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Sammanfattning 

 

Titel:  Hur  maximerar  man  abnormal  avkastning  på  den  svenska  IPO-marknaden? 

En studie om underprissättning och aktiekursutveckling gällande svenska börsnoteringar 

 
Författare: Carl Wilhelm Edstroem och David Svensson 

 
Handledare: Öystein Fredriksen 

 
Bakgrund och problem: Underprissättning har länge studerats och fastställts på flertalet 

finansiella marknader runtom i världen, men det råder ingen konsensus om vad som exakt 

ligger till grund för den. Fenomenet skapar möjligheten till att identifiera attraktiva 

investeringsstrategier, som potentiellt kan generera en abnormal avkastning. Mot 

bakgrund av detta har vi valt att studera potentiella drivare av underprissättning och 

fortsatt aktiekursutveckling samt utvärdera två investeringsstrategier i ett försök av att 

hitta en överlägsen strategi. 

 
Syfte: Syftet med studien är att undersöka vilken av investeringsstrategierna “Teckna- 

Sälj” och “Buy and Hold” som uppnår högst abnormal avkastning på den svenska IPO- 

marknaden. Detta görs under en investeringshorisont på upp till fem månader, med 

avstämningsdagar vid fem tillfällen. Vidare ämnar uppsatsen att undersöka vilka 

potentiella variabler som driver underprissättning och aktiekursutveckling på svenska 

börsnoteringar. 

 
Metod: Studien applicerar ett kvantitativt tillvägagångssätt där vi, i linje med tidigare 

referensstudier, tillämpar T-test för att undersöka vilken av investeringsstrategierna “Buy 

and Hold” och “Teckna-Sälj” som är mest överlägsen. Vidare tillämpas även multipla 

regressioner för att förklara den initiala underprissättningen samt fortsatta 

aktiekursutvecklingen på börsnoteringar. Frågeställningarna har formulerats som 

hypoteser för att förenkla genomförandet av de statistiska testen samt tolkning av 

resultaten. Teorier som förklarar fenomenet underprissättning har approximerats som 

variabler för att mäta deras påverkan på börsnoteringen. 

 
Slutsats: Studiens resultat fastställer en existens av abnormal avkastning för 

börsnoteringar mellan åren 2012–2017 på den svenska IPO-marknaden. Vidare 

bekräftas att investeringsstrategin “Buy and Hold” är mer överlägsen “Teckna-Sälj” 

under en fem månaders investeringshorisont. Med utgångspunkt i resultaten av de 

multipla regressionerna visade sig tre av de fem variablerna vara signifikanta, vilka 

uppskattade teorierna bandwagoneffekten, småbolagseffekten samt ex-ante osäkerhet. 

 
Nyckelord: IPO, underprissättning, abnormal avkastning 



 



Abstract 

 
Title: How do you maximize abnormal return on the Swedish IPO-market? A study 

regarding underpricing and stock returns on Swedish IPOs 

 
Authors: Carl Wilhelm Edstroem and David Svensson 

 
Supervisor: Öystein Fredriksen 

 
Background and problem: Underpricing has been examined and determined on multiple 

financial markets around the world, but there is no consensus concerning what exactly 

drives it. The phenomenon creates possibilities to identify attractive investment strategies 

that may generate abnormal returns. Therefore, we have chosen to study potential drivers 

of underpricing as well as evaluate two investment strategies in an attempt to find a 

superior one. 

 
Purpose: The purpose of this study is to investigate which of the following investing 

strategies “Subscribe and Sell” and “Buy and Hold” that achieves the highest abnormal 

return on the Swedish IPO-market. This will be examined over an investment horizon up 

to five months, with five different record dates. Furthermore, the study intends to 

investigate which potential variables that drives the underpricing and stock returns on 

Swedish IPOs. 

 
Method: The study applies a quantitative approach in which we, in line with earlier 

reference studies, practice T-test to examine which of the strategies “Buy and hold” and 

“Subscribe and Sell” that is the most successful. Multiple regressions will be applied to 

explain the initial underpricing as well as the continued stock returns on IPOs. Our 

research questions are phrased as hypothesis to simplify the implementation of statistical 

tests as well as the interpretation of the results. Theories explaining underpricing of IPOs 

have been approximated as variables to measure their effect on the IPO. 

 

Conclusion: The results from the study states the existence of abnormal returns on the 

Swedish IPO-market between the years 2012 and 2017. Furthermore, the study confirms 

the “Buy and Hold” strategy to be more successful than the “Subscribe and Sell” strategy 

over an investment horizon of five months. With premises from the results of the multiple 

regressions, three out of five variables showed significance, which approximated the 

theories the Bandwagon effect, the Small Firm Effect and Ex-Ante Uncertainty. 

 

Keywords: IPO, underpricing, abnormal return 
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Definitioner och förkortningar 

 
Börsnotering - Processen när ett företag noterar sina aktier för handel på en offentlig 

aktiebörs 

 

IPO- Initial public offering, den engelska och allmänt vedertagna benämningen för 

börsnotering 

 

Prospekt - Dokument innehållande finansiell och fundamental information tillägnad 

potentiella investerare och intressenter inför en börsnotering 

 

Emittent - Ansvarig institution för introduktion av börsnotering 

Teckningskurs - Initial värdering av aktiekurs, finns presenterad i prospektet 

Teckningsgrad - I vilken utsträckning börsnoteringen har blivit tecknad 

Nasdaq Stockholm - Marknadsplats för stora företag 

First North - Marknadsplats för handel av medelstora företag 

 

Aktietorget - Marknadsplats för handel av små företag 

 

Nordic MTF - Marknadsplats för handel av små och medelstora tillväxtföretag 

 

Pre-money - Värdering innan nyemission 

Post-money - Värdering efter nyemission 

EMH- Effektiva marknadshypotesen 

Abnormal avkastning - Faktiskt avkastning- förväntad avkastning. För beräkning av 

förväntad avkastning används mestadels ett marknadsindex 

 

BHAR - Buy and Hold Abnormal Return 

 

Teckna-Sälj - Teckna aktier i en börsnotering och sälja av dem under första 

handelsdagen 

 

Buy and Hold - Teckna aktier i en börsnotering och behåll dem under en planerad 

investeringshorisont 
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1. Inledning 

 
1.1 Bakgrund 

En börsnotering, eller den allmänt mer vedertagna engelska förkortningen IPO (Initial 

public offering), innebär att ett företags aktier blir noterade på en aktiebörs, vilket 

möjliggör att allmänheten kan handla med dessa. Processen med en notering är 

komplicerad och innefattar flertalet steg av inblandade parter och rådgivare (Espinasse, 

2017). 

På senare år har antalet börsnoteringar sett en betydande ökning. En rapport från 

revisions- och rådgivningsföretaget EY (2017) visar att 2017 var det året med högst global 

IPO-aktivitet sedan 2007. I samband med denna ökning har fenomenet underprissättning 

av börsnoteringar uppmärksammats av väletablerade svenska finansiella tidskrifter såsom 

Dagens Industri (2015), Börsveckan (2016) och Privata Affärer (2016), vilka 

återkommande har givit rekommendationen “Teckna-Sälj” de senaste åren. 

Rekommendationen går ut på att privatpersoner skall teckna aktier, och sälja av dem 

under första handelsdagen. Strategin syftar till att systematiskt komma åt den initiala 

underprissättningen i börsnoteringen och därefter omplacera kapitalet i exempelvis 

marknadsportföljen. Det mer passiva alternativet till den här strategin är “Buy and Hold”- 

strategin, vilket innebär att en investerare köper aktier i en börsnotering och håller den 

under en bestämd tidsperiod oavsett marknadsfluktuationer 

 

Bakgrunden till underprissättning av IPOs förklaras teoretiskt av fyra fenomen. Det 

asymmetriska och symmetriska förhållandet mellan investerare, emittent och det 

utfärdande bolaget (Ritter & Welch, 2002), aktieallokeringen där emittenten har 

diskretion i fördelning av aktier samt övriga förklaringar så som irrationellt beteende 

bland investerare. Varje fenomen har därutöver flera teoretiska förklaringar till en 

motiverad underprissättning vid börsintroduktioner. Dessa härstammar ofta från den 

intressekonflikt som finns mellan de olika parterna vid börsintroduktionen. 

 

Denna initiala rabatt, eller underprissättning, mäts genom att beräkna den procentuella 

skillnaden mellan aktiens teckningskurs och stängningskurs under den första 

handelsdagen (Ritter & Welch, 2002). Ibbotson (1975) var en av de första forskarna att 

studera fenomenet underprissättning av nyintroduktioner. Ibbotson (1975) menar på att 
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aktier endast blir underprissatta under vissa konjunkturcykler. Ritter (1984) tillägger att 

det endast är aktier inom vissa enskilda industrier som blir underprissatta vid noteringen. 

Booth & Smith (1986) å andra sidan, menar att IPOs blir underprissatta med minst 15 % 

vid en notering oavsett konjunkturcykel, branschtillhörighet etc. Sedan dess har den 

akademiska litteraturen inom ämnet sett en betydande ökning i empiriska studier, 

angående huruvida, och varför aktier blir underprissatta. På den europeiska marknaden 

genomförde Gajewski och Gresse (2006) en modernare studie mellan åren 1995 och 2004, 

där de fastställde att den genomsnittliga underprissättningen uppgick till 22 %. Fong och 

Reber (2006) fastställde att IPOs i Singapore blir underprissatta med 18 %. I en studie 

från den amerikanska aktiemarknaden mellan åren 1980 till 2001 är uppskattningsvis 70 

% av introduktionerna underprissatta (Ritter & Welch, 2002). 

 
I tidigare eventstudier fastställde Jaskiewicz et al. (2005) att börsnoteringar signifikant 

underpresterar jämförelseindex på den tyska och spanska marknaden mellan åren 1990 

och 2000. Dessutom fann de ett negativt samband mellan bolagsstorlek och avkastning. 

Locke & Gupta (2007) noterade att börsintroduktioner på den Nya Zeeländska marknaden 

mellan åren 2000 och 2006 underpresterar aktieindex till runt 500 dagar efter själva 

noteringen, för att sedan vända upp och tangera den genomsnittliga 

marknadsavkastningen. 

 
1.2 Problemformulering 

År 1970 formulerade Fama den effektiva marknadshypotesen, EMH, samt testade och 

styrkte denna i sin artikel “Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical 

Work”. Hypotesen menar att marknadens effektivitet bidrar till att all relevant tillgänglig 

information är inprisad i aktiekurser, vilket då gör det omöjligt för en investerare att 

generera en abnormal avkastning. Osystematiska felprissättningar kan uppstå, men dessa 

beror i sådana fall på slumpmässiga rörelser och korrigeras så fort de blir upptäckta. Enligt 

EMH är det således lönlöst att försöka hitta investeringsstrategier som systematiskt 

skapar en högre riskjusterad avkastning än den tangerande marknadsportföljen (Fama, 

1970; Malkiel 2003). 

 
I modern aktiemarknadsteori har dock psykologiska beteenden hos investerare blivit 

alltmer omdiskuterat. Nofsinger (2014) argumenterar för att överreaktioner och 

felprissättningar på aktiemarknaden uppstår eftersom investerare påverkas av sina känslor 



3 
 

och sin optimism. Dessa argument kritiserar grundantaganden i den effektiva 

marknadshypotesen som menar på att alla värdepapper som handlas på aktiemarknaden 

är rättvist prissatta. Att alla aktier handlas till sitt sanna värde bygger bland annat på 

antaganden om att alla investerare är rationella och har homogena förväntningar på 

aktiemarknaden (Fama, 1970). 

 
Trots att det finns en stor mängd publicerad forskning inom området råder det ingen 

konsensus om vilka faktorer som huvudsakligen driver en underprissättning och den 

fortsatta kursutvecklingen på IPO-marknaden. Den största delen av tidigare empiriska 

undersökningar begränsar sig också till första handelsdagen, där underprissättning mäts 

som den procentuella skillnaden mellan teckningskurs och stängningskurs under dag ett. 

Denna eventstudie kommer därför att följa upp avkastningen över tid och statistiskt 

analysera, vilken av de två investeringsstrategierna “Teckna-Sälj” och “Buy and Hold” 

som genererar högst abnormal avkastning. Detta sker i ett antagande om att den effektiva 

marknadshypotesen ej håller. Då går det följaktligen att identifiera systematiska 

abnormala avkastningar som kan härledas till bland annat psykologiska variabler. Därför 

kommer studien även att undersöka olika variabler som potentiellt kan påverka 

underprisättningen samt aktiekursutvecklingen på börsnoteringar över tid. Detta görs 

genom att operationalisera följande fem teorier signalering, ex-ante osäkerhet, 

bandwagoneffekten, småbolagseffekten samt eftermarknadsstöd. 

 
1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka vilken av investeringsstrategierna “Teckna-Sälj” och 

“Buy and Hold” som uppnår högst abnormal avkastning på den svenska IPO-marknaden. 

Detta görs under en investeringshorisont på upp till fem månader, med avstämningsdagar 

vid fem tillfällen. Vidare ämnar uppsatsen att undersöka vilka potentiella variabler som 

driver underprissättning och aktiekursutveckling på svenska börsnoteringar. 

 
Utifrån syftet har följande frågeställningar formulerats: 

 
 

● “Buy and Hold’” eller “Teckna-Sälj”, hur maximerar man den abnormala 

avkastningen på den svenska IPO-marknaden? 

● Påverkar följande faktorer underprissättningen samt aktiekursutvecklingen i en 

IPO? 
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● Bolagets storlek? 

● Graden av teckningsåtagande? 

● Att emittenten innehar en egen handelsplattform vid börsintroduktionen? 

● Tidsintervallet mellan sista teckningsdag och första handelsdag? 

● Teckningsgraden? 

 

 

 
1.4 Genomförande 

Denna eventstudie kommer att studera börsnoteringars abnormala avkastning under en 

fem månaders lång period med avstämningsdagar den 1:a, 5:e, 10:e, 63:e samt 105:e 

handelsdagen. För att uppmäta abnormal avkastning kommer två metoder att användas, 

BHAR (buy and hold abnormal return) samt marknadsmodellen. Därefter kommer två 

investeringsstrategier “Teckna-Sälj” samt “Buy and Hold” att statistiskt prövas mot 

varandra i ett T-test. Testet genomförs för att se om det statistiskt går att säkerhetsställa 

att en av strategierna är mer överlägsen den andra. Vidare kommer studien att pröva 

variabler som möjligtvis kan förklara en börsnoterings underprissättning samt fortsatta 

aktiekursutveckling, denna analys genomförs med hjälp av en multipel linjär 

regressionsanalys. 

