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Sammanfattning 

 
Att göra en rättvis prissättning av aktier vid en börsintroduktion kan vara svårt och det är i                 

företagens, emissionsinstitutens och investerarnas intresse att detta sker. Rådande         

informationsasymmetri leder ofta till att aktier underprissätts för att locka investerare att delta             

vid en börsintroduktion. Syftet med denna uppsats är att undersöka skillnader i aktiekursens             

utveckling den första handelsdagen på de officiella och de inofficiella börslistorna för att se              

om varierande krav på informationsutgivning och marknadsvärde har en påverkande faktor.           

De officiella börslistorna som undersöks är Nasdaq Small, Mid och Large Cap, medan de              

inofficiella börslistorna är First North och Spotlight. Undersökningens resultat visar att           

företagens marknadsvärde inte har en betydande påverkan på aktiekursutvecklingen den          

första handelsdagen då samtliga börslistor på Nasdaq hade en liknande utveckling samt andel             

underprissatta aktier. Detta trots att kravet på marknadsvärde för att noteras på dessa             

börslistor skiljer sig markant. De olika börslistornas krav gällande informationsutgivning har           

visat sig ha en betydande påverkan på aktiekursutvecklingen. Resultatet visar även att            

inofficiella börslistor har en större spridning av aktiekursutvecklingar där det förekom           

mycket höga under- och överprissättningar. Detta innebär att investerare som deltar vid en             

börsintroduktion på First North och Spotlight tar högre risk samt har möjlighet till högre              

avkastning.  

Nyckelord: Börsintroduktion, IPO, underprissättning, informationsasymmetri,     

marknadsvärde, alternativa handelsplattformar 
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Abstract 

Pricing shares for an upcoming IPO can be difficult and it is in the companies’, the                

Investment Bank’s and investor’s interest that the shares are fairly priced. The current             

information asymmetry often results in companies underpricing their shares to attract           

investors to participate in an upcoming IPO. The purpose of this paper is to analyze the                

difference in share performance on the first trading day between different stock lists on the               

Swedish IPO market. This is done in order to see if the different listing requirements, such as                 

information publishing and market capitalization, are important factors for the underpricing           

of shares. The different stock lists that have been analyzed are Small, Mid and Large Cap                

from Nasdaq OMX Stockholm which are all official stock lists, as well as the Multilateral               

Trading Facilities (MTF) First North and Spotlight. The result of this study shows that market               

capitalization doesn’t affect the pricing of shares for upcoming IPOs. This because there was              

minor differences between the different official stock lists Small, Mid and Large Cap, even              

though the required market capitalization to get listed are very different. The different             

requirements regarding information publishing however, have shown leads to more          

inaccurately priced shares. The result shows that MTFs’ such as First North and Spotlight              

experience a wider range of pricing where the average under- and overpricing är very high.               

This means a higher risk for the investor, but also the potential for higher returns. 

Keywords: Initial Public Offering, IPO, underpricing, information asymmetry, market         

capitalization, Multilateral Trading Facility 
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Begreppslista  

Anmälningssedel - En anmälan från investerarna om en börsnotering där de anger hur många              

aktier som de önskar att köpa.  

 

Emittent - En utgivare eller Emissionsinstitut, till exempel en investmentbank som hjälper            

till att göra bolagets aktier publika och handlingsbara.  

 

IPO (Initial Public Offering)/Börsintroduktion - Ett företag noterar sig på en börs vilket             

underlättar och möjliggör handel av aktier. 

 

Lemon problem - En produkts kvalitet kan bli missvisande under informationsasymmetri           

mellan köpare och säljare. En aktie som av investeraren upplevs som rättvist prissatt inför              

köpet, men visar sig ha varit orättvist prissatt efter köpet är en “citron” (lemon). 

 

MTF (Multilateral trading facility) - En europeisk term för en handelsplattform mellan            

flera parter som tillhandahålls av ett investmentbolag eller en aktiemarknad.          

Handelsplattformens uppgift är att sammanföra olika parter som vill köpa och sälja            

finansiella instrument.  

 

Nasdaq Stockholm - Även kallad Stockholmsbörsen. Består av de officiella börslistorna           

Small, Mid och Large Cap.  

 

Prospekt - En handling som innehåller den information som lämnas till potentiella            

investerare när till exempel ett företags aktier erbjuds till allmänheten eller börjar handlas vid              

en börs eller MTF. 

 

Stängningskurs första handelsdagen- Det pris aktien är värderad till vid stängning av den             

första dagen som aktien är tillgänglig för handel på börsen. 
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Teckningskurs - Teckningskurs är det pris som varje investerare får betala för en aktie i               

samband med att företaget ska börsnotera sig.  

 

Underprissättning - En aktiekurs som efter den första handelsdagen har ökat i värde             

gentemot teckningskursen. 

 

Överprissättning - En aktiekurs som efter den första handelsdagen har minskat i värde             

gentemot teckningskursen. 
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1. Introduktion 

 

I detta avsnitt ges en översiktlig introduktion till ämnet börsintroduktioner samt hur den             

svenska IPO-marknaden ser ut. Därefter redovisas hur informationsasymmetri på olika          

börslistor påverkar prissättning av aktier vid en börsintroduktion samt de problem och            

kostnader som det kan medföra för företag och investerare. Sedermera beskrivs bakgrunden            

till problemet som definieras i problembakgrundsavsnittet och utmynnar i studiens          

forskningsfrågor, syfte och avgränsning. 

 

 

En börsintroduktion, även kallad börsnotering eller IPO (Initial Public Offering) innebär att            

ett företag går från att vara privat till att bli publikt genom att noteras på en börs. Företag som                   

väljer att bli börsnoterade underlättar försäljning av de egna aktierna till både riskkapitalbolag             

och privatpersoner via en reglerad marknad (Avanza, u.å.a.). Den främsta anledningen till att             

ett företag vill noteras på börsen är för att införskaffa kapital till bland annat nya investeringar                

eller för expansion av företaget (Ritter & Welch 2002). Några nackdelar som kan uppstå med               

en IPO är att företaget inte har full kontroll över vem eller vilka som handlar dess aktier samt                  

att konkurrenter kan köpa in sig i bolaget via aktieförvärv, för att på så sätt få rösträtt i                  

bolaget (Avanza, u.å.a.). Det ställs även högre krav på transparens i börsnoterade bolag än              

hos privata bolag. Aktieägare och investerare är dessutom mer intresserade av kortsiktig            

avkastning vilket ställer högre krav på företagen att leverera en snabb vinst till investerarna              

(Avanza, u.å.a.). För att ett företag ska kunna börsnotera sig anlitar de ett emissionsinstitut,              

exempelvis en investmentbank. Investmentbankernas uppgift är att erbjuda rådgivning,         

prissätta teckningskursen och marknadsföra ett företags aktier inför en börsintroduktion          

(Hillier et al. 2013 s. 532). Teckningskursen är det initiala pris som investerarna får betala för                

aktien innan den blir tillgänglig för handel på andrahandsmarknaden (Nordnet u.å.).  

 

Företag noteras inte enbart på en specifik börs utan även på en specifik börslista inom denna                

börs. Nasdaq Stockholm har tre börslistor: Small, Mid och Large Cap. Den främsta skillnaden              

på dessa listor är företagets marknadsvärde. Företag behöver ett visst marknadsvärde för att             
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få noteras på de olika listorna. Large Cap har det högsta kravet på marknadsvärde för att                

noteras på över 1 miljard euro. För att noteras på Mid Cap krävs det ett marknadsvärde inom                 

intervallet 150 miljoner och 1 miljard euro. Small Cap har ingen nedre gräns på              

marknadsvärde och samtliga bolag med ett marknadsvärde under 150 miljoner euro har            

möjlighet att noteras på denna lista. Det finns även andra krav gällande organisation, ledning              

och styrelse för samtliga listor som också måste uppnås. (Nasdaq u.å.a.)  

 

Förutom Nasdaqs börslistor finns det även alternativa handelsplatser som till exempel First            

North och Spotlight Stock Market. Dessa handelsplatser kallas även MTF efter engelskans            

Multilateral Trading Facility och är inte officiella börslistor. En MTF är en handelsplattform             

där mindre tillväxtföretag som uppfyller handelsplattformens krav kan lista sig (Avanza,           

u.å.b.). First North och Spotlight har inte heller något nedre krav på marknadsvärde. First              

North bedrivs av Nasdaq och har lägre krav och regelverk gällande informationsutgivning för             

börsintroduktioner än de större börslistorna Small, Mid och Large Cap (Nasdaq, u.å.a.). På             

grund av att företag som noterar sig på en alternativ handelsplats har som krav att vara bolag                 

med tillväxt som primärt mål (Avanza, u.å.b.), används ofta First North och Spotlight som ett               

första steg innan de kan noteras på en större officiell börslista. Trots att företag som är listade                 

på First North formellt sett är onoterade har First North en hög status på grund av att handeln                  

bedrivs av Nasdaq (Nyemissioner, u.å.). 

 

Att som privat företag notera sig på börsen och bli publikt har blivit allt mer vanligt. Under                 

2017 noterades hela 115 stycken bolag på Nasdaqs nordiska listor, jämfört med det tidigare              

rekordet på 97 stycken noteringar från 2015 (Fälldin, 2018). Det finns i dag, 15:e maj 2019,                

381 stycken noterade publika bolag på Stockholmsbörsens Small, Mid och Large Caplista,            

687 stycken om handelsplatsen First North inkluderas och 870 stycken om man även adderar              

Spotlight (Avanza, u.å.c.). I juni 2018 var det totala värdet på Stockholmsbörsen 7 015              

miljarder kronor (Scb, 2018). Innehavare av aktier på Stockholmsbörsen är inte enbart            

svenska investerare utan även privatpersoner och institutioner från utlandet. Utlandssektorns          

marknadsvärderade aktietillgångar utgjorde år 2018 hela 41,5 procent av de totala           

tillgångarna på Stockholmsbörsen (Scb, 2018).  
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Diagrammet nedan visar den historiska utvecklingen av index för samtliga bolag noterade på             

OMX Stockholm, det vill säga Stockholmsbörsens Small, Mid och Large Capbolag (se figur             

1). Av diagrammet att tyda syns en stabil uppgång av index mellan år 2013 och mitten av år                  

2015 för att sedan dippa ner till något lägre nivåer. Från år 2016 och fram till 2018 visade sig                   

index återigen med en stabil positiv utveckling där ett fåtal nedgångar under senare halvan av               

2017 samt i slutet av 2018 förekommit. 

 

OMX Stockholm All shares 2013-2018 

Figur 1, Visar utvecklingen för index på OMX Stockholm All shares (Nasdaq OMX Nordic u.å.b.)  

 

Nästkommande diagram (se figur 2) visar den totala utvecklingen av index för First North där               

samtliga noterade bolag på denna lista är inkluderade. Här visas en stabil positiv utveckling              

av index mellan åren 2013 och mitten av 2018, den största förändringen på First North               

inträffade i mitten av 2018 då index sjönk drastiskt från cirka 130 till 100 (se figur 2). 

 

First North All shares 2013-2018

 

Figur 2, Visar utvecklingen för index på First North (Nasdaq First North u.å.c.)  
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Nedanstående diagram visar den historiska utvecklingen av index för samtliga bolag som är             

noterade på Spotlight. Likt utvecklingen av index för First North så har detta index ökat               

stadigt sedan 2013 för att sedan tappa kraft och börja sjunka vid mitten av 2018 (se figur 3). 

 

Index All shares Spotlight 2002-2018 

 

Figur 3,  Den svarta linjen visar utvecklingen för index på Spotlight Stock Market  (Spotlight Stock 

Market u.å.a.) 

 

1.1 Problembakgrund 

 
Ljungqvist (2006) förklarar att Investmentbanker har ett ansvar att sätta rättvisa priser på ett              

företags aktier vid en IPO. När ett företag noteras så vet investerarna ofta väldigt lite om                

bolagets lönsamhet samt pålitlighet och måste därför förlita sig på bankens omdöme, då den              

har tillgång till information som investerarna saknar. Om investmentbanker övervärderar          

aktier från en börsintroduktion så kan det gynna dem på väldigt kort sikt, men det kan även                 

skapa misstro för banken hos investerare som sedan kan komma att undvika den i framtida               

börsnoteringar. Inom industrier där ett gott rykte är extremt viktigt så måste åtgärder som              

höjer eller bibehåller organisations rykte ha hög prioritet. Det är i bankernas främsta intresse              

att rättvist värdera aktien. (Ljungqvist 2006) 

 

Att prissätta aktien är svårt och både under- och övervärdering medför indirekta kostnader för              

företaget. Övervärdering kan leda till minskat insamlat kapital då investerare oftast undviker            

noteringen som därefter blir undertecknad. Undervärdering kan även det leda till minskat            
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insamlat kapital då företaget säljer aktierna till ett pris som underskrider det faktiska värdet.              

