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Sammanfattning  
 
Börsintroduktion är en process som innebär att ett företag för första gången tillgängliggör sina 
aktier för handel på börsen. Vid fastställandet av priset på en aktie finns två metoder som 
företag kan tillämpa, vilket är fast eller intervallprissättning. Problem som kan uppstå i 
samband med en börsintroduktion är att teckningskursen inte blir värderad till det pris som 
marknadsvärdet uppskattas till, vilket kallas underprissättning. Denna studie syftar till 
estimera magnituden av en eventuell underprissättning och jämföra olika faktorers påverkan 
på denna. Vidare är syftet att identifiera hur valet av prissättningsmetod påverkar den 
eventuella underprissättningen på den svenska börsmarknaden. Med hjälp av en 
regressionsanalys på 149 observationer, kom författarna av denna studie fram till att den 
genomsnittliga underprissättningen för perioden 2005-2015 har varit 4,61 %. Det 
konstaterades att en fast prissättningsmetod medför en högre förstadagsavkasting och att den 
rådande marknadsavkastningen har störst påverkan på underprissättningen. 
 
Nyckelord: börsintroduktion, underprissättning, regressionsanalys, prissättningsmetoder. 
 
Abstract    
 
IPO (Initial Public Offering) is a process in which a company for the first time starts to sell its 
shares on the stock market. When determining the share price, there are two methods a 
company can use - bookbuilding or the fixed price method. Problems that may arise when 
introducing an IPO is that the offered price will not be equivalently valued with regard to the 
estimated market value, which is also called underpricing. The aim of this study is to estimate 
the magnitude of a potential underpricing and to compare different impacts from various 
factors. Furthermore, the aim of the study is to identify how the choice of pricing method 
impacts the potential underpricing on the Swedish stock market. In a sample of 149 
observations, the regression analysis implies that the market-adjusted underpricing is 4,61 % 
during the years 2005-2015. We find that a fixed price method generates higher average 
initial return. We also find that the current market rate of return has the greatest impact on 
underpricing.  
 
Key words: IPO, underpricing, regression analysis, pricing methods. 
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Ordlista  
  
●   Auktionprissättning - Ett minimumpris och ett maximumpris där det slutgiltiga priset 

fastställt av bolaget och emissionsinstitutet utifrån de anbud som investerarna har 
lämnat in (Derrien & Womack 2003, ss. 34-35).  
 

●   Börsintroduktion - När ett bolag för första gången erbjuder sina aktier till 
allmänheten och institutionella investerare. Begreppet används som synonym för 
börsnotering och kommer från det engelska ordet IPO (Initial Public Offering). 
 

●   Emissionsinstitut - Har som uppgift att få emittentens aktier uppköpta av andra 
investerare. Emissionsinstitutet ansvarar för samtliga (eller en del av) aktier som 
emittenten erbjuder (Hillier et al. 2013, s. 530).   

 
●   Emittent - Utgivaren av ett värdepapper (Finansinspektionen 2007, s. 25). 

 
●   Fast prissättning - Ett redan förhandlat och bestämt pris som fastställs av bolaget och 

emissionsinstitutet (Lindahl 2016). 
 

●   Intervallprissättning - Genom intervallprissättning kan investerare göra en 
teckningsanmälan där de anger önskad volym till ett förutbestämt prisintervall 
(Finansinspektionen 2007, s. 17). 

 
●   Hot-market - En tidsperiod som präglas av många börsintroduktioner, hög 

marknadsavkastning samt hög marknadsvolatilitet (Lowery, Officier & Schwert 
2010). 

 
●   Prospekt - En informationshandling som omfattar information om värdepappret som 

emittenten erbjuder (Finansinspektionen 2007, s. 26). 
 
●   Roadshow - Ett sammanträde där emittent får möjlighet att presentera och informera 

sin produkt/tjänst för intressenter (Benveniste & Wilhelm 1996, s. 4). 
 

●   Underprissättning - Uppstår när teckningskurs på en aktie fastställs till ett lägre pris 
än det uppskattade marknadsvärdet. Begreppet används som synonym för 
förstadagsavkastning. 

 
●   Winner’s curse - Emittenten är tvungen att underprissätta sina aktier för att 

kompensera sämre informerade investerare i syfte att de i fortsättningsvis tecknar 
framtida emissioner i bolaget (Ritter & Welch 2002, s. 1804).
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1.  Inledning  
Det första avsnittet inleds med grundläggande fakta kring börsnoteringar och 
underprissättningsfenomenet. Sedan följer en beskrivning av prissättningsmetodernas 
påverkan på underprissättningen utifrån olika perspektiv. Vidare kommer ett förtydligande av 
problemområdet samt syfte med undersökningen. Därefter avslutas avsnittet med en 
avgränsning av forskningen.  

1.1  Problembakgrund    
“If I’m a banker, part of my job is to con issuers into thinking that underpricing is in their 
best interest”. - Dr. Jay R. Ritter (Bloomberg 2013) 
 
Företag är i behov av kapital för att kunna överleva på marknaden. Genom att få in nytt 
kapital kan företaget fortsätta sin verksamhet och expandera på marknaden. Kapitalet kan 
sedan användas till bland annat investeringar eller förvärv av andra bolag. Enligt Hillier et al. 
(2013) finns det två olika sätt att få in kapital till bolaget, varav lån från banker är det ena 
sättet. Det andra sättet som denna studie fokuserar på är genom börsintroduktion. Vid en 
börsintroduktion erbjuds investerare att köpa bolagets aktier för första gången och emittenten 
vänder sig till allmänheten för att få in likvida medel till bolaget. Enligt Ritter och Welch 
(2002) kan det även finnas icke-finansiella bakomliggande orsaker för en börsnotering, 
exempelvis igenkänning och ökad popularitet. Men de icke-finansiella faktorerna spelar 
mindre roll för en börsnotering än de finansiella faktorerna (Ritter & Welch 2002, s. 1796).  
 
Antal börsnoteringar varierar mellan åren. Hur många företag som väljer att introducera sig på 
börsen beror på diverse makroekonomiska faktorer, vilka kan vara nationella eller globala. 
Bland dem faktorer som påverkar antalet börsnoteringar är konjunkturfas, trender och 
marknadsavkastning några (Ritter & Welch 2002). Under senare år har antalet börsnoteringar 
varit rekordhöga i Sverige (Lindahl 2016). År 2015 genomfördes totalt 1191 börsnoteringar, 
vilket innebär en ökning på 600 % jämfört med år 2005 (Nyemissioner 2016). 
 
Rydqvist och Högholm (1995) undersökte börsnoteringar på den svenska marknaden mellan 
åren 1970 - 1991.  Innan 1970 fanns det inga prospekt tillgängliga utan erbjudandet och 
informationen gick ut via banker och dagstidningar. På den tiden publicerades endast 
företagsnamnet tillsammans med aktiepriset. År 1971 infördes ändringar i det svenska 
regelverket som tvingade företag att offentliggöra ett prospekt. Företag hade då en skyldighet 
att bifoga årsredovisningar från tre år tillbaka i tiden, utförligt beskriva erbjudandets villkor, 
historisk information om företaget och vilka framtidsplaner verksamheten har. I början av 80-
talet ökade antalet börsintroduktioner lavinartat och forskarna ville ta reda på de 
bakomliggande faktorerna till att den svenska börsmarknaden blev så attraktiv under denna 
period. Antalet börsintroduktioner ökade efter börsuppgången år 1982 som mestadels berodde 
på skatteförändringar och devalveringen av den svenska kronan (Rydqvist & Högholm 1995). 
 
I dagsläget ställs en rad grundläggande noteringskrav innan emittenten anses godtagbar för en 
notering. När bolaget har uppfyllt noteringskraven fortsätter processen och företaget utser 
bland annat ett emissionsinstitut som tillsammans med flera andra aktörer guidar bolaget 

                                                
1 Av dessa 119 börsnoteringar är inte alla rena börsnoteringar. Vissa innebär avknoppning eller 
sekundärnotering.   
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genom noteringsprocessen (Lindahl 2016, ss. 1-3). Enligt lag krävs det att ett prospekt 
upprättas vid planerad handel på aktiemarknaden. Syftet med prospektet är att investerarna 
ska kunna göra en välgrundad bedömning om bolaget för att se vilka avkastningsmöjligheter 
och risker som finns (Finansinspektionen 2016, ss. 3-16). 
 
Enligt Hillier et al. (2013) har varje land sina egna regelverk och traditioner som medför olika 
effekter på en börsintroduktion. I samband med en börsintroduktion sätts ett introduktionspris 
(teckningskurs) på bolagets aktier utifrån olika prissättningsmetoder. Beroende på ländernas 
regelverk och tradition kan prissättningsmetoderna skilja sig åt. Vid en börsintroduktion på 
den kinesiska marknaden kan företaget välja mellan fyra olika prissättningsmetoder (Chiou et 
al. 2010, s. 95). I Frankrike finns tre olika sätt att fastställa priset på en aktie. Derrien och 
Womack (2003) förklarar att på den franska marknaden kan ett företag välja mellan fast, 
intervall- och auktionsprissättning. Fast prissättning innebär att emittent och emissionsinstitut 
bestämmer en teckningskurs som erbjuds till allmänheten. Genom intervallprissättning kan 
investerare göra en teckningsanmälan där de anger önskad volym till ett förutbestämt 
prisintervall. Emittenten tillsammans med emissionsinstitutet bedömer sedan efterfrågan på 
aktien och fastställer därefter det slutgiltiga priset. Auktionsprissättning är en metod som 
liknar intervallprissättning. Emittenten och emissionsinstitutet bestämmer ett prisintervall, 
men investerarna kan erbjuda ett pris som inte omfattas av det erbjudna intervallet. Efter det 
fastställs en efterfrågakurva utifrån vilken ett pris bestäms för samtliga investerare samt ett 
maximum pris. Alla erbjudanden som överstiger det maximala priset får ett avslag om 
tilldelning. På det sättet minimeras risken för att rika investerare ska säkerställa en tilldelning 
(Derrien & Womack 2003, ss. 34-37).  
 
Enligt Rydqvist (1993) har det i Sverige förekommit alla tre prissättningsmetoder som 
nämndes tidigare för den franska marknaden. Men i dagsläget används endast fast och 
intervallprissättning (Finansinspektionen 2007, ss. 17-18). Fast prissättning har tidigare varit 
aktuell, men dess användning har avtagit under senare tid och ersätts i större grad av 
intervallprissättning (Benveniste & Busaba 1997, s. 383). Valet av prissättningsmetod är en 
viktig del av börsnoteringsprocessen, med tanke på att prissättningsmetoder genererar olika 
förstadagsavkastningar (Derrien & Womack 2003, s. 42). Även aktiens volatilitet skiljer sig 
mycket, beroende på valet av prissättningsmetod (ibid). 
 
Det som kan uppstå i samband med noteringen är att aktiekursen stänger på ett mycket högre 
pris än teckningskursen, det vill säga att teckningskursen inte blir värderat till det pris som 
marknadsvärdet uppskattas till. Enligt Hillier et al. (2013) kallas detta fenomen för 
underprissättning och anses vara ett problem ur emittentens perspektiv. Hillier et al. (2013) 
hävdar att emittenten förlorar på att sätta ett högre eller lägre pris än vad marknaden värderar 
det till. Om priset är för högt riskerar emittenten att aktien blir undertecknad. Om priset är för 
lågt så går företaget miste om kapital som de egentligen skulle fått in men ur investerarnas 
perspektiv är underprissättning inte ett problem, utan snarare en chans till positiv 
förstadagsavkastning.   
 
Börsnoteringar har sedan flera decennier inneburit att emittenter avsiktligen “lämnat” pengar 
till investerare som har tecknat aktier i det börsnoterade företaget (Ritter & Welch 2002, s. 
1803). Historisk sett har det upptäckts att underprissättning förekommer på marknader 
världen över och de bakomliggande faktorerna som bidrar till underprissättning skiljer sig åt 
från land till land (Loughran, Ritter & Rydqvist 1994, se Hillier et al. 2013). Även graden av 
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underprissättning skiljer sig åt. I Kina var den genomsnittliga avkastningen 137,4 % (1990-
2010), i Frankrike 10,5 % (1983-2010) och i Sverige 27,3 % (1980-2006) (ibid). 
  

1.2  Problemdiskussion  
Enligt Ritter och Welch (2002) är många börsnoteringar underprissatta, men den exakta 
orsaken är fortfarande okänd. Derrien och Womack (2003) påstår att en stor del av 
underprissättningen sker på grund av asymmetrisk information. De menar att välinformerade 
investerare väljer att teckna aktier i börsnoterade bolag om dessa präglas av hög kvalité. Men 
ifall emittenten är ett högkvalitativt bolag eller inte vet inte alla investerare och därför måste 
mindre informerade investerare få en slags kompensation för att bibehålla sitt intresse och 
fortsätta handla. Däremot påstår Ritter och Welch (2002) att asymmetrisk information inte 
kan besvara underprissättningen. De påstår att intressekonflikter mellan emissionsinstitut och 
emittenter samt fördelning av aktier är de största bakomliggande orsakerna till 
underprissättning. 
 
Enligt Kojima (2007) beror underprissättning på intressekonflikter, som han delar in i tre 
aktörer: emittenter, emissionsinstitut och investerare. Emittenter erbjuder allmänheten och 
institutionella investerare att teckna deras aktier till acceptabla priser. Emissionsinstitut, 
som mestadels ansvarar för noteringsprocessen strävar efter att maximera sin vinst. 
Emittenten betalar ut en ersättning till emissionsinstitutet som ska täcka utgifter, risker och 
provisioner. Om ersättningen som emittenten betalar ut är tillräcklig stor och lockande så 
jobbar emittenten och emissionsinstitutet mot samma mål, till bådas fördel. Om ersättningen 
inte är lika stor som emissionsinstitutet hade hoppats på kan emissionsinstitutet istället bilda 
en stark relation med sina investerare på bekostnad av emittenten. Detta betyder att 
investerarna får hög förstadagsavkastning, emittenten går miste om pengar och 
emissionsinstitutet får både ersättning från emittenten, men även från investerare i form av 
långsiktigt samarbete. Genom att rabattera emittentens aktier så försäkrar emissionsinstitutet 
att investerarna är villiga att investera i framtida börsintroduktioner som de anordnar (Kojima 
2007). 
 