 
1.5 Avgränsning 

Inför denna studie har datamaterialet avgränsats till företag som börsnoterats på den 

svenska aktiemarknaden. De marknadsplatser som har använts för urvalet av aktier är 

Stockholmsbörsen, även kallat Nasdaq Stockholm, som består av listorna Small Cap, Mid 

Cap samt Large Cap. Vidare används även First North, Aktietorget och Nordic MTF för 

att utöka urvalet med bolag av mindre börsvärde samt för att öka det totala antalet 

observationer. Vidare görs avgränsningen att studera aktiekursutvecklingen upp till fem 

månader, med avstämningsdagar under den 1:a, 5:e, 10:e, 63:e (tre månader) samt 105:e 

(fem månader) handelsdagen. Tidsavgräsningen på fem månader är vald för att maximera 

antalet observationer i urvalet. Mätperioderna är dagsdata, inom intervallet 2012-02-20 

till 2017-02-22. Perioden har avgränsats till 2012 på grund av informationsbrist gällande 

teckningsgrad samt teckningsåtaganden på äldre data. 
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1.6 Forskningsbidrag 

Börsnoteringars prestation i förhållande till ett jämförelseindex är mestadels 

dokumenterat på större internationella marknader så som i USA eller Tyskland. Därför är 

det av intresse att studera börsnoteringars prestation på den svenska marknaden. 

Dessutom används BHAR-modellen mestadels vid internationella eventstudier, således 

är det av intresse att bredda eventstudien till att även inkludera marknadsmodellen för att 

se vilken potentiell inverkan bottom-up betas kan ha på resultatet. 

 
Vidare finns det många olika internationella studier som behandlar området 

underprissättning av börsnoteringar. Olika teorier och studier har formulerats och 

genomförts ända sedan Ibbotson uppmärksammade fenomenet 1975. Även dessa studier 

är dominerande från den amerikanska marknaden och därför är det av intresse att testa 

huruvida signifikanta variabler på den amerikanska marknaden kan förklara 

underprissättning av nyintroduktioner i Sverige. Dessutom kommer studien att 

introducera nya variabler för tolkandet av formulerade teorier, detta för att ge forskningen 

nya infallsvinklar på att förklara det komplexa fenomenet underprissättning. 
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2. Börsnotering 
 

En IPO är beteckningen för när ett bolag noteras på börsen. Börsnoteringen resulterar i 

att ett privat bolag blir ett publikt bolag, vilket innebär att allmänheten fritt kan köpa och 

sälja aktier i företaget (Avanza, 2018). Det finns många olika anledningar till varför ett 

privat företag skulle vilja bli publikt. Kapitalanskaffningen underlättas när ett bolag har 

tillgång till en publik marknad, företagets aktier kan användas som köpeskilling vid nya 

förvärv, det skapar en möjlighet till att erbjuda aktierelaterade incitamentsprogram, samt 

ökar likviditeten i aktierna vilket skapar en smidigare exitmöjlighet för tidigare aktieägare 

(Zingales, 1995). I Sverige finns det två reglerade marknadsplatser för handel av aktier: 

Nasdaq Stockholm (Nasdaq) och Nordic Growth Market (NGM). Det finns många olika 

förutsättningar som måste uppfyllas inför börsnoteringen, vilka går att hitta i respektive 

marknadsplats regelverk (Advokatfirman Lindahl, 2017). Dessa är betydligt mer 

omfattande och betydande för en notering på Nasdaq än för en notering på NGM. För att 

tillåtas genomföra en börsnotering är ett krav att det föreligger en så pass hög efterfrågan 

för aktierna att spridningskraven upprätthålls. För en listning på Nasdaq innebär detta att 

allmänheten minst måste äga 25 procent av de publika aktierna. Skulle det dock föreligga 

en så pass likvid handel av aktierna trots att allmänheten äger mindre än 25 procent kan 

det förekomma undantag till grundregeln. Vid NGM räcker det att minst tio procent av 

de publika aktierna ägs av allmänheten och att bolaget har minst 300 ägare som äger aktier 

överstigande ett värde på 5 000 kr (ibid.) Nästa grundregel för Nasdaq är att det skall 

finnas minst tre års historik för publicerade redovisningshandlingar inför noteringen 

(Advokatfirman Lindahl, 2017). För att undantag till denna regel skall kunna godkännas 

måste det finnas tillräcklig information för den nämnda perioden tillgänglig på annat håll. 

Ett exempel är när ett dotterbolag avknoppas från sitt moderbolag, då kan information 

hänförlig till moderbolaget användas vid noteringen. 

 

Det första steget i IPO:n är valet av rådgivare. Dessa skall biträda bolaget i det legala 

samt finansiella arbetet under noteringsprocessen, vanligtvis utses även en PR-rådgivare. 

Därefter kräver Nasdaq och NGM:s regelverk att ett bolag som ska börsnoteras genomför 

en legal granskning, även känd som due diligence. Granskningen genomförs för att fastslå 

att bolaget upprätthåller ett hälsosamt börsmässigt tillstånd inför noteringen. Den 

föreligger också som underlag för börsrevisorns granskning av bolaget. Due diligence 

genomförs av legala rådgivare och innehåller (i) en redogörelse för skattemässiga och 
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legala risker, (ii) viktiga avtal hos företaget, (iii) skattesituationen, (iv) relevant 

bolagsformalia och (v) en granskning av styrelseledamöters och befattningshavares heder 

och manér. Sammanfattningen av granskningen ligger till grund för börsrevisorns 

rekommendation inför introduktionen (ibid.). 

 

För att noteringen ska kunna bli framgångsrik krävs det en korrekt prissättning av 

företaget. De två metoderna som vanligen används för värdering av bolaget inför 

noteringen är DCF (Discounted Cash Flow) samt relativvärdering (Advokatfirman 

Lindahl, 2017). En DCF-värdering innebär att företagets samtliga framtida kassaflöden 

diskonteras med den viktade genomsnittliga kapitalkostnaden och beräknas till sitt 

nuvärde. Relativvärderingen däremot, går ut på observera värderingen på fundamentalt 

jämförbara bolag, och sedan applicera dessa multiplar på företaget i fråga. Under denna 

del av processen träffar även bolagets finansiella rådgivare utomstående analytiker och 

investerare för att uppskatta intresset för noteringen samt deras förväntningar på 

värderingen. Därefter påbörjas en så kallad bookbuilding process där utvalda 

institutionella investerare får en möjlighet att anmäla antalet aktier de är beredda att 

förvärva och till vilket pris. Normalt definieras ett prisintervall på aktierna som används 

som utgångspunkt för dessa investerare till att ge en uppfattning om var värderingen 

kommer att befinna sig. Detta intresse tas sedan med i beräkningen vid fastställande av 

det slutgiltiga priset för aktien (ibid.). 

 

Företaget går sedan vidare med att upprätta ett så kallat prospekt. Detta arbete är väldigt 

betydande och sätts oftast igång långt innan handeln av aktierna är planerad. Författandet 

av prospektet engagerar många olika rådgivare, både företagets egna revisorer och 

externa finansiella samt legala rådgivare. Efter upprättandet måste prospektet godkännas 

av Finansinspektionen samt registreras. Ändamålet med prospektet är att det ska innehålla 

all vital information som behövs för att en investerare ska kunna göra en rättvis analys av 

företagets finansiella situation, verksamhet och framtidsutsikter (Advokatfirman Lindahl, 

2017). 
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Slutligen inleds anmälningsperioden, där privata investerare har möjlighet att anmäla sitt 

intresse för köp av aktier i börsnoteringen. Denna period påbörjas oftast två till tre veckor 

innan första handelsdag i värdepappret. Priset för aktien kan både presenteras som ett fast 

pris eller som ett intervall, där det definitiva priset presenteras kort innan planerad första 

handelsdag, detta efter att en utvärdering av den totala efterfrågan på aktien har gjorts. 

Tilldelningen av aktierna ämnar att skapa en bred och kvalitativ ägarstruktur. Om det 

emitterande företaget sedan lyckas uppfylla de legala kraven gällande börsnoteringen, 

påbörjas handeln på angiven lista och dag (Advokatfirman Lindahl, 2017). 

Figur 1 IPO-processen 
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3. Referensram 

 
3.1 Den effektiva marknadshypotesen (EMH) 

Den effektiva marknadshypotesen (EMH), är en finansiell teori formulerad av Fama 

(1970). Hypotesen menar att det är omöjligt för investerare att överavkasta marknaden då 

marknadens effektivitet leder till att aktiekurser alltid speglar och reflekterar all relevant 

tillgänglig information. Osystematiska felprissättningar kan uppstå, men dessa beror i 

sådana fall på slumpmässiga rörelser och korrigeras så fort de blir upptäckta. I samma 

artikel går han vidare med att tydliggöra EMH samt testa och styrka hypotesen (Fama, 

1970). Detta görs genom att skilja på tre olika styrkor av effektivitet, vilka är: 

 

1. Svag form - information om historiska prisnivåer samt historisk avkastning 

2. Semistark form - aktiepriser reflekterar samtlig offentlig tillgänglig information 

3. Stark form - aktiepriser reflekterar all tillgänglig information 

 
 

Samtidigt som den effektiva marknadshypotesen har mött och fortsätter möta kritik menar 

försvarare av teorin att professionella investerare och aktörer bör kunna överprestera 

marknaden om den inte är effektiv, vilket sällan är fallet. Vidare menar försvarare av 

EMH att det i ineffektiva marknader finns tydliga arbitragemöjligheter att tjäna pengar, 

vilka inte existerar på dagens aktiemarknader (Malkiel, 2005). 

 

 
3.1.2 Avvikelser mot EMH 

Nedan presenteras ett antal studier som har visat signifikanta och systematiska avvikelser 

mot den effektiva marknadshypotesen. Detta görs för att visa på bredden av dess existens. 

Dessa avvikelser är även kända som anomalier, vilket inom vetenskapen innebär ett 

faktum som bestrider ett paradigm (NE, 2018). Inom finansiell teori innebär detta 

observerbara avvikelser mot den formulerade effektiva marknadshypotesen. 

Avvikelserna skulle kunna härledas till investerares orationella finansbeteende. Denna 

studie utgår ifrån att den effektiva marknadshypotesen ej håller, och att det således finns 

investeringsstrategier som kan generera abnormala avkastningar. Den mest betydande 

anomalin för studien är småbolagseffekten, då detta fenomen statistiskt kommer att 

prövas för att se huruvida denna teori kan härledas till underprissättning samt 

aktiekursutveckling på den svenska IPO-marknaden. 
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3.1.2.1 Värdeaktier 

Det existerar ett samtycke om att värdeaktier historiskt sett har gett en högre avkastning 

än tillväxtaktier. Värdeaktier definieras som aktier med ett lågt P/B-tal, medan 

tillväxtaktier har ett högre tal. Nofsinger (2014) menar på att investera i värdeaktier ger 

en högre riskjusterad avkastning jämfört med investeringsstrategier som går ut på att 

investera i bolag med hög historisk tillväxt och högre värdering. I en studie om 

riskjusterad avkastning av Vishny et al. (1994) som innehöll cirka 6000 företag mellan 

åren 1963 till 1990 säkerställs det statistiskt att värdeaktier ger en högre riskjusterad 

avkastning än tillväxtaktier vilket kan härledas till investeras icke rationella förväntningar 

på framtida tillväxt. 

 

3.1.2.2 Väderlekseffekten 

I en studie innehållande 26 aktiemarknader mellan åren 1982 och 1997 säkerställer 

Hirshleifer och Shumway (2003) att det finns en signifikant korrelation mellan 

aktiekursutveckling och bra väder. Studien visar på att det är möjligt att förbättra den 

riskjusterade avkastningen på marknadsportföljen om man handlar och säljer aktier 

utefter väderförhållanden. (Hirshleifer & Shumway, 2003). 

 

3.1.2.3 Januarieffekten 

Wachtel (1942) var först att observera den så kallade januarieffekten. Detta 

säsongsmässiga fenomen i finansiella marknader är en observerad abnormal avkastning 

på börshandlade tillgångar under januari månad. Denna effekt skapar en möjlighet för 

investerare att köpa tillgångar innan januari, och sedan hålla dem månaden ut för att få ta 

del av den abnormala avkastningen (ibid.). Januarieffekten har visat på en negativ 

korrelation med aktiernas börsvärde, vilket innebär att småbolag har störst påverkan på 

fenomenet (Keim, 1983). 

 

3.1.2.4 Småbolagseffekten 

Banz (1981), Reinganum (1981) med flera har i sina studier observerat att det föreligger 

ett negativt samband mellan avkastning på aktier och det aggregerade marknadsvärdet på 

bolaget. Dessa aggregerade marknadsvärden kallas även firm size, eller bolagsstorlek 

(Banz, 1981; Reinganum, 1982). Mindre bolag, sett till marknadsvärde, genererar alltså 

en högre avkastning än större bolag (Roll, 1981). I ett försök att justera för risk fann Banz 

(1981) att småbolag genererar en högre riskjusterad avkastning än större bolag. Med 

bakgrund av detta resultat gick Reinganum (1981) vidare med att även ta hänsyn till 
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utdelningar och fann att effekten kvarstod. Ett år senare visade Reinganum (1982) att 

småbolagseffekten består även efter en justering för den högre riskeffekten som är 

associerad med ett lägre marknadsvärden (Banz, 1981; Reinganum, 1982). 