Det är därför vanligt i många länder att aktier undervärderas för att locka investerare, en               

underprissatt aktie medför en högre avkastning för investerare. (Ljungqvist 2006, se Hillier et             

al. 2013, s. 534)  

 

Undervärdering och underprissättning är mer förekommande hos unga företag med osäkra           

framtidsprognoser vilket gör att investerare inte vill chansa att köpa dess aktier om inte              

undervärdering förekommer. När priset är för lågt sker det med största sannolikhet en             

överteckning, det vill säga att efterfrågan är större än antalet aktier som säljs och investerare               

kommer därför inte få köpa lika många aktier som de önskar. Även om börsintroduktioner              

generellt sett har positiv initial avkastning så är det en relativt stor andel som genomgår               

prissänkningar. (Hillier et al. 2013, s. 533) 

 

Eftersom kraftiga prisökningar visat sig vara en vanlig företeelse redan under den första             

handelsdagen på grund av underprissättning, har intresset för att delta från början i en              

börsintroduktion varit stor (Ljungqvist, 2006). Om det vore så att aktiekursen hos alla bolag              

ökar i pris redan den första handelsdagen så skulle det innebära en framgångsrik             

investeringsstrategi att teckna nya aktier i samband med börsnoteringen för sedan sälja dem             

redan första handelsdagen och på så sätt skapa en positiv avkastning (Loughran, Ritter och              

Rydqvist, 1994). I och med att företagen har en begränsad mängd aktier som de ger ut till                 

handel blir resultatet av ett för stort investerarintresse att investerarna inte alltid blir tilldelade              

det antal aktier som de själva önskar, det vill säga en överteckning. 

 

En teori som motsäger investeringsstrategin om att enbart köpa nya aktier i en IPO är               

Winner's curse av Rock (1986). Teorin menar på att investerare inte vet hur många aktier de                

blir tilldelade i börsnoteringen då risken för att få mindre tilldelning än vad som anmälts i                

erbjudandet eller ingen tilldelning alls ökar om efterfrågan på aktierna är hög. Om det visar               

sig att efterfrågan på aktier i samband med börsintroduktionen är mindre än utbudet så ökar               

chansen att få full tilldelning av de önskade aktierna (Rock, 1986, se Bryman & Bell, 2017 s.                 

536). Rock (1986) tar även upp att det finns informerade och oinformerade investerare. De              

informerade besitter information och kunskap om bolaget och handlar utefter den medan de             
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oinformerade istället för att granska information följer efter hur andra investerare väljer att             

agera.  

 

Welch (1992) har undersökt köpbeteenden hos investerare och motivationer för          

emissionsinstitut att antingen under- eller överprissätta aktier vid en börsnotering. Om en            

aktiekurs sjunker så tenderar investerare som besitter positiv information om bolaget att            

undvika att handla dessa aktier, trots att deras information menar på att det är bra. Samma sak                 

gäller om en aktiekurs stiger när de besitter negativ information om företaget. Det uppstår en               

så kallad en flockmentalitet. Kortsiktiga historiska prestationer kan därför påverka om aktien            

stiger kraftigt eller stannar på en relativt låg nivå. Detta är inte begränsat till börsnoteringar               

utan gäller över ett längre tidsperspektiv. Det uppstår en så kallad kaskadeffekt, där             

investerare enbart tar hänsyn till andra investerares köpbeteenden och förbiser informationen           

som de själva besitter. Detta innebär att börsintroduktioner antingen upplever stora           

framgångar eller misslyckas tidigt. På grund av detta så underprissätter emittenter aktier för             

att undvika misslyckade börsnoteringar. Med misslyckade börsintroduktioner menar Welch         

(1992) en notering där aktiekursen antingen sjunker eller stannar på samma nivå. (Welch             

1992) 

 

Marcus Hernhag, journalist på Privata affärer (2017) belyser den kaskadeffekt som Welch            

(1992) tar upp i sin studie och väver in den relativt kända svenska investeraren och               

kriminologen Leif GW Persson att agera som ledare i den “följa John-effekt” som kan kan               

påverka investerare. Hernhag (2017) menar att “följa John-effekten” kan uppstå i samband            

med en börsnotering då vissa investerare enbart tar hänsyn till andra investerares            

köpbeteenden och bortser från viktig information från företaget. I en IPO av företaget             

Bio-Works från 2017 rekommenderade Hernhag (2017) investerare med hög riskbenägenhet          

att “följa John”, i detta fall Leif GW Persson som förväntade sig en snabb positiv               

aktieutveckling där aktiekursen eventuellt skulle rusa den första handelsdagen. Hernhag          

(2017) rekommenderade däremot andra investerare som inte hade samma riskbenägenhet att           

avstå från att teckna aktier i samband med Bio-Works börsnotering, detta tyder på att många               

och ofta småsparare är mindre benägna om att införskaffa sig information om själva bolaget              

och istället ta rygg på vad andra investerare väljer att investera sina pengar i.  
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Ritter & Welch (2002) har i sin forskning undersökt 6249 IPOs på den amerikanska börsen               

mellan åren 1980 och 2001. De kom fram till att hela 70 procent av alla börsintroduktioner                

hade en slutkurs den första handelsdagen som var högre än teckningskursen. 16 procent av              

bolagen hade en avkastning som varken var positiv eller negativ samt att 14 procent av de                

studerade börsnoteringarna hade en negativ avkastning för investerare. Resultatet av studien           

visar även att den genomsnittliga avkastningen för de börsnoteringar med positiv avkastning            

låg på 18,8 procent. Ritter & Welch (2002) kom även fram till att verksamma bolag i princip                 

alltid underprissätter sina aktier medan icke-verksamma, exempelvis holdingbolag sällan         

underprissätter sina aktier vid en IPO. 

 

Bundoo (2007) utförde en studie på Mauritius börsmarknad där större bolag tenderade att             

underprissätta sina aktier mer än mindre företag vid en börsnotering. Sohail & Raheman             

(2009) och Bansal & Khanna (2012) har även de sett en positiv relation mellan större företag                

och underprissättning. Tajuddin et al. (2015) hävdar däremot, efter att ha undersökt            

Malaysias börsmarknad, att större bolag har mindre incitament att underprissätta sina aktier.            

Detta eftersom att det redan innan börsnoteringen finns en historisk lönsamhet och pålitlighet             

vilket reducerar informationsasymmetrin mellan potentiella investerare och företaget. Mindre         

företag har oftast ingen historisk lönsamhet och pålitlighet, vilket medför att investerare            

kräver en underprissättning för att delta i IPOn. Detta leder till att större företag inte behöver                

underprissätta sina aktier i samma grad vid en börsnotering för att locka investerare, som i sin                

tur leder till att extrem överteckning sällan sker. Med större företag menar Tajuddin,             

Abdullah & Taufil-Mohd (2017) företag med ett högre marknadsvärde innan en IPO.            

Underprissättning och överteckning är därför mer förekommande hos små och medelstora           

bolag. Utöver detta vill större företag inte underprissätta sina aktier för att på så sätt undvika                

stor spridning inom ägarstrukturen. Något som kännetecknar både den Marutitiusianska och           

Malaysiska börsen är att det råder en hög grad informationsasymmetri i länderna som helhet.              

(Tajuddin, Abdullah & Taufil-Mohd, 2017)  

 

En annan faktor som kan påverka prissättningen av en framtida IPO är om det råder en Hot                 

Issue Market (Ritter, 1984). Hot Issue Market innebär perioder med många           

börsintroduktioner och där underprissättningen är hög. Ritter (1984) hävdar att om antalet            
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börsintroduktioner är ovanligt högt finns risken att emissionsinstitutens kvalitet sjunker,          

vilket kan leda till en större underprissättning. 

 

Det finns således flertal anledningar för företag att underprissätta sina aktier inför en             

kommande börsintroduktion där investerare kan införskaffa en positiv avkastning redan den           

första handelsdagen. Enligt tidigare forskning som främst undersökt Nasdaqs officiella          

börslistor är detta vanligt och man kan som investerare vid en börsnotering förvänta sig att               

aktien är underprissatt (Ljungqvist, 2006). Ett problem som kan uppstå för investerare när de              

tecknar nya aktier vid en börsintroduktion på de alternativa handelsplattformarna First North            

och Spotlight är att de lägre kraven som ställs på företagen leder till att högre krav ställs på                  

dem själva. Investerare måste själva ta reda på viss information som företag på dessa              

marknadsplatser inte är skyldiga att ge ut. Det finns en större informationsasymmetri mellan             

företag och oerfarna investerare på dessa plattformar (Nasdaq u.å.). Vid antagande att            

slutsatsen från Tajuddin, Abdullah & Taufil-Mohd (2017) gällande företagsstorlek även går           

att applicera på den svenska börsen bör alternativa handelsplattformar som First North och             

Spotlight samt till viss del även Small Cap underprissätta sina aktier mer än de större               

officiella börslistorna Mid och Large Cap. Detta eftersom mindre tillväxtbolag är noterade på             

de inofficiella listorna samt att regleringar gällande informationsutgivning på dessa listor är            

svagare. 

 

1.2 Forskningsfrågor 

 
● Hur skiljer sig kursutvecklingen vid en börsintroduktion på olika svenska börslistor 

med varierande krav på marknadsvärde och informationsutgivning? 

○ Hur stor andel av IPOs på de olika börslistorna är under- respektive 

överprissatta? 

○ Vad är den genomsnittliga under- respektive överprissättningen samt den 

totala genomsnittliga avkastningen för IPOs på olika börslistor? 
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1.3 Syfte 

 
Syftet med detta arbete är att undersöka skillnader i aktiekursens utveckling den första             

handelsdagen vid IPO på olika börslistor. Studien ska undersöka om resultat från tidigare             

forskning kring underprissättning av IPOs går att applicera på den svenska börsmarknaden då             

det är i investerares intresse att få en bra insikt i riskerna med att investera i nya aktier vid en                    

börsintroduktion.  

 

1.4 Avgränsning 

 
Denna studie är avgränsad till bolag på Nasdaq Stockholm, First North och Spotlight. Den              

inofficiella börslistan Burgundy exkluderades i detta arbete eftersom att den blev uppköp i sin              

helhet av Oslo börs 2012 (Svenska Dagbladet, 2012). Arbetet har även exkluderat            

börslistorna Nordic Growth Market (NGM) och deras inofficiella lista Nordic MTF på grund             

av dess låga antal IPOs. Den begränsade tidsperioden mellan 2013 till 2018 har valts på               

grund av att författarna har som avsikt att undersöka nyare börsnoteringar i Sverige, samt att               

2017 var ett extremt populärt år för börsnoteringar (Fälldin, 2018).  
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2. Teoretisk referensram 

 

I följande avsnitt presenteras teorier inom ämnet IPO. De teorier som redovisas i detta              

avsnitt relaterar främst till informationsasymmetri mellan investerare och företag vid en IPO            

samt underprissättning av dess aktier. Teorierna som kommer belysas är Effektiva           

marknadshypotesen, teorin om Informationsasymmetri, Winner's Curse samt teorin om Hot          

Issue Market. Därefter redovisas tidigare studier som undersökt aktiekursutvecklingen den          

första handelsdagen vid IPOs på olika marknader och under olika tidsperioder. 

 

2.1 Effektiva marknadshypotesen 

 
Den effektiva marknadshypotesen är enligt Fama (1970) en teori som bygger på att             

marknaden alltid sätter rätt pris på en tillgång, baserat på den information som finns              

tillgänglig för marknaden. Enligt Fama (1970) bygger denna teori på tre förhållanden som             

säger att:  

● Det inte finns några transaktionskostnader. 

● Alla aktörer på marknaden har samma tillgång till informationen.  

● Aktörer tolkar den tillgängliga informationen på samma sätt vilket leder till att de 

värderar tillgången lika. 