Tidigare forskning har påvisat att valet av prissättningsmetod har en effekt på 
underprissättningen. Men det råder oenigheter bland forskare om vilken prissättningsmetod 
som är mest fördelaktig. Enligt Benveniste och Busaba (1997) ger intervallprissättning 
mycket information till både investerare och emittenten (genom bland annat “roadshows”). 
Detta resulterar i lägre förstadagsavkastning, en mer stabil aktieutveckling på lång sikt samt 
en lägre risk jämfört med fast prissättning. Derrien och Womack (2003) påstår att en aktie 
med fast prissättningsmetod är mer underprissatt på grund av informationsbrist hos 
investerare och därför är emittenten tvungen att sätta ett lägre pris, vilket ofta resulterar i en 
stor förstadagsavkastning. Däremot påpekar Roosenboom (2012) att intervallprissättning 
minskar underprissättning, men eliminerar inte den, vilket betyder att okänd efterfrågan och 
asymmetrisk information inte är de enda orsakerna för underprissättning. Som tidigare 
nämnts, tror inte Ritter och Welch (2002) på teorin om asymmetrisk information. Även Tan, 
Eng och Khoo (1999) påpekar att en favoriserad aktiefördelning, riktad mot små investerare, 
kan medföra en större förstadagsavkastning genom fast prissättningsmetod, snarare än 
asymmetrisk information. 
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Chiou et al. (2010) undersökte underprissättningen på den kinesiska marknaden och 
konstaterade att underprissättning i Kina främst berodde på landets regelverk. De kom fram 
till att valet av prissättningsmetod är avgörande för graden av underprissättning. Kinesiska 
marknaden utvecklades över tid och i samband med övergången från ett bank- till 
marknadsorienterat finansiellt system har nya prissättningsmetoder minskat graden av 
underprissättningen. Även om flera forskare har konstaterat att intervallprissättning har 
minskat underprissättningen på den kinesiska marknaden så är fast prissättning fortfarande 
den mest använda prissättningsmetoden (Chiou et al. 2010).  
Sverige har genomfört en förändring av sitt finansiella system och övergått från ett bank- till 
marknadsorienterat system (Finansinspektionen 2015, ss. 5-6). Som nämndes tidigare har 
Kina infört fler prissättningsmetoder vid börsintroduktioner, medan Sverige har minskat 
“utbudet” vid revolutionen av det finansiella systemet. Varför har auktionsprissättning 
avskaffats, när flera studier (Derrien & Womack 2003; Biais, Bossaerts & Rochet 2002) har 
påpekat att auktionsprissättning medför lägst underprissättning? Det har påpekats tidigare att 
historiskt sett har underprissättning förekommit i Sverige, men kan den eventuella 
underprissättningen anses som ett problem för Sverige i dagsläget?  
 
En stor debatt kring underprissättning och de olika prissättningsmetoderna har inspirerat 
författarna av denna studie att undersöka huruvida underprissättning uppstår på den svenska 
marknaden samt hur valet av prissättningsmetod påverkar den eventuella underprissättningen. 
 

1.3  Problemformulering    
Vilka är de mest bidragande faktorerna och hur påverkar dessa den eventuella 
underprissättningen på den svenska marknaden? 

•   Hur påverkar valet av prissättningsmetod den eventuella underprissättningen i 
samband med börsintroduktioner?  

1.4  Syfte  
Det huvudsakliga syftet med undersökningen är att estimera magnituden av en eventuell 
underprissättning och jämföra olika faktorers påverkan på denna. Vidare är syftet att 
identifiera hur valet av prissättningsmetod påverkar den eventuella underprissättningen på den 
svenska börsmarknaden.  

1.5  Avgränsning  
Studien avgränsas till börsintroduktioner som har skett på Stockholmsbörsen och Aktietorget 
mellan tidsperioden 2005-2015. Studien omfattar endast företag som fanns kvar på börsen när 
datainsamlingen gjordes. Det betyder att alla företag som genomförde en börsintroduktion 
under undersökningsperioden, men har avnoterats eller gått i konkurs tas inte i hänsyn på 
grund av bristfällig data.  
 
Undersökningsperioden, 2005-2015, har valts i syfte att avspegla det mest aktuella läget 
angående underprissättningen samt skillnaden mellan prissättningsmetoderna och deras 
samband med förstadagsavkastningen. Åren 2002 och 2003 har tagits bort eftersom de 
genompräglas av effekter från IT-krisen, enligt Ritter och Welch (2002). År 2004 är inte 
heller medräknat på grund av brist på data för samtliga undersökningsvariabler och därför 
anses år 2005 som den bästa startpunkten. I diagram 1.1 visas antal börsnoteringar i 
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stickprovet för respektive år. Flest företag har noterats år 2014 och 2015, mer exakt 60 % av 
urvalet.  
 

 
Diagram 1.1 – Fördelning av börsnoteringar per år i stickprovet 
 

1.6  Disposition  
Avsnitt 2 inleds med en presentation av tidigare forskning som har undersökt 
samma ämnesområde, det vill säga underprissättningen. Vidare i avsnitt 2 redogörs teorier 
som förklarar undersökningsfenomenet, men också teorier som förklarar skillnader mellan 
olika prissättningsmetoder. I avsnitt 3 behandlas metoden som ligger till grund för 
undersökningen, tillvägagångssätt samt beskrivning av variabler som är inkluderade i 
regressionsanalysen. Avsnitt 4 presenterar resultatet och avsnitt 5 analyserar resultatet samt 
kopplar ihop det med tidigare forskning och olika teorier. Därefter kommer avsnitt 6 där 
forskarna för diskussion samt tar upp förslag till vidare undersökning av ämnesområdet. 
Avslutningsvis presenteras avsnitt 7 som sammanställer slutsatser från studien. 
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2.  Teori  
Nästkommande avsnitt inleds med en redogörelse av tidigare forskning inom området. 
Tidigare forskning används för att få djupare förståelse för underprissättningen samt för att 
se hur den skiljer sig mellan olika marknader. Senare beskrivs teorier som ligger till grund 
för valet av variabler, skillnader mellan prissättningsmetoderna samt bakomliggande orsaker 
till en underprissättning.  
 

2.1  Tidigare  forskning  
De historiska aspekterna av underprissättning har en viktig betydelse för förståelse av de 
centrala delarna inom området. Enligt Ritter och Welch (2002) var Ibbotson (1975) bland de 
första som lyfte fram bakomliggande orsaker för en underprissättning. Forskare är oeniga om 
orsaken till varför bolag väljer att underprissätta sina aktier, men Ibbotson (1975) anser att det 
var marknadens regelverk som tvingade företag tillsammans med emissionsinstitut att 
fastställa ett pris under det som företag vill sätta, vilket resulterade i en underprissättning. 
Ibbotson (1975) menade även att ett lägre pris på aktien fastställdes för att informera 
investerarna att emissionsinstitutet hade en god kvalité och fortsättningsvis skulle komma att 
generera en hög avkastning för investerarna. Således öppnade emissionsinstitutet upp ögonen 
hos investerarna inför framtida nyemissioner. Ibbotson (1975) undersökte både risker och 
prestationer hos nyemitterade aktier som för första gången introducerades på aktiemarknaden 
under åren 1960 - 1969. Syftet med studien var att hitta den bakomliggande faktorn för 
underprissättning och resultatet var överensstämmande med effektiviteten på eftermarknaden, 
det vill säga på marknaden efter börsnoteringen. Avkastning tillsammans med effektivitet på 
eftermarknaden tydde på att aktierna var underprissatta (Ibbotson 1975). Ibbotsons forskning 
kan vara till nytta för denna studie med tanke på att han var bland de första som lyfte fram 
underprissättning som ett problem. Det är viktigt att ta hänsyn till faktum att hans studie 
beskriver läget på 70-talet, men även ger ett övergripande historisk perspektiv kring 
underprissättningsfenomenet. På grund av Ibbotsons studie valdes asymmetrisk information 
och signaleringsteori att undersökas vidare i nästkommande avsnitt.      
 
Enligt Ritter och Welch (2002) löste inte Ibbotsons undersökning mysteriet men skapade en 
insikt om underprissättningen. Ritter och Welch (2002) förde därför diskussionen vidare och 
undersökte varför underprissättning uppstår och vilka faktorer som påverkar antalet 
börsintroduktioner. Ritter och Welch (2002) menar att teorier som förklarar 
underprissättningen kan delas upp i två delar; teorier baserade på asymmetrisk information 
och teorier baserade på irrationellt beteende. Men deras uppfattning är att asymmetrisk 
information endast står för en liten del av underprissättningen. Som förklaring till detta menar 
forskarna att osäkerheten som asymmetrisk information medför för emissionsinstituten vid 
prissättningen av en börsnotering kan minskas genom att slå samman flera börsnoteringar och 
därmed bilda ett syndikat. Differentiering uppstår då, och medan risken för 
emissionsinstituten minskar kan man sätta ett rimligare pris på aktien. De menar istället att 
underprissättning uppstår på grund av intressekonflikter mellan emittent och emissionsinstitut 
samt fördelning av aktier. Forskarna menar också att antalet börsintroduktioner påverkas av 
marknadsförhållanden. Om många företag börsnoteras samtidigt så brukar andra företag följa 
strömmen. Ritter och Welch (2002) föreslår asymmetrisk information som den största 
bakomliggande orsaken till underprissättning och därför är det viktigt att ha deras åsikter i 
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beaktan. Dessutom kan deras forskning anses som en fördjupning av Ibbotsons (1975) 
forskning.  
 
Lowery et. al (2010) har genomfört en studie där man undersöker aktiens volatilitet efter 
börsnotering och till skillnad från Ritter och Welch (2002) förklarade Lowery et. al (2010) att 
det är svårt att värdera företag på en marknad där mängden asymmetrisk information är stor. 
En stor mängd asymmetrisk information kan leda till att aktier blir över-/undervärderade. 
Lowery et. al har studerat 11 734 börsintroduktioner under perioden 1965-2005. Med hjälp av 
en regressionsanalys (OLS) har forskarna bland annat kommit fram till att aktiens volatilitet 
påverkas av marknadsvolatiliteten. Resultatet visar att marknadsvolatiliteten har en stark 
positiv korrelation med underprissättningen. Men avkastningen och volatiliteten varierar 
beroende på marknadsförhållanden. Under “hot-markets” är den genomsnittliga avkastningen 
och volatiliteten ovanligt hög. Lowery et. al (2010) kommer även fram till att 
emissionsinstitutet har stora svårigheter att värdera aktierna i bolagen inför en börsnotering. 
En så kallad “roadshow”, då företaget bjuder in olika intressenter för att demonstrera sin 
produkt eller tjänst, löser inte osäkerheten kring efterfrågan på företagets aktier. Lowery et. al 
(2010) gör en forskning som bidrar till denna studie med viktiga aspekter kring 
marknadsförhållandets påverkan på underprissättning. Därför valde författarna av denna 
studie att inkludera kontrollvariabler för marknadsavkastning och marknadsvolatilitet i 
regressionsanalysen. 
 
Valet av prissättningsmetod är en viktig och central aspekt av forskningsproblemet i denna 
studie. Derrien och Womack (2003) har analyserat olika prissättningsmetoder till skillnad från 
tidigare nämnda undersökningar. De har undersökt olika metoder som en emittent kan välja 
och hur dessa metoder skiljer sig med fokus på underprissättning. Deras undersökning är 
baserad på två franska börser, Second Marché och Nouveau Marché, under perioden 1992-
1995. Med hjälp av regressionsanalyser (OLS och 2SLS2) och data från 264 länder ville 
Derrien och Womack (2003) även analysera om tidpunkten för en börsintroduktion har någon 
påverkan på avkastningen samt om tidpunkten påverkar graden av underprissättningen. Med 
hjälp av OLS kom de fram till att tidsanpassning för en börsintroduktion är den viktigaste 
faktorn som påverkar graden av underprissättningen. Derrien och Womack (2003) har 
estimerat 3 månaders marknadsavkastning och kommit fram till att om den är hög så kommer 
underprissättningen också vara hög. Genom 2SLS och logit regressioner har Derrien och 
Womack (2003) estimerat vilken prissättningsmetod som är bäst. Deras resultat visar att 
auktionsliknande metoder medför lägst underprissättning. Dessa ger emissionsinstituten mer 
information om investerarnas förväntningar kring företaget. Till skillnad från 
auktionsliknande prissättningsmetoder har emissionsinstitutet som väljer intervallprissättning 
större makt vid prissättningen. Men deras intressekonflikt med emittenten gör de tvungna att 
kompromissa genom att sätta ett acceptabelt pris. Derrien och Womack (2003) påpekar att 
investerarna skulle bli glada över hög underprissättning, men detta kan medföra dålig rykte 
för emissionsinstitutet vilket resulterar i att börsnoterade bolag vänder sig till konkurrerande 
emissionsinstitut.  
 
Tan, Eng och Khoo (1999) har gjort en liknande forskning som Derrien och Womack (2003). 
Deras forskning är baserad på den singaporianska börsen och omfattar 82 börsnoteringar på 
marknaderna SESDAQ och SGX Main Board, som är de största aktiemarknaderna i Singapore. 
Deras urval omfattar perioden mellan åren 1987-1993. Med hjälp av en regressionsanalys har 
                                                
2  2SLS användes för att testa robusthet och i samband med logit regressioner för att testa vilken av dem angivna 
prissättningsmetoderna som är bäst.  
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de kommit fram till att börsintroduktioner som har använt auktionsprissättning som 
prissättningsmetod har varit mindre underprissatta jämfört med börsintroduktioner som har 
tillämpat fast prissättning. Förklaringen till detta är att aktieomsättningen den första 
handelsdagen är mycket lägre för börsintroduktioner som tillämpat auktionsprissättning än 
dem med fast prissättning. Aktieägare hos de förstnämnda köper aktier för att behålla de på 
lång sikt. Två andra variabler som visar att auktionsprissättningsmetoden minskar 
underprissättningen är högre P/E tal och lägre teckningsgrad. Bara variabeln teckningsgrad är 
signifikant på 1 % nivå, vilket betyder att Tan, Eng och Khoo (1999) inte lyckats konstatera 
de andra variablernas påverkan. Däremot fick Tan, Eng och Khoo (1999) signifikanta resultat 
på skillnader mellan långsiktig prestation av de olika prissättningsmetoderna. Borträknat från 
förstadagsavkastningen presterade företagen med fast prissättningsmetod mycket bättre än 
företagen med auktionsprissättningen på lång sikt. Tan, Eng och Khoo (1999) bidrar till denna 
forskning med bredare kunskap om skillnader i användning av prissättningsmetoder. Eftersom 
deras forskning är baserad på den singaporianska marknaden kunde författarna av denna 
studie konstatera att det förekommer stora skillnader mellan prissättningsmetoderna världen 
över, men att fast prissättning är en metod som i genomsnitt bidrar till mest underprissättning. 
Därför inkluderas en dummy variabel i regressionsanalysen om ett företag använder fast 
prissättningsmetod.  
 
