital 
För regressionerna formuleras följande två hypoteser och resultatet av dessa presenteras 
fullständigt i tabell 13. 
 
 H0: [7] Eget kapital samvarierar ej med underprissättning 
 H1: [7] Eget kapital samvarierar med underprissättning 
 

Tabell 13: Regression: eget kapital 
I tabellen presenteras resultatet av regressionerna med underprissättning som beroende variabel och eget kapital 
före IPO som oberoende variabel.  
 

 HCT  IHCT Hela urvalet 
Konstant 0,135766 0,090230 0,114100 
(Standardfel) (0,058980) (0,027114) (0,031636) 
Eget kapital [7] 1,2006 E-11 5,636 E-12 1,42607 E-12 
(Standardfel) (1,878 E-10) (2,1032 E-11) (3,35171 E-11) 
Antal observationer 73 75 148 
t-kvot 0,004087 0,071808 0,001810 
p-värde 0,949206 0,789479 0,966120 
R-kvadrat 5,7561 E-5 0,000983 1,23991 E-5 

* = signifikansnivå 0,10; ** = signifikansnivå 0,05 och *** = signifikansnivå 0,01. 
 
 I en univariat regressionsanalys gör empirin följaktligen gällande att ett signifikant 
samband mellan [7] eget kapital och underprissättning ej föreligger för någon av 
urvalsgrupperna. Signifikansnivåerna för de respektive grupperna finns inom intervallet 0,78 
och 0,97 och samtliga R-kvadrat-värden understiger 0,001. 
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4.5.9   Nyemission 
För regressionerna formuleras följande två hypoteser och resultatet av dessa presenteras 
fullständigt i tabell 14. 
 
 H0: [16] Förekomsten av nyemission samvarierar ej med underprissättning 
 H1: [16] Förekomsten av nyemission samvarierar med underprissättning 
 

Tabell 14: Regression: nyemission 
I tabellen presenteras resultatet av regressionerna med underprissättning som beroende variabel och nyemission 
som oberoende dummyvariabel.  
 

 HCT  IHCT Hela urvalet 
Konstant 0,091547 0,167068 0,145491 
(Standardfel) (0,239436) (0,069575) (0,098784) 
Nyemission (dummy) [16] 0,048022 -0,085916 -0,034258 
(Standardfel) (0,246279) (0,074735) (0,103816) 
Antal observationer 73 75 148 
t-kvot 0,038022 1,321582 0,108892 
p-värde 0,845956 0,254061 0,741882 
R-kvadrat 0,000535 0,017782 0,000745 

* = signifikansnivå 0,10; ** = signifikansnivå 0,05 och *** = signifikansnivå 0,01. 
 
 I en univariat regressionsanalys gör empirin följaktligen gällande att ett signifikant 
samband mellan [16] förekomsten av nyemission och underprissättning ej föreligger för någon 
av urvalsgrupperna. Signifikansnivåerna för de respektive grupperna finns inom intervallet 0,25 
och 0,85 och samtliga R-kvadrat-värden understiger 0,02. 
 
4.5.10   Bruttoemitterat kapital 
För regressionerna formuleras följande två hypoteser och resultatet av dessa presenteras 
fullständigt i tabell 15. 
 
 H0: [17] Bruttoemitterat kapital samvarierar ej med underprissättning 
 H1: [17] Bruttoemitterat kapital samvarierar med underprissättning 
 

Tabell 15: Regression: bruttoemitterat kapital 
I tabellen presenteras resultatet av regressionerna med underprissättning som beroende variabel och bruttoemitterat 
kapital som oberoende variabel.  
 

 HCT  IHCT Hela urvalet 
Konstant 0,138538 0,090354 0,114090 
(Standardfel) (0,063183) (0,027874) (0,033375) 
BEK [17] -1,1832 E-11 1,33199 E-11 2,51623 E-12 
(Standardfel) (2,15435 E-10) (6,48041 E-11) (9,04408 E-11) 
Antal observationer 73 75 148 
t-kvot 0,003016 0,042247 0,000774 
p-värde 0,956355 0,837721 0,977842 
R-kvadrat 4,24838 E-5 0,000578 5,30174 E-6 

* = signifikansnivå 0,10; ** = signifikansnivå 0,05 och *** = signifikansnivå 0,01. 
 
 I en univariat regressionsanalys gör empirin följaktligen gällande att ett signifikant 
samband mellan [17] bruttoemitterat kapital och underprissättning ej föreligger för någon av 
urvalsgrupperna. Signifikansnivåerna för de respektive grupperna finns inom intervallet 0,83 
och 0,98 och samtliga R-kvadrat-värden understiger 0,001. 
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4.5.11   Relativt bruttoemitterat kapital 
För regressionerna formuleras följande två hypoteser och resultatet av dessa presenteras 
fullständigt i tabell 16. 
 
 H0: [18] Relativt bruttoemitterat kapital samvarierar ej med underprissättning 
 H1: [18] Relativt bruttoemitterat kapital samvarierar med underprissättning 
 

Tabell 16: Regression: relativt bruttoemitterat kapital 
I tabellen presenteras resultatet av regressionerna med underprissättning som beroende variabel och eget relativt 
bruttoemitterat kapital som oberoende variabel.  
 

 HCT  IHCT Hela urvalet 
Konstant 0,139043 0,084975 0,114983 
(Standardfel) (0,057066) (0,026868) (0,030804) 
RBEK [18] -0,000121 0,001823 -4,7609 E-5 
(Standardfel) (0,000616) (0,002027) (0,000469) 
Antal observationer 73 75 148 
t-kvot 0,038447 0,809503 0,010318 
p-värde 0,845109 0,371226 0,919231 
R-kvadrat 0,000541 0,010967 7,06677 E-5 

* = signifikansnivå 0,10; ** = signifikansnivå 0,05 och *** = signifikansnivå 0,01. 
 
 I en univariat regressionsanalys gör empirin följaktligen gällande att ett signifikant 
samband mellan [18] relativt bruttoemitterat kapital och underprissättning ej föreligger för 
någon av urvalsgrupperna. Signifikansnivåerna för de respektive grupperna finns inom 
intervallet 0,37 och 0,92 och samtliga R-kvadrat-värden understiger 0,02. 
 

4.6   Regression med externa oberoende variabler 
I detta avsnitt förevisas resultatet av de regressioner som verkställts med externa oberoende 
variabler. I avsnittet presenteras regressioner för HCT-, IHCT-bolag samt hela urvalet. 
Begreppen som används i tabellerna presenteras i kapitel 3 Metod.  
 
4.6.1   MA63 
För regressionerna formuleras följande två hypoteser och resultatet av dessa presenteras 
fullständigt i tabell 17. 
 
 H0: [19] MA63 samvarierar ej med underprissättning 
 H1: [19] MA63 samvarierar med underprissättning 
 

Tabell 17: Regression: MA63 
I tabellen presenteras resultatet av regressionerna med underprissättning som beroende variabel och MA63 som 
oberoende variabel.  
 

 HCT  IHCT Hela urvalet 
Konstant 0,153759 0,083415 0,117649 
(Standardfel) (0,059194) (0,026742) (0,032099) 
MA63 [19] -0,944242 0,582574 -0,189303 
(Standardfel) (1,111783) (0,525749) (0,616688) 
Antal observationer 73 75 148 
t-kvot 0,721318 1,227846 0,094229 
p-värde 0,398567 0,271464 0,759306 
R-kvadrat 0,010057 0,016542 0,000645 

* = signifikansnivå 0,10; ** = signifikansnivå 0,05 och *** = signifikansnivå 0,01. 
 
 I en univariat regressionsanalys gör empirin följaktligen gällande att ett signifikant 
samband mellan [19] MA63 och underprissättning ej föreligger för någon av urvalsgrupperna. 
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Signifikansnivåerna för de respektive grupperna finns inom intervallet 0,39 och 0,76 och 
samtliga R-kvadrat-värden understiger 0,02. 
 
4.6.2   MA125 
För regressionerna formuleras följande två hypoteser och resultatet av dessa presenteras 
fullständigt i tabell 18. 
 
 H0: [20] MA125 samvarierar ej med underprissättning 
 H1: [20] MA125 samvarierar med underprissättning 
 

Tabell 18: Regression: MA125 
I tabellen presenteras resultatet av regressionerna med underprissättning som beroende variabel och MA125 som 
oberoende variabel.  
 

 HCT  IHCT Hela urvalet 
Konstant 0,131914 0,096027 0,113962 
(Standardfel) (0,066223) (0,026584) (0,033236) 
MA125 [20] 0,108984 -0,159159 0,015144 
(Standardfel) (0,765746) (0,334261) (0,400288) 
Antal observationer 73 75 148 
t-kvot 0,020256 0,226721 0,001431 
p-värde 0,887227 0,635388 0,969873 
R-kvadrat 0,000285 0,003096 9,8035 E-6 

* = signifikansnivå 0,10; ** = signifikansnivå 0,05 och *** = signifikansnivå 0,01. 
 