 

Ouchi (1980) menar till skillnad från Fama (1970) att transaktionskostnader är något som             

sker mellan olika parter. Vidare förklarar Ouchi (1980) begreppet transaktionskostnad i sin            

studie som ett värde vilket sker vid ett byte mellan två eller flera aktörer. Utbytet ser till att                  

alla aktörers intressen uppfylls. Transaktionskostnader är kostnader som uppstår vid sökandet           

av information samt vid genomförande av kontrakt mellan olika parter och även när man ska               

upprätthålla dessa kontrakt. Transaktionskostnader kan ses som grunden till att företag           

existerar då det krävs utbyten mellan olika aktörer för att överleva, det kan även ses som en                 

lösning i det ekonomiska systemet. Transaktionskostnader har tre grundpelare: 

● Att det sker en rättvis relation mellan prestation och belöning 

● Att utbytet mellan parterna har ett betydande värde 
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● Att människan är begränsat rationell  

 

Fama (1970) har i sin studie om den effektiva marknadshypotesen delat in teorin i tre former                

av effektivitet: svag, semistark och stark form. Den svaga formen studeras genom att se till               

företagets historiska information och händelser för att se om det har påverkat olika             

kurssvängningar i en aktie. Den semistarka formen tar hänsyn till all offentligt tillgänglig             

information. Med offentlig information menas exempelvis pressmeddelanden, uttalanden från         

styrelse och ledning samt tidningar och övrig media. Den starka formen av effektivitet             

innebär att aktiekursen avspeglar all form av information, oavsett om den är tillgänglig för              

alla aktörer på marknaden eller om den endast är känd för några specifika personer (Campbell               

et al., 1997, s.22). Information som inte är tillgänglig för samtliga aktörer på marknaden kan               

vara bland annat insiderinformation eller annan form av företagshemligheter. Den starka           

formen av effektivitet är enligt Fama (1970) att priset på en tillgång har inkluderat all               

tillgänglig information vilket skulle resultera i att det inte finns några möjligheter alls för              

investerare att prestera bättre än någon annan aktör på marknaden, även om investeraren             

skulle ha tillgång till insiderinformation.  

 

2.2 Informationsasymmetri  

 

Asymmetrisk information innebär att aktörer på en marknad agerar olika beroende på hur stor              

mängd information de har tillgång till. Vid en börsintroduktion kan dessa aktörer vara bolaget              

och utgivaren av aktierna som en part och de framtida potentiella investerarna som den andra               

(Ritter och Welch, 2002). Ritter och Welch (2002) belyser definitionen kvalité som företag             

vilka har råd att ta in mindre pengar vid en börsintroduktion än vad de faktiskt har möjlighet                 

till, vilket i sin tur innebär att företagen säljer sina aktier till ett reducerat pris. Ritter och                 

Welch (2002) presenterar i sin studie ett fall där utgivaren besitter mer information än              

investerarna och att investerarna i det fallet ställs inför ett “lemon problem”. Lemon problem              

är ett uttryck som innebär att investerarna inte har fullständig information om vad de faktiskt               

väljer att investera sina pengar i då det uppstår en asymmetrisk information parterna emellan.              

Vidare beskrivs det att det endast är bolag som presterar sämre än genomsnittet som är               

benägna att sälja sina aktier till ett genomsnittligt pris. Ett resultat av detta kan medföra att                
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investerarna tappar sitt intresse för IPOn och därmed kan komma att undvika investeringen.             

Bolag som däremot har högre kvalité än genomsnittet kan vara villiga att sälja sina aktier till                

allmänheten mot ett lägre pris än vad de själva anser vara det korrekta marknadspriset.              

Bolagen som säljer sina aktier till ett lägre pris kan med lite tålamod och på sikt enligt Ritter                  

och Welch (2002) gynnas av den reducerade teckningskursen. 

 

Welch (1989) belyser bland annat att den reducerade teckningskursen kan gynna företaget            

gällande eventuella värderingar vid nyemissioner i framtiden. Detta är även något som Allen             

och Faulhaber (1989) styrker då de anser att det kan leda till gynnsamma marknadsreaktioner              

på framtida pressmeddelanden angående aktieutdelning. Samma studie av Ritter och Welch           

(2002) tar även upp ett fall där investerarna har mer information än emissionsinstitutet,             

exempelvis hur stor marknadens efterfrågan på en specifik aktie är. Om detta skulle ske står               

emissionsinstitutet inför ett problem. Problemet som kan uppstå är att bolaget inte känner till              

vilket pris de kan sätta på sina aktier då de inte är medvetna om vad marknaden är villig att                   

betala. Om alla investerare hade tillgång till samma information skulle det innebära att de              

enbart skulle köpa aktier vid en IPO som i praktiken faktiskt skulle säljas till ett reducerat                

pris, alltså en undervärdering. Ritter och Welch (2002) menar på att alla investerare inte har               

tillgång till samma information vilket kan avspeglas i att vissa IPOs faktiskt är överprissatta              

då de har en negativ aktiekursutveckling den första handelsdagen sett till priset som aktierna              

såldes för vid börsnoteringen.  

 

Leland & Pyle (1977) beskriver att flertalet marknader i dag drabbas av en             

informationsasymmetri mellan köpare och säljare, där finansiella marknader är särskilt          

drabbade. Informationsutbyte är en avgörande faktor för marknaden och utan den kan            

marknaden inte fungera med sin fulla potential. Författarna anser att investerare inte bör ta för               

givet att de har tillgång till all nödvändig information då det ofta är gynnsamt för säljaren att                 

överdriva positiva kvaliteter och undanhålla negativ information. Leland och Pyle (1977)           

benämner detta som en moralisk risk som hämmar informationsutbytet mellan olika aktörer. 
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2.3 Winner's curse 

 
Winner’s curse som publicerades av Kevin Rock (1986) har sitt ursprung i            

informationsasymmetri vid börsnoteringar. Teorin bygger på att det finns två typer av            

investerare, de informerade och de oinformerade. De informerade investerarna är primärt           

större aktörer som institutioner, investmentbolag eller andra kapitalstarka aktörer på          

marknaden. De är ofta få till antalet men betydligt mer välbärgade än den genomsnittlige              

investeraren, de har även tillgång till mer bolagsspecifik information vilket kan gynna dem             

vid en investering av ett framtida börsnoterat bolag. De oinformerade investerarna är ofta             

privatpersoner, vilka är fler till antalet men mindre sett till kapitalkraft än de stora              

informerade aktörerna, de besitter även mindre mängd betydande information vilket gör det            

mer riskfyllt att genomföra investeringen.  

 

Vid en börsintroduktion säljs ett förutbestämt antal aktier till ett förutbestämt pris,            

investerarna får i erbjudandet anmäla sitt intresse för hur många aktier de önskar köpa (Ritter,               

1998). Om efterfrågan på aktierna skulle vara större än utbudet innebär det att alla investerare               

inte får köpa önskat antal aktier och kan därför bli tilldelade en mindre andel än önskat. Detta                 

förklarar varför de informerade investerarna inte alltid får maximal tilldelning vid en            

underprissatt börsintroduktion (Rock 1986). Teorin av Kevin Rock (1986) tar även upp att det              

finns två kategorier av börsnoteringar, de bra och de dåliga där det endast är de informerade                

investerarna som kan skilja på dessa två typer. Ett resultat av detta är att den informerade                

gruppen endast kommer delta i de börsintroduktioner som de själva anser är bra, vilket leder               

till att de blir övertecknade och att de dåliga noteringarna blir undertecknade. Detta påverkar              

de oinformerade investerarna negativt då de kommer få liten tilldelning i de företag som              

Rock (1986) påstår är bra och få maximal tilldelning i de bolag som anses dåliga. Om de                 

oinformerade investerarna inte lyckas få någon avkastning kommer de att lämna           

IPO-marknaden och enbart informerade investerare kommer att bestå. De informerade          

investerarna är däremot inte tillräckligt många för att tillfredsställa IPO-marknaden. För att            

undvika att detta sker väljer emissionsinstituten att underprissätta bolagets aktier. 
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Beatty & Ritter (1986) menar att en investerare aldrig kan vara helt säker på aktiens och                

företagets faktiska värde inför en börsintroduktion. Detta förklaras som ex-ante uncertainty           

och Beatty & Ritter (1986) menar att högre ex-ante uncertainty leder till en “större” Winner's               

Curse och därmed en större förväntad underprissättning. 

2.4 Hot Issue Market 

 
Ritter (1984) beskriver år med högt antal IPOs som “Hot Issue Market”. Med Hot Issue               

Market menas perioder med många börsintroduktioner och där underprissättning är hög.           

Vidare förklaras att börsnoteringar tenderar att följa cykliska mönster av låg och hög             

IPO-aktivitet. Ritter (1984) hävdar att perioder med högt antal företag som noteras leder till              

att emissionsinstitutens genomsnittliga kvalitet riskerar att sjunka. Detta resulterar i större           

underprissättningar och därmed ett ökat “Lemon Problem”. Enligt denna teori kommer           

underprissättning generellt sett vara högre under år med många börsintroduktioner. 

2.5 Tidigare forskning 

 

Schuster (2003) har genom sekundärdata undersökt kursutvecklingen för nynoterade bolag i           

sju europeiska länder: Tyskland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Spanien, Sverige och          

Schweiz mellan åren 1988 och 1998. Resultatet av studien visade att det i samtliga sju länder                

skedde det en kraftig ökning av aktiekursen redan första handelsdagen vilket kan ses som att               

aktierna varit undervärderade vid börsintroduktionen. Rydqvist (1993, 1997) undersökte 224          

börsnoteringar i Sverige under perioden 1970 till 1990 och kom fram till att             

underprissättningen var hela 39 procent. Rydqvist (1993) menar på att Sverige i detta skede              

var en unik marknad med betydande skillnad mellan marginalskatten på inkomst och            

realisationsvinster på kapitalinkomst. I och med denna kraftiga skillnad såg Rydqvist att            

företag som skulle börsnoteras delade ut en betydande del av sina aktier till anställda och med                

detta ersatte löneökningar på grund av skattemässiga skäl. Denna typ av skattemotivation för             

underprissättning försvann år 1990 då en ny skattekod infördes. Loughran, Ritter och            

Rydqvist (1994) undersökte i sin studie 162 börsnoteringar mellan åren 1980 och 1994. De              

kom fram till att den genomsnittliga avkastningen för svenska IPOs var 38,2 procent efter              

första handelsdagen vilket är väldigt likt det resultat som Rydqvist (1993, 1997) bevittnade i              
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sin studie. Det är viktigt att vara medveten om att även forskningen från Loughran, Ritter och                

Rydqvist (1994) påverkades av den gamla skattekoden som hade en tydlig påverkan på             

graden av underprissättning. Då denna studie undersöker perioden 2013 till 2018 berörs den             

av den nya skattekoden som kom år 1990 och kan därför inte förvänta sig en lika hög grad av                   

genomsnittlig aktieavkastning den första handelsdagen som de tidigare studierna av Rydqvist           

(1993, 1997) och Loughran, Ritter och Rydqvist (1994).  

 

Schuster (2003) utförde en komparativ land-land studie där han jämfört ett flertal faktorer vid              

börsnoteringar i de sju undersökta länderna. Faktorerna som jämförts inkluderar justerad           

genomsnittlig avkastning den första handelsdagen, marknadsvärde beräknat via teckningskurs         

multiplicerat med antal aktier och andel av totala aktier som erbjuds i emissionen.             

Börsnoteringarna var även uppdelade i vilken typ av marknad bolaget tillhör och vilket årtal              

börsnoteringarna genomfördes. 

 

Gresse och Gajewski (2006) har i sin studie analyserat diverse faktorer, bland annat             

noteringskrav av IPO-marknaderna i 15 europeiska länder mellan åren 1994 och 2005.            

Jämförandet av regleringar hos de olika marknaderna visar att det finns en stor spridning              

gällande noteringskrav och att marknaderna oftast är kontrollerade av investmentbanker, som           

bestämmer det initiala priset vid en börsintroduktion. Gresse och Gajewski (2006)           

analyserade relationen mellan den initiala avkastningen och likviditet efter notering på både            

kort och lång sikt. Resultatet visade att det fanns tydliga mönster, men även en del avvikelser                

beroende på vilket land man undersöker och dess noteringskrav. Den genomsnittliga           

undervärderingen av aktier under en börsnotering landade på cirka 22 procent i samtliga             

länder som undersökts. Gresse och Gajewski (2006) hade som främsta syfte att undersöka             

den långsiktiga påverkan som underprissättning av aktie vid en börsintroduktion medför. På            

grund av detta utförde de ett flertal regressionsmodeller, bland annat Fama-French Three            

factor (1993, 1996) Model, The Carhart ‘s (1997) model och The Eckbo et al. (2000) model.                