Kristian Rydvist är en av få forskare som har undersökt underprissättning på den svenska 
marknaden. Rydqvist har tillsammans med Loughran och Ritter (1994) undersökt och jämfört 
underprissättning i 25 länder. I Sverige var den genomsnittliga initiala avkastningen 27,2 % 
mellan åren 1980-2006. Forskarna i undersökningen menar på att det finns flera olika orsaker 
som förklarar graden av underprissättning. Geografiska skillnader har ingen påverkan på 
underprissättning utan fenomenet förekommer över hela kontinenten. Författarna påstår att 
länder med mindre strikta regler samt högriskföretag tenderar att ha högre underprissättning. 
Rydqvist, Loughran och Ritter (1994) och deras forskning är av stor vikt för denna studie, 
eftersom den skapar möjlighet att jämföra hur underprissättningen har förändrats på den 
svenska marknaden. Denna studie har olika synvinklar på underprissättningsfenomenet och 
undersöker flera variabler som är hämtade från andra undersökningar, och teorier som 
beskrivs i nästkommande kapitel.    
 
2.1.1  Sammanfattning  av  tidigare  forskning.    
I tabellen nedan följer en sammanfattning av vad respektive tidigare forskare har kommit 
fram till i sina undersökningar. Tänkbara teorier som förklarar underprissättningen är 
intressekonflikter, asymmetrisk information, marknadsförhållanden, tidsmässig anpassning 
samt val av prissättningsmetod. Forskarna av denna studie vill skapa en egen uppfattning om 
ämnet utifrån tidigare forskning samt teorier som kommer att redovisas i nästkommande 
kapitel. De bakomliggande faktorerna som bidrar till underprissättning kommer noggrant att 
studeras och presenteras i denna undersökning.  
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Forskare År Antal 
företag Land Orsak för underprissättning 

Ibbotson 
(1975) 

1960 - 
1969 2 650 USA 

Regelverk tvingar företaget 
tillsammans med 

emissionsinstitutet att fastställa 
ett pris under det pris som 

emittenten vill sätta. 

Ritter & 
Welch (2002) 

1980-
2001 6 238 USA 

Intressekonflikter mellan 
emissionsinstitut och emittenter 

samt fördelning av aktier. 
Lowery, 

Officier & 
Schwert 
(2010) 

1965 - 
2005 

11 734 
 USA 

Hög asymmetrisk information 
samt emissionsinstitutets 

svårigheter att värdera aktien. 

Derrien & 
Womack 

(2003) 

1992-
1995 

 
264 Frankrike 

 

Marknadsförhållandet, 
intressekonflikt samt 

informationsbrist. 

Tan, Eng & 
Khoo (1999) 

1987-
1993 

 
82 Singapore 

Valet av prissättningsmetod. 
Auktionsprissättning bidrar till 

lägsta underprissättningen. 
Loughran, 
Ritter 3& 
Rydqvist 
(1994)1 

1980 - 
2006 406 Sverige 

Mindre strikta regelverk, 
informationsbrist samt 

högriskföretag. 

Tabell 2.1 – Sammanfattning av tidigare forskning 
 

2.2  Asymmetrisk  information    
Enligt Ritter och Welch (2002) har asymmetrisk information under lång tid ansetts vara den 
största bakomliggande orsaken till underprissättning samt att graden av asymmetrisk 
information bestämmer hur stor underprissättningen blir. Asymmetrisk information kan bidra 
till underprissättning på flera olika sätt: 

-   investerare har mer information angående efterfrågan på nyemitterade aktier än 
emittenten (Ritter & Welch 2002, s. 1803); 

-   vissa investerare är bättre informerade än andra investerare (Derrien & Womack 2003, 
s. 57); 

-   emittenten meddelar inkorrekt information om sig själv till investerarna (Benveniste & 
Spindt 1989, s. 344); 

-   asymmetrisk information mellan emittenten och emissionsinstitutet kan leda till 
intressekonflikter (Chowdhry & Nanda 1996, s. 26). 

 
Rock (1986) var bland de första som förklarade kopplingen mellan asymmetrisk information 
och underprissättning. Han påstår att emittenten inte vet marknadens värdering av företaget. 
Investerare bildar en egen värdering av företaget, vilket inte behöver stämma överens med 
                                                
3 Forskningen är uppdaterad 21 maj 2015. 
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den verkliga värderingen. Benveniste och Spindt (1989) hävdar att företag kan sätta en lägre 
teckningskurs för att kartlägga marknadens värdering av företaget. 
 
Det är viktigt att poängtera att asymmetrisk information behandlas i hela avsnitt 2.2. Vissa 
teorier förklarar underprissättning som ett fenomen baserat på fler orsaker än bara 
asymmetrisk information.  
 
2.2.1  Winner’s  curse      
Inte alla investerare har tillgång till samma information utan istället är vissa bättre 
informerade än andra. Enligt Rock (1986) investerar bättre informerade investerare bara i 
börsintroduktioner av högkvalitativa företag, medan sämre informerade investerare även 
investerar i mindre kvalitativa bolag. Därför menar Rock att sämre informerade investerare 
måste kompenseras genom högre förstadagsavkastning (underprissättning) för att de ska 
fortsätta investera i så kallade sämre börsintroduktioner. Detta kallas för winner’s curse (Rock 
1986, se Derrien & Womack 2003, s. 57). Enligt Chowdhry och Nanda (1996) blir det dyrt att 
underprissätta börsintroducerande företag i syfte att säkra framtida investeringar från sämre 
informerade investerare. Anledningen är att börsintroduktioner av högkvalitativa bolag 
gynnar bättre såväl som sämre informerade investerare. Detta innebär höga kostnader för 
emittenten. Chowdhry och Nanda (1996) påstår att det finns billigare och mer effektiva sätt 
att belöna sämre informerade investerare. Emissionsinstitutet kan erbjuda rätter (liknande en 
säljoption) till investerarna att sälja sina aktier till emissionsinstitutet efter att 
börsintroduktionen är genomförd till samma pris som teckningskursen. På det sättet behöver 
inte emittenten drabbas av stora förluster som en underprissättning medför, samtidigt som 
sämre informerade investerare får tillbaka sin insats om aktiekursen rasar. Säkerheten som 
denna belöningsmodell ger beräknas kosta mindre än att underprissätta teckningskursen. 
Detta på grund av att informerade investerare inte behöver bli kompenserade eftersom de inte 
investerar i lågkvalitativa bolag (Chowdhry & Nanda 1996, ss. 25-26).  
 
En annan studie som hävdar att asymmetrisk information bland investerarna inte förklarar 
underprissättning är gjord av Benveniste, Busaba och Wilhelm (1994). De påstår att 
asymmetrisk information bland investerarna kan elimineras genom att välja intervall som 
prissättningsmetod. Genom “roadshows” samlar emittenten information om efterfrågan, men 
samtidigt blir investerare bättre informerade om emittenten. Informationsskillnad mellan 
professionella och övriga investerare minskar eftersom professionella investerare exkluderas 
från “roadshows” (Benveniste & Wilhelm 1996, s. 4). Genom insamling av information 
minskar osäkerheten och därför behöver emittenten inte underprissätta teckningskursen, men 
Chowdhry och Nanda (1996) menar att intervallprissättning kan skapa asymmetrisk 
information till fördel för emissionsinstitutet gentemot investerarna. Genom processen för 
intervallprissättning samlar emissionsinstitutet in en större mängd information än 
investerarna. Detta kan utnyttjas av emissionsinstitutet genom att prioritera egna intressen i 
form av tilldelning till sina investerare. På grund av den asymmetriska informationen 
institutet har kan intressekonflikter mellan det och emittenten förvärras (Chowdhry & Nanda 
1996, ss. 26-27). Däremot har Muscarella och Vetsuypens (1989) kommit fram till att 
investmentbolag underprissätter sina egna bolags aktier när de själva agerar som ett 
emissionsinstitut. Detta antyder att asymmetrisk information inte är den avgörande orsaken 
för underprissättningen. Mer om intressekonflikter återkommer senare under agentteorin.   
 
Även Benveniste och Busaba (1997) hävdar att intervallprissättning inte kan lösa problemet 
med underprissättning. Chowdhry och Nanda (1996) påstår att intervallprissättning måste 
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innebära underprissättning för att säkra trovärdig information från investerarna under 
”roadshows”. Underprissättning i det här fallet fungerar som en slags kompensation för 
trovärdig information från investerarnas sida, vilket möjliggör för emittenten att sätta ett 
rimligare pris med tanke på efterfrågan (Benveniste & Busaba 1997, s. 385).  
 
2.2.2  Signaleringsteori    
Allen och Faulhaber (1989) påstår att företag som ödslar pengar genom att avsiktligt sätta en 
lägre teckningskurs skickar en signal till investerare. Genom att dela ut pengar till investerare 
i form av förstadagsavkastning visar emittenten sin kvalité. Det är bara högkvalitativa företag 
med god likviditet och möjligheter för tillväxt som kan återuppta förluster från 
underprissättningen. Förutom signalen om kvaliteten skickar emittenten genom 
underprissättning en signal till investerarna att företaget kommer vara lönsamt även i 
fortsättningen, det vill säga vid nästkommande nyemissioner (Allen & Faulhaber 1989, ss. 
304-305). Keasey och McGuinness (2008) har kommit fram till signifikanta underlag för 
Allen och Faulhabers påstående. Däremot ifrågasätter Ritter och Welch (2002) signaleringen 
och menar att samma effekter kan uppnås genom donationer eller marknadsföring, vilket kan 
medföra mindre kostnader för emittenten. Detta ligger i linje med Michaeli och Shaw (1994) 
som inte lyckats hitta samband mellan signaleringen och underprissättning (se Ritter & Welch 
2002, ss. 1803-1804). Jegadeesh, Weinstein och Welch (1993) har undersökt skillnader 
mellan underprissättning och nyemissioner på eftermarknaden. De påpekar att emittenter inte 
ska förlita sig på underprissättning och att den inte signalerar kvaliteten till investerare utan 
medför istället stora kostnader. Forskarna menar att underprissatta företag genomför 
nyemissioner kort efter noteringen i jämförelse med andra företag (Jegadeesh, Weinstein & 
Welch 1993, s. 174). 
  
2.2.3  “Hot-market”-teori  
När marknaden befinner sig i ett stabilt läge med bra tillväxttakt ökar antalet 
börsintroduktioner. Asymmetrisk information är en av orsakerna till att många företag väljer 
att följa strömmen och noteras på börsen vid samma tidpunkt. Som tidigare nämndes har vissa 
investerare mer information än andra och därför beror utfallet av många börsintroduktioner på 
investerarnas förväntningar (Derrien & Womack 2003, s. 57). Loughran, Ritter och Rydqvist 
(1994) antyder att företag brukar synkronisera sina börsintroduktioner med tidpunkten då det 
råder hög nivå av optimism bland investerare (se Ljungqvist, Nanda & Singh 2006, s. 1668).  
 
Enligt Derrien och Womack (2003) påverkas inte bara antalet börsintroduktioner under “hot-
markets”, utan även graden av underprissättning och volatilitet. De påstår att 
börsintroducerade företag kan ha dubbel, men även trippel så stor förstadagsavkastning 
jämfört med perioder med lägre marknadstillväxt (“cold-markets”). Vilken prissättningsmetod 
emittenten väljer kan spela stor roll för graden av underprissättningen. Derrien och Womack 
(2003), Biais, Bossaerts och Rochet (2002) och flera andra forskare har påpekat att en 
auktionsliknande prissättningsmetod dämpar underprissättningen, men författarna av denna 
undersökning har valt att exkludera auktionsliknande prissättningsmetoder för att de använts i 
ytterst liten utsträckning på den svenska börsmarknaden (Rydqvist 1993, s.15). Enligt Derrien 
och Womack (2003) är intervallprissättning bäst på att dämpa underprissättningen. 
Intervallprissättning justerar priset inom det angivna intervallet efter att emissionsinstitutet 
har fått information om efterfrågan på aktien. Men under “hot-markets”, kan efterfrågan för 
aktier lätt missbedömas och priset på aktien förfaller över den övre intervallgränsen (Derrien 
& Womack 2003, s. 58).  
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På de amerikanska och tyska marknaderna bestäms tilldelning, efter intervallprissättning, av 
emissionsinstitutet. All information om tilldelningen kan emissionsinstitutet behålla hemlig 
(Biais, Bossearts & Rochet 2002, s. 118). Enligt Derrien och Womack (2003) ökar 
intressekonflikter mellan emissionsinstituten och emittenter om emissionsinstituten har stor 
makt och intressekonflikter förvärras under “hot-markets”.  

2.3  Agentteori  -  intressekonflikten,  tilldelning  
Agentteorin behandlar vanligtvis förhållandet mellan företagsledning och aktieägare. Men den 
agentteori som denna studie valt att lyfta fram handlar om förhållandet mellan emittent, 
emissionsinstitut och investerare. Enligt Kojima (2007) strävar emissionsinstitutet efter att 
vinstmaximera. Om provisionen som emissionsinstitutet får är hög så sätter de ett högt pris på 
aktien vilket investerarna inte föredrar. Däremot om avkastningen på en aktie är mer attraktiv 
sätter emissionsinstitutet ett lågt aktiepris samtidigt som investerare hålls tillfredsställda. 
Kojima (2007) undersökte detta fenomen på den amerikanska marknaden där han delade upp 
aktörerna i tre olika grupper; emittent, emissionsinstitut och investerare. Emittenten vill sälja 
av en del av sina aktier genom att erbjuda allmänheten tillsammans med institutionella 
investerare att köpa deras aktier för första gången. Emissionsinstitutet organiserar hela 
processen genom bland annat marknadsföring, prissättning och tilldelning av aktien. 
Investerare i form av institutionella aktörer med stora ekonomiska muskler har betydligt mer 
erfarenhet och insyn under en börsintroduktion, och vissa besitter värdefull information som 
emissionsinstitutet gärna vill ta del av. Kojima (2007) menar att flera stora institutionella 
aktörer håller en god relation till emissionsinstitutet för att försäkra sig om att få stor 
tilldelning av aktier med en hög avkastning. På så sätt kan emissionsinstitutet använda sig 
utav samma investerare när ett annat företag introduceras på börsen. Frågan blir således om 
emissionsinstitutet ska ha god och nära relation till sina stora investerare genom att sätta ett 
lägre pris med stor tilldelning eller om de istället ska fokusera på att skapa ett starkt samarbete 
med emittenten.  
 
Finansinspektionen (2007) beskriver i processen av börsnoteringar att tilldelningen av aktier 
ska ske med beaktande av emittentens önskemål och att emittenten fattar det slutgiltiga 
beslutet om tilldelning. Vidare framgår det i processen att intressekonflikten även 
förekommer på den svenska marknaden: 

      
Tilldelningen är inte reglerad i lag annat än i de fall aktiebolagslagen styr formen 
för en företrädesemission. Så länge emittenten uppfyller de krav som 
marknadsplatsen ställer på likviditet och ägarspridning kan tilldelningen 
egentligen ske på vilken grund som helst. Emittenten och värdepappersinstitutet 
har därför möjlighet att specialbehandla kunder, leverantörer, anställda eller 
andra intressenter. De kan även ge olika kategorier av investerare olika villkor 
genom att dela upp transaktionen i så kallade trancher (Finansinspektionen 2007, 
s. 18). 
 