 
Bevisen för småbolagseffekten är således både många och starka men vad den beror på 

är än mer omdebatterat. Dock är de flesta forskare och praktiker överens om att denna 

ihållande skillnad i genomsnittlig avkastning mellan små och stora bolag till en viss 

utsträckning beror på att små bolag är associerade med mer risk. I sin studie från 1981 

fann Roll att den genomsnittliga avkastningen för små bolag överstiger den för stora bolag 

med mer än 30 procent på årlig basis. Detta gjordes genom att undersöka den dagliga 

avkastningen för tio portföljer grupperade efter storlek. Respektive portföljs beta 

estimerades med hjälp av den aggregerade koefficient-metoden, föreslagen av Dimson år 

1979. Vid användandet av denna metod uppgick skillnaden i det estimerade betat mellan 

storbolagsportföljerna och småbolagsportföljerna till 0,7. Bevisen pekar dock på att denna 

skillnad i beta inte till fullo kan förklara den över trettioprocentiga skillnaden i avkastning 

mellan små- och storbolagsportföljerna, varpå Roll formulerade följande slutsats: "... we 

must therefore conclude tentatively that perhaps only part of the observed risk-adjusted 

excess returns related to size can be explained by misassessment of risk." (Roll, 1981, s. 

881). Småbolagseffekten kan följaktligen inte helt förklaras av den ytterligare risk som är 

associerad med mindre bolag (Roll, 1981; Reinganum, 1982). 

 
3.2 Behavioral finance 

Behavioral finance är ett ämne inom beteendeekonomi. Ämnet avser att betona att 

investerare på de finansiella marknaderna beter sig fundamentalt olikt det som beskrivs i 

många teoretiska modeller (exempelvis effektiva marknadshypotesen). Beteendevetare 

argumenterar för att förväntningar inom finansteori även måste bygga på hur investerare 

faktiskt beter sig i ekonomiska situationer (Burton & Shah 2013). Vad som ofta är ett 

antagande i teoretiska modeller är ett rationellt beteende hos investerare, och att deras 

investeringsbeslut vilar på en funktion av risk i förhållande till avkastning. Inom 

finansbeteende ifrågasätts marknadseffektiviteten. Priset på aktier, och deras 

kursutveckling behöver nödvändigtvis inte skildra dess verkliga värde (ibid.). 

 
Nofsinger (2014) delar in finansbeteende i tre kategorier, heuristiska förenklingar, humör, 

och övertro på sig själv. Heuristiska förenklingar är kopplade till våra kognitiva resurser, 
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som minne, uppmärksamhet och bearbetningskapacitet. Övertro på sig själv innebär att 

man överskattar sin egen förmåga. Det existerar två typer av övertro på sig själv, 

feluppskattningar och bättre än-genomsnittseffekten. Den sistnämnda går ut på att man 

har en orealistiskt positiv tro om sig själv. Ett exempel är en studie angående bilkörning, 

där följande fråga ställdes: Är du en genomsnittlig, under genomsnittlig, eller 

övergenomsnittlig bilförare? I en neutral svarstudie, utan övertro på sig själv, bör svaren 

statistiskt fördelas med en tredjedel av svarande per alternativ. Resultatet visade dock att 

82 % av de svarande ansåg sig vara bättre än genomsnittet på bilkörning (Svenson, 1981). 

Att investerare har övertro på sig själv resulterar i för frekvent aktiehandel och 

underdiversifiering. Frekvent aktiehandel skapar höga courtageavgifter och minskar 

portföljavkastningen. Underdiversifiering innebär ett för högt risktagande per förväntad 

avkastning, och trotsar den effektiva marknadshypotesen som säger att alla investerare 

väljer den tangerande marknadsportföljen (Nofsinger, 2014). Nofsinger menar att 

heuristiska förenklingar återfinns på aktiemarknader i form av en representativ partiskhet 

som får oss att extrapolera det förflutna, och anta att det kommer representera framtiden. 

Bolag med hög historisk tillväxt förväntas prestera likaväl i framtiden. Dessa 

förväntningar har baserats på en stark historisk tillväxt, trots att framtida tillväxt i hög 

grad är återgående till en genomsnittlig marknadstillväxt. Humör och känslor påverkar 

också investeringsbeslut. Investerare på bra humör är mer sannolika att vara positiva i 

deras prognoser och investeringsbeslut. Psykologiska bevis och kausalitet förutspår att 

bra väder är associerat med bra humör (Nofsinger, 2014). Ett annat exempel är 

igenkänningsfaktorn, investerare är mer måna om att investera i bolag och marknader 

som de är familjära med, vilket leder till en sämre portföljdiversifiering. Individuella 

investerare begår även systematiska bedömningsmisstag, vilket kan resultera i 

felprissättningar på marknaden (Nofsinger, 2014). 

 
3.3 Bandwagoneffekten 

Den litterära betydelsen av bandwagoneffekten innebär ett fenomen där personens tro och 

förhoppningar ökar i takt med att desto fler personer ansluter sig. Ordet beskrivs som 

momentum, sannolikheten för att fler individer ansluter sig ökar alltså i takt med att den 

totala mängden växer (Rohlfs, 2001). En svensk översättning till fenomenet skulle kunna 

vara snöbollseffekten, men då den benämningen ej används på samma vedertagna vis 

inom finans kommer bandwagoneffekten att användas som definition. Effekten brukar 

karaktärisera irrationellt överflöd av investerare i aktiemarknaden. Enligt teorin ökar 
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alltså mängden investerare, som har observerat en framgångsrik marknad, oavsett 

marknadens fundamentala natur. Fenomenet definieras som ”A benefit that a person 

enjoys as a result of others’ doing the same thing that he or she does.” (Rohlfs, 2001, s. 

1). 

 
Bandwagoneffekten är en del av behavioral finance, som menar på att investerares beslut 

inte enbart härleds till modern portföljvalsteori utan även också till psykologiska aspekter. 

Effekten är ett exempel på en kognitiv partiskhet, där man fattar ett beslut utifrån hur 

andra investerare väljer att agera (Nofsinger, 2014). Welch (1992) menar att 

bandwagoneffekten uppstår när potentiella investerare inte bara utvärderar en investering 

utifrån all tillgänglig information om företaget utan också på huruvida andra investerare 

förhåller sig till prospektet. Vidare menar Welch (1992) att om en investerare upptäcker 

att andra aktörer på marknaden ej investerar i bolaget, kan det resultera i att investeraren 

också väljer att låta bli, trots att han har fördelaktig information om bolaget. Det 

essentiella i författarens resonemang ligger alltså inte i huruvida bolaget är övervärderat 

eller undervärderat inför börsintroduktionen, eller i vilket informationsövertag man har. 

Essensen ligger istället i att så länge prospektet lockar till sig initiala investerare som 

köper aktier i introduktionen, så kommer marknaden att följa med i flödet. För att skapa 

ett intresse hos initiala investerare är det dock viktigt att underprissätta företaget, detta 

för att undvika en situation med låg uppmärksamhet, låga teckningsåtaganden, och en 

misslyckad börsintroduktion. Fenomenet kommer att resultera i att investerare, oberoende 

vilken information de har tillgång till, efterhärmar beslutet hos de initiala aktörerna på 

marknaden (Welch, 1992). 

 
3.4 Signalering 

Leland & Pyle (1977) presenterar en teoretisk modell som påvisar att bättre informerade 

personer kan, i en handling eller liknande, signalera kvalité till personer som befinner sig 

i ett informationsunderläge. Detta resonemang har sedan utvecklats och satt i kontext till 

nyintroduktioner och underprissättning där Allen & Faulhaber (1989) lägger fram ett 

teoretiskt ramverk som förklarar underprissättning som en funktion av signalering. 

 
Givet att informationsassymmetri föreligger, det vill säga att företaget själva är bättre 

informerade om dess prospekt och framtidsutsikter än resterande intressenter, kan ett lågt 

pris och en låg kvantitet aktier signalera god kvalité till investerare (Allen & Faulhaber 
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1989). En underprissättning kan tolkas som en positiv signal på grund av den initiala 

uppgång som investerare får ta del av tack vare rabatten som lämnats. Denna snabba 

avkastningsmöjlighet lämnar god eftersmak bland investerare, men skapar även 

möjligheten för företaget att i framtiden emittera nya aktier till ett attraktivt pris (ibid.). 

Allen & Faulhaber (1989) menar att en underprissättnig av företagets IPO är en trovärdig 

signal om att företaget är bra för investerare. Samtidigt antar teorin att det endast är bra 

bolag med goda framtidsutsikter som kan använda underprissättning som signalering. En 

underprissättning medför en direkt förlust för företagets tidigare ägare och endast bra 

bolag förväntas tjäna in det kapital som rabatten i samband med noteringen till nya 

investerare motsvarar. Företag av sämre karaktär (otillräckliga affärsmodeller och sämre 

framtidsutsikter), har däremot inte råd att signalera då de vet att deras framtida intjäning 

och prestation inte är tillräcklig för att ta igen den initiala kapitalförlusten som uppstår 

vid underprissättning (ibid.). 

 
Modellen möter dock kritik från bland andra Ritter och Welch (2002) som finner både 

teoretiska och empiriska brister i underprissättningens roll som en effektiv signalering 

(Ritter & Welch, 2002). Även Michaely & Shaw (1994) uttrycker sin kritik och förkastar 

signalering helt som en potentiell förklaring till underprissättning då de med deras modell 

inte finner något samband mellan signalering och underprissättning (Michaely & Shaw, 

1994). 

 
3.5 Ex-Ante Osäkerhet 

Ex-ante osäkerhet är den mest prominenta orsaken till underprissättning enligt Ritter 

(2014). Uttrycket ex-ante härstammar från latin och betyder ”före ett event”. Det existerar 

en relation mellan tillgänglig information om en börsnotering och graden av osäkerhet 

inför framtida prestation. Ju mer tillgänglig information som publiceras av emittenten 

inför börsnoteringen, desto bättre kan man analysera aktiens framtida prestation. På så 

sätt existerar underprissättningen som en slags kompensation för ex-ante osäkerhet. Den 

initiala rabatten i prissättningen av börsnoteringen speglar således svårigheten i att lyckas 

genomföra en korrekt bedömning av företagets sanna värde. Ju högre 

anskaffningskostnader som finns relaterade till informationsinsamlingen som krävs för 

att göra värderingen, desto högre rabatt bör bolaget noteras med (Beatty & Ritter 1986). 

Ex-Ante osäkerhet beskriver informationsasymmetrin mellan intressenterna vid 

börsnoteringen, vilka är emittenten, investerarna och det utfärdande bolaget. Teorin 
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härstammar från Akerlofs (1970) kända the lemon problem, som illustreras i ett exempel 

där bilsäljare av begagnade bilar har ett informationsövertag över köparna. Eftersom 

köparen ej kan urskilja vilken kvalité bilen är av, är denne beredd på att högst betala ett 

genomsnittligt pris för bilen. Bilar med högre kvalité filtreras därför bort då de säljs till 

ett pris över det genomsnittliga. Detta resonemang ligger även till grund för Rocks (1986) 

modell som argumenterar för att det existerar en underprissättning av börsnoteringar på 

grund av informationsasymmetrier. Modellen förklarar att underprissättning sker på 

grund av det snedvridna urvalet som existerar till följd av informationsasymmetrier 

mellan investerare. Rock (1986) menar på att oinformerade investerare betalar oavsett 

kvaliteten på företaget, på grund av deras informationsbrist som försvårar en uppskattning 

av företagets verkliga värde. Informerade investerare däremot, investerar endast i 

kvalitetsbolag som förväntas ge en hög avkastning. Oinformerade investerare får alltså 

tilldelning i en börsnotering när mer informerade investerare ej är intresserade, ett 

fenomen även känt som winners curse. Därav menar Rock (1986) att fenomenet blir ett 

problem för emittenten eftersom marknaden ej innehåller tillräckligt många informerade 

investerare för att lyckas göra en framgångsrik börsnotering. Emittenten underpissätter 

därför systematiskt företag, för att även oinformerade investerare ska göra tillräckligt 

många framgångsrika affärer och på så sätt motiveras till att stanna kvar i marknaden. 

Rock (1986) beskriver alltså underprissättningen som en slags kompensation för winners 

curse problemet. Beatty och Ritter (1986) förlänger den här modellen genom att 

argumentera för att graden av ex-ante osäkerhet intensifierar detta problem, och 

följaktligen kräver en högre grad av underprissättning. 

 
3.6 Eftermarknadsstöd 

Många av pionjärerna inom underprissättningsteori argumenterar för att den existerar på 

grund av ett asymmetriskt förhållande mellan intressenterna vid börsnoteringen (Welch, 

1989; Rock, 1986; Beatty & Ritter, 1986). Ruud (1993) menar dock att den kan bero på 

det eftermarknadsstöd som emittenten av börsnoteringen erbjuder. Detta stöd innebär att 

emittenten stabiliserar priset av introduktionen genom att stödköpa aktier vid en potentiell 

initial nedgång av aktiepriset. Detta stöd försvårar således en misslyckad notering med 

initiala negativa avkastningar som annars vore observerbara på marknaden. Handeln 

skapar alltså en skevhet i distributionen på den positiva delen av svansen, eftersom många 

potentiella observationer på den negativa sidan uteblir. Även om detta fenomen skulle 

binda kapital hos emittenten, så är det ändå rekommenderat att genomföra handeln då den 
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stärker emittentens rykte bland investerare och utfärdande bolag. Hypotesen är bekräftad 

genom olika bevis. Bevisen konstaterar att den minimala avkastningen faller dramatiskt 

från första dagen till första veckan samt att ju längre positionen hålls, desto mer minskar 

skevheten och distributionens kurtosis (Ruud, 1993). Dessutom kan denna 

eftermarknadshandel i sig självt vara lönsam för emittenten. Vinsterna kommer ifrån 

stabilisering av handeln genom att köpa och sälja aktier från sitt lager. Emittenten köper 

vanligtvis aktier till budpriset och säljer till säljpriset, vilket skapar ett intervall med 

potentiella vinster vid varje avslut. Vinsten har i en amerikansk forskningsstudie mellan 

åren 1996 och 1997, innehållande 559 bolag, uppskattats till 208 000 $ per börsnotering 

under de första 60 handelsdagarna. Intressant nog fanns det ett samband mellan graden 

av underprisättning och dessa vinster, ju högre den initiala rabatten var, desto högre blev 

vinsterna från stabiliseringsverksamheten (Ellis, Michaely & O´Hara, 2000). 