Genom dessa modeller tar Gresse och Gajewski (2006) hänsyn till och använder flera             

variabler relaterat till bland annat marknadsrisk, tidsperiod för notering, antal aktier som            

behålls i styrelsens ägo och volatilitet som är nödvändiga för att undersöka flera faktorers              

långsiktiga påverkan. De variabler ur Gresse och Gajewski (2006) som relaterar till den             

kortsiktiga avkastningen är underprissättning och den naturliga logaritmen av marknadsvärde.          
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Gresse och Gajewski (2006) använde likt Schuster (2003) teckningskursen för att beräkna            

marknadsvärdet. 

 

Tajuddin, Abdullah & Taufil-Mohd (2017) har analyserat sambandet mellan ett företags           

marknadsvärde och överteckning vid börsintroduktion på Bursa Malaysia. Tajuddin,         

Abdullah & Taufil-Mohd (2017) hävdade att investerares entusiasm, priset på den initiala            

aktien och aktievolym är viktiga faktorer som har stor påverkan på ett företags överteckning              

vid en börsintroduktion. Tajuddin, Abdullah & Taufil-Mohd (2017) analyserade data från 254            

börsintroduktioner på Bursa Malaysia mellan år 2005 och 2015. Tajuddin, Abdullah &            

Taufil-Mohd (2017) använde sig av en multipel regressionsanalys där de testade påverkan            

hos olika variabler på överteckning vid börsintroduktion. Likt Gresse & Gajewski (2006)            

använde de underprissättning, tidsperiod för notering och den naturliga logaritmen av           

företagets marknadsvärde. Tajuddin, Abdullah & Taufil-Mohd (2017) använde däremot till          

skillnad från Schuster (2003) och Gresse & Gajewski (2006) stängningskursen den första            

handelsdagen istället för teckningskursen vid beräkning av ett företags marknadsvärde.          

Resterande variabler som användes var teckningskurs samt vilken typ av börslista som            

företaget noterats på (Tajuddin, Abdullah & Taufil-Mohd 2017).  

 

Tajuddin, Abdullah & Taufil-Mohd (2017) ansåg att den Malaysiska börsen var intressant att             

undersöka på grund av att det råder hög informationsasymmetri i landet som helhet.             

Resultatet visar att det finns ett tydligt negativt samband mellan företags marknadsvärde och             

överteckning på Bursa Malaysia. Tajuddin, Abdullah & Taufil-Mohd (2017) menar att större            

företag har ofta redan innan börsnoteringen en historisk lönsamhet och pålitlighet vilket            

sänker informationsasymmetrin mellan potentiella investerare och företaget. Detta leder till          

att de inte behöver undervärdera deras aktier för att locka investerare, vilket i sin tur leder till                 

att chansen för överteckning sjunker. Inom denna undersökning har de även analyserat            

finanskriser och dess påverkan på börsintroduktioner och hävdar att överteckningar reduceras           

markant i en finanskris. De tar upp ett exempel från den globala finanskrisen mellan åren               

2007 och 2010 där investerare undvek börsintroduktioner på grund av den grova marknaden.             

(Tajuddin, Abdullah & Taufil-Mohd, 2017) 
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3. Metod 

 

I detta kapitel redogörs för de metodval vilket utgör ramen för denna studie kring              

forskningsstrategi och forskningsdesign. Vidare redovisas hur och vilken data som samlats           

in, urval samt en redogörelse för de variabler som kommer användas för att analysera dess               

påverkan på aktiekursens utveckling vid en IPO. Kapitlet kommer även att belysa teorin Hot              

Issue Market för att studera om det har någon påverkan på underprissättningen vid en IPO.  

 

3.1 Metodval 

3.1.1 Design och insamling av data 
 

Detta arbete har utgått från en kvantitativ forskningsstrategi med en tvärsnittsdesign där            

kvantifierbar data samlats in för företag på den svenska börsen. En tvärsnittsdesign innebär             

att data samlats in från mer än ett fall, oftast väldigt många för att få fram kvantifierbar data                  

som rör ett antal variabler (Bryman & Bell, 2011, s.77). Anledningen till att många fall               

studeras är att en större mängd objekt leder till större variation. Detta leder till att det blir mer                  

intressant att finna signifikanta variabler (ibid, s.77). Dessutom krävs många undersökta fall            

för att resultatet ska kunna generaliseras på populationen (ibid, s.77). Denna studie har en              

deduktiv ansats då den ämnar att bepröva befintliga teorier istället för att generera nya (ibid,               

s.31). Studien har genomförts genom att sekundärdata från Svenska Dagbladets Näringsliv,           

Avanza, Spotlight, Nyemissioner, Nasdaq samt anmälningssedlar och prospekt direkt utgivna          

från emissionsinstituten har samlats in och analyserats. Data som samlats in består av             

teckningskurs, tidpunkt för noteringen, antal utgivna aktier och aktiens stängningskurs den           

första handelsdagen samt genomsnittlig teckningskurs och genomsnittligt marknadsvärde den         

första handelsdagen. Stängningskursen har hämtats från Avanza där samtliga bolag på de            

studerade börslistorna går att köpa eller sälja. Genom att studera grafen över aktiekursens             

historiska utveckling på Avanzas hemsida presenteras stängningskursen den första         

handelsdagen som tidigast tillgänglig data. Stängningskursen har använts för att beräkna den            

genomsnittliga avkastningen hos företag med en stigande respektive sjunkande aktiekurs den           
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första handelsdagen för att jämföra med resultat från tidigare forskning på andra marknader.             

Resultatet mellan de olika börslistorna har även undersökts för att se potentiella skillnader             

mellan börsnoteringarnas framgång beroende på vilken börslista de noterats på.  

 

För företag som i denna studie avser bortfall har data i första hand försökt samlas in via                 

historisk handelsdata från Avanza. När dessa data inte varit tillgänglig har information            

hämtats från Skatteverket där samtliga företagshändelser i ett börsnoterat bolag presenteras.           

Av skatteverkets hemsida har information framkommit om företagen gått i konkurs, köpts            

upp av ett annat bolag eller avnoterats av annan anledning.  

 

3.1.2 Multipel regressionsanalys 

 
För att undersöka om IPOs prestation skiljer sig mellan officiella och inofficiella börslistor             

har en multipel regressionsanalys utförts. En multipel regressionsanalys är ett analysverktyg           

för att se samband och samvariationer mellan en beroende variabel och två eller fler              

oberoende variabler. Tajuddin, Abdullah & Taufil-Mohd (2017) gjorde en cross-sectional          

multipel regressionsanalys för att undersöka hur ett företags marknadsvärde innan notering           

påverkar graden av överteckning vid en börsintroduktion. Tajuddin, Abdullah & Taufil-Mohd           

(2017) använde variablerna: grad av överteckning, marknadsvärde innan notering,         

teckningskurs, tidsperiod och vare sig företaget listades på Bursa Malaysias “Main Market”            

eller “Ace Market”. Ace market är, likt First North och Spotlight, en lista för startupföretag               

utan krav på marknadsvärde (Capital.MY, 2016). Tajuddin, Abdullah & Taufil-Mohd (2017)           

undersökte skillnader i överteckning för börsnoteringar under och efter finanskrisen år 2007            

och 2008 och använde sig av variabeln tidsperiod. Eftersom att denna undersökning inte             

ämnar att undersöka finanskrisen, samt att samtliga observationer skett efter finanskrisen har            

variabeln tidsperiod exkluderats. Graden av överteckning har även bytts ut mot graden av             

underprissättning i denna studie. Resterande variabler är desamma som Tajuddin, Abdullah &            

Taufil-Mohd (2017) använde sig utav.  

 

De värden som denna undersökning beaktar är T-kvot och P-värde. Om t-kvoten har ett högre               

värde än 1.96 eller mindre än -1.96 kan 0-hypotesen förkastas. 0-hypotesen (H0) innebär att              
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det inte finns någon statistisk signifikans mellan de olika variabler som används. Ett p-värde              

närmare 0 betyder att H0 har mycket liten chans att stämma (Lind, Marchal & Wathen, 2018,                

s. 331). Om H0 förkastas påstås den alternativa hypotesen (H1) vara korrekt. H1 är motsatsen               

till H0 och innebär att det finns signifikans mellan de undersökta variablerna (Lind, Marchal              

& Wathen, 2018, s. 321). Lind Marchal & Wathen (2018, s. 332) framhäver fyra nivåer av av                 

p-värdets signifikans. Dessa är (a) ett p-värde under 0,1 vilket betyder att det finns några               

bevis för att 0-hypotesen inte stämmer, (b) ett p-värde under 0,05 betyder att det finns goda                

bevis att H0 inte stämmer, (c) ett p-värde under 0,01 betyder att det finns mycket starka bevis                 

att H0 inte stämmer och (d) ett p-värde under 0,001 betyder att H0 med säkerhet inte stämmer                 

(Lind, Marchal & Wathen, 2018, s. 332). En multipel regressionsanalys kan i denna studie              

visa om en börsnotering på en officiell eller inofficiell börslista har en påverkan på              

aktiekursens utveckling den första handelsdagen. Regressionsanalysen kan däremot inte visa          

faktiska skillnader i genomsnittlig kursutveckling listorna sinsemellan. För att besvara          

studiens underfrågor har sekundärdata som samlats in analyserats och beräknats i           

genomsnittliga värden. 

3.2 Urval 

 
Data har samlats in från börsnoteringar på de svenska börslistorna: Nasdaq Small, Mid och              

Large Cap samt First North och Spotlight. Börsintroduktioner som skett på övriga svenska             

börslistor har exkluderats i denna studie. Data samlades in från totalt 383 börsintroduktioner,             

vilket var samtliga börsnoteringar från de angivna börslistorna mellan åren 2013 och 2018.             

Det förekom 24 bortfall vilket är en bortfallskvot på 6,27 procent. Bortfallen skedde på grund               

av att företag gått i konkurs eller avnoterats från någon av börslistorna av annan okänd               

anledning och nödvändig data för dessa börsintroduktioner ej längre är tillgänglig.  

 

Endast faktiska börsintroduktioner har analyserats, det vill säga företag som noteras på en             

börslista för första gången. Det är inte ovanligt att företag som redan är noterade på en                

börslista, till exempel Small Cap noterar sig på en ny börslista och byter till exempelvis Mid                

Cap. Eftersom att First North och Spotlight är inofficiella börslistor har dessa emissioner             

listas som börsnoteringar på vissa databaser, exempelvis Nyemissioner.se. Det är alltså första            

gången de noteras på en officiell börslista men anses inte vara faktiska börsintroduktioner             
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enligt forskarna i denna studie. Dessa företag var redan noterade på alternativa            

handelsplattformar och hade därav en befintlig aktiekurs tillsammans med annan information           

innan bytet av börslista skedde. För dessa företag finns det redan viss historisk data som är                

lättillgänglig för investerare innan börsnoteringen vilket eliminerar mycket av den potentiella           

informationsasymmetrin. Det bör därför inte råda lika stor informationsasymmetri vid          

listbyten som det gör när ett företag introduceras på en börs eller alternativ handelsplattform              

för första gången.  

3.3 Variabler  

3.3.1 Teckningskurs 

 
Teckningskurs är det pris som varje investerare får betala för en enskild aktie i samband med 

att ett företag ska börsnoteras. Teckningskursen kommer att användas i regressionsanalysen 

som en oberoende variabel. 

3.3.2 Under- och överprissättning  

 
Den beroende variabeln som kommer behandlas i den multipla regressionsanalysen i denna            

studie är under- och överprissättning. Variabeln beräknas genom att subtrahera          

teckningskursen som investerarna fick betala i samband med börsnoteringen med          

stängningskursen från den första handelsdagen. Differensen av detta divideras sedan med           

teckningskursen för att se den totala utvecklingen, visar kvoten ett positivt tal innebär det att               

aktien är underprissatt från börsintroduktionen och visar den ett negativt tal innebär det att              

aktien är överprissatt. Under- eller överprissättningen anges i procent. 

 

Under/Överprissättning% = (Stängningskurs dag 1 - Teckningskurs)  / Teckningskurs  

 

Vid undersökning av underprissättning är det viktigt att använda samma aktiekurs-kvot som            

tidigare forskning så att resultaten är jämförbara. Denna studie har använt sig av             

stängningskurs första handelsdagen eftersom att det är det mest förekommande sättet att            

räkna ut avkastning första handelsdagen. Tidigare forskning har undersökt börsnoteringar i           

Europa, inklusive Sverige genom att använda sig av denna metod (Gresse & Gajewski 2006;              
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Loughran & Ritter 2004; Rydqvist 1993). Anledningen till detta är att senare            

stängningskurser har större möjlighet att bli influerade av ny marknadsinformation och det            

blir svårt att avgöra om kursutvecklingen sker på grund av en under- eller överprissättning              

eller den nya marknadsinformationen (Beatty & Ritter 1986). Den initiala avkastningen, som            

är den genomsnittliga avkastningen första handelsdagen är i denna undersökning inte           

marknadsjusterad som till exempel Gresse & Gajewski (2006) valde att göra. Justerad initial             

avkastning räknas ut genom följande beräkning där (index1) är marknadsindex för           

stängningskursen dag 1 och (index 0) är marknadsindex för stängniskursen dag 0, det vill              

säga stängningskursen dagen innan börsintroduktionen. 