 I en univariat regressionsanalys gör empirin följaktligen gällande att ett signifikant 
samband mellan [20] MA125 och underprissättning ej föreligger för någon av urvalsgrupperna. 
Signifikansnivåerna för de respektive grupperna finns inom intervallet 0,63 och 0,97 och 
samtliga R-kvadrat-värden understiger 0,01. 
 
4.6.3   MA500 
För regressionerna formuleras följande två hypoteser och resultatet av dessa presenteras 
fullständigt i tabell 19. 
 
 H0: [21] MA500 samvarierar ej med underprissättning 
 H1: [21] MA500 samvarierar med underprissättningen 
 

Tabell 19: Regression: MA500 
I tabellen presenteras resultatet av regressionerna med underprissättning som beroende variabel och MA500 som 
oberoende variabel.  
 

 HCT  IHCT Hela urvalet 
Konstant 0,230999 0,048943 0,144240 
(Standardfel) (0,119639) (0,058071) (0,067070) 
MA500 [21] -0,725691 0,320338 -0,223810 
(Standardfel) (0,816636) (0,382711) (0,449599) 
Antal observationer 73 75 148 
t-kvot 0,789672 0,700606 0,247803 
p-värde (signifikansnivå) 0,377200 0,405311 0,619375 
R-kvadrat 0,011000 0,009506 0,001694 

* = signifikansnivå 0,10; ** = signifikansnivå 0,05 och *** = signifikansnivå 0,01. 
 
 I en univariat regressionsanalys gör empirin följaktligen gällande att ett signifikant 
samband mellan [21] MA500 och underprissättning ej föreligger för någon av urvalsgrupperna. 
Signifikansnivåerna för de respektive grupperna finns inom intervallet 0,37 och 0,62 och 
samtliga R-kvadrat-värden understiger 0,02. 
 
 



’Pengar på bordet’ – svenska börsnoteringar inom hälsovård och teknologi 
 

 45 

4.7   Regression med externa oberoende variabler per år 
I detta avsnitt förevisas resultatet av de regressioner som verkställts på hela urvalet fördelat 
åren 2016, 2017 och 2018. Begreppen som används i tabellerna presenteras i kapitel 3.  
 
4.7.1   MA63 per år 
För regressionerna formuleras följande två hypoteser och resultatet av dessa presenteras 
fullständigt i tabell 20. 
 
 H0: [19] MA63 samvarierar ej med underprissättning 
 H1: [19] MA63 samvarierar med underprissättning 

 
Tabell 20: Regression: MA63 per år 

I tabellen presenteras resultatet av regressionerna med underprissättning som beroende variabel och MA63 som 
oberoende variabel.  
 

 2016  2017 2018 Hela perioden 
Konstant 0,213236 0,243920 0,044910 0,117649 
(Standardfel) (0,074700) (0,058845) (0,039637) (0,032099) 
MA63 [19] -0,782831 -3,777686*** 1,634294** -0,189303 
(Standardfel) (1,376557) (1,257536) (0,672381) (0,616688) 
Antal observationer 49 68 31 148 
t-kvot 0,323405 9,027120 5,907843 0,094229 
p-värde 0,572275 0,003757 0,021490 0,759306 
R-kvadrat 0,006834 0,120318 0,169241 0,000644 

* = signifikansnivå 0,10; ** = signifikansnivå 0,05 och *** = signifikansnivå 0,01. 
 
 I en univariat regressionsanalys gör empirin följaktligen gällande att [19] MA63 haft en 
signifikant*** samvariation med underprissättningen under 2017, och en signifikant** 
samvariation med underprissättningen under 2018. För 2016 eller för hela perioden föreligger 
emellertid inga signifikanta samband. 
 
4.7.2   MA125 per år 
För regressionerna formuleras följande två hypoteser och resultatet av dessa presenteras 
fullständigt i tabell 21. 
 
 H0: [20] MA125 samvarierar ej med underprissättning 
 H1: [20] MA125 samvarierar med underprissättning 
 

Tabell 21: Regression: MA125 per år 
I tabellen presenteras resultatet av regressionerna med underprissättning som beroende variabel och MA125 som 
oberoende variabel.  
 

 2016  2017 2018 Hela perioden 
Konstant 0,205768 0,147501 0,057895 0,113962 
(Standardfel) (0,075096) (0,051346) (0,037711) (0,033236) 
MA125 [20] 0,059602 -0,757840 2,782134*** 0,015144 
(Standardfel) (0,839996) (0,561678) (0,854207) (0,400288) 
Antal observationer 49 68 31 148 
t-kvot 0,005035 1,820455 10,607924 0,001431 
p-värde 0,943732 0,181870 0,002867 0,969872 
R-kvadrat 0,000107 0,026842 0,267823 9,8035 E-6 

* = signifikansnivå 0,10; ** = signifikansnivå 0,05 och *** = signifikansnivå 0,01. 
 
 I en univariat regressionsanalys gör empirin följaktligen gällande att [20] MA125 haft en 
signifikant*** samvariation med underprissättningen under 2018. För 2016, 2017 eller för hela 
perioden föreligger emellertid inga signifikanta samband. 
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4.7.3   MA500 per år 
För regressionerna formuleras följande två hypoteser och resultatet av dessa presenteras 
fullständigt i tabell 22. 
 
 H0: [21] MA500 samvarierar ej med underprissättning 
 H1: [21] MA500 samvarierar med underprissättning 
 

Tabell 22: Regression: MA500 per år 
I tabellen presenteras resultatet av regressionerna med underprissättning som beroende variabel och MA500 
(intervall) som oberoende variabel.  
 

 2016  2017 2018 Hela perioden 
Konstant 0,359375 -0,094407 -0,081261 0,144240 
(Standardfel) (0,141358) (0,095725) (0,089518) (0,067070) 
MA500 [21] -1,716399 1,199779** 0,629298 -0,223910 
(Standardfel) (1,361605) (0,571640) (0,537877) (0,449599) 
Antal observationer 49 68 31 148 
t-kvot 1,589037 4,405114 1,368820 0,247803 
p-värde 0,213686 0,039661 0,251540 0,619375 
R-kvadrat 0,032707 0,062568 0,045073 0,001694 

* = signifikansnivå 0,10; ** = signifikansnivå 0,05 och *** = signifikansnivå 0,01. 
 
 I en univariat regressionsanalys gör empirin följaktligen gällande att [21] MA500 haft en 
signifikant** samvariation med underprissättningen under 2017, men ej för de övriga åren eller 
hela perioden. 
 
4.8   ANOVA 
Spridningen i underprissättning är i urvalet högre för HCT-bolag än för IHCT-bolag, med 
standardavvikelser om 0,4757 respektive 0,2205, vilket förevisas i tabell 23. 
 

Tabell 23: ANOVA 
I tabellen presenteras resultatet av den statistiska variansanalysen (ANOVA). Beteckningarna har samma betydelse 
som i de föregående tabellerna, och förklaras vidare i kapitel 3.  
 

   ANOVA mellan grupper 

 
Respektive grupp  Frihets- 

grader F-värde P (T<=) t-kritisk HCT IHCT 
Medelvärde 0,136937 0,092608  1 0,533544 0,466291 3,905942 
Varians 0,226255 0,048617      
σ 0,475665 0,220500      

* = signifikansnivå 0,10; ** = signifikansnivå 0,05 och *** = signifikansnivå 0,01. 
 
 Den högre variansen i underprissättningen av HCT-bolagen är bland annat hänförlig till de 
fler extremvärden som föreligger i denna grupp av bolag. Exempelvis har sex (6) stycken HCT-
bolag underprissatts med <-40% eller >100%, medan enbart ett (1) IHCT-bolag har uppvisat 
en sådan underprissättning. Underprissättningens spridning, fördelat på HCT- respektive 
IHCT-bolag, sammanfattas och visualiseras på nästa sida, i figur 1.  
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Figur 1: Underprissättningens spridning 
I figuren presenteras frekvensfördelningen, i.e. spridningen, av underprissättningen fördelat på HCT- och IHCT-
bolag. Y-axelns värden representerar således antalet observationer inom respektive intervall på X-axeln.  
 