 
3.7 Divergensteorin 

Finansiella teorier om hur investerare beter sig och väljer tillgångar i en värld full av 

osäkerhet har förklarats av många akademiker inklusive Sharpe (1964) och Lintner 

(1965). De grundantaganden som Sharpes modell (1964) angående portföljvalsteori vilar 

på är att investerare bland annat har homogena förväntningar på en tillgångs framtida 

värdeutveckling. 1977 presenterade Miller sin divergensteori, vilken menar på att 

eftersom framtiden är osäker, och väldigt svår att prognostisera, är det väldigt osannolikt 

att alla investerare har enhetliga förväntningar om en tillgångs framtida prestation. Teorin 

ämnar till att förklara börsnoteringars observerade avkastningsmässiga underprestation i 

förhållande till ett jämförelseindex på medellång sikt. Miller (1977) menar på att en 

börsnotering i dess initiala notering har en bred divergens i förväntningar på framtida 

prestation, som sedan avtar över tid. Denna divergens över en IPOs sanna värdering, 

beräknat som nuvärdet av dess framtida utdelningar, tenderar att pressa upp värderingen 

och därmed minska den framtida avkastningen på bolaget. När divergenser uppstår och 

investerare har olika åsikter angående värderingen, menar Miller (1977) på att det är den 

minst informerade majoriteten (även kända som de mest optimistiska investerarna) som 

bestämmer aktiepriset. Då en kommande börsnotering vanligtvis har mindre tillgänglig 

publik information än ett redan noterat bolag, kommer det alltså att existera en bredare 

divergens i investerares prognoser på dess framtida prestation. Miller (1977) menar på att 

denna bredd på meningsskiljaktigheter skapar ett stort intervall i prognoser på bolagets 

verkliga värde, och eftersom priset kommer att styras av de mest optimistiska investerarna 
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finns det alltså en tendens till att börsnoteringar inledningsvis snabbt kan bli 

övervärderade. Detta innebär enligt Miller (1977) att börsnoteringen följaktligen kommer 

att underprestera sitt jämförelseindex på medellång sikt fram tills det att 

meningsskiljaktigheterna har avmattats. I en marknad med ett stort antal aktörer som är 

välinformerade finns det sällan några undervärderade tillgångar, men om dessa aktörer är 

ovilliga att ta korta positioner (som de ofta är) kan det existera övervärderade tillgångar. 

Teorin antar alltså att korta positioner endast existerar i en liten utsträckning eller inte 

alls. Det finns således ett negativt förhållande mellan antalet korta positioner som 

existerar i marknaden samt bolagets värdering. Ju färre korta positioner som existerar i 

marknaden, desto högre kan övervärderingen bli, vilket kommer att resultera i en lägre 

framtida avkastning (ibid.). 

 
3.9 Tidigare forskning av IPO-marknaden 

Ända sedan Ibbotson (1975) uppmärksammade fenomenet underprissättning har 

mängden och bredden av forskning och studier ökat betydande angående huruvida 

börsnoteringar är underprissatta eller ej. Idag är akademiker relativt överens om att det 

existerar en underprissättning på internationella IPO-marknader, trots att det ej råder 

någon konsensus om i vilken utsträckning den existerar i, samt vilka faktorer som driver 

den. Konsensus gällande avkastningsutveckling för börsnoteringar tyder på att de 

underpresterar sitt jämförelseindex (Jaskiewicz et al., 2005; Locke & Gupta 2007) vilket 

kan härledas till Millers divergensteori från 1977. 

 
Aktiekursutveckling och underprissättning gällande börsnoteringar har prövats med olika 

metoder, på olika marknader och under olika perioder. Den amerikanska marknaden är 

dock överrepresenterad gällande tidigare forskning och studier och den svenska 

marknaden har i största utsträckning studerats av magister- och masteruppsatser. 
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Tabell 1 Tidigare forskning om underprissättning samt aktiekursutveckling av IPOs 
 

Författare År Resultat 

Ibbotson 1975 IPOs blir endast underprissatta under vissa konjunkturcykler. 

Miller 1977 IPOs underpresterar ett jämförelseindex på medellång sikt. 

Ritter 1984 IPOs blir endast underprissatta inom vissa industrier. 

Booth & Smith 1986 IPOs blir underprissatta med minst 15 % oavsett 

konjunkturcykel eller industri. 

Beatty & Ritter 1986 Ex ante osäkerhet över företagets verkliga värde är en 

signifikant faktor till underprissättning. 

Ruud 1993 Eftermarknadshandel är lönsam för en emittent och det finns ett 

positivt samband mellan underprissättning och lönsamhet. 

Ibottson et.al 1994 Det existerar ett negativt samband mellan bolagsstorlek och 

underprissättning på den amerikanska marknaden. 

Ritter & Welch 2002 70 % av börsnoteringarna mellan 1980 - 2001 blir 

underprissatta på den amerikanska marknaden. 

Jaskiewicz et al. 2005 IPOs på den spanska och tyska marknaden underpresterar 

signifikant ett jämförelseindex på medellång sikt. 

Gajewski & 

Gresse 

2006 IPOs på den europeiska marknaden blir underprissatta med 22 

%. 

Fong och Reber 2006 IPOs i Singapore blir underprissatta med 18 %. 

Locke & Gupta 2007 IPOs på den Nya Zeeländska marknaden underpresterar 

signifikant ett jämförelseindex till runt 500 dagar efter 

noteringen. 

Mercado- 

Mendez 

2011 Det existerar ett negativt samband mellan bolagsstorlek och 

underprissättning på den amerikanska marknaden. 
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4. Metod 

 
4.1 Studiens genomförande 

Studien kommer att genomföras i två delar. Den första delen av studien kommer att pröva 

huruvida det statistiskt går att säkerställa vilken av de två olika investeringsstrategier 

(“Buy and Hold” och “Teckna-Sälj”) som genererar högst abnormal avkastning. 

Abnormal avkastning definieras som faktisk avkastning minus förväntad avkastning, 

varpå den förväntade avkastningen motsvarar avkastningen från ett marknadsindex. 

 
Abnormal avkastning för investeringsstrategin “Teckna-Sälj” under samtliga perioder 

kommer endast att uppgå till börsnoteringarnas initiala underprissättning. Detta beror på 

att strategin går ut på att omplacera kapitalet i exempelvis marknadsportföljen efter att 

man har sålt av IPOn under första handelsdagen. Därför kommer faktisk avkastning att 

uppgå till förväntad avkastning under resterande del av investeringshorisonten. Den 

abnormala avkastningen för “Buy and Hold” kommer däremot att variera mellan olika 

investeringshorisonter. Detta beror på att den aktualiserade avkastningen motsvarar 

börsnoteringarnas faktiska avkastning, och den förväntade avkastningen utgörs av ett 

jämförelseindex. Differensen däremellan blir således den abnormala avkastningen. 

 
Den abnormala avkastningen för de bägge strategierna kommer att räknas ut med två 

modeller, BHAR och marknadsmodellen. Skillnaden i de två modellerna ligger i hur den 

förväntade avkastningen definieras. I BHAR-modellen är den förväntade avkastningen 

likställd med avkastningen från en jämförelsegrupp, i vårt fall ett marknadsindex 

(OMXSPI), i linje med tidigare referensstudier (Locke & Gupta, 2007; Jaskiewicz et al. 

2005). I tidigare referensstudier används BHAR-modellen nästan helt uteslutande. Det 

finns dock en risk att den abnormala avkastningen överskattas då man kan argumentera 

för att ett marknadsindex (OMXSPI) inte speglar den förväntade avkastningen eller den 

totala risken för urvalet med börsnoteringar. 

 
Den förväntade avkastningen i marknadsmodellen består av marknadsavkastningen 

(OMXSPI) multiplicerat med företagens betavärde. Eftersom det inte existerar någon 

kurshistorik för en börsnotering går det inte att derivera ett betavärde från 

börsnoteringarnas aktiekursutveckling. Därför används Damodarans mer praktiskt 
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vedertagna metod för att räkna ut betavärden, genom så kallade bottom-up betas 

(Damodaran, 2018). Denna uträkning av betavärden kan dock inte härledas med samma 

akademiska förankring som statistiska betavärden härstammandes från en regression. 

Därför kan det teoretiska värdet med denna metod diskuteras. Trots detta har vi valt att 

genomföra studien med bottom-up betas, för att jämföra resultaten modellerna emellan 

och på så sätt kunna fördjupa vår analys. 

 

 

 

 

 
Figur 2 Illustration över strategier och modeller 

 
Den andra delen av studien ämnar undersöka vilka variabler som driver en 

underprissättning samt aktiekursutveckling för en börsnotering. Genomförandet sker med 

hjälp av regressionsanalyser, där akademiska teorier från referensramen har 

operationaliserats och satts i relation till våra forskningsfrågor, vilka har formulerats som 

hypoteser för att enklare genomföra en kvantitativ eventstudie. Insamlad empirisk data 

prövar huruvida dessa variabler påverkar en IPOs underprissättning samt 

aktiekursutveckling på den svenska IPO-marknaden. Exempel på samband som kommer 

att undersökas är hur en hög teckningsgrad eller högt teckningsåtagande påverkar 

kursutveckling samt underprissättning för en börsnotering. Signifikansnivåer har 

bestämts, enligt allmän vedertagen praxis, till 5 %, 1 %, och 0,1 %. 

 

 

4.2 Ansats och design 

Vid val av data samt hur denna ska behandlas finns det i huvudsak två tillvägagångssätt 

att välja mellan, kvalitativt och kvantitativt. Medan en kvalitativ metod ämnar att finna 
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en mer djup förståelse av ett ämne genom exempelvis fallstudier och djupintervjuer, syftar 

en kvantitativ metod till att utifrån ett stort urval av data, mäta och koppla verkliga 

händelser till teorier och begrepp. Detta görs vanligtvis genom hypotesprövning och 

statistiska tester (Bryman & Bell 2017). 

 
För att lyckas besvara och dra slutsatser kring studiens frågeställningar och på så sätt 

uppnå syftet med studien, krävs ett stort urval av observationsobjekt. Därav anser vi att 

en kvantitativ ansats är bäst lämpad för denna studie. Vidare ger valet av en kvantitativ 

metod möjligheten att utifrån formulerade forskningsfrågor, erhålla mätbara resultat med 

hjälp av T-tester och regressionsanalyser. Programmen som har använts för att testa och 

analysera data är Microsoft Excel och E-views. Vad som motiverar valet av metod 

ytterligare är att även tidigare referensstudier inom ämnet har använt sig av ett kvantitativt 

tillvägagångssätt (Gajewski & Gresse, 2006; Jaskiewicz et al., 2005; Locke & Gupta 

2007). 

 
När valet av antingen en kvalitativ eller kvantitativ ansats har gjorts, ska valet av antingen 

en deduktiv eller en induktiv metod göras. En deduktiv metod innebär att man utgår ifrån 

en teori, och utifrån denna skapar en eller flera frågeställningar som senare fastställs vara 

sanna eller dementeras med hjälp av statistiska verktyg. Dessa slutledningar kännetecknas 

alltså av att det råder ett hypotetiskt förhållande mellan premiss och slutsats. En induktiv 

studie är motsatsen till den deduktiva, där teorier och slutledningar istället formas först 

efter studiens resultat (Bryman & Bell, 2017). Vanligtvis används en deduktiv metod vid 

kvantitativa undersökningar, och en induktiv metod vid kvalitativa undersökningar. 

Eftersom denna studie bygger på en kvantitativ metod kommer ett deduktivt förfarande 

att användas. 

 
En eventstudie är en statistisk studie som kan avse att mäta en hur en specifik händelse 

påverkar värdet på ett bolag. Studien är i sin karaktär en eventstudie där utgångspunkten 

är att ställa en börsnoterings förväntade avkastning under första handelsdagen och upp 

till fem månader (med avstämningsdagar vid fem tillfällen), i relation till dess faktiska 

kursutveckling för att uppmäta den abnormala avkastningen för perioden. Den valda 

mätperioden för att studera avkastningen är 2012-02-20 till 2018-03-13 på 

handelsplatserna Nasdaq Stockholm, First North, Aktietorget och Nordic MTF. 
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4.3 Datainsamling 

Data till studien är genomgående sekundärdata vilken har inhämtats från olika källor. 

Prospekt till börsnoteringar som har skett på Nasdaq Stockholm, First North, Aktietorget 

och Nordic MTF har inhämtats från Finansinspektionen samt från bolagens egna 

hemsidor. Nasdaqs förteckningar för börsnoteringar har kompletterats med 

Finansinspektionens samlingsregister för att verifiera att urvalet reflekterar hela 

populationen av svenska börsnoteringar under vald tidsperiod. Urvalet uppgick till 228 

börsnoteringar på samtliga listor under tidsperioden 2012-02-20 till 2017-10-13. 

Aktierelaterad data är inhämtad från Thomson Reuters samt Avanzas databas och består 

av stängningskurser samt öppningskurser per intradag. 

 

4.3.1 Urvalskriterier 

Förutom att notering ska ha skett på den svenska marknaden har ett antal andra kriterier 

formulerats och följts vid inhämtning av data. Hämtning av data har gjorts mellan 2012- 

02-20 och 2018-03-13, där stängningskursen för den valda avstämningsdagen utgör det 

specifika värdet. Valet av denna period motiveras av att information gällande tillgång till 

prospekt samt teckningsgrad och teckningsåtaganden innan år 2012 är bristfällig. För att 

kunna utvärdera och analysera kursutvecklingen och avkastningen under den angivna 

tidsperioden på fem månader innebar detta att alla bolag som noterats efter 2017-10-13 

har exkluderats då det inte finns tillräckligt med aktiekursrelaterad data att ta del av. För 

urvalet av aktier har flertalet svenska marknadsplatser använts. Dessa är Nasdaq 

Stockholm, vilken består av listorna Small Cap, Mid Cap och Large Cap, samt de mindre 

och mer oreglerade marknadsplatserna First North, Aktietorget och Nordic MTF. Denna 

spridning av marknadsplatser möjliggör ett större och mer representativt urval för den 

totala svenska aktiemarknaden, då det fångar upp en bred variation gällande både 

branschtillhörighet och börsvärden på bolag. 

 
Aktiekursutveckling för respektive nyintroduktion studeras upp till fem månader efter 

notering, med avstämningsdagar under den 1:a, 5:e, 10:e, 63:e (tre månader) samt 105:e 

(fem månader) handelsdagen. Valet av detta tidsintervall har begränsats till fem månader 

för att studien ska innehålla ett så stort antal nyintroduktioner som möjligt under de fem 

senaste åren, för att öka den statistiska generaliserbarheten i studien. Antalet 

nyintroduktioner det senaste halvåret är betydligt fler än under föregående år och om då 
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tidsperioden hade utökats till exempelvis sex månader eller upp till ett år skulle det 

resultera i ett betydande bortfall av data. 