 

Justerad Under/Överprissättning% = Under/Överprissättning% - (index1 - index 0) / index 

0 

 

Beatty & Ritter (1986) menar att marknadsrörelserna mellan det att teckningskursen är            

fastställd och själva börsnoteringen är så pass små jämfört med den genomsnittliga            

avkastningen första handelsdagen, att skillnaden mellan justerad och ojusterad avkastning blir           

minimal (Beatty & Ritter 1986), vilket även Gresse & Gajewski (2006) ger medhåll till.  

 

För att garantera att arbetet tagit hänsyn till rätt stängningskurs den första handelsdagen har              

författarna säkerställt via skatteverkets hemsida att det inte förekommit någon form split av             

bolagets aktie. Med en aktiesplit menas att företaget delar upp sin aktie i mindre andelar,               

exempelvis om ett bolag har en split på 3:1 innebär det att för varje aktie som investeraren                 

äger får den tre nya samt att aktiekursen efter företagshändelsen endast är värd en tredjedel i                

detta fall. Det totala värdet på innehavet blir detsamma då den minskade aktiekursen vägs              

upp av det ökade antalet aktier. Ett företag kan även göra en omvänd split, exempelvis 1:3                

vilket innebär att för varje antal om tre befintliga aktier som ägaren innehar får den efter en                 

omvänd split endast en aktie. Det totala värdet för aktieinnehavaren blir även här detsamma              

då aktiekursen multipliceras med tre. (Wrede, 2008) 

 

Om det visat sig att en split eller omvänd split förekommit har författarna själva räknat om                

aktiekursen som presenterats på Avanzas hemsida för att få korrekt data till uträkningen av              

den procentuella utvecklingen av aktiekursen den första handelsdagen.  
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3.3.3 Börslista/Marknadsplats  

 

Det ställs höga krav på ett företag som ska noteras på en börs, i och med de höga kraven                   

innebär en börsnotering även en stor ekonomisk utmaning vilket gör att det kan vara svårt för                

mindre företag att notera sig. Den stora kostnaden som uppstår vid en notering på de större                

listorna har medfört att det tillkommit alternativa marknadsplatser som gör det möjligt för             

mindre företag med svagare ekonomi att notera sig på. De alternativa marknadsplatserna,            

även kallade handelsplattformar är betydligt friare för företagen som driver själva plattformen            

och har själva en stor frihet i att bestämma vilka regler som ska följas. Eftersom kravet från                 

handelsplattformen är lägre för företaget medför det att det ställs högre krav på att              

investerarna själva söker upp information om bolaget för att göra en rättvis bedömning i sitt               

agerande vid en eventuell investering. (Nasdaq, u.å.a.) 

 

Tajuddin, Abdullah & Taufil-Mohd (2017) använde sig av “Listing Board” som en            

dummy-variabel, vilket innebär att variabeln endast har två möjliga värden, ett och noll             

(Lind, Marchal & Wathen, 2018, s. 512). I deras studie fick företag noterade på “Main               

Market” värdet noll och företag noterade på “Ace Market” fick värdet ett. För att använda               

denna variabel i kommande regressionsanalys har Small, Mid och Large cap sammanfogats            

och benämns med siffran ett, medan First North och Spotlight sammanfogats och benämns             

med siffran noll. Variabeln i regressionen säger om en börsnotering skett på en officiell eller               

inofficiell börslista. 

 

3.3.4 Naturliga Logaritmen av marknadsvärde 

 
För att använda oss utav delvis samma variabler som Tajuddin, Abdullah & Taufil-Mohd             

(2017) har den naturliga logaritmen av marknadsvärde inkluderats som en variabel.           

Marknadsvärdet har räknas ut genom att multiplicera företagets antal utestående aktier med            

stängningskursen den första handelsdagen. För denna studie hade marknadsvärde innan          

noteringen varit det mest korrekta, men då det inte finns något officiellt marknadsvärde innan              

bolaget noteras på en börs har detta inte kunnat användas. Den naturliga logaritmen av              

28 



 

marknadsvärde har därför räknats ut med hjälp av aktiens stängningskurs den första            

handelsdagen då det är det tidigaste tillfället som marknadsvärde kan beräknas. Att            

marknadsvärdet inte har baserats på teckningskursen beror på att den endast är en             

uppskattning från emissionsinstitutet och det händer ofta att aktiekursen stiger markant redan            

den första handelsdagen.  

 

3.4 Hot issue market 

 
För att besvara studiens underfrågor: Hur stor andel av IPOs på de olika börslistorna är               

under- respektive överprissatta? och Vad är den genomsnittliga under- respektive          

överprissättningen av aktier för olika börslistor? har arbetet även valt att titta till de specifika               

årtalen då bolagen har noterat sig på någon av de undersökta börslistorna för att se om det                 

finns ett samband mellan vilket år noteringen skett och dess aktiekursutveckling den första             

handelsdagen. Ritter (1984) beskriver Hot Issue Market som år där antalet börsintroduktioner            

är många till antalet. Ritter (1984) menar även att underprissättningen generellt sett bör vara              

högre under år med många börsintroduktioner. För att studera om det varit en Hot Issue               

Market mellan åren 2013 till 2018 som har påverkat resultatet har författarna granskat den              

genomsnittliga avkastningen första handelsdagen på varje börslista för varje år samt räknat ut             

hur stor andel av de nya börsnoteringarna som varit underprissatta. Om det varit en Hot Issue                

Market under perioden 2013 till 2018 skulle de genomsnittliga avkastningarna för varje            

börslista varit högre än vanligt och därmed gett en skev bild av resultaten som denna               

undersökning framställer. För denna del av studien har Nasdaqs samtliga börslistor slagits            

ihop då marknadsvärde inte är en betydande faktor vid undersökning av Hot Issue Markets 

3.5 Metodiska överväganden 

 
Eftersom data som importerats från Avanza, Skatteverket och bolagens egna hemsidor           

noterats, sorterats och beräknats manuellt av författarna finns det en risk att det uppkommit              

en viss grad av mänskliga fel. För att minimera den risken har all insamlad data manuellt                

granskats två gånger av de båda författarna för att upptäcka och korrigera eventuella fel.  
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Författarna har även tagit hänsyn till specifika företagshändelser som bland annat aktiesplit            

för att kunna analysera stängningskursen den första handelsdagen, detta på grund av att             

graferna för aktiekurserna på Avanzas hemsida blir missvisande om den manuella           

omräkningen inte sker. Detta har medfört att författarna själva behövt räkna om den givna              

stängningskursen för att anpassa den till företagets specifika företagshändelse. Även här har            

insamlad data granskats två gånger för att korrigera eventuella fel, fel som i detta fall skulle                

ge stort genomslag på uträkningen av den eventuella under eller överprissättningen.  

 

Detta arbete har exkluderat bolag som i dag inte finns noterat på någon av de svenska                

börslistorna då de har avnoterats på grund av konkurs eller av annan okänd anledning. För att                

få större population hade det även varit intressant att ha med dessa bolag i undersökningen               

men på grund av dess avnotering har det inte varit möjligt att samla in nödvändig data för att                  

kunna inkludera dem i denna studie.  

 

Vi anser tidsintervallet på sex år räcker för att generalisera resultatet för denna studie. Inom               

tidigare forskning har tidsintervallet ofta varit tio år eller mer. Däremot har den faktiska              

volymen av börsnoteringar varit relativt liten då de enbart undersökt officiella börslistor.            

Loughran, Ritter & Rydqvist (1994) undersökte 162 stycken börsnoteringar i Sverige mellan            

åren 1980 och 1994. Rydqvist (1993) undersökte 224 stycken börsnoteringar i Sverige mellan             

åren 1970 och 1990. Tajuddin, Abdullah & Taufil-Mohd (2017) som denna studie utgår ifrån              

undersökte 254 börsintroduktioner på Bursa Malaysia mellan år 2005 och 2015.  

 

Även om denna studie har ett kortare tidsintervall är volymen på antal börsintroduktioner             

som undersökts högre än ett flertal tidigare studier med ett längre tidsintervall. I denna              

undersökning samlades data in från 383 stycken börsintroduktioner varav 317 från alternativa            

handelsplattformar och 66 stycken från Nasdaqs officiella börslistor. Urvalet för de officiella            

listorna, Small och Large Cap framför allt kan tyckas otillräckliga för att dra generaliseringar              

om listornas genomsnittliga prestation vid IPOs. Detta beror däremot på att det sker ytterst få               

börsnoteringar på dessa listor (se bilaga 1). 

 

Utöver detta kommer även den genomsnittliga avkastningen första handelsdagen varje år att            

granskas för att undersöka om en Hot Issue Market kan ha påverkat resultatet. Detta uppnås               
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genom att jämföra den genomsnittliga avkastningen första handelsdagen med antalet          

börsintroduktioner för ett givet år. Ritter (1984) förklarade att den inträffade Hot Issue             

Market år 1980 var en period på 15 månader. Ritter (1984) skriver att den var ett extremfall                 

som uppstod i och med att emissionsinstitut utnyttjade startupföretag inom naturliga           

resurssektorn under den rådande olje- och gasboomen år 1980. Ritter (1984) förklarar att en              

sådan pass Hot Issue Market som år 1980 med största sannolikhet inte kommer uppstå igen,               

men att det fortfarande förekommer perioder där antalet IPOs och dess underprissättning            

stiger. (Ritter, 1984) Eftersom att en så pass Hot Issue Market som studien från 1980 inte                

förväntas (Ritter, 1984), har en tidsperiod på 12 månader använts i detta arbete. För denna               

analys har Nasdaqs börslistor slagits ihop och granskats tillsammans då marknadsvärde inte            

är en betydande faktor för ett förekommande av en potentiell Hot Issue Market. 

 

3.6 Reliabilitet & Validitet 

 
Inom kvantitativ forskning är validitet och reliabilitet två centrala begrepp. Reliabilitet är ett             

mått på hur tillförlitlig undersökningen är och huruvida man skulle få samma resultat om              

studien skulle genomföras på nytt (Bryman & Bell 2017, s. 68). Data som samlats in är                

publicerad via Nasdaq, företagens hemsidor samt Avanza och eftersom informationen är           

officiell och inte förändras så anses den tillförlitlig. Eftersom att samma data är enkel för               

andra forskare att finna och då kunna göra en liknande undersökning ökar denna studies              

reliabilitet (Bryman & Bell 2017, s.58-60, 395-397). Det som dock kan dra ner reliabiliteten              

är de börsnoterade bolag försatts i konkurs eller avnoterats av annan anledning, vilket gör det               

svårare att dels finna korrekt teckningskurs samt stängningskurs den första handelsdagen. 

 

Validitet är enligt Bryman & Bell (2017) ett mått på hur väl studien mäter det som den är                  

avsedd att mäta. Validiteten mäter även om antalet urval är tillräckligt stor andel av              

populationen samt om generella slutsatser om den givna populationen kan dras (Bryman &             

Bell 2017, s.69-70). Denna studie anses ha ett en hög validitet då samtliga börsnoteringar på               

på Small, Mid och Large Cap samt First North och Spotlight mellan åren 2013 och 2018 har                 

tagits i beaktande. Vad som i validiteten likt reliabiliteten måste tas hänsyn till är att de bolag                 

som försatts i konkurs eller av annan anledning avnoteras från börsen kan dra ner              
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helhetsbedömningen. Vid ett stort antal konkurser eller avnoteringar från börsen minskar           

både reliabiliteten och validiteten. Då denna studie klassar konkurser och avnoteringar som            

bortfall och har få sådana sett till den totala populationen, så ses det inte som någon större                 

påverkan på varken reliabilitet eller validitet.  
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4. Empiri & Resultat 

 

I följande kapitel presenteras resultatet i undersökningen. Först presenteras resultatet för 

regressionsanalysen och de variablerna som har en signifikant påverkan på aktiekursens 

utveckling vid en IPO. Därefter framställs genomsnittliga siffror för varje börslista angående 

genomsnittlig under- och överprissättning samt total genomsnittlig avkastning.  