Loughran och Ritter (2002) har också undersökt konflikter som kan uppstå mellan emittenten 
och emissionsinstitutet inför en börsintroduktion på den amerikanska aktiemarknaden. 
Underprissättning kan förklaras genom två faktorer: intressekonflikten och 
marknadsförhållandet. De menar att intressekonflikten mellan emittent och emissionsinstitut 
är ett nödvändigt men inte tillräckligt villkor för en underprissättning. Om emittenten anlitar 
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ett ledande emissionsinstitut så skulle intressekonflikten minimeras. Men parallellt under en 
“hot-market” är bägge villkoren tillfredsställda och underprissättningen förblir hög (Loughran 
och Ritter 2002). Derrien och Womack (2003) har liknande syn på val av emissionsinstitut, 
men de påstår att emittenter brukar välja den bank som de har god relation till, istället för att 
skapa konkurrens mellan emissionsinstituten. På det sättet får emissionsinstituten stor makt 
och favoriserar en grupp stora investerare vilket medför hög underprissättning.     
 
En annan anledning som Loughran och Ritter (2002) tar upp är att emittenten har nöjt och 
anpassat sig till en underprissättning på grund av att företagsvärdet ökar i samband med högre 
underprissättning. Forskarna hävdar att en tecknad aktie blir mer lukrativ och vinstgivande på 
grund av företagets ökande vilja att underprissätta sina aktier. Samtidigt tjänar 
emissionsinstitutet på att underprissätta emittentens aktier genom “rent-seeking activity”, det 
vill säga att emissionsinstitutet endast agerar utifrån egennytta. Detta genom att deras egna 
investerare får företräde vid tilldelning av aktier. Fenomenet är vanligt förekommande vid 
perioder då det råder ovanligt många börsnoteringar, speciellt under IT-bubblan fram till den 
globala finanskraschen 2000. Vid en börsintroduktion kompenseras emissionsinstitutet genom 
att emittenten betalar ut en ersättning som ska täcka utgifter, risker och provisioner (Loughran 
& Ritter 2002). Ljungqvist (2002), som har genomfört en liknande studie på den brittiska 
marknaden, hävdar att underprissättningen kan reduceras genom att höja ersättningen till 
emissionsinstitutet. På så sätt minskar konflikterna mellan parterna, vilket resulterar i en lägre 
underprissättning. 

2.4  Prospektteori  
Majoriteten av tidigare forskning hävdar att underprissättning är en form av riskpremie för 
osäkerheten angående företagsvärderingen på eftermarknaden (Falconieri, Murphy & Weaver 
2007, s. 4). Osäkerheten kan skapas på grund av asymmetrisk information som förklarats 
tidigare, men även på grund av andra orsaker som exempelvis irrationellt beteende hos 
investerarna.  
 
Kahneman och Tversky (1979) presenterade prospektteorin som grundar sig på att beslut inte 
alltid fattas på rationella grunder, tvärtemot den effektiva marknadshypotesen. Denna teori 
ifrågasätter det tidigare traditionella synsättet att se på människans besluttagande under risk. 
Prospektteorin går ut på att människor upplever potentiella vinster och förluster på olika sätt. 
Investerare tenderar att ta det säkra före det osäkra som i sin tur leder till att de satsar mindre 
än vad som anses vara rationellt (Kahneman & Tversky 1979). Loughran och Ritter (2002) 
använder sig av denna teori för att förklara hur ledningen i ett företag agerar på ett liknande 
sätt. De påstår att inför en börsnotering är ledningen osäker på om aktierna blir fulltecknade 
eller inte och därför väljer emittenten att underprissätta aktien. Om emittenten tillsammans 
med emissionsinstitutet förstår sig på det underskattade börsvärdet efter en genomförd 
börsnotering så kan de i stället agera mot den. Det vill säga att emittenter och 
emissionsinstitut kan minska osäkerheten genom att lära sig från historiska utfall och agera 
mer rationellt. På så sätt får emittenten in mer pengar från investerare samtidigt som de 
undviker underprissättning (Loughran & Ritter 2002). 
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3.  Metod  
Detta avsnitt inleds med presentation av den valda metoden och den undersökta populationen 
samt undersökningens urval. Sedan presenteras tillvägagångssätt för empirisk insamling, 
regressionsanalys samt olika statistiska tester. Avsnittet avslutas med kritik mot det egna 
metodvalet, studiens tillförlitlighet och källor. 

3.1  Metodmedvetenhet  och  metodval  
Enligt Bryman och Bell (2013) finns det två huvudsakliga metoder som kan användas vid 
utförandet av en forskning; kvalitativ och kvantitativ. Det finns ingen tydlig gräns mellan 
dessa två metoder, men vanligtvis har kvalitativ metod en induktivt angreppssätt, vilket 
innebär att en forskare utgår från verklighet och praxis för att skapa en teori. Däremot baseras 
kvantitativ metod vanligtvis på en deduktivt angreppssätt, det vill säga att en forskare utgår 
från tidigare forskning och redan befintliga teorier som sedan testas i verkligheten för att 
pröva förutbestämda hypoteser (Bryman & Bell 2013, s.31).  
 
Båda forskningsmetoderna har sina för- och nackdelar som varierar, beroende av vad en 
forskare vill undersöka. Denna studie har som syfte att bland annat estimera magnituden av en 
eventuell underprissättning i Sverige samt att genomföra olika faktorers påverkan på den 
eventuella underprissättningen. Därför anses ett deduktivt angreppssätt vara bäst för denna 
studie, det vill säga att utgå från tidigare forskning och en rad befintliga teorier för att sedan 
tillämpa dessa och besvara forskningsfrågorna. Insamling och analys av data görs genom en 
kvantitativ metod som i grunden tillhör objektivism. Till skillnad från ett induktivt 
angreppssätt och en kvalitativ metod är en kvantitativ metod mindre beroende av forskarens 
egna värderingar (Bryman & Bell 2013, s. 32). En nackdel med användningen av en 
kvantitativ metod i denna studie är att forskarna kan gå miste om ny information som skulle 
kunna skapa en djupare förståelse om den eventuella underprissättningen på svenska 
marknaden.  

3.2  Urval    
Denna forskning behandlar underprissättning och prissättningsmetoder vid börsnoteringar på 
den svenska marknaden för tidsperioden 2005-2015. I Sverige finns det två reglerade 
marknader; Nasdaq OMX Stockholm och Nordic Growth Market (NGM) samt tre 
handelsplattformar för aktiehandel; First North, Nordic MTF och Aktietorget (Lindahl 2016, 
s. 1). Dessa utgör undersökningens population, det vill säga alla börsnoteringar på den 
svenska marknaden.  
 
Som urvalsram för undersökningen valdes Stockholmsbörsen (Nasdaq OMX Stockholm & 
First North) samt Aktietorget. Samtliga börsnoteringar på dessa två marknader är hämtade 
från Nyemissioner. NGM och MTF är mindre listor som medför högre risk vilket förklaras 
genom att Finansinspektionen beslutade att återkalla NGMs tillstånd för att bedriva en 
marknadsplats. Upprinnelsen till detta var på grund av lågt förtroende då flera storägare, 
ledamöter och VD:ar har försvårat FI:s tillsyn av verksamheten (Finansinspektionen 2008). 
Av dessa skäl valdes NGM och MTF att exkluderas från urvalet för att undvika ett förvrängt 
resultat.  
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Urvalet ska vara så stort som möjligt för att få ett representativt och generaliserbart resultat. 
Undersökningen bygger på ett bekvämlighetsurval och inte ett slumpmässigt urval på grund 
av bristfällig data för vissa företag. Detta kan begränsa tillförlitligheten och 
generaliserbarheten av undersökningen enligt Bryman och Bell (2013), vilket forskarna av 
denna undersökning är väl medvetna om. Urvalsramen omfattar 422 bolag, men på grund av 
ofullständig data och systematisk exkludering av bolag (se nästa avsnitt) blev det slutgiltiga 
urvalet 149 bolag. 
 
3.2.1  Systematisk  exkludering  från  urvalet  och  bortfall  
Vissa företag är exkluderade från urvalet på grund av bristfällig data, men en del har varit 
systematiskt exkluderade från undersökningen. Bland annat har finansbolag exkluderats från 
urvalet då dessa inte anses vara jämförbara med övriga bolag i andra branscher (Roosenboom 
2009, s. 1654). Dessutom har forskningen avgränsats ytterligare genom att exkludera flera 
andra bolag utifrån följande orsaker: 
 

●   Sekundärnotering - företaget har bytt lista/marknadsplats eller tidigare varit noterade 
på listor/marknadsplatser som inte omfattas av undersökningen. Ett företag som 
sekundärnoteras räknas inte som en ren börsintroduktion.  
 

●   Avknoppning - moderbolaget säljer eller delar ut aktier i ett dotterbolag vilket är 
vanligt förekommande vid börsintroduktioner. Avknoppning exkluderas på grund av 
att företaget redan har ett rykte vilket kan förvränga resultatet i denna undersökning.  

 
●   Riktad nyemission - en företrädesemission som är riktad till en viss grupp av 

investerare, vanligtvis till befintliga aktieägare. Detta kan förvränga resultatet då redan 
befintliga aktieägare har mer information om bolaget och kan således enklare 
utvärdera det rätta priset per aktie.  

 
●   Teckningsoption - en nyemission bestående av både aktier och optioner. Dessa bolag 

exkluderas då optioner medför lägre risk för investerare än vanliga aktier vilket kan 
förvränga resultatet.  

 
●   Ofullständig data - aktiekurs eller prospekt saknades vid insamlingen.  

 
●   Split - företaget delar upp ett befintligt antal aktier i mindre/större delar (beroende på 

om det är split eller omvänd split). Eftersom priset per aktie ändras i samband med en 
split har Avanza justerat den historiska aktiekursen, vilket innebär att det har varit 
problematiskt att räkna om den riktiga förstadagsavkastningen.  

 
●   Konkurs/avnotering - företag som har har gått i konkurs eller blivit avnoterade på 

grund av uppköp. Data för dessa bolag finns inte tillgänglig.  
 

●   Övrigt - parallellnotering, bokföring i utländsk valuta och oregistrerade företag hos 
Skatteverket.      



 16 

 
Diagram 3.1 – Orsak för exkludering av bolag från urvalet  
 
Diagram 3.1 visar att flest företag har exkluderats på grund av ofullständig data (30 %). 
Andra anledningar för exkludering är att dessa bolag skiljer sig från rena börsintroduktioner 
på ett sätt som gör dem icke jämförbara i detta sammanhang. Dessa argument för exkludering 
av företagen från urvalet är i linje med tidigare forskning, bland annat Roosenbooms (2009). 
Efter exkludering av dessa bolag blev det slutgiltiga urvalet 149 företag. Dessa återfinns i 
bilaga 2. 

3.3  Tillvägagångssätt  
Denna undersökning är baserad på multipel regressionsanalys för att besvara forskningens 
frågeställning. All data är sekundär och hämtad från pålitliga källor. För att ta reda på vilka 
bolag som har noterats under forskningsperioden valdes Nyemissioner, en informationskälla 
för nyemissioner och börsintroduktioner. Information om företaget har sedan bekräftats via 
Skatteverket. På Skatteverkets hemsida hittades information kring huruvida ett företag 
tidigare varit noterat samt övriga orsaker som nämndes i föregående kapitel för exkludering 
av bolag. Prospekten har erhållits via Finansinspektionen samt via respektive marknadsplats 
hemsida (Nasdaq OMX Nordic och Aktietorget). Aktiekurser har hämtats från Avanza, där 
samtliga observationer motsvarar stängningskurs på första handelsdag.  
 
Undersökningen omfattar 5 regressioner. Val av variabler som inkluderades i regressionerna 
har skett utifrån teoretisk genomgång som är presenterad i avsnitt 2. Mer om 
regressionsanalysen samt insamling och beskrivning av variablerna presenteras nedan i 
avsnitten 3.3.1 och 3.3.2. Studien inkluderar även statistiska tester för att undersöka 
problemet med multikollinearitet. Dessa tester presenteras i avsnitt 3.3.3.  
 

Avknoppning
3%

Avnoterat
26%

Finansbolag
4%

Ofullständig	  data
30%

Riktad	  nyemission
9%

Split
3%
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11%
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14%
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3.3.1  Val  av  variabler  
Val av oberoende variabler har skett utifrån tidigare forskning och teoretisk genomgång som 
finns i avsnitt 2. Nedan finns presenterat orsak, beskrivning och tillvägagångssätt för 
insamling samt uträkning av samtliga variabler som är inkluderade i regressionsanalysen.  
 
Beroende variabel  
 
Underprissättning 
Det finns flera olika tillvägagångssätt för estimering av underprissättningen. Forskning som 
har tagits upp i denna studie använder olika metoder och största skillnaden är om man väljer 
att justera bort marknadsavkastningen vid samma dag för respektive börsnotering eller inte. 
Derrien och Womack (2003) räknar förstadagsavkastning utan justering för 
marknadsavkastningen. Denna metod kallas för ”Initial return” (IR) och beräknas enligt 
följande formel:  

𝐼𝑅# =
𝑅#% −	  𝑅#(

𝑅#(
 

 
Formel 3.1  - Initial avkastning (%) 
Källa: Derrien och Womack (2003)4           
 
I ovanstående formel står IR för initial avkastning och beräknas som värdet av stängningskurs 
per aktie subtraherat med aktiens teckningskurs dividerad med teckningskursen. Denna 
formel justerar inte bort marknadsavkastningen från förstadagsavkastningen av respektive 
bolags börsnotering.  
 
Formel 3.2 visar beräkning av underprissättning justerad för marknadsavkastning. Denna 
formel användes av bland annat Chiou et al. (2010). Fördelen med denna formel är att den 
estimerar en ”ren” förstadagsavkastning.  
 

𝑀𝐴𝑈 = (
𝑅#% −	  𝑅#(

𝑅#(
−
𝑅-% −	  𝑅-(

𝑅-(
) 

Formel 3.2 - Market adjusted underpricing 
Källa: McGuinness (1992) 
 
Som formel 3.2 visar är den första delen identisk med formel 1, det vill säga att den visar den 
initiala avkastningen. Sedan subtraheras den procentuella marknadsavkastningen för första 
handelsdagen från den initiala avkastningen. Denna undersökning använder OMXSPI index 
som proxy för marknadsavkastning. Rm1 är pris för OMXSPI index första handelsdagen för 
respektive börsnotering och Rm0 är pris för OMXSPI dagen innan.  
 
En annan formel för estimering av underprissättningen är presenterad i formel 3.3. Denna 
formel har bland annat använts av Ljungqvist (1997) och Wasserfallen och Wittleder (1994). 
”Continual price adjustment” är en metod som justerar marknadsavkastningen och även med 
denna metod estimeras en ren effekt av förstadagsavkastningen.  
 