 
  

0

2

4

6

8

10

12

M
IN

D
R

E 
Ä

N
 -4

0%
-4

0%
 T

O
 -3

5%
-3

5%
 T

O
 -3

0%
-3

0%
 T

O
 -2

5%
-2

5%
 T

O
 -2

0%
-2

0%
 T

O
 -1

5%
-1

5%
 T

O
 -1

0%
-1

0%
 T

O
 -5

%
-5

%
 T

O
 0

%
0%

 T
O

 5
%

5%
 T

O
 1

0%
10

%
 T

O
 1

5%
15

%
 T

O
 2

0%
20

%
 T

O
 2

5%
25

%
 T

O
 3

0%
30

%
 T

O
 3

5%
35

%
 T

O
 4

0%
40

%
 T

O
 4

5%
45

%
 T

O
 5

0%
50

%
 T

O
 5

5%
55

%
 T

O
 6

0%
60

%
 T

O
 6

5%
65

%
 T

O
 7

0%
70

%
 T

O
 7

5%
75

%
 T

O
 8

0%
80

%
 T

O
 8

5%
85

%
 T

O
 9

0%
90

%
 T

O
 9

5%
95

%
 T

O
 1

00
%

ST
Ö

R
R

E 
Ä

N
 1

00
%

HCT IHCT



’Pengar på bordet’ – svenska börsnoteringar inom hälsovård och teknologi 
 

 48 

5   Resultat 
I detta kapitel förevisas de mest väsentliga delarna av innehållet i kapitel 4, givet studiens 
huvudsakliga frågeställning och syfte.  
 

5.1   Underprissättning av HCT- respektive IHCT-bolag 
I urvalet har HCT-bolag som aritmetiskt medelvärde underprissatts i högre utsträckning än IHCT-bolag. 
Som median är förhållandet istället det omvända. Spridningen av underprissättningen, mätt som 
standardavvikelse, är högre för HCT- än för IHCT-bolag. Detta sammanfattas i tabell 24. 
 

Tabell 24: Sammanfattning av underprissättning 
I tabellen presenteras underprissättningen av HCT respektive IHCT-bolag. 
 

   Underprissättning 

Bransch 
 

Antal σ 
Aritmetiskt 
medelvärde 

Kap. viktat 
medelvärde Median 

HCT 73 47,57 13,69 11,04 3,50 
IHCT 75 22,05 9,26 12,85 7,33 
Hela urvalet 148 36,85 11,45 12,30 5,74 

 

5.2   Interna variabler 
För [14] vinst föreligger en signifikant samvariation med underprissättningen av IHCT-bolag. 
För övriga interna variabler föreligger ingen signifikant samvariation. Detta sammanfattas i 
tabell 25. 
 

Tabell 25: Sammanfattning av regressioner med interna oberoende variabler 
I tabellen sammanfattas de regressioner som verkställs med interna oberoende variabler. De värden som 
presenteras är β-koefficienterna för respektive variabel. 
 

 HCT  IHCT Hela urvalet 
MVt [8] -1,2351 E-11 9,7002 E-12 2,5368 E-12 
Balansomslutning [6] 7,7605 E-13 3,3737 E-13 -2,0211 E-14 
Belåningsgrad [12] -0,172276 -0,050304 -0,120392 
Soliditet [13] 0,115061 0,003892 0,003926 
Market-to-book [15] -0,000137 0,000394 3,33043 E-5 
Omsättning [10] 6,6725 E-13 2,2576 E-11 1,10982 E-11 
Vinst [14] 0,047910 0,169030*** 0,085064 
Eget kapital [7] 1,2006 E-11 5,636 E-12 1,42607 E-12 
Nyemission [16] 0,048022 -0,085916 -0,034258 
BEK [17] -1,1832 E-11 1,33199 E-11 2,51623 E-12 
Relativt BEK [18] -0,000121 0,001823 -4,7609 E-5 

* = signifikansnivå 0,10; ** = signifikansnivå 0,05 och *** = signifikansnivå 0,01. 
 

5.3   Externa variabler 
För de externa variablerna föreligger ingen signifikant samvariation för HCT-, IHCT-bolag 
eller hela urvalet, i de fall hela tidsperioden analyseras. Detta sammanfattas i tabell 26. 
 

Tabell 26: Sammanfattning av regressioner med externa oberoende variabler 
I tabellen sammanfattas de regressioner som verkställs med interna oberoende variabler. De värden som 
presenteras är β-koefficienterna för respektive variabel. 
 

 HCT  IHCT Hela urvalet 
MA63 [19] -0,944242 0,582574 -0,189303 
MA125 [20] 0,108984 -0,159159 0,015144 
MA500 [21] -0,725691 0,320338 -0,223810 

* = signifikansnivå 0,10; ** = signifikansnivå 0,05 och *** = signifikansnivå 0,01.  



’Pengar på bordet’ – svenska börsnoteringar inom hälsovård och teknologi 
 

 49 

6   Analys 
I detta avsnitt presenteras analysen av de resultat som förevisats i kapitel 4 och 5, mot bakgrund 
av studiens frågeställningar och teoretiska referensram. Inledningsvis analyseras 
underprissättningen av hela urvalet och vad förekomsten av denna implicerar i förhållande till 
EMH samt inom ramen för behavioral finance och teorier om ambiguitet och 
informationsasymmetri. Vidare analyseras skillnaderna mellan HCT- och IHCT-bolag samt de 
interna och externa förklaringsvariabler som regressionsanalyserats i studien.  
 

6.1   Generell underprissättning 
I detta avsnitt analyseras resultatet av underprissättningen för hela urvalet. Inledningsvis 
analyseras resultatet i förhållande till de tidigare studier som empiriskt undersökt fenomenet. 
Vidare analyseras resultatet inom ramen för de teorier och förklaringsmodeller som presenterats 
tidigare i studien. 
 
6.1.1   Resultat i förhållande till tidigare empiriska studier 
Underprissättningen av IPOs på handelsplatserna NSMM, FN och FNP mellan åren 2016 och 
2018 har som likaviktat aritmetiskt medelvärde uppgått till 11,45 procent. Följaktligen 
bekräftas förekomsten av denna marknadsanomali på den moderna svenska IPO-marknaden. 
Värdet avviker inte väsentligt från många av de tidigare empiriska studier av underprissättning 
som genomförts under andra tidsperioder på andra marknader. Exempelvis påvisar Hahl et al. 
(2014) att underprissättningen på den finska marknaden mellan åren 1994 och 2006 uppgick 
till 15,6 procent. I USA har underprissättningen varierat över tid. Exempelvis var 
underprissättningen i USA 7 procent under 1980-talet, medan ditot under perioden 1990-1998 
var 15 procent (Loughran & Ritter 2004).  
 Sammanfattningsvis bekräftas förekomsten av underprissättning på den moderna svenska 
IPO-marknaden. Omfattningen av denna – mätt som aritmetiskt medelvärde – avviker inte 
väsentligt från tidigare empirisk forskning som genomförts på andra aktiemarknader och under 
andra tidsperioder. 
 
6.1.2   Effektiva marknader 
Kim et al. (2008) menar att underprissättning av IPOs innebär en avvikelse från den effektiva 
marknadshypotesen, och Soufian et al. (2014) menar att rationella aktörer är ett fundamentalt 
antagande i denna. Mot denna bakgrund – givet studiens resultat – präglas den moderna svenska 
IPO-marknaden av en viss irrationalitet. Schleifer (2000) beskriver emellertid att EMH antar 
att investerarnas irrationalitet är stokastisk varför de ”kvittar ut varandra”; följaktligen antar 
EMH enligt författaren att en effektiv prisbildning kan föreligga även på en marknad som 
karakteriseras av irrationella investerare. Förekomsten av underprissättning – som denna studie 
identifierat – tyder dock på att investerarna inte ”kvittat ut varandra” genom en slumpmässig 
irrationalitet.  
 Sammanfattningsvis kan underprissättningen på den moderna svenska IPO-marknaden 
tolkas som att investerare är systematiskt irrationella, vilket i denna kontext kontrasterar den 
effektiva marknadshypotesen.  
 
6.1.3   Behavioural finance 
Den mest väletablerade mikroekonomiska doktrinen inom nationalekonomin är the rational 
choice theory (Itzhak Gilboa, 2010 i Eriksson-Zetterquist et al. 2015, s. 122). Teorin antar att 
individen har fullständig kunskap om samtliga handlingsalternativ och dess konsekvenser. 
Förekomsten av underprissättning på den moderna svenska IPO-marknaden indikerar en 
imperfektion i denna teori. Exempelvis skulle bolag och deras ägare sannolikt inte systematiskt 
”lämna pengar på bordet” om de hade kunskap om samtliga handlingsalternativ och dess 
konsekvenser. Exempelvis innebär teorin att bolagen skulle ha fullständig kännedom om 
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samtliga investerares betalningsvilja och det sentiment detta för med sig, vilket inte är 
konsistent med resultaten i denna studie.  
 Istället kan den begränsat rationella beslutsmodellen anses vara bättre lämpad i strävan att 
förklara förekomsten av underprissättning på den moderna svenska IPO-marknaden. Modellen 
stipulerar att individers kognitiva förmåga är begränsad, varför de ej förmår fatta beslut som 
beaktar beslutssituationers hela komplexitet (Simon 1947). Även March (1991) menar att de 
förutsägelser om framtiden som the rational choice theory bygger på är orealistiska. 
Sammanfattningsvis tyder empirin på att den begränsat rationella beslutsmodellen på ett bättre 
sätt beskriver de aktörer som agerar på den moderna svenska IPO-marknaden än the rational 
choice theory.  
 