 
Vidare har denna studie gjort en distinktion mellan nyintroduktioner och andra typer av 

börsnoteringar. Exempel på andra typer av börsnoteringar är bolag som tidigare noterats 

på utländsk börs, avknoppningar, listbyten samt omvända förvärv, vilka exkluderas från 

studien. Även utgivande av så kallade preferensaktier har exkluderats. Bolag som har 

varit noterade på utländsk börs, listbyten, avknoppningar samt omvända förvärv har sedan 

tidigare haft ett känt marknadsvärde, vilket gör att varken noteringen eller 

avkastningsutveckling för dessa bolag är relevanta eller aktuella för denna studie. 

Preferensaktier är, enkelt beskrivet, en hybrid mellan en obligation och en aktie. 

Preferensaktier är prioriterade till utdelning före stamaktierna. I och med att ägare normalt 

inte har rätt till någon högre utdelning än den som fastställts vid utgivandet, är 

kurspotentialen i preferensaktier mer begränsad än i en vanlig aktie (Avanza, 2018). 

Därför är introduktioner av preferensaktier inte av intresse för denna studie och kommer 

att exkluderas ur datainsamlingen. 

 

4.3.2 Bortfall av data 

Bortfall av data har skett till stor del på grund av att vissa bolag inte har offentliga 

prospekt att tillgå, detta kan exempelvis bero på att de inte längre är verksamma. Utan 

prospekt har vital information för studien ej varit tillgänglig och därför har dessa företag 

valts bort. Detta skulle kunna skapa en positiv snedvridning av distributionen då prospekt 

från exempelvis företag som har gått i konkurs kan ha gått förlorade och försvinner alltså 

ur studien. Vidare har bortfall även uppstått vid avsaknad av information kopplat till 

förklaringsvariabler i studien, exempelvis när bolag inte har offentliggjort teckningsgrad 

eller teckningsåtagande vid börsnoteringen. 

 
Tabell 2 Bortfall av data 
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4.3.3 Antal bolag och observationer 

Efter bortfall uppgår antalet observerade nyintroduktioner till 228 stycken. Då denna 

studies mätperiod sträcker sig till 105:e handelsdagen (fem månader) med 

avstämningsdagar under den 1:a, 5:e, 10:e, 63:e (tre månader) samt 105:e (fem månader), 

resulterar det i fem observationer per bolag och 1140 observationer totalt för hela urvalet. 

Dessa avstämningsdagar har valts för att erhålla en tydlig bild av företagens 

aktiekursutveckling och volatilitet på kort sikt, samt för att ge möjlighet till att utvärdera 

en kortsiktig investeringsstrategi. Vidare är aktiekursutvecklingen för börsnoteringar inte 

lika beroende av sitt prospekt under studiens senare avstämningsdagar då även en 

kvartalsrapport har offentliggjorts under periodens gång. Denna information skulle kunna 

minska divergenser i investerares bedömning av bolagets verkliga värde och därför 

påverka aktiernas kursutveckling, vilket därmed fångas upp av studiens valda 

investeringshorisont. Valet motiveras ytterligare av att tidigare referensstudier som 

använder sig av liknande avstämningsdagar (Locke & Gupta, 2007; Piao et al., 2017; 

Ruud, 1993). 

 
4.4 Abnormal avkastning 

 
4.4.1 Val av jämförelseindex 

Då syftet med denna studie delvis är att identifiera vilken investeringsstrategi som 

genererar högst abnormal avkastning under angiven tidsperiod är det viktigt att välja ett 

lämpligt jämförelseindex för att beräkna förväntad avkastning. Då urvalet av företag 

innehåller både större och mindre företag har indexet OMXSPI valts som 

jämförelseindex. Detta eftersom OMXSPI är ett index som väger samman värdet på 

samtliga aktier noterade på Nasdaq Stockholm (Nasdaq, 2018). Detta gör OMXSPI till 

det index som bäst kan illustrera volatilitetsförhållande och aktiekursutveckling på 

Sveriges fullständiga aktiemarknad. 
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4.4.2 Cumulative Average Abnormal Return (CAAR) 

Inledningsvis kommer den abnormala avkastningen för tillgången i att beräknas i 

förhållande till marknadsportföljen m (OMXSPI). Det är den här serien (Figur 3) av 

abnormal avkastning som kommer användas för att undersöka huruvida ett 

marknadsevent i form av en börsnotering har en signifikant påverkan på avkastningen. 

ARi,t betecknar den abnormala avkastningen per företag. 

 

 

 
Figur 3 Abnormal avkastning 

 

 
Denna avkastning kan geometriskt och genomsnittligen definieras med hjälp av CAAR- 

modellen, där N är det totala antalet observationer under eventets gång. 

Standardproceduren av CAAR-modellen är att undersöka ifall en marknadsreaktion från 

ett event har en inverkan under perioden (Locke & Gupta 2007). 

 

 
 

Figur 4 Cumulative Abnormal Return 

 

4.4.3 Buy and Hold Abnormal Return (BHAR) 

BHAR (buy and hold abnormal return) definieras som den genomsnittliga aritmetiska 

skillnaden mellan den faktiska avkastningen och den förväntade avkastningen under en 

bestämd period för ett urval. Den faktiska avkastningen kalkyleras som produkten av 1 

plus aktiens eller tillgångens avkastning på dag t för alla dagar t över en definierad 

tidshorisont medan den förväntade avkastningen för tillgången approximeras genom ett 

marknads- eller industriindex (OMXSPI) (Eventstudymetrics, 2018). 

 

 

 
 

Figur 5 Buy and Hold Abnormal Return 
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En del forskare argumenterar för att CAAR (cumulative average abnormal returns) inte 

är av relevans då investerare ofta investerar i en tillgång och håller den över en viss 

tidsperiod, d.v.s. räknar inte abnormal avkastning för varje dag, och förespråkar därför 

användandet av BHAR (Ritter, 1991; Barber & Lyon, 1997). Idag är BHAR-modellen 

den mest använda metodiken vid långsiktiga eventstudier. BHAR och CAAR är i grunden 

två olika sätt att aggregera den abnormala avkastningen (aritmetisk och geometrisk). Som 

namnet indikerar, syftar “Buy and Hold” till den avkastning som investerare erhåller från 

det att de investerar i en tillgång till att hålla den över en viss tidsperiod. Det går således 

att argumentera för att BHAR bättre skildrar den faktiska investerarupplevelsen än CAAR 

och därför kommer denna studie att fokusera på användandet av BHAR-modellen (Barber 

& Lyon 1997; Lyon et al., 1999). 

 

4.4.4 Marknadsmodellen 

Som ett komplement till undersökningen kommer även marknadsmodellen att inkluderas 

i eventstudien. Marknadsmodellen, också känd som single-index modellen, är en modell 

som fastställer att avkastningen på en tillgång är beroende av avkastningen genererad av 

ett marknadsindex. Graden av den enskilda tillgångens avkastning i förhållande till 

marknadsindexet bestäms av tillgångens betavärde (Cable & Holland, 1999). Modellen 

används regelbundet i både nationella och internationella eventstudier, dock finner vi 

ingen tidigare IPO-studie som använt sig av denna modell. Detta skulle kunna bero p.g.a. 

avsaknaden av statistiska betavärden deriverade från en regression. Marknadsmodellen 

illustrerar avkastningen på en tillgång som en linjär funktion av avkastningen på en 

marknadsportfölj på följande sätt: 

 

ARi,t  = Ri  − ai  − βi  ∗ RM 
 

 
 

 
Figur 6 Marknadsmodellen 
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Ri är avkastningen på den enskilda tillgången, ai är en konstant osystematisk riskpremie 

som per genomsnitt förväntas vara 0, βi är den systematiska riskkomponenten, RM är 

avkastningen på marknadsportföljen och ARi,t är den abnormala avkastningen. 

Uppenbarligen kan dessa event ske under olika perioder mellan dag 1 till dag T. 

Betavärdet kan deriveras genom en regression mellan den enskilda tillgången och 

marknadsportföljen (Coutts, Mills & Roberts 1994). 

 

4.4.5 Betavärde 

En förutsättning för användandet av marknadsmodellen är inkluderandet av ett betavärde, 

β, för respektive bolag. Ett företags betavärde inom finans är ett mått på den systematiska 

risken en tillgång bär. Betat mäter den underliggande volatiliteten i en tillgång, i form av 

dess standardavvikelse i förhållande till marknadens. Den systematiska risken är icke 

diversifierbar risk, även känd som idiosynkratisk risk. Betavärdet för marknadsportföljen 

är exakt 1. Därför indikerar ett betavärde högre än 1 att en tillgång är mer volatil, eller 

mer riskfylld än marknadsportföljen (Sharpe, 1970). Den allmänt accepterade teoretiska 

metoden för att derivera ett betavärde görs genom en statistisk uppskattning kalkylerad 

med en regression. Analysen genomförs med att en given tillgångs avkastning ställs i 

relation till ett benchmarks avkastning, vilket vanligtvis är ett marknadsindex, under en 

definierad period. För att genomföra regressionen krävs alltså historisk aktiekursrelaterad 

data och eftersom det ej finns historiska aktiekurser att tillgå för IPOs måste en alternativ 

metod användas. 

 
Damodaran (2012) föreslår en idé om en mer praktisk metod till att uppskatta ett 

betavärde, så kallade bottom-up betas. Metoden går ut på att uppskatta ett genomsnittligt 

betavärde för industrin som företaget är verksamt inom. Detta beta justeras därefter för 

den genomsnittliga skuldsättningsgraden för industrin, detta för att få fram ett betavärde 

för industrin som är oberoende av skuldsättning. Detta betavärde är även känt som ett 

unlevered beta, ett riskmått som mäter risken i en tillgång om den vore finansierad utan 

skulder. Slutligen skall skuldsättningen för det aktuella företaget läggas till för att beräkna 

det fullständiga betavärdet för företaget i fråga (ibid). Nackdelen med den här metoden 

är att uträkningen av betavärden ej kan härledas med samma akademiska förankring som 

statistiska betavärden härstammandes från en regression. Därför kan det teoretiska värdet 

med denna metod diskuteras. 
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Levered beta = Unlevered beta (1+ (1-t) (Debt/Equity) 

(Damodaran, 2012). 

Figur 7 Levered Beta 

 

 
Unlevered beta för studien har som tidigare nämnts erhållits från Damodaran (2018), vilka 

har deriverats från bolag på den amerikanska aktiemarknaden. Eftersom equity 

riskpremien för både Sverige och USA är densamma, kan dessa betavärden även anses 

vara signifikanta för den svenska marknaden. För att erhålla levered beta togs hänsyn till 

respektive bolags kapitalstruktur, debt/equity, vilken kan urskiljas i ovan listade formel. 

Denna beräknades genom att dividera mängden finansiella skulder (samtliga 

räntebärande skulder) med post-money värderingen. Post-money refererar till den 

värdering ett bolag erhåller efter en kapitalinjektion eller finansieringsrunda, såsom en 

nyemission inför en listning på en marknadsplats. Information angående dessa 

värderingar samlades in från respektive bolags prospekt. 

 

4.4.6 Avkastningsberäkning 

För att beräkna avkastningen för respektive bolag och period har aritmetisk avkastning 

använts. Avkastningen, Ri, för varje bolag blir då följande: 

 

 

 
Figur 8 Aritmetisk avkastning för bolag 

 

Uttryckt i ord divideras aktiens kurs, Pi,t , vid tidpunkt t med aktiens teckningspris, Pi,0. 

Ri,t blir därför den procentuella skillnaden, eller avkastningen, under den uppmätta 

perioden. På liknande sätt kalkyleras den procentuella skillnaden av marknadsvärdet för 

OMXSPI under motsvarande period för varje enskild aktie: 

 
 

 
Figur 9 Aritmetisk avkastning för OMXSPI 
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Här motsvarar Mm,t marknadsvärdet av OMXSPI för tidpunkten t (avstämningsdag) och 

Mm,0 marknadsvärdet av OMXSPI dagen då företaget noterades. Således blir Mm,t den 

totala avkastningen under perioden. När en studie ämnar att undersöka en längre period, 

exempelvis  12 respektive 24 månader, är det vanligt  att  den geometriska avkastningen 

studeras, vilket görs genom att logaritmera avkastningen. Då den uppmätta tidsperioden 

för denna studie är av kortare karaktär väljer vi att inte inkludera geometrisk avkastning. 

Dessutom är aritmetisk avkastning ett bättre mått för förändring i en investerares 

förmögenhet under en definierad period, då den beräknar den totala avkastningen i 

absoluta tal. En annan fördel med aritmetisk avkastning är att den bättre ger uttryck för 

klassiska grundantaganden i finansiell teori. Detta eftersom förväntad avkastning är en 

linjär funktion av tagen risk, en investerare med en given risknivå kommer således att bli 

belönad med en befogad avkastning. Denna uppfattning skapar en problematik vid 

användande av logaritmisk avkastning, eftersom den förväntade logaritmiska 

avkastningen från en period även är beroende av dess varians. Aritmetisk avkastning har 

även använts i liknande studier av Bremer & Sweeney (1991) och Brown & Warner 

(1985). 

 
4.5 Investeringsstrategier 

 
4.5.1 Buy and Hold 

“Buy and hold” är en passiv investeringsstrategi där en investerare köper en tillgång och 

håller den under en period oavsett marknadsfluktuationer. En investerare som applicerar 

en “Buy and hold”-strategi väljer aktivt ut aktier att investera i, och när man väl har köpt 

dessa, behålls positionen under den tänkta investeringshorisonten oavsett tekniska 

indikatorer och momentum. Strategin i vår uppsats innebär att urvalet av börsnoteringar 

hålls fram till valda avstämningsdagar (Investopedia, 2018). 