                                                
4 Derrien och Womack beskriver formeln i ordform. Samtliga formler innehåller egenvalda beteckningar av 
pedagogiska skäl, men formelns betydelse är identisk i förhållande till tidigare forskning.  



 18 

𝐶𝑃𝐴 = ln
𝑃%
𝑃(

− 	  ln	  (
𝑀%

𝑀(
) 

Formel 3.3 - Continual price adjustment 
Källa: Ljungqvist (1997) 
 
Denna studie tar hänsyn till alla tre metoder till skillnad från tidigare forskning. Det finns 
ingen forskning till författarnas kännedom som har jämfört dessa tre metoder. Jämförelse av 
alla tre metoder används för att se skillnaden i den genomsnittliga underprissättningen, men i 
regressionsanalysen läggs fokus enbart på ”continual price adjustment” (CPA) på grund av att 
forskarna av denna studie vill undersöka den rena underprissättningen. En jämförelse av 
regressionsanalyser med alla tre olika metoder som beroende variabel finns i appendix 1.  
 
Oberoende variabler 
 
Prissättningsmetod (P_MET) 
En av de viktigaste variablerna för denna undersökning är en dummy för prissättningsmetod. 
Om ett företag har använt sig av fast prissättningsmetod så gäller ett värde av 1, och 
intervallprissättning ett värde av 0. Information om fast eller intervallprissättning har hämtats 
från företagets prospekt. Eftersom en stor del av tidigare forskning har konstaterat att fast 
prissättningsmetod resulterar i högre underprissättning (Derrien & Womack 2003), har alla 
företag som har använts av fast prissättning kodats med 1. Detta har gjorts för att kunna 
estimera skillnad i magnituden mellan metoderna, det vill säga hur mycket mer 
underprissättning som genererar fast prissättning i jämförelse med intervallprissättning. Med 
teoretiskt stöd förväntas det vara ett positivt samband mellan prissättningsmetod och den 
beroende variabeln (underprissättning), det vill säga att fast prissättningsmetod ska generera 
högre underprissättning.      
 
Nettoomsättning (LN_OMS) 
Ett företag med hög nettoomsättning indikerar att företaget är välfungerande. Demers och 
Joos (2006) genomförde en studie om misslyckade börsintroduktioner, där de inkluderade 
nettoomsättning som en oberoende variabel. Forskarna konstaterade att etablerade företag 
med en hög nettoomsättning tenderar vara mindre riskfyllda och därmed förväntas 
börsintroduktionen medföra en längre underprissättning. Variabeln nettoomsättning har 
inkluderats i denna studie som en proxy för företagets storlek vilket ligger i linje med tidigare 
forskning (Chiou et al. 2010; Loughran & Ritter 2002; Ljungqvist 2002). Nettoomsättning för 
varje företag har hämtats från respektive företags årsredovisning året innan börsnoteringen 
genomförts. Detta gjordes för att undvika börsnoteringens effekt på nettoomsättningen vilket 
skulle resultera i ett felaktigt resultat. Det användes naturlig logaritm av respektive företags 
nettoomsättning för enklare avläsning av variabelns koefficient i regressionsanalysen. Det 
förväntas ett negativt samband mellan nettoomsättning och den beroende variabeln.  
 
Emissionsbelopp (LN_EMISS) 
Nästa oberoende variabel som denna undersökning valt att ha med är storleken på 
nyemissionen. Denna information går att utläsa i prospekten och räknas fram genom att 
multiplicera teckningskursen med antalet aktier som emittenten erbjuder. Enligt Ting och Tse 
(2003) blir företaget svårare att värdera ju lägre emissionsbeloppet är. Detta bidrar till att 
osäkerheten hos investerarna ökar som i sin tur resulterar i högre förstadagsavkastning. Beatty 
och Ritter (1986) hävdar att ett företag anses innebära lägre risk om emissionsbeloppet är 
högre (Beatty & Ritter 1986, se Ljungqvist 1997, s. 1314). Ljungqvist (1997) hävdar att 
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emissionsbelopp används vanligtvis som proxy för osäkerhet och risk, men att denna proxy 
kan medföra ekonometriska problem. Exempelvis kan ett högre emissionsbelopp innebära 
större risk eftersom företaget kan ha problem med likviditeten. Detta är en möjlig förklaring 
till insignifikant resultat för emissionsbeloppet i undersökningen som gjordes av Wasserfallen 
och Wittleder (1994) (Ljungqvist 1997, s. 1314).    
 
I denna undersökning används naturlig logaritm av emissionsbeloppet för enklare tolkning av 
resultatet. Författarna av denna undersökning är intresserade i effekten av en procent ökning 
av emissionsstorleken på underprissättningen. För att estimera effekten av en procent ökning 
av emissionsbeloppet på underprissättningen, används naturlig logaritm. Det förväntas vara 
ett negativt samband mellan emissionsbeloppet och den beroende variabeln.  
 
Timegap (TIMEG) 
Denna variabel förklarar perioden mellan offentliggörandet av prospektet och noteringsdagen. 
Flera tidigare studier har påpekat att denna period skapar osäkerhet hos investerarna som i sin 
tur leder till att aktie blir underprissatt (Chan, Wang & Wei 2004; Chen, Firth & Kim 2004; 
Su & Fleisher 1998). Enligt Su och Fleisher (1998) är den genomsnittliga perioden mer än 
260 dagar för tidsperioden 1987-1995 på den kinesiska marknaden. Forskarna i denna studie 
vill testa huruvida antal dagar mellan offentliggörandet och noteringsdagen påverkar 
underprissättningen på den svenska aktiemarknaden. Det förväntas vara ett positivt samband 
mellan timegap och den beroende variabeln. 
 
Hotness (HOT) 
Denna variabel kommer ifrån “hot-market” teorin som förklarar effekter av en tjurmarknad. 
Enligt Derrien och Womack (2003) kan börsintroduktioner vara upp till tre gånger 
underprissatta under “hot-markets”. Flertal undersökningar har påvisat att osäkerheten om 
bolagets framtid ökar under tjurmarknaden och i samband med denna osäkerhet ökar graden 
av underprissättningen (McGuiness 1992; Tse & Yu 2003; Derrien & Womack 2003; Chiou 
et al. 2010). Därför valdes variabeln “hotness” att inkluderas i regressionen.  
 
Det finns flera olika proxy för “hotness” variabeln. Derrien och Womack (2003) estimerar 3 
månaders marknadsavkastning för varje dag i undersökningsperioden och delar upp de i 
kvartiler. Efteråt placerar de alla börsnoteringar i dessa kvartiler för att se hur många 
börsnoteringar som gjordes under en “hot” respektive “cold” marknad. En annan proxy för 
“hotness” är ackumulerad överavkastning (cumulative abnormal return) och har använts av 
bland annat Chiou et al. (2010). Den senare nämnda varianten är inte aktuell för denna 
undersökning eftersom författarna inte är intresserade av respektive bolagens överavkastning, 
utan meningen med denna variabel är att ta reda på om osäkerhet i samband med tjurmarknad 
bidrar till underprissättning eller inte.  
 
Denna studie följer Tse och Yus (2003) exempel angående estimeringen av variabeln. För 
samtliga börsintroduktioner estimerades genomsnittlig marknadsavkastning för 60 
handelsdagar innan börsintroduktionen. Vid beräkning av marknadsavkastning användes 
OMXSPI, det vill säga ett index som väger samman värden av alla aktier på 
Stockholmsbörsen (Nasdaq 2016). Estimeringen har utförts enligt formel 3.4. Med hjälp av 
“hotness” variabeln förutses om marknaden har varit i uppåt- eller nedåtgående trend vid 
respektive börsnotering. Utifrån teoretisk koppling mellan “hot-markets” och 
underprissättning förväntas sambandet vara positivt.  
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𝐻𝑂𝑇 = 	  

𝑅-#6 − 𝑅-#67%
𝑅-#6

#
68%79(

𝑡
 

Formel 3.4 – Marknadsavkastning  
Källa: Tse och Yu (2003)5  
IT-dummy (IT) 
En annan variabel som inkluderats i undersökningen är en dummy för IT-bolag. Flera tidigare 
forskare har tillämpat samma variabel och resultaten har visat sig att IT-bolag har en högre 
initial förstadagsavkastning än andra bolag (Derrien & Womack 2003). Om företaget bedriver 
teknologisk verksamhet så blir det ett värde på 1, och 0 för icke teknologiska bolag. 
Informationen har hämtats från Nyemissioner och förväntningarna för forskarna i denna 
studie är i linje med tidigare forskning, det vill säga en positiv relation mellan dummy för IT-
bolag och den beroende variabeln.   
 
 
Marknadsvolatilitet (M_VOL) 
Den sista variabeln som forskarna i denna studie har valt att inkludera är marknadsvolatilitet. 
Enligt Derrien och Womack (2003) har marknadsvolatilitet en stor påverkan på 
förstadagsavkastningen och därav är denna variabel intressant att ha med i undersökningen. 
Data har hämtats från Nasdaq OMX Nordic och estimeras som standardavvikelse (se formel 
3.5) för OMXSPI under en period om 20 bankdagar innan respektive börsintroduktion, vilket 
förväntas ge en positiv påverkan på underprissättningen.   
 

𝜎 =
(𝑥 − 𝑥)=

𝑛 − 1  

Formel 3.5 – Standardavvikelse  
Källa: Bryman och Bell (2013) 
 
På nästa sida i tabell 3.1 finns samtliga variabler sammanfattade. 
  

                                                
5 Tse och Yu (2003) beskriver formeln i ordform. Denna formel är skapad av författarna av denna studie med 
hänsyn till Tse och Yus (2003) förklaring.  
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 Variabe
l Beskrivning Källa Enhet Förväntat 

samband 

Y CPA 
”Continual price 

adjustment” = 
Underprissättning 

Se avsnitt 
”beroende 
variabel” 

%  

X1 P_MET 
Dummy variabel för 

använd 
prissättningsmetod 

Prospekt 1 = Fast 
0 = Intervall + 

X2 
LN_E
MISS 

Naturlig logaritm av 
respektive företags 

emissionsbelopp året 
innan börsnotering 

Prospekt  - 

X3 
LN_O

MS 

Naturlig logaritm av 
respektive företags 

nettoomsättning 
Årsredovisning  - 

X4 HOT 

Genomsnittlig 
avkastning för 
OMXSPI 60 

bankdagar innan 
respektive 

börsintroduktion 

Nasdaq % + 

X5 IT Dummy variabel för 
IT företag Nyemissioner 1 = IT företag 

0 = Övrigt + 

X6 
M_VO

L 

Standardavvikelse för 
OMXSPI 20 

bankdagar innan 
respektive 

börsintroduktion 

Nasdaq  + 

X7 TIMEG 
Antal dagar mellan 

utgivning av prospekt 
och börsnotering 

Finansinspektionen 
och prospekt Dagar + 

X8 MARK 

Dummy variabel för 
marknad på vilken 

gjordes 
börsintroduktion 

Nyemissioner 

1 = 
Aktietorget 
0 = Nasdag 
eller First 

North 

+ 

Tabell 3.1 – Sammanfattning av variabler 
  

3.3.2  Regressionsanalys                
Majoriteten av tidigare forskning i vilken man har undersökt underprissättning vid 
börsintroduktioner har man använt ”Ordinary least squares” (OLS) regressionsanalys 
(McGuinness 1992, s. 174). OLS är en regressionsanalys som estimerar variablernas 
koefficienter och minimerar koefficienternas residualkvadratsumma (∑ei2) vid undersökning 
av linjära samband (Stundemund 2014, s. 37). Därmed anses denna metod vara bäst för denna 
undersökning också. 
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Som redan nämnt är sammanlagt 5 regressioner6 gjorda i denna undersökning. Samtliga 
regressioner omfattar 149 observationer och tidsperioden 2005-2015. Orsaken bakom antalet 
regressioner är succesiv exkludering av variabler med högst p-värde. Syftet med exkludering 
av variabler med högst p-värde är att analysera om irrelevanta variabler är inkluderade i 
undersökningen. En irrelevant variabel som inkluderas i undersökningen ökar variansen av 
dem övriga variablernas koefficienter vilket kan påverka variablernas signifikans samt minska 
justerat R2 (Studenmund 2014, s. 146). Inkludering av irrelevanta variabler skapar inte 
partiskhet (förvrängning av resultatet), men påverkar tillförlitligheten av undersökningen i 
samband med ett lägre justerat R2 (ibid). Justerat R2 är ett viktigt mått vid utvärdering av 
regressioner eftersom det förklarar hur mycket oberoende variabler som förklarar variationen 
av den beroende variabeln (Studenmund 2014, s. 56).  
Regressionen med alla variabler som har tagits upp i undersökningen är följande: 
 
CPA = 𝛽(+𝛽%𝑃_𝑀𝐸𝑇#	  +𝛽=LN_𝐸𝑀𝐼𝑆𝑆#	  +𝛽I𝐿𝑁_𝑂𝑀𝑆#+𝛽L𝐻𝑂𝑇#+𝛽M𝐼𝑇#+𝛽9𝑀_𝑉𝑂𝐿#+𝛽O𝑇𝐼𝑀𝐸𝐺# 
+𝛽QMARKi + 𝜀# 
 
CPA är den beroende variabeln, som är förkortning av ”continual price adjustment”, det vill 
säga underprissättning. P_MET är en dummy variabel som har värde 1 om respektive bolag 
har använt fast prissättning och 0 för intervallprissättning. LN_EMISS är naturlig logaritm av 
respektive bolags emissionsbelopp. LN_OMS visar naturlig logaritm av respektive bolags 
nettoomsättning för året innan bolaget börsnoterades. HOT är förkortning för ”hotness” och 
förklarar den genomsnittliga marknadsavkastningen för 60 bankdagar innan respektive 
börsnotering. IT är en dummy variabel som har värde 1 om företag som börsnoteras tillhör 
data/IT branschen och 0 för övriga branscher. M_VOL är en variabel som visar 
marknadsvolatilitet för 20 bankdagar innan respektive bolags börsnotering. TIMEG visar antal 
dagar mellan respektive bolag har publicerat noteringsprospektet och förstahandelsdagen. 
MARK är en en dummy variabel på 0 om ett bolag är noterat på Stockholmsbörsen (Nasdaq 
OMX Stockholm och First North) eller 1 om ett bolag är noterat på Aktietorget. 
 