6.1.4   Informationsasymmetri och ambiguitet 
Många av de modeller som söker förklara underprissättning av IPOs grundas på antaganden om 
asymmetrisk information (e.g., Efrata 2008; Park & Patel 2015; Rock 1986). Mot denna 
bakgrund tyder förekomsten av underprissättning på att den moderna svenska IPO-marknaden 
kännetecknas av en sådan asymmetri.  
 Park och Patel (2015) som studerat amerikansk empiri menar att prospekt generellt 
karakteriseras av ambiguitet, trots de krav den amerikanska tillsynsmyndigheten SEC 
uppställer. Resultaten i denna studie tyder på att den svenska regulatoriska miljön i detta 
hänseende liknar den amerikanska, i.e. att även finansinspektionen – i likhet med SEC – lämnar 
utrymme för ambiguitet i de krav som ställs på bolag vid IPOs.  
 Vidare menar Park och Patel (ibid) att sambandet mellan ambiguitet, 
informationsasymmetri och underprissättning tolkas bäst inom ramen för den semi-starka 
formen av marknadseffektivitet. Följaktligen tyder resultaten i denna studie – mot bakgrund av 
signalteorin – på att den semi-starka formen av marknadseffektivitet präglar den moderna 
svenska IPO-marknaden. 
 Sammanfattningsvis tyder förekomsten av underprissättning på att den moderna svenska 
IPO-marknaden i viss utsträckning präglas av informationsasymmetrier, vilket delvis kan vara 
hänförligt till ambiguitet i den information som utgör investerarkollektivets beslutsunderlag.  
 

6.2   Interna variabler 
I detta avsnitt förevisas analysen av de interna variabler testats med regressioner och t-tester. 
Variablerna kategoriseras efter (I) storlek, (II) vinst, (III) belåningsgrad och soliditet, (IV) 
nyemission samt (V) market-to-book. 
 
6.2.1   Storlek 
I studien testas fyra (4) variabler som är relaterade till bolagens storlek. Skillnaderna mellan 
HCT- och IHCT-bolagen för dessa storleksvariabler sammanfattas i tabell 27. 
 

Tabell 27: Sammanfattning av storleksvariabler 
I tabellen sammanfattas skillnaderna mellan HCT- och IHCT-bolagen gällande storleksrelaterade variabler. De 
krontal som presenteras i kolumnerna är det aritmetiska medelvärdet för respektive variabel för respektive bolags-
grupp. Relativ (%) avser HCT-värdet i förhållande till IHCT-värdet. Relativ (x) avser IHCT-värdet i förhållande 
till HCT-värdet. Följaktligen är Relativ- (%) och (x) varandras inverser. 
 

 HCT  IHCT Relativ (%) Relativ (x) 
MVt [8] 621 mnkr 1 390 mnkr 44,68 % 2,24x 
Balansomslutning [6] 294 mnkr 2 330 mnkr 12,62 % 7,93x 
Eget kapital [7] 98 mnkr 422 mnkr 23,22 % 4,31x 
Omsättning [10] 282 mnkr 748 mnkr 37,70 % 2,65x 

 
 HCT-bolagen är mindre än IHCT-bolagen i urvalet för samtliga storleksvariabler. Av dessa 
variabler åtskiljer sig bolagen mest – i såväl relativa termer som krontal – i [6] 
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balansomslutning, där empirin gör gällande att IHCT-bolagen har en balansomslutning som i 
genomsnitt är 7,93 gånger större än ditot för HCT-bolagen. Bolagsgrupperna uppvisar de största 
likheterna – i relativa termer – i [8] marknadsvärde givet teckningskurs, där HCT-bolag i 
genomsnitt värderas till 621 mnkr och IHCT-bolag i genomsnitt värderas till 1,4 mdkr.  
 Skillnaderna mellan HCT- och IHCT-bolagen ligger i linje med vad som kunnat förväntas 
givet den tidigare forskningen. Exempelvis menar Efrata (2008) samt Carter et al. (2012) att 
bolag inom health care och technology ofta söker sig till publika handelsplatser i ett tidigt skede 
och därför inte har hunnit växa sig lika stora som andra bolag.  
 Park och Patel (2015) menar att bolagens storlek kan påverka investerarkollektivets 
riskbedömning av det aktuella bolaget och därför påverka underprissättningen. De regressioner 
som genomförts i denna studie tyder emellertid inte på några signifikanta samband mellan 
storlek och underprissättning.  
 Den högre variansen i underprissättningen av HCT-bolag kan däremot vara kopplad till 
storleksvariablerna. Exempelvis menar Karlan och Zinman (2009) att kreditgivare ofta 
betraktar små bolag som mer riskabla än stora bolag, med anledning av den större 
informationsasymmetrin. Denna informationsasymmetri begränsar tillgängligheten på de 
underlag investerarkollektivet kan värdera bolagen utifrån, vilket i förlängningen kan öka 
godtyckligheten i värderingen av dessa bolag. Följaktligen kan den asymmetriska 
informationen – som delvis kan vara hänförlig till HCT-bolagens storlek – vara en anledning 
till att variansen i underprissättningen av dessa bolag är högre än ditot för IHCT-bolagen.  
 Sambandet mellan underprissättning och storlek – mätt som [8] MVt – kan också mätas 
genom det kapitalviktade medelvärdet av underprissättningen, vilket ger stora bolag större vikt, 
och vice versa. För HCT-bolag är det kapitalviktade medelvärdet (11,04 procent) av 
underprissättningen lägre än det likaviktade (13,69). Detta innebär att små HCT-bolag – i 
urvalet – underprissatts i högre utsträckning än stora HCT-bolag. För IHCT-bolagen är 
förhållandet det omvända, där det kapitalviktade medelvärdet (12,85 procent) är högre än det 
likaviktade (9,26). Följaktligen underprissätts små IHCT-bolag bolag – i urvalet – i lägre 
utsträckning än stora IHCT-bolag. Den externa validiteten i de resultat som är härledda från det 
kapitalviktade medelvärdet är emellertid kraftigt begränsad, varför resultatet inte bör tolkas 
utanför kontexten i denna studie.  
 Sammanfattningsvis tyder inte resultaten på att det föreligger signifikanta samband mellan 
underprissättning och bolagens storlek på den moderna svenska IPO-marknaden, vilket 
kontrasterar tidigare forskning (e.g., Carter et al. 2012; Efrata 2008; Park & Patel 2015). 
Däremot föreligger en högre varians i underprissättningen av HCT- än IHCT-bolag vilket – 
givet samma forskning – kan vara en följd av att dessa bolag är mindre och därmed är behäftade 
med en större informationsasymmetri.  
 