 

4.5.2 Teckna-Sälj 

“Teckna-Sälj” är en aktiv investeringsstrategi som går ut på att teckna en aktie inför en 

börsnotering och sälja av värdepappret under den första handelsdagen. Strategin går ut på 

att systematiskt komma åt den initiala rabatten som ett bolag eventuellt underprissätts 

med inför börsnoteringen, och därefter investera kapitalet i exempelvis 

marknadsportföljen. 
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Exempel på Teckna-Sälj-rekommendationer hittas i Privata affärer (2016) som skriver; 

“Hög tillväxt och grandiosa byggplaner står mot lövtunna marginaler och uselt 

kassaflöde (...) rådet blir därför att omgående sälja aktierna som tecknats”. Vidare löd 

Dagens industris (2015) rekommendation inför Eltels börsnotering “Ta pengarna och 

stick. Teckna aktien, men sälj direkt. Sätt i stället pengarna i ett verkligt kvalitetsbolag...“. 

Börsveckan (2016) menade på att börsnoteringen av Paradox var het, men att den 

långsiktigt var dyr, och trodde därför på “Teckna-Sälj”-strategin. 

 
4.6 Statistisk prövningsmetod 

 
4.6.1 Hypotesprövning 

Utgångspunkten i den effektiva marknadshypotesen, EMH, är att det inte ska förekomma 

någon form av systematisk abnormal avkastning på marknaden. Tidigare forskning och 

studier har dock påvisat att abnormal avkastning kan förekomma och motsätter sig därför 

den effektiva marknadshypotesen. För att utreda ifall detta även gäller för IPOs ämnar 

uppsatsen att undersöka två olika investeringsstrategier, “Buy and Hold” och “Teckna- 

Sälj”. 

 
För att besvara formulerade forskningsfrågor kopplade till syftet används de statistiska 

verktygen T-test och multipel linjär regression. Med anledning av detta har 

forskningsfrågorna formulerats som hypoteser vilka prövas med hjälp av ensidiga T-test. 

Nedan följer fem olika hypotesprövningar. De första hypoteserna avser de två olika 

modellerna BHAR och marknadsmodellen inom ramen för “Buy and Hold”-strategin. 

Den tredje hypotesen avser “Teckna-Sälj”-strategin där både BHAR och 

marknadsmodellen inkluderas med uppmätt resultat under första handelsdagen. Ett värde 

större än noll för samtliga hypotesprövningar indikerar förekomsten av en positiv 

abnormal avkastning. 

 

Därefter ställs de två strategierna mot varandra där grundhypotesen, H0, visar på att den 

genomsnittliga abnormala avkastningen för “Buy and Hold”-strategin är lägre eller lika 

med    den    genomsnittliga    abnormala    avkastningen    för   “Teckna-Sälj”-strategin. 

Alternativhypotesen H1, visar istället på att den genomsnittliga abnormala avkastningen 
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för “Buy and Hold”-strategin är högre än den för “Teckna-Sälj”. Samtliga hypoteser har 

testats för signifikans, vilket beskrivs i nästkommande avsnitt. 

 

H0 : μBHAR  ≤ 0  H0 : μMarknadsmodellen ≤ 0  H0 : μTeckna-Sälj ≤ 0 

H1 : μBHAR  > 0 H1 : μMarknadsmodellen > 0 H1 : μTeckna-sälj > 0 

 
H0 : μBuy and Hold ≤ μTeckna-Sälj 

H1 : μBuy and Hold > μTeckna-Sälj 

 

 
Fortsättningsvis ämnar uppsatsen att identifiera möjliga faktorer som kan ha en inverkan 

på kursutveckling samt underprissättning. Följande hypoteser har, utifrån formulerade 

frågeställningar, formulerats för att enklare testa ifall det föreligger ett samband mellan 

valda variabler och en IPOs initiala rabatt samt fortsatta aktiekursutveckling. 

 
H1: Det existerar ett positivt samband mellan teckningsåtaganden och kursutveckling 

(Teckningsåtaganden är förbindelser till att teckna aktier som ankarinvesterare och garanter har ingått i 

inför börsnoteringen. Dessa åtaganden presenteras i prospektet.) 

 
 

H2: Det existerar ett negativt samband mellan bolagsstorlek och kursutveckling 

(Bolagsstorlek definieras som post-money värderingen, alltså marknadsvärderingen på börsintroduktionen 

efter eventuell nyemission.) 

 
 

H3: Det existerar ett positivt samband mellan teckningsgrad och kursutveckling 

(Teckningsgraden är den omfattningen som övriga investerare har valt att teckna aktier i, inför 

börsnoteringen.) 

 
 

H4: Det existerar ett negativt samband mellan tidsintervallet från sista teckningsdag till 

första handelsdag och kursutveckling 

(Detta tidsintervall innefattar perioden från det att en investerare har förbundit sig till att köpa aktier, tills 

det att den får tillgång att handla med aktierna.) 
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H5: Det existerar ett positivt samband mellan emittenter som innehar en egen 

handelsplattform och kursutveckling 

(Handelsplattform definieras som en elektronisk databas som möjliggör handel av aktier och andra 

finansiella instrument.) 

 

4.6.2 Signifikanstest och T-test 

Test av hypoteser kommer att göras med hjälp av de statistiska verktygen T-tester och 

multipel linjär regression, båda vilka frekvent används både nationellt och internationellt 

i liknande empiriska studier. De första nollhypoteserna innebär att varken “Buy and 

hold”-strategin eller “Teckna-Sälj”-strategin inte genererar en abnormal avkastning, där 

en förkastning av dessa medför att det existerar en abnormal avkastning. Detta testas på 

5 %, 1 % samt 0,1 % signifikansnivå. Användandet av högre signifikansnivåer, såsom 10 

och 15 %, är inte av relevans för denna studie då det kan ifrågasätta trovärdigheten i 

resultaten (Newbold, Carlson & Thorne, 2012). Därefter kommer strategierna att prövas 

mot varandra, detta för att se om det går att säkerhetsställa att en strategi är mer överlägsen 

den andra. Även här används ovannämnda signifikansnivåer i enlighet med praxis. 

 
Det T-test som används för att pröva huruvida det existerar en abnormal avkastning (de 

tre första hypoteserna) är ett så kallat One Sample T-test. Här ställs urvalen mot ett 

testvärde av noll där ett värde större än noll förkastar nollhypotesen och visar på 

förekomsten av abnormal avkastning. Det statistiska värdet av t beräknas genom följande 

ekvation: 

 
 

Figur 10 Beräkning av t-värdet 
 

När de två strategierna “Buy and Hold” och “Teckna-sälj” sedan ställs mot varandra 

används ett annat T-test, nämligen T-test: Two-Sample Assuming Unequal Variances och 

återfinns bland annat i programmet Excel. Detta T-test, antar att de två dataseten som 

testas kommer från distributioner med olika varianser. Då testet avser att testa urval som 

är relativt heterogena är ett antagande om att det existerar en skillnad i varians fullt 

rimligt. Följande ekvation används för att bestämma det statistiska värdet av t: 
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Figur 11 Beräkning av t-värdet 

 

4.6.3 Regressionsanalys 

I finansiell litteratur har regressionsanalyser baserade på eventstudier blivit praxis. 

Abnormal avkastning estimeras som den beroende variabeln och bolagsspecifika 

händelser som den oberoende variabeln. I denna studie tillämpas en multipel linjär 

regression för att undersöka hur studiens förklarande variabler, kopplade till teorierna, 

påverkar den beroende variabelns avkastning. Användandet av en multipel linjär 

regression möjliggör även att vi kan utläsa både den individuella effekten av 

förklaringsvariablerna samt den ackumulerade påverkan när dessa kombineras. Valet av 

metodologin motiveras av att liknande tidigare eventstudier använt sig av samma. (Fong 

& Reber, 2006; Gleason, Johnston & Madura, 2008; Rolim et al, 2016; Piao et al, 2017). 

Vidare menar Butler, O’Conner Keefe & Kieschnick (2014) att användandet av multipla 

linjära regressioner för empiriska studier förenklar fortsättandet av framtida forskning. 

 
För att kunna genomföra regressionerna med en signifikant modell måste en del faktorer 

som potentiellt kan störa giltigheten i resultaten till den multipla linjära 

regressionsmodellen tas hänsyn till. Eftersom studien är baserad på tvärsnittsdata måste 

potentiell multikollinearitet, heteroskedasticitet, samt autokorrelation vid uppskattningen 

av regressionen vara beaktad. Nedanför presenteras en operationalisering av valda teorier 

som kommer att prövas genom en regressionsanalys. 

 
Tabell 3 Operationalisering av teori, hypotes samt variabel. 

 

Teori Hypotes Variabel 

Signalering Det existerar ett positivt samband mellan 

teckningsåtaganden och kursutveckling 

Teckningsåtaganden 

Småbolags- 

effekten 

Det existerar ett negativt samband mellan bolagsstorlek 

och kursutveckling 

Bolagsstorlek 
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Bandwagon- 

effekten 

Det existerar ett positivt samband mellan 

teckningsgrad och kursutveckling 

Teckningsgrad 

Ex-ante 

osäkerhet 

Det existerar ett negativt samband mellan tidsintervallet 

från sista teckningsdag till första handelsdag och 

kursutveckling 

Tidsintervall 

Eftermarknads 

-stöd 

Det existerar ett positivt samband mellan emittenter som 

innehar en egen handelsplattform och kursutveckling 

Handelsplattform 

 

 

I enlighet med tidigare forskning samt statistisk vedertaget bruk kommer konfidensnivån 

även i regressionsanalysen att bestämmas till 99,9 %, 99 % samt 95 % (Newbold, L. 

Carlsson, Thorne, 2012). Vidare kommer teoriernas påverkan på avkastningen att 

bedömas genom deras betavärden, och slutligen kommer de oberoende variablernas 

förklaringsgrad (R2) att beräknas för att uppmäta till vilken utsträckning den abnormala 

avkastningen kan förklaras av modellen (Gujrati & Porter, 2009). 

 
Den estimerade regressionen för samtliga perioder kan beskrivas med följande formel: 

Avkastning = α + (δ1 × DHandelsplattform) + (β2 × Teckningsgrad) + (β3 × 

Tidsintervall) + (β4 × Teckningsataganden) + (β6 × Bolagsstorlek) + εt 

 
Avkastning = beroende variabel 

α = intercept 

β = Betavärde för enskild förklaringsvariabel 

δ = Betavärde för dummyvariabler 

D = dummyvariabel 

ε = residual för observationer 

 
4.5.3.1 Heteroskedasticitet 

Homoskedastisitet är ett av antagandena vid genomförande av en regressionsanalys. Det 

innebär att variansen i slumptermen är konstant över tid, annars finns det en närvaro av 

heteroskedasticitet. Detta är ett allmänt problem för många regressionsmodeller och det 

kan skapa missvisande resultat. OLS-uppskattningar genererar en opartisk residual men 

dessa uppskattningar anses inte automatiskt vara the best linear unbiased estimators 

(BLUE). Att en statistisk modell definieras som BLUE innebär att regressionsmodellen 
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är anpassad så att validiteten i resultaten kan säkerställas. Därför är det rekommenderat 

att undersöka residualerna i studien med hjälp av ett White's test, vilket även har använts 

i liknande referensstudier och motiverar valet ytterligare (Eckbo, Masulis & Norli, 2000; 

Eckbo & Norli 2005). Om heteroskedasticitet påvisas kommer White's test att användas 

för att justera för dessa och avskilja problemet enligt rekommendation av Gujrati & Porter 

(2009). 

 

4.5.3.2 Multikollineratitet 

Multikollinearitet uppstår när två eller flera förklarande variabler i en multipel linjär 

regression är korrelerade med varandra. Det accepteras vedertaget att det finns en liten 

grad av korrelation dessa sinsemellan, men om detta samband är signifikant kan den 

statistiska signifikansen i analysen drastiskt minska. Eftersom studien innehåller data från 

bolag av liknande karaktär finns det en risk att det råder en hög korrelation. För att 

undersöka sambandet mellan dessa variabler har vi använt oss av en korrelationsmatris, 

och enligt statistisk tradition bör korrelationskoefficienten vara lägre än 0,9 (eller större 

än -0,9) för att undvika stark multikollinearitet. Konsekvenser som kan uppstå vid hög 

korrelation mellan de förklarande variablerna är att, trots att modellen uppvisar en hög 

förklaringsgrad, kan det medfölja höga standardfel som ifrågasätter signifikansen i 

resultatet (Gujrati & Porter, 2009). 

 

4.5.3.3 Autokorrelation 

Vidare föreligger ett antagande om att det existerar en liten eller ingen autokorrelation i 

använd data vid genomförande av en regression. Autokorrelation uppkommer när 

residualerna är beroende av varandra. Om residualerna korrelerar med varandra över tid, 

kan det estimerade standardfelet bli underskattat i förhållande till dess verkliga värde. 

Undersökning för huruvida det existerar autokorrelation kommer att göras med hjälp av 

ett Durbin-Watson test, där resultatet bör ligga så nära två som möjligt för att säkerställa 

dess icke existens (Gujrati & Porter, 2009). 

 

4.5.3.3 Normalfördelning 

Normalfördelningsantagandet menar på att residualernas distribution måste vara 

normalfördelad för att modellen skall kunna påvisa ett signifikant resultat. Om 

residualerna är normalfördelade kommer skevheten av distributionen att uppgå till noll, 

vilket innebär att den är symmetriskt fördelad. Då kommer dessutom kurtisen att uppgå 

till cirka tre, vilket är en uppskattning på distributionens svansar. Distributionen på 
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insamlad data kommer därför att undersökas innan testerna genomförs (Gujrati & Porter, 

2009). 

 
4.7 Kvalitetsaspekter 

 
4.7.1 Validitet 

Metoderna som har använts för att uppnå uppsatsens syfte har observerats i flera tidigare 

referensstudier och empiriska undersökningar, vilket stärker dess validitet. Dessa 

återkommande metoder som ofta används i internationella eventstudier vid 

avkastningsberäkningar är cummulative, average, abnormal return (CAAR) och buy and 

hold abnormal return (BHAR) (Locke & Gupta, 2007; Al-Shattarat & Al-Shattarat, 2017). 

Kothari och Warner (1997) upptäckte dock att BHAR-metoden kan producera 

misspecifierade resultat vid långsiktiga avkastningsstudier. Det vanligaste problemet de 

upptäckte var survivorship bias. 

 
Eftersom studien avser att fånga den faktiska investerarupplevelsen kommer enbart 

BHAR-metoden att tillämpas samt den mer praktiska metoden marknadsmodellen. 