3.3.3  Multikollinearitet    
Utöver regressionsanalyserna tillämpas en korrelationsmatris för att undersöka om det uppstår 
problem med multikollinearitet mellan oberoende variabler. Enligt Studenmund (2014) kan 
korrelation mellan två oberoende variabler på mer än 0,8 innebära ett problem för 
undersökningen. En hög korrelation mellan två eller flera oberoende variabler kan öka 
variansen av variablernas koefficienter och minska deras signifikans (Studenmund 2014, s. 
280). En korrelationsmatris presenterar samband mellan två oberoende variabler i taget, men 
enligt Studenmund (2014) kan flera oberoende variabler påverka en oberoende variabel och 
därmed uppstår problem med multikollinearitet. För att kontrollera om det finns ett problem 
med så kallad ”multipel korrelation” används Variation Inflation Factor (VIF) test. 
Studenmund (2014) förklarar att VIF är ett index som estimerar hur mycket multikollinearitet 
har ökat en variabels varians och beräknas enligt formel 3.6:   

𝑉𝐼𝐹	  (𝛽T) =
1

1 − 𝑅#=
	   

Formel 3.6 – VIF test 
Källa: Studentmund (2014) 

                                                
6 Ytterligare 3 regressioner är gjorda som jämförelse av resultatet beroende på valet av uträkningsmetoden för 
den beroende variabeln, det vill säga underprissättningen. Dessa regressioner återfinns i tabell A. 4, bilaga 1.  
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Vilket gränsvärde som är acceptabelt för VIF testet råder det oenigheter om bland forskare 
(Studenmund 2014, s. 274). Denna forskning utgår från 5 som gränsvärde och följer 
instruktioner från Studenmund (2014). Problemet med multiokollineraritet kan endast lösas 
genom att eliminera en eller flera variabler som orsakar problemet, eller att utöka 
undersökningens urval. Studenmund (2014) påpekar att oftast är det bättre att inte exkludera 
variabeln från regressionen än att riskera ”omitted variable bias”, det vill säga felaktiga 
koefficienter.  
 

3.4  Metodkritik  och  studiens  trovärdighet  
Forskarna i denna studie tar inte hänsyn till kausalitet, endogenitet och interaktion mellan 
oberoende variabler. Det antas att alla oberoende variabler är exogena och att inget samband 
på den beroende variabeln sker indirekt. Exempelvis att X1 påverkar X2 och att effekten av X1 
på X2 överförs vidare på Y. Det är möjligt att kontrollera om ett sådant problem förekommer i 
denna undersökning genom ett ekvationssystem och ”two stage least squeres” (2SLS), men 
som redan nämnt har majoriteten av tidigare forskning använt sig av OLS och därför tillämpar 
denna forskning samma metod (McGuinness 1992, s. 174).  
 
Generaliserbarhet 
Det finns en risk att exkludering av NGM och MTF förvränger undersökningens resultat och 
att resultatet inte är generaliserbart för populationen. Denna risk antar författarna av denna 
studie vara minimal eftersom Aktietorget är inkluderat. Aktietorget är en handelsplattform 
med liknande struktur som NGM och MTF och därför anses forskningen vara generaliserbart 
även för mindre bolag.  
 
Vidare är det oklart hur exkludering av bolag på grund av ofullständig data och avnoteringar 
påverkar resultatet. Det finns alltid en risk med ett bekvämlighetsurval och bortfall eftersom 
det inte är möjligt att veta varför data saknas för just dessa företag. Det kan exempelvis 
innebära att en stor underprissättning har bidragit till avnotering av bolag eller konkurs (båda 
är exkluderade ur urvalet på grund av ofullständig data). Detta är författarna av denna 
undersökning väl medvetna om och är ytterst försiktiga vid beslutsfattande och generalisering 
av resultatet på populationen.  
 
Reliabilitet 
Hög reliabilitet innebär att resultat av en studie blir samma om studien skulle göras om 
(Bryman & Bell 2013, ss. 62-63). Eftersom denna studie baseras på historisk data, för 
tidsperioden mellan 2005-2015, där teckningskurs, förstadagsavkastning samt övriga mått inte 
ändras med tiden, anser författarna av denna studie att reliabiliteten är hög. Enda skillnad i 
resultat som kan uppstå är om undersökningen skulle utföras med hjälp av andra metoder eller 
under en annan undersökningsperiod. 
 
Replikerbarhet 
Studiens replikerbarhet är hög om tillvägagångssättet för utförandet av undersökningen är 
detaljerat och väl förklarat (ibid). Forskarna av denna studie anser att tillvägagångssättet är 
väl beskrivet tillsammans med alla detaljer som behövs för utförandet av samma studie. 
Insamling och estimering av variablerna, utförandet av regressionsanalys samt övriga steg är 
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detaljerat beskrivna tidigare i metodavsnittet. Dessutom är all data sekundär och finns 
tillgängligt för allmänheten, vilket betyder att det är relativt lätt att replikera denna studie.  
 
Intern validitet 
Intern validitet är ett mått som innebär att det kausala sambandet mellan beroende och 
oberoende variabler tas i beaktandet (Bryman & Bell 2013, s. 64). Det vill säga om X 
påverkar Y, eller om Y påverkar X. Som nämndes tidigare i avsnittet, tar inte denna studie 
hänsyn till kausaliteten. Men forskarna av denna studie vägleds av ett logiskt tänkande, det 
vill säga att alla variabler är estimerade för en period innan börsintroduktionen. Därför är inte 
logiskt att en eventuell underprissättning kan påverka exempelvis ett bolags nettoomsättning 
för året innan börsnotering, eller marknadsavkastning innan börsnoteringen har skett.  

3.5  Källkritik    
All data som används i studien är sekundär. Data för variabler som används i 
regressionsanalysen är hämtade från respektive bolags årsredovisning, prospekt eller från 
Avanza/Nasdaq7 om det handlar om aktiekursen. Fördel med sekundärdata är att en studie kan 
ha större urval. Nackdelen är att forskarna av denna studie måste förlita sig på att all 
information som är hämtat från respektive företags årsredovisningar och prospekt är korrekt. 
Data anses vara trovärdig och sannolik samt att det inte förekommer falsk information kring 
exempelvis nettoomsättning eller övriga variabler.  
 
Tidigare forskning och teorier innehåller källor från vetenskapliga böcker och tidskrifter. 
Forskarna av denna studie har behandlat all information på ett objektivt och opartiskt sätt, 
vilket innebär att olika åsikter och synvinklar på ett och samma problem har tagits i hänsyn.  
  

                                                
7 Stängningskurser har hämtats från Avanza. Marknadsindex, OMXSPI har hämtats från Nasdaq.  
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4.  Resultat    
I detta avsnitt presenteras samtliga resultat från undersökningen. Resultatet inleds med 
redogörelse av genomsnittlig underprissättning beroende på metodval för uträkning av 
underprissättningen. Vidare estimeras underprissättning per marknad och bransch. Slutligen 
presenteras resultat från regressionsanalysen.  

4.1  Jämförelse  av  uträkningsmetoder  för  underprissättning  
Som förklarades under metodavsnittet finns det flera olika sätt att räkna ut 
underprissättningen. Diagram 4.1 visar att ”continual price adjustment” har lägst 
underprissättning i jämförelse med metodernas genomsnitt, men även median visar samma 
resultat. Genomsnittlig avkastning för 149 börsnoteringar under perioden 2005-2015 har varit 
4,61 % enligt CPA-metoden, 9,44 % enligt MAU-metoden och 9,63 % enligt IR-metoden. 
Median är mer jämlikt fördelade och visar 4,39 % för CPA, 4,51 % för MAU och 5 % för IR. 
Förstadagsavkastning som inte är justerad för marknadsavkastning under samma dag som 
börsnotering har högst underprissättning. Detta förklaras med att Stockholmsbörsen har haft 
en bra utveckling under perioden 2014-2015 (Avanza) och dessa år representerar mer än 
hälften av undersökningens urval.  
 

Diagram 4.1 – Underprissättning och uträkningsmetoder 
 
Både CPA- och MAU-metoder för uträkning av underprissättning är marknadsjusterade.  I 
fortsättningen väljer forskarna av denna studie att lägga fokus på, samt presentera endast 
resultat kopplade till CPA-metoden. Detta på grund av att medelvärde och median för 
underprissättningen skiljer sig markant för MAU och forskarna tror att CPA visar en mer 
rättvis bild.  
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4.2  Underprissättning  per  marknad  och  bransch      
Av 149 bolag som inkluderades i urvalet är 66 bolag noterade på Aktietorget, 50 på First 
North och 33 på Nasdaq Stockholm. Som framgår från diagrammet 4.2 har bolag som har 
noterats på Nasdaq Stockholm störst genomsnittlig förstadagsavkastning (5,9 %), därefter 
Aktietorget (4,39 %) och sist First North (4 %). Medianen på de olika marknaderna skiljer sig 
mest från genomsnittet för bolag som noterades på First North, vilket innebär att vissa bolag 
på First North har haft en större förstagsavkastning, vilket har höjt det genomsnittliga värdet.  
 
 

 
Diagram 4.2 – Underprissättning per marknad  
 
Diagram 4.3 visar förstadagsavkastning per bransch. Allmänt visar resultatet att det 
förekommer underprissättning i alla branscher i större eller mindre grad. Det framgår tydligt 
att teknologibranschen har störst förstadagsavkastning. Ett IT-företag som börsnoteras har i 
genomsnitt 16,57 % förstadagsavkastning. Sedan kommer tjänster med 6,32 %, fastigheter 
med 5,92 %, industri 4,90 % och läkemedel/medicin med 1,95 %. ”Övrigt” visar en samling 
av flertal branscher vilka förekommer i några enstaka fall per bransch i undersökningen. Vissa 
av dessa branscher är livsmedel, mode, energi och så vidare. Vid en sammanslagning av dessa 
bolag så visar resultatet en negativ avkastning. Medianen säger annorlunda, det vill säga att 
förstadagsavkastningen är 1,91 %. Detta innebär att det finns ett fåtal bolag som har haft 
”misslyckade” börsnoteringar, det vill säga större negativa förstadagsavkastning än 
genomsnittet. Författarna av denna undersökning kan konstatera att det förekommer 
underprissättning även i övriga branscher  
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Diagram 4.3 – Underprissättning per bransch  

4.3  Resultat  från  regressionsanalys  
I studien tillämpas sammanlagt 5 regressioner för att förklara underprissättningen på den 
svenska marknaden. Alla regressioner finns presenterade i tabell 4.1. Första regressionen 
innehåller samtliga variabler som är inkluderade med teoretiskt stöd, men även på grund av 
att tidigare forskning på andra marknader har inkluderat dessa variabler. Sedan har 
variablerna successivt exkluderats en i taget eftersom det visade sig att dessa variabler inte har 
signifikant påverkan på den beroende variabeln, det vill säga underprissättningen. En annan 
anledning för succesiv borttagning av variablerna är för att se hur andra variablers 
koefficienter påverkas. På det sättet upptäckas om irrelevanta variabler är inkluderade i 
undersökningen. Forskarna av denna studie är väl medvetna om att variablerna som 
exkluderades i regressioner 2-5 inte nödvändigtvis är irrelevanta, utan att detta kan vara 
aktuellt fall för svensk marknad, eller att resultatet beror på forskningens urval. Vidare 
diskussion angående variablernas signifikans och betydelse för undersökningen kommer 
under nästkommande avsnitt. Även regression 5 kommer att diskuteras djupare i 
analysavsnittet. Regression 5 förklarar mest underprissättning vilket kan ses i sista två 
kolumner i tabellen 4.1, det vill säga att denna regression har högst justerat R2 och lägst F-
värde. Eftersom denna studiens främsta syfte är om underprissättning förekommer på den 
svenska marknaden och hur prissättningsmetoderna påverkar eventuella underprissättningen 
så läggs största fokus på regressioner 1-4.  
 
Som föregår från tabellen är regressioner 1-3 i stort sätt identiska förutom variabeln ”hotness” 
som är insignifikant. Variabelns koefficient ändras inte mycket, vilket även förklaras av att p-
värdet är 0,1082, det vill säga på gränsen till den lägst acceptabla signifikansnivån. En 
procent ökning av ”hotness” resulterar i cirka 38 % ökning av förstadagsavkastningen om alla 
andra variabler behålls oförändrade8. Det betyder att under perioder då marknaden genererar 
hög avkastning, kommer underprissättningen också att vara hög. Vidare är variabler 

                                                
8 I vidare redovisning av resultatet är det underförstått att alla övriga variabler hålls oförändrade.  
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”timegap” och dummy för IT-bolag signifikanta på 5 % nivå. Om tidsskillnaden mellan 
publicering av noteringsprospekt och första handelsdagen ökar med en dag, så minskar 
förstadagsavkastning med cirka 0,2 %. Dummy för IT-bolag har en koefficient på cirka 0,14, 
vilket betyder att IT-bolagen genererar i genomsnitt 14 % högre förstadagsavkastning än 
övriga bolag.  
 

Beroende 
variabel CPA CPA CPA CPA CPA 

Oberoende 
variabler 

Regression 
1 

Regression 
2 

Regression 
3 

Regression 
4 

Regression 
5 

HOT 37,67881) 
(23,3092) 

38,8772 
(22,0486) 

* 

38,4287 
(21,9379) 

* 

38,0607  
(21,9622) 

* 

37,2205 
(21,8322) 

* 

TIMEG 
−0,0026 
(0,0013) 

** 

−0,0026 
(0,0013) 

** 

−0,0026 
(0,0013) 

** 

− 0,0028 
(0,0013) 

** 

−0,0026 
(0,0012) 

** 

IT 
0,1400 

(0,0694) 
** 

0,1397 
(0,0692) 

** 

0,1372 
(0,0685) 

** 

0,1295 
(0,0682) 

* 

0,1321 
(0,0679) 

* 

MARK 
0,1205 

(0,0727) 
* 

0,1205 
(0,0724) 

* 

0,1248 
(0,0710) 

* 

0,0831 
(0,0613) 

0,0914 
(0,0587) 

P_MET 0,0940 
(0,0889) 

0,0954 
(0,0882) 

0,0977 
(0,0876) 

0,0317 
(0,0667)  

LN_EMISS 0,0268 
(0,0235) 

0,0275 
(0,0230) 

0,0261 
(0,0225)   

LN_OMS −0,0013 
(0,0039) 

−0,0013 
(0,0039)    

M_VOL −0,9917 
(6,0695)     

Intercept −0,4584 
(0,4945) 

−0,4831 
(0,4692) 

−0,4794 
(0,4676) 

0,0593 
(0,0570) 

0,0735 
(0,0485) 

Justerat R2 0,0354 0,0421 0,0481 0,0458 0,0509 
P-värde (F) 0,1085 0,0693 0,0422 0,0386 0,0210 

 
Tabell 4.1- Regressionsanalys 
Not: Alla variabler i tabellen är avrundade till fyra decimaler. Först presenteras variablernas 
koefficienter. Inom parantes står variablernas standard avvikelser. Alla regressioner är 
baserade på 149 observationer. *, **, *** visar signifikans nivå på 10 %, 5 %, respektive 1 
%.  
1) Variabel för ”hotness” i regression 1 har p-värde 0,1082.  
 