 

4.1 Multipel regressionsanalys  

 
Enligt regressionsanalysen i denna undersökning (se figur 4) har samtliga oberoende           

variabler ett p-värde som är lägre än 0.05, vilket innebär att H0 kan förkastas och att                

variablerna har en signifikant påverkan på aktiekursen utveckling den första handelsdagen.           

P-värdet i denna regressionsanalys för “börslista/marknadsplats”, vilket innebär om företaget          

noterades på en officiell eller inofficiell lista var 0,01162. Detta faller under nivå (b) och är                

därför en signifikant faktor med goda bevis att H0 inte stämmer. Variabeln “teckningskurs”             

hade ett p-värde på 0,00313. Detta faller under nivå (c) och är ett mycket starkt bevis för att                  

H0 inte stämmer. Variabeln “marknadsvärde” har ett p-värde på 0,0002. Detta faller under             

nivå (d) och innebär att det finns extremt starka bevis på att H0 inte stämmer. (Lind, Marchal                 

& Wathen, 2018, s. 332)  

 

Koefficienten visar om variabeln har ett negativt eller positivt samband. En positiv            

koefficient innebär ett positivt samband, medan en negativ koefficient innebär ett negativt            

samband. Eftersom att koefficienten för variabeln marknadsvärde är positiv, betyder det att            

företag med högre marknadsvärde har en högre avkastning den första handelsdagen.           

Koefficienten för variabeln teckningskurs är negativ, vilket betyder att en lägre teckningskurs            

oftast leder till en högre avkastning den första handelsdagen (Lind, Marchal & Wathen, 2018,              

s.523) 
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Figur 4, Regressionsanalys som visar samband mellan de undersökta variabler samt deras            

signifikans. 

 

Det genomsnittliga marknadsvärdet skiljde sig mycket mellan de olika börslistorna (se figur            

5). På Nasdaqs officiella börslistor hade Large Cap det högsta genomsnittliga marknadsvärdet            

på elva miljarder kronor, Mid Cap därefter med tre miljarder kronor och Small Cap med en                

miljard kronor. Detta var självklart eftersom att listorna har olika krav på marknadsvärde för              

notering. Det intressanta är det genomsnittliga marknadsvärdet på First North och Spotlight.            

Dessa inofficiella listor har, likt Small Cap ingen nedre kravgräns av marknadsvärde för             

notering men har ändå stora skillnader. Företag som noteras på First North har i snitt mindre                

än hälften så högt marknadsvärde än Small Cap med 470 miljoner kronor. Spotlight är              

betydligt mindre där företagen har ett genomsnittligt marknadsvärde på 72 miljoner kronor.            

Detta är mindre än en tiondel av Small Caps genomsnitt. Den genomsnittliga teckningskursen             

för varje börslista visar att ett företag med lägre teckningskurs har ett lägre marknadsvärde              

efter den första handelsdagen (se figur 5). Den negativa koefficienten i regressionsanalysen            

för variabeln teckningskurs visar att lägre teckningskurs innebär en högre genomsnittlig           

avkastning (se figur 4). Detta innebär att företag med lägre teckningskurser och därmed ett              

lägre antaget marknadsvärde har högre underprissättning. 
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Börslista Genomsnittlig 
Teckningskurs 

Genomsnittligt Marknadsvärde efter första 
handelsdagen 

Large Cap 67,77 kr 11 586 962 343 kr 

Mid Cap 58,18 kr 3 110 461 551 kr 

Small Cap 51,92 kr 1 172 438 939 kr 

First North 34,07 kr 470 065 257 kr 

Spotlight 9,70 kr 72 886 496 kr 
Figur 5, Genomsnittlig teckningskurs och marknadsvärde dag 1 för varje lista, rangordnat i 

storleksordning. 

 
I denna studie används termerna underprissatta, överprissatta och oförändrade         

börsintroduktioner. En underprissatt börsintroduktion innebär en börsnotering där        

stängningskursen den första handelsdagen är högre än teckningskursen, medan en          

överprissatt börsnotering innebär att stängningskursen den första handelsdagen är lägre än           

teckningskursen. En oförändrad börsintroduktion innebär att teckningskurs och        

stängningskurs den första handelsdagen är densamma. Dessa aktiekurser kan mycket väl ha            

förändrats under den första handelsdagen men har vi dagens slut landat på samma pris som               

teckningskursen. 

 

4.2 Prestation vid börsintroduktion 

 
På Nasdaq Small Cap undersöktes 12 stycken börsnoteringar där hela 75 procent upplevde             

underprissatta IPOs, 16,7 procent var överprissatta, och 8,3 procent var oförändrade (se figur             

6). Den total genomsnittliga avkastningen för IPOs på Small Cap var plus 5,04 procent. Den               

genomsnittliga avkastningen för de under- och överprissatta börsnoteringarna på Small Cap           

var för sig var plus 8,73 procent respektive minus 9,01 procent (se figur 7). 
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Figur 6, Antal och andel av IPOs som var 

under- och överprissatta samt korrekt 

prissatta på Small Cap. 

 

Figur 7, Genomsnittlig avkastning den första 

handelsdagen för samtliga IPOs, enbart  

underprissatta IPOs och enbart överprissatta 

IPOs på Small Cap. 

 
 
På Mid Cap undersöktes 45 stycken objekt varav sex var bortfall . Av resterande 39 stycken                

bolag var 79,5 procent underprissatta IPOs, 17,9 procent var överprissatta och 2,6 procent             

oförändrade (se figur 8). Den totala genomsnittliga avkastningen för en börsnotering på Mid             

Cap var plus 12,5 procent. Den genomsnittliga avkastningen för de underprissatta och de             

överprissatta börsnoteringarna på denna börslista var för sig var plus 17,06 procent respektive             

minus 5,9 procent (se figur 9). 

 

 

 

Figur 8, Antal och andel av IPOs som var 

under- och överprissatta samt korrekt 

prissatta på Mid Cap. 

 

Figur 9, Genomsnittlig avkastning den första 

handelsdagen för samtliga IPOs, enbart 

underprissatta IPOs och enbart överprissatta 

IPOs på Mid Cap. 
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Genom att studera börslistan Large Cap har nio stycken börsintroduktioner undersökts och            

samtliga börsnoteringar upplevde framgång (se figur 10). Två börsnoteringar hade ytterst små            

underprissättningar och två hade en större underprissättning på över 30 procent. Den            

genomsnittliga avkastningen för en börsnotering på Large Cap var plus 14,74 procent. Den             

genomsnittliga avkastningen för enbart de underprissatta börsnoteringarna blev densamma         

eftersom att samtliga IPOs var underprissatta. Någon genomsnittlig negativ avkastning hos           

överprissatta IPOs går därmed inte heller att hitta (se figur 11). 

 

 

 

Figur 10, Andel  IPOs som var underprissatta 

på Large Cap. 

 

 

Figur 11, Genomsnittlig avkastning den första 

handelsdagen för samtliga IPOs, enbart 

underprissatta IPOs och enbart överprissatta 

IPOs på Large Cap. 

 

På First North har 180 stycken börsintroduktioner undersökts varav sju bortfall. Av            

resterande 173 objekt var 59 procent underprissatta IPOs, 38,2 procent var överprissatta och             

2,9 procent oförändrade (se figur 12). Den totala genomsnittliga avkastningen för           

börsnoteringar på First North var 11,56 procent. Den genomsnittliga avkastningen för           

underprissatta och överprissatta börsintroduktionerna var för sig låg på plus 31,86 procent            

respektive minus 18,95 procent (se figur 13).  
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Figur 12, Antal och andel av IPOs som var 

under- och överprissatta samt korrekt 

prissatta på First North. 

 

 

Figur 13, Genomsnittlig avkastning den första 

handelsdagen för samtliga IPOs, enbart 

underprissatta IPOs och enbart överprissatta 

IPOs på First North. 

 

På Spotlight undersöktes 137 stycken börsintroduktioner varav elva bortfall. Av resterande           

126 objekt var 61,1 procent underprissatta IPOs, 33,3 procent var överprissatta och 5,6             

procent oförändrade (se figur 14). Den totala genomsnittliga avkastningen för börsnoteringar           

på Spotlight var 20,71 procent. Den genomsnittliga avkastningen för de underprissatta           

noteringarna låg på plus 45,69 procent och de överprissatta noteringarna minus 23,32 procent             

(se figur 15). På Spotlight förekom det sex uteliggare där underprissättningen var över 100              

procent och några fall mycket högre än så. Företaget Raybased som noterades år 2016              

upplevde en ökad aktiekurs på hela 310 procent den första handelsdagen, vilket även             

konstaterats i Börsvärlden (2017). Anledningen till att Raybased gick upp så pass mycket kan              

delvis bero på att företaget uppnådde en teckningsgrad på hela 2200 procent (Raybased             

2015). 
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Figur 14, Antal och andel av IPOs som var 

under- och överprissatta samt korrekt 

prissatta på Spotlight. 

 

 

Figur 15, Genomsnittlig avkastning den första 

handelsdagen för samtliga IPOs, enbart 

underprissatta IPOs samt enbart överprissatta 

IPOs på Spotlight. 

En tabell med samtlig redovisad information angående genomsnittlig teckningskurs, 

marknadsvärde, total avkastning samt under- och överprissättning bifogas i en bilaga (se 

bilaga 2). 

 

4.3 Hot Issue Market 

För att undersöka om det varit en Hot Issue Market under den givna tidsperioden har Nasdaqs                

officiella börslistor slagits ihop och analyserats tillsammans samt att de inofficiella           

börslistorna First North och Spotlight analyseras separat. Årtalet med flest antal           

börsintroduktioner under tidsintervallet har en grön markering på diagrammen (se figur           

16-21). 

 

År 2013 var samtliga IPOs på Nasdaq underprissatta, vilket delvis kan bero på att det endast                

var en börsintroduktion på Nasdaqs officiella börslistor detta år (se figur 16). År 2014 ökade               

antalet börsnoteringar till elva stycken och andelen underprissatta bolag var 73 procent. Året             

därefter ökade antalet IPOs till 16 stycken och 81 procent av dessa var underprissatta. Under               

år 2016 och 2017 noterades tio samt 15 bolag och andelen underprissatta företag under dessa               

två år var 90 respektive 87 procent. Under studiens sista år noterades det sju stycken bolag på                 

Nasdaqs officiella börslistor där andelen underprissatta bolag sjönk drastiskt till 57 procent.  
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Figur 16, Hur stor andel av IPOs som var underprissatta per år. Året med högst IPO-aktivitet är 
markerad med en grön punkt. 
 
Under år 2013 då det endast var en IPO på Nasdaq var den genomsnittliga              

underprissättningen 5,28 procent. Den genomsnittliga underprissättningen på Nasdaqs tre         

börslistor steg året därefter till 13,55 procent. År 2015 och 2016 fortsatte stigningen till              

omkring 18 procent (se figur 17). Året därpå sjönk underprissättningen till 14,8 procent för              

att år 2018 stanna på en genomsnittlig underprissättning på 9,43 procent. 

 

 

Figur 17, Genomsnittlig avkastning den första handelsdagen per år på Nasdaq. Året med högst 
IPO-aktivitet är markerad med en grön punkt. 
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År 2013 noterades fyra bolag på First North varav 75 procent av dessa var underprissatta (se                

figur 18). Nästkommande år ökade antalet noteringar till 22 stycken medan andelen            

underprissatta bolag minskade till 46 procent. På First North visade sig underprissättningen            

vara som näst högst år 2015 då 39 bolag valde att lista sig på denna börslista och 72 procent                   

av dessa visade en positiv aktiekursutveckling den första handelsdagen. Underprissättningen          

har åren efter 2015 visat en negativ trend där det år 2016 noterades 35 stycken bolag och 66                  

procent av dessa var underprissatta, 2017 noterades 52 bolag varav 60 procent av bolagen              

underprissatta. År 2018 noterades 21 stycken bolag på First North och här visas en betydande               

negativ trend då endast 32 procent av de nynoterade bolagen visade en positiv             

aktieutveckling den första handelsdagen.  

 
Figur 18, Hur stor andel av IPOs som var underprissatta per år på First North. Året med högst 
IPO-aktivitet är markerad med en grön punkt. 
 