Användandet av den sistnämnda kan kritiseras då nyttjandet av bottom-up betas är av mer 

praktisk karaktär. Det kan vara en anledning till att modellen sällan har använts i tidigare 

IPO-studier, men är därför ett intressant inslag i vår studie. Då vi endast har med svenska 

företag i studien bör ett svenskt jämförelseindex användas, användandet av andra 

jämförelseindex skulle kunna resultera i annorlunda resultat. Dessutom finns det en 

mängd olika faktorer som påverkar aktiekursutvecklingen för en IPO och endast en liten 

del av dem är berörda i studien. Restriktionen av förklaringsvariabler kan begränsa 

omfattningen av de erhållna resultaten. 

 
Den teoretiska validiteten innebär att insamlad empiri stämmer överens med formulerade 

forskningsfrågor, och att studien faktiskt prövar det den avser att göra (Bryman & Bell, 

2017). Eftersom två av våra fem variabler (bolagets storlek och huruvida de tillgodoser 

en handelsplattform eller ej) har använts i liknande referensstudier kan validiteten i dessa 

styrkas. Även de tre övriga variablerna som inte har testats i tidigare internationella 

studier är empiriskt förankrade med respektive teori, vilket vi anser stärker deras validitet. 

Dock måste det tilläggas att detta är enligt vår subjektiva syn, och att det finns utrymme 
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för meningsskiljaktigheter och diskussion om i vilken utsträckning vår uppskattning är 

representativ för respektive teori. 

 

4.7.2 Reliabilitet 

Reliabiliteten i använd data definierad av Holme & Solvang (1997) anses vara hög, då 

databearbetningen har hanterats på ett kritiskt och konsekvent vis med aktsam 

noggrannhet. Detta eftersom aktierelaterad data är inhämtad från den internationellt 

erkända finansiella databasen Thomson Reuters samt från den svenska nätmäklaren 

Avanza, vilket stärker urvalets trovärdighet. Företagsspecifik data är hämtad direkt ur 

noteringsprospekt och pressmeddelande kommunicerade av företaget i samband med 

börsnoteringen. Ett kritiskt moment när denna data skall konverteras och bearbetas är 

dock den mänskliga faktorn som kan leda till mätfel. Denna faktor har reducerats genom 

programmerade formler i Excel, automatiserad datainhämtning, samt stickprov där både 

vi och utomstående personer har fått kontrollera och verifiera data. Den kvantitativa 

standardiserade datainsamlingen raderar dessutom utrymme för eget tolkande av 

informationen vilket stärker reliabiliteten (Holme & Solvang 1997). 

 

4.7.3 Källkritik 

Datan för denna studie består enbart av sekundärdata. Denna har primärt hämtats från 

Thomson Reuters, men även från den svenska handelsplatsen Avanza i viss utsträckning. 

Båda databaser är välkända och kan ses som ledande inom området, vilket gör att deras 

tillförlitlighet bör anses vara hög. Dock finns det alltid en risk att dessa databaser utsätts 

för tekniska problem som kan skapa felaktig data vid inhämtande av information. Därför 

har slumpmässiga överskridande aktiekurser mellan databaserna jämförts för att stärka 

dess validitet. Även litteratur och teori är av sekundär karaktär. Majoriteten av dessa 

kommer från internationella artiklar och studier som publicerats i välrenommerade 

tidskrifter, såsom The Journal of Finance, vilket tyder på hög tillförlitlighet. Akademiska 

böcker och elektroniska källor har också använts i denna studie. Gällande elektroniska 

källor ska dessa alltid behandlas med försiktighet, men vid nyttjandet av dessa har vi 

enbart inkluderat sådana som härstammar från etablerade och kända hemsidor, vilket 

styrker deras tillförlitlighet. Bolagsspecifik data har hämtats från respektive bolags 

prospekt, vilka presenteras både av bolaget själva och emittenten, och som i viss mån har 

granskats av finansinspektionen. 
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4.7.4 Metodkritik 

Användandet av BHAR-metoden kan resultera i en survivorship bias, vilket är den mest 

betydande och omfattande bristen i en dataanalys vid användande av ett index som 

benchmark. Detta fenomen uppstår när enbart utvecklingen av de kvarvarande aktierna i 

ett index används vid avkastningsberäkningen, och de aktier som faller ut på grund av 

exempelvis konkurs ignoreras. Denna partiskhet är signifikant då den kan ge missvisande 

resultat för den verkliga utvecklingen av ett index. Survivorship bias är dock mest 

betydande under längre tidsperioder, vilket gör att dess påverkan på vår studie blir mindre 

meningsfull (Vanguard, 2015). Marknadsmodellen kan definieras som en utveckling av 

den teoretiskt accepterade modellen capital asset pricing model (CAPM), men vid 

användandet av bottom-up betas blir modellen av mer praktisk karaktär. Därför kan 

användandet av marknadsmodellen kritiseras, då modellen blir beroende av validiteten i 

nyttjade betavärden. Dessa betavärden är deriverade av Damodaran (2018) från den 

amerikanska aktiemarknaden. Eftersom amerikanska bolag överlag är signifikant större 

än svenska bolag skulle man kunna argumentera för att deras equity betas inte skildrar 

den verkliga risken i svenska bolag. Därmed kan den verkliga förväntade avkastningen i 

studien potentiellt underskattas. Detta hade kunnat undvikas genom att addera en 

bolagsspecifik storlekspremie. 

 
Vidare innehåller empirin i stor utsträckning mindre bolag, vilket skulle kunna motivera 

ett användande av ett annat jämförelseindex än OMXSPI. Småbolagseffekten bekräftar 

att mindre företag historiskt har haft en bättre kursutveckling än större bolag, som dels 

beror på en högre risknivå. Denna effekt försvinner till stor del vid användandet av 

OMXSPI som benchmark, då indexet speglar den totala svenska aktiemarknaden viktat 

efter bolagsstorlek, varpå indexets prestation i stor utsträckning beror på de större 

bolagens utveckling. Därför hade exempelvis ett småbolagsindex troligen haft en starkare 

aktiekursutveckling under vald tidsperiod, vilket skulle påverka den beräknade abnormala 

avkastningen negativt under definierat tidsintervall. Detta problem hade kunnat undvikas 

genom användandet av ett index som är viktat med lika andelar av små och stora bolag 

som studien utgår ifrån. 

 

4.7.5 Etik 

Denna studie anser vi är i linje med vetenskapsrådets forskningsetiska principer för 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Huvudsakligt fokus har legat på att uppge 
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så korrekt och felfri data som möjligt. Med andra ord har inhämtningen, nyttjandet och 

bearbetningen av data skett utan försök till att manipulera den för att exempelvis uppnå 

ett annorlunda resultat. Vid de enstaka tillfällen då data har justerats har bakgrunden till 

detta motiverats och förklarats (Vetenskapsrådet, 2002). 



42 
 

 



43 
 

5. Data och analys 
 

I detta avsnitt kommer empiri tillsammans med vår analys att presenteras. Under första 

delen av studien prövas två investeringsstrategier (Buy and Hold och Teckna-Sälj) för att 

testa om det är möjligt att generera en abnormal avkastning genom att investera i IPOs på 

kort sikt. Där kommer två stycken urval att presenteras, ett inklusive outliers och ett 

exklusive outliers. Anledningen till att två urval presenteras är för att de är av olika värde 

för investerare. Det ena urvalet presenterar avkastning som genereras i “normalfallet” 

medan det andra urvalet även inkluderar “High Risk/ High Reward” -observationerna. 

 
I avsnittets andra del kommer outliers att exkluderas vid presentation av 

regressionsanalyser, detta motiveras genom att uppnå en bättre normalfördelning i de 

statistiska testerna för att stärka validiteten. 

 
5.1 Buy and hold & Teckna-Sälj (Inklusive Outliers) 

 
5.1.1 Deskriptiv Statistik 

En sammanfattning av T-testernas beskrivande statistik presenteras nedanför. Testerna 

delas upp på fem perioder, innehållande 228 observationer. Urvalets median, högsta och 

lägsta värde, standardavvikelse, skevhet och kurtosis presenteras. Totala antalet 

noteringar för perioden uppkommer till 331, men då vi bortser från preferensaktier, bolag 

som tidigare varit noterat på utländsk börs, listbyten, avknoppningar samt omvända 

förvärv så minskar urvalet till totalt 228 observationer. 

 
Kurtosis och skevhet i urvalet är relativt höga med ett intervall på 2,70 - 15,80 respektive 

1,53 - 2,76 för BHAR-modellen då det finns en del outliers som påverkar fördelningen 

kraftigt. Gujrati & Porter (2009) rekommenderar att variabeln kurtosis bör ligga nära tre, 

och variabeln skevhet nära noll för att fördelningen ska anses vara normalfördelad. 

 
Tabell 4 Deskriptiv statistik för BHAR (Inklusive Outliers), n = 228 

 



44 
 

Tabell 5 Deskriptiv statistik för Marknadsmodellen (Inklusive Outliers), n = 228 
 

 

 
Lägsta till högsta avkastningen för enskilda observationer under perioderna har ett väldigt 

stort intervall och varierar från - 84,64 % till 494,03 % med BHAR-modellen och från - 

84,48 % till 494,03 % med marknadsmodellen. Standardavvikelsen för perioderna är 

också väldigt hög och varierar mellan 44,74 % till 72,84 % med BHAR-modellen vilket 

tyder på att avkastningen är väldigt ojämn för perioderna. 

 

5.1.2 Resultat från T-tester 

En sammanställning av varians och genomsnittlig abnormal avkastning för de bägge 

strategierna “Buy and Hold” samt “Teckna-Sälj“ presenteras nedanför. Först presenteras 

resultaten gällande om det överhuvudtaget existerar en abnormal avkastning under de 

olika tidsperioderna. För att undersöka detta använder vi oss av ensidiga T-test där 

testvärdet prövas mot 0. “Teckna Sälj” och “Buy and Hold”- strategierna kommer att 

prövas med de två modellerna BHAR och marknadsmodellen, för att se ifall det existerar 

någon signifikant skillnad i resultaten mellan de två metoderna. 

Därefter ställs de två strategierna mot varandra för att pröva vilken av dem som är mest 

framgångsrik. Även här kommer strategierna att prövas mot varandra med bruk av de två 

olika modellerna, för att utvärdera om det finns en överlägsen strategi. 

 
Det är viktigt att komma ihåg att den presenterade avkastningen för både “Buy and Hold” 

och “Teckna-Sälj”-strategin är den genomsnittliga abnormala avkastningen i 

sammanställningen. 
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Tabell 6 Buy and Hold - BHAR 
 

*** = Signifikant på 99,9 % konfidensnivå 

** = Signifikant på 99 % konfidensnivå 

* = Signifikant på 95 % konfidensnivå 

 

Tabell 7 Buy and Hold - Marknadsmodellen 
 

*** = Signifikant på 99,9 % konfidensnivå 

** = Signifikant på 99 % konfidensnivå 

* = Signifikant på 95 % konfidensnivå 

 

 

I tabellerna ovan går det att utläsa att strategin “Buy and Hold” beräknat både med 

marknadsmodellen och BHAR-modellen, på kort sikt, tydligt påvisar en signifikant 

abnormal avkastning. Avkastningen beräknat med marknadsmodellen har ett 

genomsnittligt intervall mellan 14,53 % och 20,63 % under perioden. Intervallet beräknat 

med BHAR ligger marginellt högre på 14,54 & till 20,78 %. Den marginella skillnaden 

påvisar att adderande av bottom-up betavärden ej spelar någon signifikant roll för 

resultatet. Att addera en förlängd riskjustering av BHAR modellen är alltså irrelevant för 

studiens resultat gällande att påvisa existens av en abnormal avkastning. 

 
”Buy and Hold”-strategin påvisar även en högre abnormal avkastning desto längre 

perioden sträcker sig beräknat med de bägge modellerna, vilket motsäger tidigare 

forskning av Locke & Gupta (2007) samt Jaskiewicz et al. (2005) som bägge fastställde 

att IPOs underpresterar index på kort sikt. Dock är variansen hög för “Buy and Hold”- 

strategin med ett intervall på 26,43 % till 53,08 % alternativt 26,44 - 53,05 % beroende 
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på vilken modell man studerar. En hög varians påvisar att den abnormala avkastningen 

för “Buy and Hold”-strategin är relativt volatil. Trots det existerar det en signifikant 

abnormal avkastning, för bägge modeller, inom alla tidshorisonter på 99,99 % 

konfidensnivå. 

 

 

Tabell 8 Teckna-Sälj 
 

*** = Signifikant på 99,9 % konfidensnivå 

** = Signifikant på 99 % konfidensnivå 

* = Signifikant på 95 % konfidensnivå 

 

 
Den abnormala avkastningen, eller den initiala underprisättningen, för strategin “Teckna- 

Sälj” går avrundat att uppmäta till 11,21 % med de bägge modellerna, på 99,9 % 

konfidensnivå. Studien uppmäter alltså en lägre underprissättning än tidigare 

internationella referensstudier. Booth & Smiths studie från 1986 uppmätte en 

underprissättning på den amerikanska marknaden till minst 15 %. Gajewski & Gresse 

framlägger 2006 en studie som säkerställer en genomsnittlig underprissättning på 22 %. 

Vidare uppmätte Fong och Reber (2006) en genomsnittlig underprissättning i Singapore 

till 18 %. 

 
Eftersom vi statistiskt har kunnat säkerhetsställa en initial underprissättning, blir den 

totala abnormala avkastningen med en “Teckna-Sälj”-strategi för alla perioder 11,21 %. 