En annan signifikant variabel är dummy baserad på valet av marknadsplats. Utifrån tabellen 
4.1 framgår det att bolag som noteras på Aktietorget genererar i genomsnitt 12 % högre 
förstadagsavkastning än företag som noteras på Stockholmsbörsen (Nasdaq Stockholm OMX 
och First North).  
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Naturlig logaritm för emissionsbelopp samt nettoomsättning visar insignifikanta resultat. En 
procent ökning av emissionsbelopp bidrar till underprissättningen med cirka 2,7 % i 
genomsnitt, medan en procent ökning av nettoomsättningen resulterar i cirka 0,1 % lägre 
underprissättning.  
Marknadsvolatilitet är den variabel som har högst p-värde (0,8704) i denna studie och har 
därför först exkluderats från regressionen. Från första regressionen framgår det att en standard 
avvikelse större marknadsvolatilitet resulterar i cirka 0,99 % lägre förstadagsavkastning. Det 
betyder att börsnoteringar under mer volatila marknadsförhållanden genererar lägre 
förstadagsavkastning.  Som tidigare nämnts tas dessa magnituder med försiktighet på grund 
av signifikansen, vilket kommer att diskuteras vidare i avsnitt 5. 
 
4.3.1  Prissättningsmetod    
Dummy för prissättningsmetod, vilket är en av de viktigaste variablerna för denna studie, är 
insignifikant. Enligt regressionerna 1-3 (tabell 4.1), genererar fast prissättningsmetod i 
genomsnitt cirka 9,5 % högre förstadagsavkastning än intervallprissättning. I regression 4 
exkluderas variabeln emissionsbelopp, vilket ändrar koefficienten av prissättningsmetoden. 
Efter exkluderingen av emissionsbelopp visar det sig att bolag med fast prissättningsmetod 
vid börsnotering har i genomsnitt cirka 3,2 % högre underprissättning än bolag med 
intervallprissättning.  
 
Diagram 4.4 visar däremot annorlunda resultat. Det framgår tydligt från diagrammet att bolag 
som använder intervallprissättning har högre förstadagsavkastning än de som använder fast 
prissättning. För att visa en rättvis bild av underprissättningen visas i diagrammet både 
medelvärde och median. På det sättet elimineras effekten av ett fåtal extrema värden vilka kan 
höja medelvärdet.  
 

 
Diagram 4.4 – Underprissättning per prissättningsmetod 
 
Om man jämför medelvärden mellan fast prissättning och intervallprissättning är skillnaden 
inte så stor mellan metoderna. I diagrammet 4.4 visas att medelvärde av underprissättning för 
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bolag med fast prissättningsmetod är 4,53 %, medan för intervallprissättning är 4,86 %. 
Skillnaden ökar markant vid jämförelse av medianen. Median för fast prissättning är 3,48 %, 
medan för intervallprissättning är 5,60 %.  
 
För att tolka skillnader i resultaten från regressionerna som är presenterade i tabellen 4.1 och 
median/medelvärde från diagrammet 4.4, estimeras nedan en regressionskurva (diagram 4.5). 
Observera att prissättningsmetod är satt på y-axel och underprissättning på x-axeln av 
pedagogiska skäl. I diagrammet 4.5 är blå punkter viktigare för förklaring av problemet. Blå 
punkterna som är placerade på x-axeln (på grund av värdet 0) visar förstadagsavkastning för 
alla bolag med intervallprissättning, medan de blå punkterna som skär y-axeln vid punkt 1 
visar alla bolag med fast prissättningsmetod. Det finns flera bolag med fast 
prissättningsmetod (116) än med intervallprissättning (33). Även spridning av 
förstadagsavkastning är mycket större för bolag med fast prissättningsmetod. Diagrammet 4.5 
presenterar att andelsmässigt har intervallprissättning flertal underprissatta bolag än de med 
fast prissättning, vilket förklarar resultatet från diagrammet 4.4. Anledning till att resultatet 
från regressionsanalysen skiljer sig är att det finns många fler bolag som använder sig av fast 
prissättningsmetod, men att genomsnittlig förstadagsavkastning är nästan lika.  
 

 
Diagram 4.5 – Regressionskurva för underprissättning och prissättningsmetod 
Not: Prissättningsmetod finns på y-axeln och underprissättningen finns på x-axeln av 
pedagogiska skäl.  
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5.  Analys  
I detta kapitel presenteras djupare analys av föregående kapitel. Avsnittet är uppdelat i två 
delar, varav första delen besvarar första forskningsfrågan, det vill säga analyserar 
underprissättning på den svenska marknaden. Andra delen analyserar vilken påverkan valet 
av prissättningsmetoden har på underprissättningen.  

5.1  Underprissättning  på  den  svenska  marknaden    
Tidigare i studien nämndes att underprissättning är ett vanligt förekommande problem världen 
över. Även i Sverige har underprissättningen förekommit. Det finns inte mycket forskning 
gjort på den svenska marknaden angående underprissättningen, men Rydqvist tillsammans 
med Loughran och Ritter (1994) har estimerat att den genomsnittliga underprissättningen för 
perioden mellan åren 1980-2011 har varit 27,2 %. Forskarna i denna studie har undersökt en 
mer aktuell tidsperiod, med tanke på att börsnoteringar har ökat markant under åren 2014 och 
2015. I resultatavsnittet presenterades att den genomsnittliga underprissättningen, justerad för 
markandsavkastning har varit 4,61 % för tidsperioden mellan 2005-2015. Förklaring till så 
stor minskning av underprissättningen kan vara att Rydqvist tillsammans med Loughran och 
Ritter (1994) undersökte en tidsperiod som präglades av IT-boomen och oljekrisen på 70-
talet.  
 
”Hot-market”-teorin som presenterades tidigare i studien förklarade att under perioder med 
allmänt hög marknadsavkastning tenderar flera bolag att noteras på börsen. Dessa perioder 
präglas av ökad optimism bland investerare, ökad handelsfrekvens och därmed 
förstadagsavkastning. Prospektteorin förklarar att investerare oftast handlar irrationellt, vilket 
i det här fallet innebär att investerarna ”följer strömmen”. Detta kan innebära exempelvis att 
företag som är värderade till ett rimligt pris får hög förstadagsavkastning på grund av så hög 
optimism och emotionellt beteende från investerarnas sida. Under ”hot-markets” ökar även 
intressekonflikter mellan emittenten och emissionsinstitutet, där emissionsinstituten tenderar 
att maximera sin vinst genom att sätta en lägre teckningskurs. Som framgår från tabellen 4.1 
på sidan 28 är variabeln för ”hot-market” signifikant och visar att 1 % ökning av den 
genomsnittliga marknadsavkastningen resulterar i cirka 38 % högre förstadagsavkastning.   
 
Lowery, Officier och Schwert. (2010) har påpekat att det inte bara är marknadsavkastningen 
som är högre under ”hot-markets” utan även markandsvolatiliteten tenderar att öka. Som 
presenterades under resultatavsnittet är variabeln för markandsvolatilitet insignifikant och har 
det högsta p-värdet. Variabeln visar även ett negativt samband med underprissättningen, 
vilket strider mot Derrien och Womacks (2003) resultat. De påpekar att även 
markandsvolatilitet bidrar till underprissättningen, vilket inte är fallet för denna undersökning. 
Tolkning av variabeln tas med ytterst försiktighet av forskarna i denna undersökning på grund 
av ett högt p-värde och för att det inte finns någon möjlig teoretisk förklaring.  
 
En annan anledning till så stora skillnader mellan denna studies och tidigare forsknings 
estimerade underprissättning är att Rydqvist, Loughran och Ritter (1994) använder en period 
som präglades av IT-boomen. IT-bolag är oftast mer underprissatta än bolag i övriga 
branscher. Denna studie valde att exkludera åren som präglades av IT-boomen och åren 
genomsyrade av IT-kraschens effekter. Tabellen 4.1 på sidan 28 visar att ett IT bolag är i 
genomsnitt cirka 14 % mer underprissatt än bolag i övriga branscher. Bland annat har Lowery 
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och Schwert (2003) påpekat att bolag som tillhör IT-branschen, har högre tillväxtmöjligheter 
som är en av viktigaste drivfaktorerna för efterfrågan.  
 
Som tidigare nämnts har underprissättningen förekommit världen över och bland de största 
orsakerna är asymmetrisk information och osäkerheten kring efterfrågan samt aktiekursens 
utveckling efter börsnoteringen. ”Timegap” är en variabel som påverkar osäkerheten. 
Variabeln presenterar antal dagar mellan offentliggörandet av prospektet och första 
handelsdagen. På den kinesiska marknaden är ”timegap” en viktig faktor eftersom prospektet 
för börsnoteringen ibland släpps ett år innan förstahandelsdagen. Detta kan vara en förklaring 
till skillnaden mellan resultaten. Su och Fleisher (1998) hävdar att underprissättningen ökar 
desto större ”timegap” är. Däremot visar denna studie att ”timegap” dämpar 
underprissättningen (se tabell 4.1). Forskarna i denna studie tror att skillnaden mellan 
resultaten är på grund av differensen i  det genomsnittliga antalet dagar. På ett år kan mycket 
hända och emissionsinstitutet tillsammans med emittenten har svårare att sätta ett rimligt pris 
på grund av osäkerheten kring aktiekursens utveckling efter första handelsdagen. Därför 
bidrar ”timegap” till en högre underprissättning. Däremot är antalet dagar inte så högt i 
Sverige (40 dagar, se tabell A.1 i appendix 1) och osäkerheten kan inte vara lika stor. En 
positiv effekt kan förklaras genom lägre asymmetrisk information, det vill säga att 
investerarna har mer tid på sig att samla in mer information om företaget, vilket minskar 
osäkerheten, ökar optimismen kring aktien och ökar förstadagsavkastningen.  
 
Tidigare i studien nämndes att osäkerheten för emittenten och emissionsinstitutet om 
efterfrågan på aktien minskar om det bolag som ska noteras är ett väletablerat och stabilt 
bolag. Flera forskare har använt företagsstorlek, mätt i form av nettoomsättning, som proxy 
för ett bolags stabilitet. Denna studie har använt samma proxy och hittat att 1 % större bolag i 
genomsnitt har 0,13 % lägre underprissättning (se tabell 4.1). Detta ligger i linje med tidigare 
forskning (bland annat Demers & Joos 2006; Chiou et al. 2010; Loughran & Ritter 2002; 
Ljungqvist 2002). Däremot kan forskarna av denna studie inte förlita sig på den estimerade 
koefficienten eftersom den är insignifikant och har ett högt p-värde. 
 
I teoriavsnittet beskrevs signaleringsteori som kan ligga till grund för en lägre 
underprissättning av mer stabila och väletablerade bolag. Forskarna kopplar resultatet med 
signaleringsteori som säger att emittenten sätter en lägre teckningskurs per aktie för att visa 
sin finansiella styrka och locka investerarna, vilket väletablerade bolag inte behöver göra.  
 
Samma argument kan förklara koefficienten av marknadsdummyn. Resultatet visade att bolag 
som noteras på Aktietorget har högre underprissättning än bolagen som noteras på 
Stockholmsbörsen. Oftast noteras mindre bolag på Aktietorget och större bolag på 
Stockholmsbörsen. Däremot när Stockholmsbörsen delades upp i First North och Nasdaq 
OMX Stockholm blev resultatet annorlunda. Enligt diagrammet 4.2 i avsnittet 4.2 har Nasdaq 
OMX Stockholm störst underprissättning, vilket strider mot signaleringsteorin. Författarna av 
denna studie anser att problemet ligger i valet av prissättningsmetoden på respektive marknad 
vilket förklaras i nästkommande delavsnittet (5.2). 
 
Variabel för emissionsbeloppet inkluderades som proxy för osäkerhet och risk. Det 
förväntades vara ett negativt samband mellan emissionsbeloppet och underprissättning, det 
vill säga att ett högre emissionsbelopp ska innebära lägre risk och osäkerhet och därmed 
minska underprissättningen. I denna studie är variabeln för emissionsbeloppet insignifikant 
och visar ett positivt samband. Detta ligger i linje med Wasserfallen och Wittleder (1994) som 
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har förklarat att denna proxy kan innebära en omvänt tolkning. Ett högre emissionsbelopp kan 
innebära att emittenten har likviditetsproblem och medföra högre risk för emissionsinstitutet 
och investerare. Detta är en möjlig förklaring till ett positivt samband mellan 
emissionsbeloppet och underprissättningen, men författarna av denna studie kan inte fastställa 
några slutsatser kring emissionsbeloppets påverkan eftersom variabeln är insignifikant.  

5.2  Prissättningsmetoder  och  underprissättning  
I avsnitt 4.3 presenterades resultatet från regressionsanalysen samt ett diagram som visar 
medelvärde och median per prissättningsmetod (avsnitt 4.3.1). Dessa två säger emot varandra, 
vilket beror på spridningen av underprissättning för fast prissättning. En annan orsak är att det 
fanns många fler företag som har använt sig av fast prissättningsmetod än av 
intervallprissättningsmetod. Valet av prissättningsmetod skiljer sig mycket beroende på vilken 
marknad ett bolag noterar sig på. Studiens urval omfattar 149 bolag utifrån vilka 33 noterades 
på Nasdaq OMX Stockholm och 85 % (28 av 33) av dessa använder sig av 
intervallprissättning. 66 bolag noterades på Aktietorget och 50 noterades på First North. På 
First North har majoriteten av bolagen använt fast prissättningsmetod och bara 8 % intervall 
(4 av 50), medan inget av bolagen som noterades på Aktietorget har använt sig av 
intervallprissättningsmetoden.  
 
Allen och Faulhaber (1989) påstod att bara finansiellt stabila företag kan använda 
underprissättning som signalering till goda tillväxtmöjligheter och företags kvalité. Detta kan 
vara en förklaring till varför bolagen på Nadaq OMX Stockholm är mer underprissatta, det 
vill säga att de har kvalité och råd med en dyr signalering, det vill säga underprissättning. 
Benveniste och Busaba (1996) har påpekat att genom "roadshows" samlar emissionsinstitutet 
mycket information om efterfrågan på aktien. Detta kan också vara en förklaring till att 
intervallprissättning har högre underprissättning på Nasdaq OMX Stockholm. Det vill säga att 
emissionsinstitutet kan använda informationen till sin fördel och för att maximera egen vinst.  
 
På grund av ovan nämnda argument är den genomsnittliga underprissättningen större på 
Nasdaq OMX Stockholm än på övriga marknader. Att intervallprissättningsmetod skapar 
högre genomsnittlig underprissättning än fast prissättningsmetod strider mot vad majoriteten 
av tidigare forskning har kommit fram till på övriga marknader. Detta anses bero på 
forskningens urval.  
 