6.2.2   Vinst 
Kim et al. (2008) menar att högteknologiska bolag, såsom HCT-bolag, mer sällan genererar 
vinst än andra bolag. Detta ligger i linje med denna studiens resultat vilket gör gällande att 29 
procent av HCT-bolagen genererat vinst, medan ditot för IHCT-bolagen är 63 procent.  
 De regressioner som genomförts i denna studie tyder på att bolagens vinstgenerering är 
väsentlig för underprissättningen av IHCT-bolag, men inte för HCT-bolag eller urvalet som 
helhet. Regressionerna som förevisas i tabell 12 gör gällande att det för IHCT-bolag föreligger 
en signifikant*** positiv samvariation mellan [14] Vinst och underprissättning. För HCT-bolag 
är emellertid koefficienten insignifikant. Koefficienten 0,1690 för IHCT-bolag indikerar att 
förekomsten av vinst ökar underprissättningen med ett medelvärde om 16,90 procent. 𝑅,-värdet 
om 0,1393 innebär att 13,93 procent att underprissättningen av IHCT-bolag förklaras av 
förekomsten av vinst i dessa bolag, medan ditot för HCT-bolag understiger 1 procent.  
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 β-koefficienterna, (in)signifikansen och regressionernas 𝑅,-värden tyder på att vinst är en 
mindre betydande faktor för investerare i HCT-bolag, än för investerare i IHCT-bolag. 
Följaktligen tyder resultaten på att investerarkollektivets skepsis är större inför 
förlustgenererande IHCT-bolag, än inför förlustgenererande HCT-bolag, på den moderna 
svenska IPO-marknaden. 
 Den större andelen förlustgenererande HCT-bolag kan vara hänförligt till att dessa i högre 
utsträckning söker sig till publika handelsplatser i ett tidigt stadie samt karakteriseras stora 
utvecklingskostnader och instabila kassaflöden (Efrata 2008; Kim et al. 2008). Detta styrks 
vidare av resultaten i denna studie som tyder på att HCT-bolag är mindre än IHCT-bolag i bland 
annat [10] omsättning och [8] marknadsvärde (se tabell 5). 
 Frånvaron av vinstgenerering kan innebära att HCT-bolag värderas utifrån andra faktorer 
än IHCT-bolag. Exempelvis kan vedertagna och lättillgängliga vinstmultiplar såsom P/E och 
EV/EBIT samt vissa diskonteringsmodeller ej definieras och därför heller inte användas för 
värdering av bolag som gör förluster. Följaktligen är investerare istället hänvisade till andra 
värderingsmodeller. 
 Standardavvikelsen av underprissättningen i urvalet är högre för HCT-bolag (0,4757) än 
för IHCT-bolag (0,2205). Resultatet kan tyda på att det är mer problematiskt att värdera HCT- 
än IHCT-bolag. Efrata (2008) menar exempelvis att det är mycket svårt för investerare att 
värdera produkter som fortfarande befinner sig på utvecklingsstadiet. Dessutom menar 
författaren att denna problematik föreligger i många forsknings- och teknikbaserade bolag och 
att den är särskilt påtaglig inom läkemedels- och biotekniksektorn. Detta ligger i linje med de 
resultat som förevisas i tabell 2, vilka gör gällande att variansen i underprissättningen av bolag 
inom health care är ännu större än ditot för bolag inom technology. 
 Sammanfattningsvis kan svårigheterna att värdera produkter på utvecklingsstadiet i 
kombination med otillgängligheten på vedertagna värderingsmodeller som bland annat fordrar 
beräkning av vinstmultiplar, leda till en större godtycklighet och osäkerhet i prissättningen av 
HCT-bolag jämfört med IHCT-bolag, när dessa tas upp för publik handel.  
 
6.2.3   Belåningsgrad och soliditet 
HCT-bolagen i urvalet har en genomsnittlig [12] belåningsgrad om 18,22 procent och ditot för 
IHCT-bolagen är 26,04 procent; skillnaden mellan dessa är emellertid ej signifikant. [13] 
Soliditeten för HCT-bolagen är 49,13 procent och ditot för IHCT-bolagen är 36,86 procent; 
denna skillnad är signifikant**.  
 Kim et al. (2008) menar att hög belåningsgrad i lågteknologiska bolag kan leda till en lägre 
underprissättning. Författarna menar också att förhållandet inverteras för högteknologiska 
bolag; i.e. en hög belåningsgrad i högteknologiska bolag, såsom HCT-bolag, leder till högre 
underprissättning. De regressioner som testat belåningsgrad som oberoende variabel och 
underprissättning som beroende variabel har emellertid inte indikerat en signifikant 
samvariation mellan variablerna, varken för HCT-, IHCT-bolag eller hela urvalet. Avvikelsen 
från Kim et al.’s (ibid) resultat kan bland annat bero på att empirin i denna studie består av data 
från en annan tidsperiod och andra handelsplatser. 
 De regressioner som testat soliditet som oberoende variabel och underprissättning som 
beroende variabel har – precis som för belåningsgrad – inte heller indikerat en signifikant 
samvariation mellan variablerna, varken för HCT-, IHCT-bolag eller hela urvalet. 
 Sammanfattningsvis tyder inte resultaten på att den koppling Kim et al. (2008) påvisat 
mellan kapitalstruktur och underprissättning föreligger på den moderna svenska IPO-
marknaden. 
 
 
 



’Pengar på bordet’ – svenska börsnoteringar inom hälsovård och teknologi 
 

 53 

6.2.4   Nyemission och (relativt) bruttoemitterat kapital 
Nyemission vid en IPO innebär att både bolaget och dess ägare riskerar att ”lämna pengar på 
bordet” vid en underprissättning. I de fall nyemission inte genomförs är det enbart bolagets 
ägare som är föremål för den risken. Följaktligen påverkas inte bolagets balansräkning av hur 
bolaget värderas – varken innan IPOn eller under den första handelsdagen – i de fall nyemission 
inte föreligger. Mot denna bakgrund har förekomsten av nyemission i samband med IPOn, både 
beträffande skillnader mellan HCT- och IHCT-bolag och som oberoende regressionsvariabel, 
studerats. 
 I urvalet har 94,52 procent av HCT-bolagen genomfört en nyemission i samband med IPOn 
och ditot för IHCT-bolag är 86,67 procent. För hela urvalet är ditot 90,54 procent. Förekomsten 
av nyemission skiljer sig följaktligen inte väsentligt mellan HCT- respektive IHCT-bolag. 
Ritter och Welch (2002) menar att en av de främsta anledningarna till att bolag – oavsett bransch 
– söker sig till publika handelsplatser är förbättrade möjligheter till kapitalanskaffning, vilket 
kan föranleda likheten mellan HCT- och IHCT-bolag i detta hänseende. 
 De regressionsanalyser som genomförts i studien påvisar ingen väsentlig samvariation 
mellan nyemission i samband med IPOn och underprissättning, varken för HCT-, IHCT-bolag 
eller hela urvalet. Frånvaron av tydliga samband kan vara en följd av den stora majoritet bolag 
som genomfört nyemission i samband med IPOn, vilket kan göra det problematiskt att 
identifiera samband. Sammanfattningsvis tyder resultaten på att en nyemission i samband IPOn 
inte samvarierar med underprissättningen, trots de incitamentsskillnader det innebär för bolagen 
och dess ägare. Frånvaron av en tydlig samvariation kan delvis bero på att bolagens ägare innan 
IPOn och dess ledning ofta är samma personer, vilket begränsar de eventuella 
incitamentsskillnader som kan föreligga mellan dessa.  
 I studien har inte bara förekomsten av nyemission utvärderats, utan även storleken på en 
eventuell sådan. I urvalet har HCT-bolag i genomsnitt [17] bruttoemitterat 135 mnkr medan 
IHCT-bolag i genomsnitt bruttoemitterat 169 mnkr. De regressionsanalyser som genomförts 
påvisar emellertid ingen signifikant samvariation mellan det bruttoemitterade kapitalet och 
underprissättning, vilket förevisas i tabell 15.  
 Avslutningsvis testas även det bruttoemitterade kapitalet i förhållande till det egna 
kapitalet, i.e. [18] relativt bruttoemitterat kapital. Av de variabler som analyseras i denna studie 
– som är direkt relaterade till nyemission – är skillnaden mellan HCT- och IHCT-bolag störst i 
denna variabel. HCT-bolagen i urvalet bruttoemitterar ett belopp som i genomsnitt är 17,41 
gånger större än det egna kapitalet; för IHCT-bolagen är ditot 4,19. Vidare är spridningen i det 
relativa bruttoemitterade kapitalet väsentligt större för HCT-bolag än för IHCT-bolag, med 
variansvärden om 8389 respektive 160. De regressionsanalyser som genomförts påvisar 
emellertid ingen signifikant samvariation mellan det relativt bruttoemitterade kapitalet och 
underprissättning, vilket förevisas i tabell 16.  
 Sammanfattningsvis tyder resultaten på att HCT- respektive IHCT-bolag inte skiljer sig 
väsentligt för parametrar kopplade till nyemission, annat än i det relativt bruttoemitterade 
kapitalet. Vidare samvarierar inte variablerna kopplade till nyemission i samband med IPO 
väsentligt med underprissättningen. Följaktligen är dessa variabler behäftade med en låg 
prediktiv validitet beträffande underprissättning.  
 
6.2.5   Market-to-book 
Värderingen av HCT-bolag innan IPOn är i genomsnitt 36,33 gånger högre än det bokförda 
egna kapitalet och ditot för IHCT-bolag är 23,33. För hela urvalet är värdet 29,74. Spridningen 
i M/B är högre för HCT- än IHCT-bolag. Resultatet tyder på att HCT-bolag i högre utsträckning 
kan vara svårare att värdera utifrån värderingsmodeller som bygger på M/B. Denna härledning 
är konsistent med Efrata’s (2008) slutsatser, som stipulerar att det är svårt för investerare att 
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värdera produkter som fortfarande befinner sig på utvecklingsstadiet, vilka är vanligt 
förekommande i bolag inom branscherna health care och technology.  
 Market-to-book har också studerats som oberoende regressionsvariabel. Resultatet tyder 
inte på några signifikanta samband mellan M/B och underprissättning, varken för HCT- IHCT-
bolag eller hela urvalet. Följaktligen kontrasterar studiens resultat Hahl et al. (2014) vilka 
påvisat att ett sådant samband föreligger. Skillnaderna kan i synnerhet vara hänförliga till att 
Hahl et al. (ibid) studerat annan empiri; finska IPOs mellan åren 1994-2006. Vidare har 
forskarna indelat bolagen i två kvoter; de med högt och de med lågt M/B, och därigenom 
analyserat skillnaderna, vilket skiljer sig från förfarandet i denna studie. Sammanfattningsvis 
kan de empiriska och metodologiska skillnaderna mellan Hahl et al.’s (ibid) och denna studie 
vara en orsak till de skilda resultaten.  
 