Den genomsnittliga underprissättningen på First North sjönk från 30,15 procent till relativt            

låga 17,83 procent mellan åren 2013 till 2014 (se figur 19). Efter 2014 visades en               

tvåårsperiod av stigande genomsnittlig underprissättning där det år 2015 ökade till 27,43            

procent och år 2016 steg nivån ytterligare till 39 procent för att sedan dippa en aning till att år                   

2017 ha en genomsnittlig underprissättning på 35,22 procent. År 2018 visade sig den             

genomsnittliga underprissättningen återigen stiga, om dock ytterst lite till 37,73 procent.  
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 Figur 19, Genomsnittlig avkastning den första handelsdagen per år på First North. Året med 

högst IPO-aktivitet är markerad med en grön punkt. 

 
Författarna har även studerat om det finns någon “Hot Issue Market” på Spotlight mellan åren               

2013 till 2018. År 2013 noterades 9 stycken bolag på Spotlight och hela 89 procent av dessa                 

var underprissatta (se figur 20). 2014 var året med högst IPO-aktivitet där antalet noteringar              

ökade till 27 stycken, men andelen underprissatta bolag sjönk till 67 procent. År 2015              

noterades 25 bolag och 2016 var den siffran 23 stycken. Antalet underprissatta bolag låg på               

en relativt lik nivå dessa år med 72 respektive 65 procent underprissatta bolag. År 2017               

noterades 21 stycken bolag och andelen underprissatta aktier sjönk till endast 38 procent för              

att året därpå öka till att 48 procent av de 21 stycken noterade bolagen hade underprissatt sin                 

aktie.  
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Figur 20, Hur stor andel av IPOs som var underprissatta per år på Spotlight. Året med högst 
IPO-aktivitet är markerad med en grön punkt. 
 

År 2013 var den genomsnittliga underprissättningen på Spotlight 56,44 procent, året därefter            

skedde en kraftig dipp och den genomsnittliga underprissättningen mer än halverades till            

22,99 procent (se figur 21). År 2015 och år 2016 visades underprissättningen på Spotlight              

återigen stiga till höga nivåer där nivån år 2015 låg på 48,67 procent och år 2016, 57,58                 

procent. Nästkommande två år resulterade i en minskad genomsnittlig underprissättning för           

de nynoterade bolagen, år 2017 var den genomsnittliga underprissättningen 54,15 procent för            

att år 2018 tappa ytterligare och landa på 47,48 procent.  

 

 

Figur 21, Genomsnittlig avkastning den första handelsdagen per år på Spotlight. Året med högst 
IPO-aktivitet är markerad med en grön punkt. 
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5. Diskussion & Analys  

 

I detta avsnitt analyseras resultatet från föregående kapitel och ställs mot resultatet i tidigare 

studier samt diskuteras utifrån tidigare teorier. Diskussionen mynnar ut i studiens slutsatser. 

 

5.1 Multipel regressionsanalys 

 
Utifrån den multipla regressionsanalys som utfördes i denna studie (se figur 4) har både              

variablerna teckningskurs och börslista/marknadsplats ett signifikant samband med        

aktiekursens procentuella utveckling den första handelsdagen. Resultatet visar att         

förändringar i marknadsvärde är tydligt kopplat till aktiekursens utveckling. När aktiekursen           

stiger så stiger även marknadsvärdet. Detta är logiskt eftersom att aktiekursen används för att              

beräkna marknadsvärdet. Variabeln teckningskurs hade också ett mycket starkt samband med           

underprissättningen. Låga teckningskurser är tydligt kopplat till högre genomsnittlig         

avkastning, vilket innebär en högre grad av underprissättning. Det går inte att hävda att en               

lägre teckningskurs innebär ett lägre marknadsvärde eftersom att det också är påverkat av             

antal aktier i företaget. På börslistan First North noterades till exempel företaget Heimstaden             

preferensaktier där teckningskursen var 320 kr vilket är mycket högt (se bilaga 1). Inga              

slutsatser kan därmed dras av det negativa sambandet mellan teckningskurs och aktiekurs i             

regressionsanalysen. Detta kan därmed komplettera det resultat som visas i den resterande            

delen av empirikapitlet (se figur 6-15). 

5.2 Underprissättning 

 
En faktor som påverkar resultat vid beräkning av genomsnittlig aktieutveckling är vad som             

omfattar en oförändrad börsintroduktion. Företaget NCAB Group noterades till exempel på           

Nasdaq Small Cap 2017. NCAB Groups aktiekurs steg med endast 0,05 procent den första              

handelsdagen och räknas därmed som en underprissatt IPO, vilket drar ner den            

genomsnittliga avkastningen markant. För att undvika detta skulle en oförändrad IPO kunna            

förklaras med ett intervall från till exempel minus tre procent till plus tre procent. En sådan                
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avgränsning gjordes inte i denna undersökning eftersom att det inte var ovanligt med             

uteliggare där den genomsnittliga avkastningen var mycket hög. Eftersom att höga uteliggare            

har inkluderats har även låga uteliggare inkluderats. 

 
På Small Cap var hela 75 procent av alla IPOs underprissatta, 16,7 procent var överprissatta               

och 8,3 procent var oförändrade. Andelen IPOs som i denna undersökning varit            

underprissatta på Small Cap var snarlikt det som Ritter & Welch (2002) presenterade i sin               

studie där de kom fram till att cirka 70 procent av alla börsintroduktioner hade en stigande                

aktiekurs den första handelsdagen medan 16 procent hade en sjunkande aktiekurs och 14             

procent hade en oförändrad aktiekurs sett till teckningskursen. Om NCAB Group, som i             

denna studie beaktats som en underprissatta IPO med en stigande aktiekurs på plus 0,05              

procent, istället hade räknats som oförändrad hade resultatet blivit 66,7 procent           

underprissatta, 16,7 procent överprissatta och 16,7 procent oförändrade. Detta skiljer sig som            

högst 3,3 procentenheter från vad Ritter & Welch (2002) kom fram till. Antalet noteringar på               

Small Cap under den givna tidsperioden var få och om NCAB Group beaktas som en               

underprissatta eller oförändrad IPO har därför en betydande effekt på det genomsnittliga            

resultatet. 

 

Den totala genomsnittliga avkastningen för börsnoteringar på Small Cap var enbart plus 5,04             

procent. Den genomsnittliga initiala avkastningen för de underprissatta och de överprissatta           

noteringarna var för sig var i stort sett likvärdiga på 8,73 procent och minus 9,01 procent,                

vilket är betydligt lägre än de plus 22 procent som Gresse & Gajewski (2006) hävdade var                

den genomsnittliga initiala avkastningen i sin studie på de europeiska börserna. 

 

Resultatet för Mid Cap var inte lika likvärdigt med Ritter & Welch (2002) som resultatet för                

Small Cap, men fortfarande nära deras studie. Den stora skillnaden var att Mid Cap upplevde               

cirka nio procentenheter färre oförändrade IPOs och nio procentenheter fler underprissatta           

IPOs. Den totala genomsnittliga avkastningen den första handelsdagen var plus 12,5 procent            

vilket var betydligt högre än Small Cap, men fortfarande lägre än resultatet från Gresse &               

Gajewski (2006). Detta trots en högre andel underprissatta IPOs än vad Ritter & Welch              

(2002) framförde. Den genomsnittliga underprissättningen på Mid Cap var plus 17,06           

procent. Detta var betydligt närmare, men fortfarande fem procentenheter lägre än de 22             
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procent som Gresse & Gajewski (2006) hävdade. Den genomsnittliga överprissättningen var           

minus 5,9 procent, vilket är lägre än Small cap. Detta resultat var bättre från investerares               

perspektiv än vid Small Cap eftersom att de aktiekurser hos överprissatta IPOs på Mid Cap               

sjunker mindre än vad de aktiekurser hos underprissatta IPOs stiger. På Small Cap steg eller               

sjönk aktiekursen i princip lika mycket vid underprissatta respektive överprissatta IPOs. 

 

Inom Nasdaqs officiella börslistor där kraven och reglerna är detsamma har företagets värde             

innan noteringen inte visat någon påverkan på aktiens prissättning. Det är däremot en stor              

skillnad i risk och avkastning mellan Small Cap och de inofficiella börslistorna, trots att              

skillnaden i marknadsvärde innan notering är betydligt mindre än hos bolagen på Large Cap.              

Skillnaden i risk och avkastning på First North och Spotlight jämfört med Nasdaq är främst               

på grund av de mindre hårda regelverk som upprätthålls och den ökade            

informationsasymmetrin som det medför. 

 

På Large Cap var samtliga börsintroduktioner underprissatta och hade en genomsnittlig           

avkastning första handelsdagen på 14,74 procent. Detta säger emot Tajuddin, Abdullah &            

Taufil-Mohds (2017) teori om att företag med högre marknadsvärde har mindre incitament att             

underprissätta sina aktier då den genomsnittliga underprissättningen var nio procentenheter          

högre än Small Cap och drygt två procentenheter lägre än Mid Cap. Om en negativ IPO hade                 

förekommit på Large Cap hade den totala genomsnittliga avkastningen påverkats markant på            

grund av antalet observerade objekt. Tajuddin, Abdullah & Taufil-Mohds (2017) använde           

marknadsvärde som mått på företagsstorlek och företag som noteras på Large Cap har oftast              

ett betydligt högre marknadsvärde än de som noteras på resterande börslistor. Det förekom             

även flertalet IPOs på Large Cap som var högt underprissatta, vilket resulterade i en              

kursökning på mellan 30 till 40 procent under den första handelsdagen. Sådana höga             

avkastningar var ovanliga på samtliga av Nasdaqs börslistor. Detta stämmer överens med den             

multipla regressionsanalysen som även den visar att företag med högre marknadsvärde även            

har högre underprissättning. Något som kan konstateras utifrån denna studie är att slutsatsen             

från Tajuddin, Abdullah & Taufil-Mohd (2017) om att större företag inte underprissätter sina             

aktier inte går att tillämpa på Nasdaqs officiella börslistor. Tajuddin, Abdullah &            

Taufil-Mohd (2017) nämner att Malaysiska börsen har en hög grad informationsasymmetri           

och på den svenska börsen råder det förmodligen en betydligt mindre grad            
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informationsasymmetri i allmänhet vilket leder till att företagets marknadsvärde inte har           

någon större betydelse för investerarna. Även större företag kan behöva underprissätta sina            

aktier då deras historiska lönsamhet och pålitlighet inte alltid räcker för att en korrekt prissatt               

aktie ska fulltecknas vid en IPO. 

 

På den alternativa handelsplattformen First North var det en mycket stor andel överprissatta             

börsnoteringar på över hela 38 procent. Detta är mer än en dubbelt så stor andel som någon                 

av Nasdaqs officiella listor resulterade i. Trots detta var den totala genomsnittliga            

avkastningen första handelsdagen på First North 11,56 procent, vilket endast är cirka två             

respektive tre procentenheter lägre än Mid och Large Cap. Detta stämmer däremot inte             

överens med den multipla regressionsanalysen som visade att inofficiella börslistor har högre            

genomsnittlig avkastning. Den genomsnittliga avkastningen för de underprissatta och         

överprissatta börsintroduktionerna var för sig låg på plus 31,86 procent respektive minus            

18,95. Detta innebär en betydligt högre risk men även möjlig avkastning på inofficiella             

börslistor. De börsintroduktioner som var underprissatta var generellt sett mycket          

underprissatta och gav en hög avkastning, medan överprissatta börsintroduktioner presterade          

dåligt och gav en mycket negativ avkastning. Det är som tidigare beskrivits en relativt stor               

andel överprissatta börsintroduktioner på First North och Spotlight gentemot de officiella           

börslistorna vilket även innebär en högre risk för investerarna. 

 

Den alternativa handelsplattformen Spotlight hade likt First North en mycket hög andel            

överprissatta börsnoteringar på cirka 33 procent. Den totala genomsnittliga avkastningen för           

börsnoteringar på Spotlight var 20,71 procent vilket med god marginal var den högsta             

avkastningen av de listor som undersökts. Detta till skillnad från First North stämmer överens              

med resultatet från den multipla regressionsanalysen att inofficiella börslistor har en högre            

initial avkastning än de officiella börslistorna. Den genomsnittliga avkastningen var därmed           

nästan dubbelt så hög som den andra inofficiella börslistan First North. Den genomsnittliga             

avkastningen för de underprissatta noteringarna låg på hela plus 45,69 procent. Detta är mer              

än 13 procentenheter högre än First North och kan möjligtvis förklaras genom de vanligt              

förekommande extrema uteliggare på Spotlight som till exempel företaget Raybased där           

underprissättningen var 310 procent. Resultatet av insamlad data visar att det inte var någon              

IPO som var lika underprissatt som Raybased, men det var relativt vanligt med             
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börsintroduktioner där aktiekursen steg över 100 procent under den första handelsdagen,           

ibland även över 200 procent (se bilaga 1). Den genomsnittliga avkastningen för de             

överprissatta noteringarna på Spotlight var minus 23,32 procent, vilket är mer än fyra             

procentenheter lägre än First Norths minus 18,95 procent. Fyra procentenheter är inte helt             

obetydande, men resultatet för dessa är betydligt närmare First Norths siffror.  