I metodavsnittet samt resultatavsnittet förklarades att variablerna är succesivt exkluderade 
från regressionerna. När variabeln för emissionsbeloppet exkluderas, ändras koefficienten för 
prissättningsmetoden markant. Forskarna av denna studie anser detta bero på korrelationen 
mellan dessa två variabler. Korrelationen mellan dummy för prissättningsmetoden och 
emissionsbeloppet är -0,759 (se tabell A.2, appendix 1). Som tidigare nämnt är Studenmund 
(2014) emot exkludering av variablerna, eftersom detta kan skapa bias, vilket inkludering av 
irrelevanta variabler inte kan göra. Även efter exkludering av emissionsbeloppet visas det att 
fast prissättningsmetod bidrar till underprissättning 3,17 % mer jämfört med 
intervallprissättning. Forskarna av denna studie undersökte problemet med multikollinearitet 
vidare och efter estimering av en VIF-test (tabell A.3, appendix 1) drog slutsatsen att det inte 
förekommer problemet med multikollinearitet. Det innebär att om man kontrollerar övriga 
faktorer som påverkar underprissättning, så bidrar fast underprissättning till en högre 
underprissättning jämfört med intervallprissättning.  
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6.  Diskussion  
I detta avsnitt presenteras slutliga kommentarer av resultatet, implikationer samt 
rekommendationer för vidare forskning inom problemområdet. 
 
Författarna av denna studie tycker att undersökningen omfattar en välbalanserad 
undersökningsperiod i jämförelse till Rydqvist samt Loughran och Ritter (1994). Med detta 
menas att det finns perioder präglade av hög- så väl som lågkonjunktur (exempelvis 
finanskrisen 2008). Även åren som är genomsyrade av IT-boomens och IT-kraschens effekter 
exkluderas eftersom dessa kan förvränga resultatet med tanke på stor påverkan av IT dummyn 
på underprissättningen i regressionsanalysen. På det sättet bidrar denna forskning med en ny 
synvinkel angående underprissättningen på den svenska marknaden.  
 
Det kan konstateras att underprissättningen inte innebär ett problem för den svenska 
marknaden i dagsläget. Dock behöver det inte betyda att det kommer vara så fortsättningsvis. 
Underprissättningen beror mycket på marknadsavkastningen. Under högkonjunkturer kan det 
förekomma större grad av underprissättning på grund av intressekonflikter, ökad 
marknadsvolatilitet och därmed osäkerhet på marknaden.  
 
En svårighet för denna studie har varit att ett litet andel av urvalet hade intervallprissättning 
som metod, vilket kan försvåra generaliserbarheten av resultatet angående sambandet mellan 
valet av prissättningsmetod och underprissättningen. Välkända bolag, med hög 
nettoomsättning och starkt rykte noteras oftast på Nasdaq OMX Stockholm och majoritet av 
dessa bolag väljer att tillämpa intervallprissättning. Däremot väljer mindre bolag som noteras 
på Aktietorget och First North fast prissättningsmetod. Detta innebär stora skillnader mellan 
företag, vilket gör att en slutsats om ren effekt av prissättningsmetod på underprissättningen 
är svårt att konstatera.  
 
Det skulle vara intressant att veta på vilket sätt exkluderade företag som har avnoterats och 
företag med ofullständig data skulle påverkat resultatet. Även ett större klusterurval skulle 
rekommenderas där olika marknadsplattformer delas upp i olika kluster. Denna forskning 
hade inte denna möjlighet på grund av redan nämnda skillnaden i antalet börsnoteringar på 
respektive marknad. Även en robusthetstest med ekvationssystem och 2SLS skulle vara 
intressant att genomföra för att kontrollera för möjlig endogenitet av de beroende variablerna. 
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7.  Slutsatser  
I detta avsnitt presenteras slutsatser från forskningen baserat på frågeställningen och 
studiens syfte.  
 
Syftet med studien har varit att estimera magnituden av en eventuell underprissättning i 
Sverige och jämföra olika faktorers påverkan på denna. Utifrån ett urval på 149 observationer 
och med hjälp av 5 regressionsanalyser kom forskarna fram till att det förekommer en 
genomsnittlig underprissättning på 4,61 %. Detta ligger i linje med tidigare forskning som har 
gjorts på den svenska marknaden, men den estimerade underprissättningen är mycket lägre. 
Skillnaden beror främst på att den undersökta underprissättningen estimeras som 
markandsjusterad och baseras på en annan tidsperiod. Resultatet visade att ”hotness”, eller 
marknadsavkastning under perioden för respektive börsnotering har störst påverkan på 
underprissättningen. 1 % högre marknadsavkastning resulterar i cirka 39 % högre 
genomsnittlig underprissättning. En annan annan variabel som utmärker sig i resultatet är IT 
dummy, vilket visar att bolag inom IT branschen tenderar att ha i genomsnitt cirka 14 % 
högre underprissättning än övriga branscher.  
 
Vidare har syftet varit att undersöka hur valet av prissättningsmetod påverkar 
förstadagsavkastnigen vid rena börsintroduktioner. Resultatet visar sig att intervallprissättning 
har högre underprissättning på Nasdaq OMX Stockholm. Men eftersom denna studie har valt 
att undersöka samtliga marknader, visade det sig utifrån regressionsanalyserna att 
fastprissättning medför högre underprissättning.  
 
Slutligen kan denna forskning konstatera att underprissättning inte innebär ett problem i 
Sverige för den undersökta tidsperioden. Det är viktigt att påpeka att det inte finns en tydlig 
gräns på vilken nivå av underprissättning anses som ett problem. Men i jämförelse till övriga 
länder och tidigare estimerad underprissättning på den svenska marknaden, anser författarna 
av denna studie att 4,61 % inte kan anses som ett problem. Författarna av denna studie vill 
påpeka att underprissättningen är ett periodvist fenomen som mestadels beror på 
marknadsavkastningen. 
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Appendix  1  

 CPA P_MET EMISS3 OMS3 IT TIMEG M_VOL MARK HOT 

Snitt1) 0,0459 0,7785 17,550 13,780 0,1544 40,242 0,0097 0,4362 0,0005 

Median 0,0370 1 16,902 15,957 0 37 0,0088 0 0,0006 

Max 1,1919 1 22,503 23,303 1 122 0,0288 1 0,0040 

Min -1,3136 0 14,152 0 0 10 0,0013 0 -0,0016 

SA2) 0,2921 0,4166 1,9963 7,4406 0,3625 23,435 0,0042 0,4976 0,0011 

Tabell A.1 – Sammanfattande statistik 
Not: Alla variabler i tabellen är avrundade till fyra decimaler. 
1) Snitt står för genomsnitt (medelvärde).  
2) SA står för standard avvikelse. 
3) EMISS och OMS kolumner visar naturlig logaritm av dessa variabler. 
 

 
Tabell  A.2 - Korrelationsmatris 
Not: Alla variabler är avrundade till tre decimaler.  
1) EMISS och OMS kolumner visar naturlig logaritm av dessa variabler. 

 
Tabell A.3 – VIF test 
 
 
 
 

 CPA P_MET EMISS1 OMS1 IT TIMEG M_VOL MARK HOT 
CPA 1         

P_MET -
0,005 1        

EMISS1) 0,054 -0,759 1       
OMS1) 0,020 -0,434 0,531 1      

IT 0,176 -0,041 0,064 0,181 1     
TIMEG -0,123 0,471 -0,349 -0,349 -0,083 1    

M_VOL -0,066 0,103 -0,157 -0,157 -0,065 0,030 1   

MARK -0,002 0,469 -0,499 -0,499 -0,226 0,571 0,138 1  

HOT 0,157 -0,032 0,074 0,074 0,211 0,080 -0,314 -0,005 1 

Variabel P_MET EMISS OMS IT TIMEG M_VOL MARK HOT 
VIF 2,467 3,945 1,504 1,138 1,678 1,185 2,353 1,186 
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Beroende 
variabel 

CPA MAU IR 

Oberoende 
variabler 

Regression 1 Regression 2 Regression 3 

HOT 37,67881) 
(23,3092) 

32,6549 
(28,0425) 

35,7937 
(27,9398) 

TIMEG −0,0026 
(0,0013) 

** 

−0,0020 
(0,0016) 

−0,0022 
(0,0016) 

IT 0,1400 
(0,0694) 

** 

0,2201 
(0,0835) 

*** 

0,2200 
(0,0832) 

*** 
MARK 0,1205 

(0,0727) 
* 

0,1599 
(0,0875) 

* 

0,1619 
(0,0871) 

* 
P_MET 0,0940 

(0,0889) 
0,1108 

(0,1070) 
0,1215 

(0,1066) 
LN_EMISS 0,0268 

(0,0235) 
0,0254 

(0,0282) 
0,0290 

(0,0281) 
LN_OMS −0,0013 

(0,0039) 
−0,0003 
(0,0047) 

−0,0016 
(0,0047) 

M_VOL −0,9917 
(6,0695) 

0,2429 
(7,3020) 

−0,4797 
(7,2753) 

Intercept −0,4584 
(0,4945) 

−0,4774 
(0,5950) 

−0,5136 
(0,5928) 

Justerat R2 0,0354 0,0318 0,0382 
P-värde (F) 0,1085 0,1275 0,0953 

Tabell A.4 – Jämförelse av 3 olika metoder för underprissättning 
Not: Alla variabler i tabellen är avrundade till fyra decimaler. Först presenteras variablernas 
koefficienter. Inom parantes står variablernas standard avvikelser. Alla regressioner är 
baserade på 149 observationer. ***, **, * visar signifikans nivå på 10 %, 5 %, respektive 1 
%.  
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Appendix  2  
Företag CDP Företa Företag g CDP 

A Group Of Retail Assets Sweden 
AB 

5,2% Indutrade AB 12,5% 

Abelco AB 12,8% Inission AB 0,6% 
Advenica AB -22,5% Insplorion AB 39,9% 
Agellis Group AB -52,9% Inwido AB -5,5% 
Aha World AB -21,2% Knaust & Andersson 

Fastigheter AB 
8,0% 

Akelius Residential AB 12,4% Kancera AB -25,3% 
Alimak Group AB 9,4% Magnolia Bostad AB -0,6% 
AllTele Allmänna Svenska 
Telefonaktiebolaget 

-21,4% Maxkompetens Sverige AB -16,5% 

Alteco Medical AB 49,2% Medfield Diagnostics AB -4,5% 
Arc Aroma Pure AB 45,1% MedicPen AB -24,4% 
Arcoma AB -1,1% MediRätt AB -2,0% 
Arise Windpower AB -2,0% Micropos Medical AB 14,0% 
AroCell AB 2,0% Mindmancer AB 55,2% 
Attendo AB 33,3% Moberg Derma AB -0,1% 
Avega Group AB 5,5% Motion Display Scandinavia 

AB 
-25,1% 

AVTECH Sweden AB 14,4% MQ Holding AB -1,3% 
Axon Kids AB 4,4% Nanexa AB 20,5% 
Bactiguard Holding AB -19,4% Nanologica AB 6,3% 
Besqab AB 14,7% NeuroVive Pharmaceutical 

AB 
-25,7% 

Boule Diagnostics AB -21,4% Nobina AB -5,7% 
BrainCool AB 23,5% North Chemical AB -16,3% 
Bravida AB 6,9% Novus Group International 

AB 
-16,2% 

Brighter AB -1,2% NP3 Fastigheter AB 12,9% 
Bufab Holding AB 5,9% Nuevolution AB -28,3% 
Byggmax Group AB 4,5% Oboya Horticulture Industries 

AB 
6,9% 

C Security Systems AB -8,6% Odd Molly International AB 39,9% 
C-RAD AB 47,1% Oncology Venture Sweden AB 20,6% 
Capacent Holding AB 21,1% Optifreeze AB 31,5% 
Capio AB 0,9% Orexo AB -0,2% 
Challenger Mobile AB -111,8% Pallas Group AB 8,5% 
Christian Berner Tech Trade AB -7,4% Pandox Holding AB 1,4% 
Clavister Holding AB 12,4% Parans Solar Lightning AB -8,3% 
Cline Scientific AB -1,5% Peptonic Medical AB -9,4% 
Clinical Laserthermia Systems AB 11,2% Pexa AB -27,7% 
CLX Communications AB 23,3% Pharmacolog i Uppsala AB -27,7% 
Com Hem AB 9,1% PharmaLundensis AB 52,2% 
Coor Service Management Group -1,0% Phase Holographic Imaging 76,3% 
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AB PHI AB 
DalsSpira Mejeri AB -7,6% Platzer Fastigheter Holding 

AB 
5,6% 

Dentware Scandinavia AB -47,0% Prebona AB 39,7% 
Dextech Medical AB -5,5% ProstaLund AB 58,1% 
DGC One AB 11,2% Quickcool AB 33,6% 
Dometic Group AB 12,9% Recyctec Holding AB 27,2% 
Double Bond Pharmaceutical 
International AB 

9,4% Respiratorius AB -65,3% 

Dustin Group AB 14,8% Rootfruit Scandinavia AB 12,5% 
EasyFill AB -29,2% Saniona AB 1,1% 
Ecoclime Comfort Ceilings AB 5,2% Scandbook Holding AB -2,4% 
Ecomb AB 86,2% Scandi Standard AB 15,7% 
EcoRub AB 0,1% Scandic Hotels Group AB -5,4% 
Eltel AB 6,3% Scandinavian Real Heart AB -13,6% 
Emotra AB -131,4% SciBase AB -4,2% 
Endomines AB -64,6% SensoDetect AB -7,6% 
Envirologic AB -24,2% Senzime AB 7,9% 
Eurocine Vaccines AB 3,7% SolTech Energy Sweden AB -7,4% 
Eurocon Consulting AB -1,0% Spago Nanomedical AB -1,6% 
Evolution Gaming Group AB 11,2% Sportamore AB -39,7% 
eWork Scandinavia AB 14,5% Sprint Bioscience AB 6,7% 
FinnvedenBulten AB 0,0% Stillfront Group AB 60,1% 
Footway Group AB -0,6% Svensk Internetrekrytering 

AB 
24,6% 

Gaming Corps AB 66,9% TC TECH Sweden AB 65,3% 
Generic Sweden AB -23,0% The Lexington Company AB 39,6% 
Genova Property Group AB 4,7% Thule Group AB 11,4% 
Global Health Partner AB 0,2% TiksPac AB 28,5% 
Greater Than AB -22,2% Tobii Technology AB 31,6% 
Gullberg & Jansson AB 8,9% Transtema Group AB 28,2% 
Hancap AB 5,1% Troax Group AB 18,2% 
Hansa Medical AB -3,6% VA Automotive i Hässleholm 

AB 
-14,3% 

Hanza AB -7,7% Verisec AB 3,3% 
Heimstaden AB -5,1% VibroSense Dynamics AB -10,6% 
HMS Industrial Networks AB 0,2% Vicore Pharma Holding AB 17,4% 
Hybricon Bus Systems AB 6,9% Volati AB -2,8% 
Hövding Sverige AB 13,9% Waystream Holding AB -0,9% 
Igrene AB 9,7% West International AB -1,4% 
Imint Image Intelligence AB 119,2% WntResearch AB 21,7% 
Immunicum AB 6,2% Zenicor Medical Systems AB -3,9% 
Immunovia AB 47,4%   
 