6.3   Externa variabler 
I detta avsnitt förevisas analysen av de externa variablerna. Sambandsanalyser mellan externa 
oberoende variabler och underprissättning utgör inte kärnan i denna studie, utan utgör istället 
endast ett komplement till analysen av de interna variablerna.  
 Regressionerna som förevisas i avsnitt 4.6 gör gällande att det inte föreligger signifikanta 
samband mellan MA-variablerna och underprissättningen för varken HCT-, IHCT-bolag eller 
hela urvalet, när hela tidsperioden testas samtidigt. Däremot föreligger vissa signifikanta 
samband mellan MA-variablerna och underprissättning när hela urvalet (i.e., samtliga 
branscher samtidigt) testas årsvis, vilket sammanfattas i tabell 28.  
 

Tabell 28: Sammanfattning av externa oberoende variabler per år 
I tabellen sammanfattas utfallet av de regressioner där hela urvalet (i.e., alla branscher samtidigt) testats per år. 
För enkelheten utelämnas koefficienternas värden i denna tabell; istället förevisas endast riktning och signifikans. 
”-” innebär att det inte föreligger ett signifikant samband mellan underprissättning och den aktuella variabeln för 
den aktuella tidsperioden. De fullständiga regressionerna förevisas i tabell 20-22. 
 

 2016  2017 2018 Hela perioden 
MA63 [19] - Negativ *** Positiv ** - 
MA125 [20] - - Positiv *** - 
MA500 [21] - Positiv ** - - 

* = signifikansnivå 0,10; ** = signifikansnivå 0,05 och *** = signifikansnivå 0,01. 
 
 MA-variablerna samvarierar med underprissättningen vissa tidsperioder, med både 
positiva och negativa β-koefficienter. Exempelvis har underprissättningen 2018 varit större 
(mindre) när OMXSPI utvecklats positivt (negativt) de senaste 63 och 125 handelsdagarna. 𝑅,-
värdena gör gällande att cirka 17 procent av variationen i underprissättningen 2018 kan 
förklaras av [19] MA63; ditot för [20] MA125 är 27 procent.  
 För IPOs under 2017 föreligger istället en negativ samvariation med MA63, vilket innebär 
att underprissättningen 2017 varit mindre (större) när OMXSPI utvecklats positivt (negativt) de 
senaste 63 handelsdagarna. Samvariationen mellan [21] MA500 och underprissättningen är 
positiv under 2017, med ett 𝑅,-värde om 6 procent. Under 2016 – och hela perioden – föreligger 
inga signifikanta samband mellan MA-variablerna och underprissättningen.  
 Sammanfattningsvis tyder resultatet på att externa faktorer kan samvariera med 
underprissättningen under vissa tidsperioder, men att MA-variabler – såsom de utformats i 
denna studie – inte indikerar en tydlig riktning på sambandet. Resultatet tyder heller inte på 
några väsentliga skillnader mellan HCT- och IHCT-bolag i detta hänseende. Mot bakgrund av 
den kritik som riktas mot variablerna i avsnitt 3.10.3, är det tänkbart att en annan utformning 
av variablerna kunnat generera tydligare mönster i sambanden mellan underprissättning och 
den utveckling på aktiemarknaden som föregått IPOn. Exempelvis kan tester göras med andra 
aktieindex och på andra tidsperioder än 63-, 125- och 500-dagars glidande medelvärde.  
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6.4   Underprissättningens fördelning mellan handelsplatser 
Empirin som presenteras i tabell 3 gör gällande att underprissättningen varierat mellan de 
handelsplatser på vilka de bolag som analyseras i studien har noterats. Det aritmetiska 
medelvärdet av underprissättningen har varit störst på NSMM (12,93 procent) och lägst på FNP 
(5,35 procent). 
 Kraven som ställs på bolag som ska noteras skiljer sig åt mellan de respektive 
handelsplatserna. Dessa presenteras i bilaga B och gör bland annat gällande att kraven på FN 
är lägre än på NSMM. Exempelvis är transparenskraven i termer av omfattningen på det 
prospekt eller motsvarande dokument som ska upprättas inför IPOn generellt högre på NSMM 
än på FN(P). Detta kan tolkas inom ramen Park och Patel (2015) som menar att omfattningen 
och tydligheten i prospektet påverkar underprissättningen.  
 Resultaten indikerar emellertid inte något tydligt samband mellan handelsplatsernas 
transparenskrav och den genomsnittliga underprissättningen. Däremot är underprissättningens 
standardavvikelse väsentligt högre på FN (45,93 procent), än på NSMM (13,21 procent), vilket 
kan tolkas inom ramen för informationsasymmetri och ambiguitet. Exempelvis menar Efrata 
(2008) samt Park och Patel (2015) att en större informationsasymmetri respektive ambiguitet 
kan försvåra värderingen av bolag inför och i samband med en IPO. Mot denna bakgrund kan 
den höga spridningen av underprissättningen på FN delvis vara hänförlig de lägre 
transparenskraven som föreligger på denna handelsplats. 
 Sammanfattningsvis föreligger inga tydliga samband i storleken på underprissättningen 
mellan handelsplatserna. Däremot är spridningen väsentligt större på FN än på NSMM, vilket 
mot bakgrund av Efrata (2008) samt Park och Patel (2015) kan vara hänförligt till de 
regulatoriska skillnaderna mellan dessa handelsplatser.  
 

6.5   Underprissättningens fördelning mellan år 
Underprissättningen har – som aritmetiskt medelvärde – varierat under urvalsperioden, vilket 
förevisas i tabell 4. Exempelvis uppgick underprissättningen till 20,67 procent 2016 och till 
1,24 procent 2018. Resultatet överensstämmer med Loughran och Ritter (2004) som menar att 
underprissättningen varierar över tid. Författarna har emellertid studerat amerikansk empiri 
samt längre tidsserier än vad som är fallet i denna studie, varför jämförbarheten är begränsad. 
 Underprissättningen har – mätt som median – också varierat under urvalsperioden 2016-
2018. Som median har underprissättningen exempelvis varit 7,33 procent år 2016, medan den 
varit negativ (-0,57 procent) under 2018. Som kapitalviktat medelvärde har värdet varit inom 
intervallet 10,12-16,25 procent under de aktuella åren. Följaktligen har stora bolag – givet det 
likaviktade respektive kapitalviktade medelvärdet – underprissatts i högre (lägre) utsträckning 
när urvalet som helhet underprissatts i lägre (högre) utsträckning. 
 Sammanfattningsvis är den treåriga urvalsperioden i denna studie inte lämplig – och syftar 
heller ej till – att utgöra underlag för djupa analyser av underprissättningens utveckling över 
tid. Resultatet tyder dock på att underprissättningen och mönstren denna kan variera mellan 
tidsperioder, vilket ligger i linje med tidigare forskning (e.g., Loughran och Ritter 2004).  
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7   Slutsats 
I detta avsnitt presenteras studiens slutsatser vilka först sammanfattas i fem (5) punkter och 
därefter beskrivs vidare. 
 

I. Underprissättning har förekommit på den svenska IPO-marknaden mellan åren 2016 och 
2018, både i termer av median och aritmetiskt medelvärde. Mot bakgrund av den 
teoretiska referensramen indikerar resultatet att marknaden i viss utsträckning präglas 
av irrationella investerare och marknadsineffektivitet.  

 
II. Som aritmetiskt medelvärde har HCT-bolag underprissatts i högre utsträckning än IHCT-

bolag under urvalsperioden. Som median har HCT-bolag underprissatts i lägre 
utsträckning än IHCT-bolag.  

 
III. Förekomst av vinst påverkar underprissättningen av IHCT-bolag positivt men för HCT-

bolag föreligger inget sådant samband. Stora HCT-bolag har underprissatts i lägre 
utsträckning än små bolag. För IHCT-bolag är förhållandet inverterat.  

 
IV. Resultatet tyder på att externa variabler under vissa tidsperioder kan korrelera med 

underprissättning; riktningen på sambandet är emellertid inte entydigt. I detta  
hänseende föreligger inga signifikanta skillnader mellan HCT- och IHCT-bolag. 

 
V. Underprissättningens varians har varit högre för HCT-bolag än ditot för IHCT-bolag vilket 

– mot bakgrund av tidigare forskning – kan vara hänförligt till den högre 
informationsasymmetri HCT-bolagen är behäftade med. 