 

Av studiens resultat att döma kan det konstateras att teorin från Tajuddin, Abdullah &              

Taufil-Mohd (2017) inte stämmer på samtliga svenska börslistor. På de alternativa           

handelsplattformarna First North och Spotlight kan marknadsvärdet ha en påverkan. Företag           

på Spotlight hade i genomsnitt ett betydligt lägre marknadsvärde än de på First North och               

hade även högre under- och överprissättning än på First North. På Spotlight var det              

genomsnittliga marknadsvärdet den första handelsdagen 72 miljoner kronor, medan         

genomsnittet på First North var 470 miljoner kronor. Tajuddin, Abdullah & Taufil-Mohd            

(2017) hävdade att det på Bursa Malaysia råder hög informationsasymmetri i allmänhet. First             

North och Spotlight har lägre krav gällande informationsutgivning än Nasdaqs officiella           

börslistor vilket innebär en högre informationsasymmetri. Detta tyder därmed på att ett högre             

marknadsvärde leder till mindre underprissättning inom marknader med hög         

informationsasymmetri, men att det inte har någon påverkan på marknader där           

informationsasymmetrin är låg som till exempel Nasdaqs officiella börslistor. Men någon           

slutsats om att marknadsvärde har en påverkan på aktiekursutvecklingen vid en IPO kan             

däremot inte fastställas. Kraven gällande informationsutgivning bör visserligen vara mycket          

lika mellan First North och Spotlight, men det kan fortfarande finnas olikheter som leder till               

skillnader i börslistornas aktiekursutvecklingar. 

 

Efter att ha analyserat samtliga börslistor kan det konstateras att inofficiella börslistor på             

alternativa handelsplattformar som till exempel First North och Spotlight har en högre risk             

och även potentiell avkastning för investerarna. Det går däremot inte att konstatera att             

marknadsvärde har en signifikant påverkan på aktiekursutvecklingen vid en IPO. 
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5.3 Hot Issue Market 
 
Av diagrammen (se figur 15-20) att döma kan det konstateras att det inte varit någon               

övergripande Hot Issue Market under den givna tidsperioden. Det visades under den givna             

tidsperioden inte något specifikt år där samtliga börslistor upplevde både ovanligt hög            

IPO-aktivitet och ovanligt hög underprissättning. Börslistorna var för sig hade toppar och            

dalar vid olika tidpunkter samt att de årtal med flest antal IPOs sällan hade högst               

underprissättning. Det förekom ingen Hot Issue Market som har kunnat påverka           

börsnoteringarnas prestation den första handelsdagen och den genomsnittliga avkastningen         

har därmed inte varit högre än vanligt under den givna tidsperioden på någon av börslistorna.  

5.4 Teorier 

 
Denna studie belyser bland annat teorin om den effektiva marknadshypotesen. Teorin utgår            

från att marknaden alltid sätter rätt pris på en tillgång baserat på den information som finns                

tillgänglig. Om teorin kring den starka formen av den effektiva marknadshypotesen där alla             

aktörer har tillgång till all information enligt Fama (1970) skulle stämma och avspeglas på              

den svenska IPO-marknaden skulle fenomenen under- och överprissättning vid en IPO inte            

förekomma. Eftersom att under- och överprissättning sker, förekommer transaktionskostnader         

på IPO-marknaden som därmed inte kan agera efter den starka formen, vilket            

överensstämmer med studien från Ouchi (1980). Resultatet att döma från denna studie anser             

vi att marknaden agerar efter den semistarka formen av effektivitet. Den semistarka formen             

antyder att priset avspeglar den publika informationen som finns tillgänglig för marknaden            

(Fama, 1970). Vi kan med denna studie dementera den starka formen av effektivitet på den               

svenska börsen eftersom att under- och överprissättningar faktiskt sker vid IPOs. Den            

effektiva marknadshypotesens olika steg kan kopplas samman med teorin kring asymmetrisk           

information som belyser att aktörer på marknaden agerar olika beroende på hur mycket             

information de har tillgång till (Fama, 1970). Informationsasymmetrin byggs upp extra           

mycket mellan investerare och företag beroende på vilken börslista som företagen väljer att             

notera sig på. Detta beror dels på grund av att kraven för informationsutgivning skiljer sig               

mycket mellan de olika börslistorna (Nasdaq, u.å.a.). Eftersom att det är lägre krav på att               
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förmedla information hos företag som noteras på de inofficiella börslistorna medför det högre             

krav på investerarna att själva söka upp information om bolaget. Detta kan enligt oss vara en                

av anledningarna till att fenomenet “följa-John” faktiskt kan förekomma. “Följa-John” går ut            

på att ofta oinformerade investerare väljer att istället för att söka upp egen information om               

bolagen vid en IPO, utgår från att andra informerade investerare har sökt informationen som              

de sedan imiterar. Vid antagandet att “följa John” är mer förekommande på de inofficiella              

börslistorna där kraven för informationsutgivning är lägre, medför detta förmodligen att           

winner's curse enligt Rock (1986) är högre. Om winner's curse ökar, ökar även risken för att                

de informerade investerarna inte får maximal tilldelning av aktier vid en IPO. Detta kräver att               

de informerade investerarna är konsekventa i att finna underprissatta börsnoteringar och           

besitter så pass mycket och viktig information att de avstår från att investera i en eventuellt                

överprissatt IPO.  

 

5.5 Trendlinjer 
 
Utifrån figur 16 till 21 finns det två gemensamma trender hos företagen på Nasdaq, First               

North och Spotlight. Trendlinjerna visar att antalet underprissatta börsnoteringar har sjunkit           

medans den genomsnittliga avkastningen har ökat de senaste sex åren på samtliga listor.             

Detta innebär en högre risk samt högre möjlig avkastning för investeraren. Trendlinjen för             

Nasdaq blir däremot aningen missvisande eftersom att det som tidigare nämnts enbart var en              

börsintroduktion år 2013 vilket medför att linjen har sin utgångspunk väldigt högt upp i              

diagrammet. Trendlinjen i både figur 16 och 17 får därför en större lutning än den faktiska                

trenden. First North och Spotlight har tillräcklig mängd data för samtliga år och upplever              

liknande trender med korrekta trendlinjer. Vi kan se en tendens till att de inofficiella              

börslistorna har en trend att generera färre underprissatta IPOs, men en högre under- och              

överprissättning. 

5.6 Intressant observation 

 
Ritter & Welch (2002) hävdade efter att ha undersökt den amerikanska IPO-marknaden att             

icke-verksamma bolag, till exempel holdingbolag, ytterst sällan underprissätter sina aktier vid           

en börsintroduktion. En observation som gjordes under datainsamlingen i denna          
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undersökning var att en stor andel IPOs på samtliga börslistor i denna undersökning var              

holdingbolag vars underprissättning inte skiljde sig från de verksamma bolagen. Företagen           

har inte grupperats i verksamma och icke verksamma bolag i empirin, men av namnen att               

utläsa finns det många bolag som har “Holding” i företagsnamnet där underprissättningen är             

relativt hög (se bilaga 1). 
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6. Slutsats och förslag till framtida forskning 

 

I detta avsnitt utvärderas studiens syfte och resultat. Vidare dras slutsatser med koppling till 

tidigare studier och teorier. Kapitlet avslutas med förslag på framtida forskning utifrån 

diskussion från tidigare kapitel. 

 

6.1 Slutsats 

 
Utifrån resultatet och diskussionen i detta arbete besvaras nedan forskningsfrågor:  

 

● Hur skiljer sig kursutvecklingen vid en börsintroduktion på olika svenska börslistor 

med varierande krav på marknadsvärde och informationsutgivning? 

○  Hur stor andel av IPOs på de olika börslistorna är under- respektive 

överprissatta? 

○ Vad är den genomsnittliga under- respektive överprissättningen samt den 

totala genomsnittliga avkastningen för IPOs på olika börslistor? 

 

Genom denna undersökning kan slutsatsen dras att företag med ett högre marknadsvärde på             

Nasdaqs officiella börslistor underprissätter sina aktier vid en IPO i liknande grad jämfört             

med företag med ett lägre marknadsvärde. Detta visas då företag på Large Cap hade en högre                

genomsnittlig underprissättning än Small Cap med cirka sex procentenheter och en lägre            

genomsnittlig underprissättning än Mid Cap med cirka tre procentenheter. Majoriteten          

företag på First North och Spotlight hade ett betydligt lägre marknadsvärde än majoriteten av              

företag på Nasdaqs officiella börslistor. Företag som noterades på de inofficiella börslistorna            

upplevde en större spridning bland aktiekursutvecklingen den första handelsdagen, där under-           

respektive överprissättningen var mer än dubbelt så hög som på de officiella börslistorna.             

Detta innebär högre risk och även möjlighet till högre avkastning för investerarna. Studien             

kan därmed konstatera att marknadsvärdet inte är en påverkande faktor för           

underprissättningen på Nasdaqs officiella börslistor då det inte förekom några större           
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skillnader i aktiekursutvecklingen den första handelsdagen, trots att marknadsvärdet skiljer          

sig markant.  

 

På de inofficiella börslistorna där underprissättningen var mycket hög förekom det många            

extrema uteliggare där aktieavkastningen översteg 100 procent den första handelsdagen. Som           

investerare finns det således potential för mycket höga aktieavkastningar på de inofficiella            

börslistorna. Detta kräver däremot att investeraren i fråga själv behöver göra sig väl             

informerad för att konsekvent kunna utnyttja dessa möjligheter.  

 

● Small Cap hade en låg genomsnittlig under- och överprissättning på 8,73 procent 

respektive minus 9,01 procent. Den totala genomsnittliga avkastningen är därmed 

mycket låg på 5,03 procent. 79 procent av alla IPOs på Small Cap var underprissatta. 

 

● Mid Cap hade den högsta genomsnittliga underprissättningen på 17,06 procent och en 

mycket låg genomsnittlig överprissättning på minus 5,9 procent. Den totala 

genomsnittliga avkastningen var 12,5 procent. 75,9 procent av alla IPOs på Mid Cap 

var underprissatta. 

 

● Large Cap hade enbart underprissatta IPOs och ingen slutsats gällande genomsnittlig 

överprissättning eller total genomsnittlig avkastning kan dras. Den genomsnittliga 

underprissättningen var 14,74 procent. 

 

● First North hade en hög genomsnittlig under- och överprissättning på 31,86 procent 

respektive minus 18,95 procent. Den totala genomsnittliga avkastningen var däremot 

relativt låg på 11,56 procent. Andelen underprissatta IPOs på First North var 59 

procent, vilket är betydligt lägre än Nasdaq. 

 

● Spotlight hade en mycket hög genomsnittlig under- och överprissättning på 45,69 

procent respektive minus 23,32 procent. Den totala genomsnittliga avkastningen var 

studiens högsta med 20,71 procent. Andelen underprissatta IPOs på Spotlight var 61,1 

procent 
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6.2 Förslag till framtida forskning  

 
Tidigare forskning inom ämnet IPO och underprissättning tar ofta upp att de aktier som              

underprissätts vid en börsnotering i flera av de europeiska länderna även underpresterar på tre              

till fem års sikt (Gresse & Gajewski, 2006; Schuster, 2003). Vi anser därför att det skulle vara                 

intressant att undersöka samtliga bolag från denna studie och dess aktiekursutveckling om            

cirka tre till fem år för att se hur de har utvecklats på längre sikt. Detta eftersom att den                   

genomsnittliga avkastningen den första handelsdagen i denna undersökning var betydligt          

lägre än vad tidigare forskning hävdat (Gresse & Gajewski 2006; Rydqvist 1993, 1997). Det              

kan därför vara intressant att undersöka om den långsiktiga avkastningen också har förändrats             

markant från äldre studier. 

 

Det vore även intressant att granska de företag som har utfört sin börsnotering på de               

inofficiella börslistorna Spotlight och First North för att se om de utvecklats så pass mycket               

att de fått möjlighet att byta börslista till någon av de större officiella listorna eller om det                 

visar sig att företagen har utvecklats så pass negativt att de har avnoterats från börsen.  
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