 
 (I) Underprissättning har – i linje med tidigare forskning – förekommit på den svenska 
IPO-marknaden mellan åren 2016 och 2018, på handelsplatserna NSMM och FN(P). Som 
aritmetiskt medelvärde har underprissättningen uppgått till 11,45 procent, och som median är 
värdet 5,74 procent. Det kapitalviktade medelvärdet uppgår till 12,30, vilket – givet det 
aritmetiska medelvärdet – innebär att bolag med stora marknadsvärden underprissatts i högre 
utsträckning än mindre bolag. Mot bakgrund av den teoretiska referensramen tyder resultatet 
på att den moderna svenska IPO-marknaden i viss utsträckning präglas av irrationella 
investerare och marknadsineffektivitet. 
 (II) Som aritmetiskt medelvärde har HCT-bolag underprissatts i högre utsträckning än 
IHCT-bolag, med 13,69 respektive 11,04 procent. Som median är istället förhållandet 
inverterat, där värdet för HCT-bolag är 3,50 procent och ditot för IHCT-bolag är 7,33 procent.  
 (III) Resultaten tyder på att vinstgenererande IHCT-bolag underprissätts i högre 
utsträckning än förlustgenererande IHCT-bolag. För HCT-bolag föreligger emellertid inget 
sådant samband. Följaktligen tyder resultaten på att investerarkollektivets skepsis är större 
inför förlustgenererande IHCT-bolag, än inför förlustgenererande HCT-bolag, på den moderna 
svenska IPO-marknaden. 63 procent av IHCT-bolagen genererar vinst, medan ditot för HCT-
bolagen är 23 procent. Mot denna bakgrund är vedertagna och lättillgängliga vinstmultiplar 
såsom P/E och EV/EBIT samt vissa diskonteringsmodeller inte applicerbara för HCT-bolag 
och investerare är därför istället hänvisade till andra värderingsmodeller. 
 (IV) Resultatet tyder inte på att det föreligger signifikanta samband mellan MA-variabler 
och underprissättning för varken HCT-, IHCT-bolag eller hela urvalet, när hela tidsperioden 
testas samtidigt. Däremot föreligger vissa signifikanta samband mellan MA-variabler och 
underprissättning när hela urvalet testas årsvis. Sammanfattningsvis kan vissa externa variabler 
korrelera med underprissättningen under vissa tidsperioder, men riktningen på sambandet är 
inte entydigt. 
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 (V) Underprissättningens standardavvikelse har varit större för HCT-bolagen (47,57 
procent) än för IHCT-bolagen (22,05) i urvalet. Mot bakgrund av den teoretiska referensramen 
kan denna skillnad vara hänförlig till den större informationsasymmetrin och ambiguiteten 
HCT-bolag är beskaffade med.  
 Sammanfattningsvis förekommer underprissättning på den moderna svenska IPO-
marknaden, och HCT-bolag har i termer av aritmetiskt medelvärde underprissatts i högre 
utsträckning än IHCT-bolag mellan åren 2016 och 2018. Resultaten tyder på att investerare i 
högre utsträckning undviker förlustgenererande IHCT-bolag än förlustgenererande HCT-
bolag. I övrigt är de interna variablerna lågt korrelerade med underprissättning, både för HCT-
, IHCT-bolag och hela urvalet. Externa variabler kan samvariera med underprissättningen 
under vissa tidsperioder, men riktningen på sambandet är inte entydigt. 
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8   Diskussion 
I detta kapitel diskuteras underprissättning med fokus på hur detta fenomen kan studeras 
vidare.  
 
Det breda spektrum av tidigare forskning i vilken underprissättning studerats tydliggör att 
denna marknadsanomali är synnerligen komplex. Såväl empirisk som teoretisk forskning har 
exempelvis formulerat mängder av förklaringsmodeller beträffande varför detta fenomen är 
systematiskt förekommande på mängder av handelsplatser runt om i världen. Denna 
komplexitet är kanske en av de främsta skälen till att underprissättning är intressant att studera. 
 En ytterligare intressant aspekt av underprissättning – som i viss utsträckning skiljer sig 
från andra områden inom finansiell ekonomi – är att det i direkt bemärkelse inte berör huruvida 
en aktie är korrekt värderad eller inte, utan istället hur två värderingar skiljer sig från varandra.  
 I denna studie har vi huvudsakligen studerat interna oberoende variabler, vilka 
sammantaget uppvisat en låg samvarians med underprissättning. För att vidare utforska 
underprissättningen av HCT- och IHCT-bolag lämnar vi följaktligen öppet för framtida studier 
att analysera fler externa variabler, men också andra interna variabler än som testats i denna 
studie. Istället för att beakta aktiemarknadens omedelbara reaktion, i.e. den första 
handelsdagen, kan det också vara fruktbärande att studera hur HCT-respektive IHCT-bolag 
utvecklas på längre sikt efter IPOs. 
 Den tidigare forskningen har angett mängder av förklaringar till varför underprissättning 
förekommer. Däremot diskuteras sällan i vilken utsträckning denna anomali är 
självuppfyllande. Exempelvis är det tänkbart att investerarkollektivets kännedom om att detta 
fenomen förekommit historiskt, gör att de agerar på ett sådant sätt att det även fortsätter 
förekomma, trots att det inte nödvändigtvis föreligger annan information som indikerar att 
aktier är systematiskt undervärderade inför IPOs. Detta resonemang skulle med fördel kunna 
examineras inom ramen för framtida kvalitativa studier.  
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Bilaga A: Bolagen i empirin 
I tabellen sammanställs de bolag som analyserats i studien. UP (%) avser underprissättningen och datum avser det 
datum respektive IPO genomförts. Av utrymmesskäl förkortas bolagens branscher enligt följande: A & P avser 
Automobiles and Parts; C & M avser Construction & Materials; F & B avser Food & Beverage; HC avser Health 
care; I G & S avser Industrial Goods and Services; P & H G avser Personal & Household Goods; T & L avser 
Travel & Leisure; Tech avser Technology; Telecom avser Telecommunications. 
 

HCT-bolag  IHCT-bolag 
Datum Kortnamn Bransch UP  Datum Kortnamn Bransch UP 
2018-12-07 QLINEA HC  -0,90%  2018-12-12 CAG I G & S -4,24% 
2018-12-06 LIME Tech 4,17%  2018-12-10 AZELIO Oil & Gas -29,55% 
2018-11-28 ALZCUR HC -21,43%  2018-12-05 JETPAK I G & S -6,00% 
2018-11-28 S2M HC 31,03%  2018-11-21 AXOLOT I G & S -32,73% 
2018-09-24 ASAP HC 77,14%  2018-06-29 RAKE Media -5,00% 
2018-06-29 CALTX HC 4,43%  2018-06-21 MIDS Oil & Gas 39,81% 
2018-06-28 RPLAN Tech -22,33%  2018-06-19 PENG B I G & S 0,01% 
2018-06-13 FLEXM Tech 8,19%  2018-06-15 ARION SDB Banks 11,54% 
2018-05-28 PHLOG HC 19,17%  2018-06-08 BETCO Media 25,93% 
2018-05-25 JDT Tech -30,33%  2018-06-05 NCAB I G & S 0,67% 
2018-04-18 FLUI HC 1,33%  2018-05-28 ITECH Chemicals 20,32% 
2018-04-06 ICO HC -6,49%  2018-05-18 OVZON Telecom 10,86% 
2018-03-15 ZUTEC Tech -1,25%  2018-05-04 AEC Oil & Gas -8,26% 
2018-02-28 BONES HC -21,77%  2018-04-20 INFREA I G & S -13,64% 
2018-02-23 LIVI HC 0,00%  2018-03-27 BHG Retail -11,58% 
2017-12-22 HDW B Tech 12,50%  2018-03-23 GREEN C & M -0,57% 
2017-12-14 BIOWKS HC 13,64%  2017-12-18 OBOYA B F & B 4,35% 
2017-12-11 ACCON Tech 35,20%  2017-12-14 FLEXQ I G & S 2,33% 
2017-12-05 AWRD Tech 36,43%  2017-12-13 ATVEXA B Retail 13,00% 
2017-11-24 2CUREX HC 3,21%  2017-12-12 LYKO Retail 3,00% 
2017-11-22 IRRAS HC -16,44%  2017-12-11 SCOUT T & L 52,17% 
2017-11-13 ASAI Tech -18,61%  2017-12-08 MAGI P & H G -5,68% 
2017-10-12 BIOA B HC 20,83%  2017-12-07 DEVP B I G & S 11,43% 
2017-10-12 FRAM Tech 56,50%  2017-12-06 TSEC I G & S -9,09% 
2017-10-10 HANDI HC 10,00%  2017-10-19 GLOBAL T & L 27,27% 
2017-09-28 XSPRAY HC 42,73%  2017-10-13 CLIME B Oil & Gas 44,19% 
2017-09-21 SENZA HC 123,20%  2017-10-12 FNM I G & S 7,33% 
2017-07-21 SDS Tech -5,56%  2017-10-06 BALCO C & M 16,96% 
2017-07-06 PROMO HC -40,56%  2017-07-14 REALFI Media 14,47% 
2017-06-21 SEDANA HC 22,05%  2017-07-14 NETM B Telecom -33,93% 
2017-06-21 BONEX HC 10,34%  2017-07-11 ASPIRE T & L 6,67% 
2017-06-19 SUS HC 64,29%  2017-07-07 URBIT I G & S 0,67% 
2017-06-15 ENERS Tech 23,91%  2017-07-04 CIMCO I G & S 23,45% 
2017-06-12 PAX HC 14,74%  2017-06-21 TRIAN B Real Estate 7,29% 
2017-06-08 ZAPLOX Tech 17,27%  2017-06-21 QUART Real Estate -2,00% 
2017-05-30 TERRNT B Tech 32,31%  2017-06-16 NITRO P & H G 1,00% 
2017-05-23 MCOV B HC 16,96%  2017-06-09 TCC Telecom 43,00% 
2017-05-22 BIOS HC -20,83%  2017-05-31 BOOZT Retail 25,00% 
2017-05-15 INTEG B HC 12,50%  2017-05-19 MTRS I G & S 20,09% 
2017-05-05 BUSER Tech -34,78%  2017-05-11 SECI I G & S -27,79% 
2017-04-26 XMR Tech 6,20%  2017-05-11 INSTAL I G & S 18,18% 
2017-04-19 ANNX HC -40,91%  2017-05-05 MANTEX I G & S -49,43% 
2017-04-12 SONE Tech 2,23%  2017-04-10 FMM B C & M 38,24% 
2017-04-07 IVACC HC -23,00%  2017-04-07 ATIC T & L 0,99% 
2017-04-04 ISOFOL HC -6,90%  2017-04-06 SSM Real Estate -0,85% 
2017-03-31 AMBEA HC 10,00%  2017-04-06 TANGI P & H G -24,20% 
2017-03-29 BIOVIC B HC -4,40%  2017-03-23 MIPS P & H G 11,96% 
2017-03-27 UNIBAP Tech 40,00%  2017-03-23 CHRO C & M -26,47% 
2017-03-15 HEMC HC 0,83%  2016-12-22 STW Oil & Gas -18,50% 
2017-02-28 IRLAB HC -1,67%  2016-12-07 SEYE I G & S 31,52% 
2017-02-22 ONCO HC 15,22%  2016-12-05 BYGGP C & M 0,27% 
2016-12-21 AAC Tech  2,21%  2016-11-30 VOLO I G & S 15,09% 
2016-12-19 ACARIX HC -7,39%  2016-11-24 SRNKE Real Estate 0,00% 
2016-12-16 AINO HC -9,23%  2016-11-22 THQN B P & H G 35,00% 
2016-12-09 EDGE Tech 1,72%  2016-10-28 TOBIN Real Estate 13,13% 
2016-12-06 CMOTEC HC -10,42%  2016-10-25 GPX I G & S 36,67% 
2016-12-01 ADDERA HC 57,53%  2016-09-30 BRIN B Real Estate 50,63% 
2016-11-23 ATORX HC 17,23%  2016-09-29 ENG Retail 32,69% 
2016-11-18 GAPW Tech  27,73%  2016-06-29 MAXF Real Estate 5,28% 
2016-11-11 CFISH Tech  147,33%  2016-06-21 ALELIO I G & S -0,85% 
2016-11-03 CLNK B HC 109,62%  2016-06-15 ACAD Retail 47,50% 
2016-10-12 FRISQ Tech  1,58%  2016-06-14 TFBANK Banks 10,39% 
2016-10-11 INDEX HC -16,67%  2016-06-14 SECARE F & B 28,57% 
2016-09-22 CYB1 Technology  -26,04%  2016-06-10 NWG C & M 0,70% 
2016-07-29 EXPRES2 1Health Care -4,24%  2016-06-09 PIEZO I G & S -14,00% 
2016-06-16 GOMX Technology -30,40%  2016-06-09 TMG Media 23,04% 
2016-06-13 B3 Technology 3,50%  2016-05-31 PDX P & H G 34,55% 
2016-06-10 ERMA 1Health Care -39,23%  2016-05-26 CLEMO A & P 29,38% 
2016-06-07 CYXO 1Health Care 28,00%  2016-05-24 TALK Telecom 28,18% 
2016-03-29 IBT B 1Health Care 290,11%  2016-04-29 RESURS Banks 0,18% 
2016-03-22 XINT 1Health Care -16,60%  2016-04-26 NEPA I G & S 43,41% 
2016-03-22 HUM 1Health Care 19,35%  2016-04-22 SIMRIS B F & B -25,68% 
2016-02-03 XBRANE 1Health Care -16,47%  2016-03-17 LEO T & L 14,69% 
- - - -  2016-03-16 GARO I G & S 39,73% 
- - - -  2016-02-11 CTM Media 21,82% 

 



 
 

 

Bilaga B: Nasdaq’s listningsregler 
 
 

 Mainmarket First North Premier First North 
Instruments Freely Negotiable Yes Yes Yes 

Organisation (Board of     
   Directors/Management) 

Independent board 
representatives, Relevant 

competence and experience 
Sufficient knowledge of the 

issuer and stock market 
regulation 

Adequate composition, 
Independent representatives 

 

Adequate composition, 
Independent representatives 

 

Competence in Exchange Rules Yes Yes Yes 
Capacity for Information 
Disclosure 

Information capacity 
required including policies 

Information capacity 
required including policies 

Information capacity 
required including policies 

Annual Accounts / Operating   
   History 3 years Sufficient (≥6 months) Sufficient (≥6 months) 

Minimum Market Value EUR 1 million EUR 10 million No 
Public Holding and Ownership  
   Distribution 25% free float 25% free float 10% free float 

Number of Shareholders 500 qualified1) shareholders 
or lower with LP 

300 qualified1) shareholders 
or lower with LP (if 100-300 

shareholders) 

300 qualified1) shareholders 
or lower with LP (if 100-300 

shareholders) 

Prospectus Yes Company description (or 
prospectus2)) 

Company description (or 
prospectus2)) 

Financial Resources 

Documented earnings 
capacity or sufficient 
working capital for 12 

months 

Sufficient (≥6 months) Sufficient (≥6 months) 

Takeover Rules Yes 
Yes (governed by the 
Swedish Corporate 
Governance Board) 

Yes (governed by the 
Swedish Corporate 
Governance Board) 

External Requirements    
Corporate Governance Code Yes Yes3) No 
Non-financial Information &  
   Diversity (Sustainability) Yes4) No5) No5) 

Rules for Notification of Changes  
   in Major Shareholdings Yes No No 

Market Abuse Regulation (MAR) Yes Yes Yes 
Insider Register (MAR) FSA FSA FSA 
Company Disclosure    
Inside Information (MAR) Yes Yes Yes 

Mandatory Disclosure In accordance with the Main 
Market Rulebook 

In accordance with the Main 
Market Rulebook 

In accordance with Nasdaq 
First North Nordic Rulebook 

Financial Reporting Standard IFRS IFRS Local accounting standards 

Interim Report 
Quarterly: Q4 and Q2 

according to IAS34, Q1 and 
Q3 (lighter) 

Quarterly: Q4 and Q2 
according to IAS34, Q1 and 

Q3 (lighter) 
Semi-annual 

Language 
ENG/SWE/FIN/DEN/ICE 

(depending on country 
listed) 

ENG/SWE/FIN/DEN/NOR/
ICE (depending on country 

listed) 

ENG/SWE/FIN/DEN/NOR/
ICE (depending on country 

listed) 
Listing Process    
Pre-Review Advisers Certified adviser Certified adviser 
Information of Formal Listing  
   Process Physical startup meeting Physical startup meeting Physical startup meeting 

Qualification Review  Exchange Auditor in 
Sweden/Advisers Exchange Exchange 

Legal Examination Legal DD by attorney Certified Adviser DD or 
attorney 

Certified Adviser DD or 
attorney 

Prospectus/Company Description  
   Review FSA (prospectus) Exchange (if prospectus also 

FSA approval) 
Exchange (if prospectus also 

FSA approval) 
Listing Decision Listing committee decision Exchange decision Exchange decision 

1) A qualified shareholder is a shareholder holding shares with a value of at least EUR 1,000 at the Main Market, and EUR 500 at  
  Nasdaq First North 
2) If required by law, or if the issuer prefers 
3) Requirement per July 1, 2018  
4) In law from 1 July 2016  
5) May apply depending on number of employees, revenue and balance sheet  
 
Källa: Nasdaq 2019b. 