Detta beror på att kapitalet investeras i marknadsportföljen i slutet av dag 1, och därefter 

blir faktisk avkastning identisk med förväntad avkastning. Variansen är uppenbarligen 

lägre och uppmäts till 20,02 %. Anledningen till att det ej syns någon skillnad i resultaten 

mellan de två modellerna beror på att den är så pass liten att den ej syns vid användande 

av två decimaler. Differensen i modellerna är beroende av OMXSPIs utveckling under 

första dagen multiplicerat med börsnoteringarnas bottom-up betavärden. Då OMXSPI 

sällan uppvisar kraftiga kursrörelser under en handelsdag blir skillnaden därför marginell. 
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Tabell 9 BHAR – Buy and Hold mot Teckna-Sälj 
 

*** = Signifikant på 99,9 % konfidensnivå 

** = Signifikant på 99 % konfidensnivå 

* = Signifikant på 95 % konfidensnivå 

 
 

I tabellen ovan går det att utläsa att strategin “Buy and Hold” (beräknat med BHAR) har 

en högre genomsnittlig överavkastning än strategin “Teckna-Sälj” under samtliga 

perioder. “Buy and Hold” har en genomsnittlig abnormal avkastning på ett intervall 

mellan 14,54 % till 20,78 % vilket kan ställas i relation till “Teckna-Sälj” som genererar 

en abnormal avkastning på 11,21 %. Anledningen till att “Teckna-Sälj” genererar en 

konstant genomsnittlig abnormal avkastning och varians är för att dessa värden uppmäts 

under första handelsdagen. Under senare perioder generar strategin ej någon ytterligare 

abnormal avkastning, varpå värdena förblir oförändrade. Variansen är dock betydligt 

högre för “Buy and Hold”-strategin med ett intervall på 26,44 % till 53,05 % vilket kan 

ställas i relation till “Teckna-Sälj” med 20,02 %. Variansen påvisar att den genomsnittliga 

avkastningen för “Buy and Hold”-strategin är mer volatil än avkastningen för “Teckna- 

Sälj”. Dock går det likväl att på 95 % konfidensnivå säkerhetsställa att “Buy and Hold”- 

strategin är mer överlägsen “Teckna-Sälj” under en investeringshorisont på 5 månader. 

Upptäckten går alltså emot tidigare internationell forskning inom området som menar på 

att börsnoteringar underavkastar sitt jämförelseindex upp till de första 500 

handelsdagarna (Locke & Gupta, 2007; Jaskiewicz et al. 2005). 
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Tabell 10 Marknadsmodellen – Buy and Hold mot Teckna-Sälj 
 

*** = Signifikant på 99,9 % konfidensnivå 

** = Signifikant på 99 % konfidensnivå 

* = Signifikant på 95 % konfidensnivå 

 

 

Vid beräkning med marknadsmodellen syns ingen skillnad i resultaten. “Buy and Hold”- 

strategin är fortfarande signifikant överlägsen “Teckna-Sälj” under en 

investeringshorisont på 5 månader. Att addera bottom-up betas för att ytterligare 

riskjustera modellen påverkar alltså inte utgången av resultatet. Det skall tilläggas att 

blotta existensen av en genomsnittlig abnormal avkastning går emot den effektiva 

marknadshypotesen, som menar på att den genomsnittligen bör uppgå till 0 %. 

 
5.2 Buy and hold & Teckna-Sälj (Exklusive Outliers) 

 
5.2.1 Deskriptiv Statistik 

Nedan visualiseras en sammanfattning av T-testernas beskrivande statistik efter att 

outliers har rensats bort. Ett bolag som har uppvisat extremvärden i normalfördelningen 

under endast en period har blivit helt bortsorterat ur samplet, detta för att perioderna ska 

innehålla samma bolag. Efter denna korrigering består urvalet av 212 bolag. Urvalets 

median, högsta och lägsta värde, standardavvikelse, skevhet och kurtosis presenteras 

nedan. 

 
Tabell 11 Deskriptiv statistik för BHAR (Exklusive Outliers), n = 212 
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Tabell 12 Deskriptiv statistik för Marknadsmodellen (Exklusive Outliers), n = 212 
 

 

 
Kurtosis och skevhet i urvalet ser nu betydligt bättre ut enligt vedertagen rekommendation 

av Gujrati & Porter (2009). Intervallet för kurtosis med BHAR-modellen har minskat till 

0,73 - 1,88. Skevheten har nu ett intervall på 0,51 - 1,20. Högsta till lägsta avkastningen 

för enskilda observationer under perioderna får ett mycket mindre intervall som varierar 

mellan - 84,64 % till 209,03 % för BHAR-modellen. Standardavvikelsen för perioderna 

har också minskat till ett intervall på 30,62 % till 55,91 % vilket tyder på att avkastningen 

för perioderna har blivit lite mer jämn. 

 

 
5.2.2 Resultat från T-tester 

 

 
Tabell 13 Buy and Hold - BHAR 

 

*** = Signifikant på 99,9 % konfidensnivå 

** = Signifikant på 99 % konfidensnivå 

* = Signifikant på 95 % konfidensnivå 
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Tabell 14 Buy and Hold - Marknadsmodellen 
 

*** = Signifikant på 99,9 % konfidensnivå 

** = Signifikant på 99 % konfidensnivå 

* = Signifikant på 95 % konfidensnivå 

 

 

Som går att urskilja i tabellerna ovan sjunker avkastningen kraftigt för samtliga perioder 

efter att de 16 bolag med extremvärden rensats bort. Avkastningen pendlar nu i ett 

intervall mellan 5,83 % - 10,44% samt 5,80 - 10,22 % beroende på vilken modell som 

används. Samtidigt sjunker även variansen och varierar nu mellan 15,07% - 31,26% 

respektive 15,06% - 31,30 %. Detta tyder på att urvalen för bägge modeller sin helhet är 

betydligt mindre volatila än tidigare. Samtliga perioder uppnår fortfarande signifikans, 

men endast till 95 % respektive 99 % vilket alltså är lägre än vid användande av outliers, 

vilket sannolikt beror på den stora förändringen i genomsnittlig abnormal avkastning. 

Trots detta motsäger fortfarande resultatet tidigare forskning. Dock har sambandet 

mellan ökad abnormal avkastning och längd på observerad tidsperiod försvunnit. 

 

 

Tabell 15 Teckna-Sälj 
 

*** = Signifikant på 99,9 % konfidensnivå 

** = Signifikant på 99 % konfidensnivå 

* = Signifikant på 95 % konfidensnivå 

 

 

När strategin “Teckna-Sälj” presenteras utan outliers går det att utläsa att den initiala 

underprissättningen landar på 4,93 % samt 4,94 % på en konfindensnivå om 99 %. 

Studiens underprissättning skiljer sig nu ännu mer från tidigare internationella 

referensstudier. Variansen för strategin har minskat och ligger på 9,38 %. Den höga 
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variansen tillsammans med den lägre genomsnittliga avkastningen har alltså resulterat i 

en lägre konfidensnivå för strategin, från 99,9 % till 99 %. 

 
Tabell 16 BHAR – Buy and Hold mot Teckna-Sälj 

 

*** = Signifikant på 99,9 % konfidensnivå 

** = Signifikant på 99 % konfidensnivå 

* = Signifikant på 95 % konfidensnivå 

 

 

I tabellen ovanför går det att utläsa att, exklusive outliers, “Buy and Hold”-strategin 

(beräknat med BHAR) har en högre genomsnittlig överavkastning än strategin ”Teckna- 

Sälj” under samtliga perioder. “Buy and Hold” har en genomsnittlig abnormal avkastning 

på ett intervall mellan 5,83 % och 10,44 % vilket kan ställas i relation till “Teckna-Sälj” 

som genererar en abnormal avkastning på 4,93 %. Den avkastningsmässiga differensen 

dessa strategier emellan har minskat vid exkluderande av outliers. Dock är variansen 

fortsatt högre för “Buy and Hold”- strategin med ett intervall på 15,07 % till 31,26 % 

vilket kan ställas i relation till ”Teckna-Sälj” med 9,38 %. Variansen påvisar att den 

genomsnittliga avkastningen för “Buy and Hold”-strategin är mer volatil än avkastningen 

för “Teckna-Sälj”. Detta, tillsammans med en lägre skillnad i avkastning för bägge 

strategier, är bidragande till varför det ej statistiskt går att säkerställa att den ena strategin 

är mer överlägsen än den andra. Trots att bägge strategier fortsatt genomsnittligen påvisar 

en signifikant abnormal avkastning, går det inte att med signifikans att bestämma vilken 

av dem som är mest överlägsen. 
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Tabell 17 Marknadsmodellen – Buy and Hold mot Teckna-Sälj 
 

*** = Signifikant på 99,9 % konfidensnivå 

** = Signifikant på 99 % konfidensnivå 

* = Signifikant på 95 % konfidensnivå 

 

 

Resultatet ser oförändrat ut när ”Buy and Hold”-strategin beräknas med 

marknadsmodellen. 

 
 

Figur 12 Korrelationsmatris 

 
Vidare så påvisar ovanstående korrelationsmatris en svag negativ korrelation mellan 

bottom-up betas och aktiekursutveckling. Detta samband motstrider finansiell teori, som 

menar på att det enda sättet att uppnå en högre avkastning är att investera i bolag med 

mer systematisk risk (i form av högre betavärden). Ett högre betavärde bör alltså resultera 

i en högre aktualiserad avkastning för en börsnotering, och därför bör den observerade 

korrelationen vara positiv. Denna observation strider alltså mot den effektiva 

marknadshypotesen och skulle därför kunna härledas till behavioral finance eller 

bandwagoneffekten istället. Investerare har möjligtvis tagit beslut på andra villkor än vad 

modern portföljvalsteori föreslår. Dessa beslut skulle kunna vara baserade på känslor eller 

humör i större utsträckning än vad finansiell matematik anbefaller. Investerare kan till 

exempel ha tillämpat heuristiska förenklingar, och förväntat sig en given 

avkastningsutveckling på börsnoteringen oavsett vilken marknadsrisk och betavärde den 

bär. Den förväntade avkastningsutvecklingen kan då ha uppskattats genom tidigare IPO- 

investeringar. Vidare kan investerare ha tagit beslut angående IPOn i förhållande till hur 
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övriga investerare har agerat. Därför kan börsnoteringar med låga (höga) betavärden ha 

genererat höga (låga) avkastningar på grund av stor efterfrågan. Detta är psykologiska 

mönster som potentiellt kan förklara den observerade negativa korrelationen mellan 

betavärde och avkastning. 

 
En alternativ förklaring skulle kunna vara att bottom-up betas på den svenska IPO- 

marknaden har varit en dålig uppskattning på företagens statistiska betavärden, och att 

korrelationsmatrisen därav har genererat missvisande resultat. Slutligen skulle det kunna 

bero på att betavärden överlag ger en dålig uppskattning på en IPOs förväntade 

aktiekursutveckling, och att andra faktorer såsom prospekt kan vara mer betydande. 

 
De presenterade resultaten om en existens av abnormal avkastning på den svenska IPO- 

marknaden går även emot Millers divergensteori från 1977. Teorin menar på att IPOs bör 

underkasta sitt jämförelseindex eftersom de mest optimistiska investerarna prissätter 

börsnoteringen. Miller (1977) menar på att om det finns divergenser gällande ett företags 

verkliga värde, vilket det speciellt finns gällande börsnoteringar på grund av knapp publik 

information, så kommer den minst informerade majoriteten, även kända som de mest 

förhoppningsfulla investerarna, att prissätta IPOn. Därför bör IPOs systematiskt bli 

övervärderade och därmed underavkasta index på kort till medellång sikt. Dessa 

optimistiska investerare kan enligt Nofsinger (2014) ha utsatts för psykologiska fällor 

såsom övertro på sig själv, samt på sin förmåga att rättvist värdera börsnoteringen. Har 

en investerare tidigare varit framgångsrik på IPO-marknaden kan det lätt påverka dennes 

tro på sig själv att fatta rätt beslut, och istället resultera i dåliga investeringsbeslut. Dock 

skulle bandwagoneffekten kunna vara en anledning till den observerade abnormala 

avkastningen. Enligt Welch (1992) kan effekten uppstå när investerare även tar hänsyn 

till psykologisk information som exempelvis hur andra investerare förhåller sig till 

börsnoteringar och själva IPO-marknaden. Går det att observera att andra investerare gör 

framgångsrika affärer skapar det ett incitament till att själv ge sig in på marknaden. Ökat 

intresse leder till hög efterfrågan på börsnoteringar och därmed stegrande aktiekurser. 

Denna effekt kan alltså skapa ett underliggande momentum där styrka föder styrka. 

Tidigare observerade lyckosamma utvecklingar på börsnoteringar ökar då sannolikheten 

för att kommande noteringar också skall utvecklas på ett framgångsrikt sätt. 
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Vidare består urvalet av aktier till stor del av mindre bolag. Därför skulle 

småbolagseffekten och ex-ante osäkerhet kunna bidra till en positivt observerad abnormal 

avkastning. Mindre bolag bär en högre systematisk risk, samt har en högre osäkerhet 

angående framtida intjäningsförmåga, och förväntas därmed generera en högre 

avkastning än mer mogna bolag som kompensation för detta. Dessutom har småbolag 

historiskt även påvisat en högre riskjusterad avkastning i förhållande till större bolag. 

Eftersom urvalet av börsnoteringar innehåller många småbolag skulle därmed de 

presenterade resultaten kunna vara missvisande i förhållande till urvalets sanna 

abnormala avkastning. Denna avkastning hade kunnat uppskattas genom användandet av 

ett viktat marknadsindex istället, med lika delar småbolag som urvalet med börsnoteringar 

består av. 

 
Anledningen till att två stycken urval presenteras är för att påvisa skillnaden i resultat som 

uppstår vid exkluderande samt inkluderande av outliers. När extremvärden plockas bort 

från urvalet, presenteras resultat som en investerare sannolikt kan förvänta sig i 

normalfallet. Urvalet utan outliers skildrar en normalfördelning betydligt bättre ur ett rent 

statistiskt perspektiv. Vid inkluderande av extremvärden skildras det fullständiga 

resultatet som är representativt för utfallet gällande respektive period. Trots att det 

existerar många extremvärden på den högra svansen av fördelningen är detta urval av 

intresse för en investerare som vill fånga strategiernas totala volatilitet och avkastning 

under perioden, och således inkludera dessa “High Risk/ High Reward” -observationer. 

Det är dock enbart 16 bolag som står för denna betydande skillnad i avkastning och 

varians under perioden på fem år. Det ska tilläggas att tidigare referensstudier använder 

sig av samtliga observationer under periodens gång, alltså inkluderande av extremvärden 

(Locke & Gupta, 2007; Jaskiewicz et al. 2005). 

 
5.3 Regressioner 

I denna del presenteras resultaten från de utförda regressionsanalyserna för samtliga 

perioder. Resultat från både de enkla och multipla regressionerna kommer att presenteras. 

Fokus läggs dock enbart på de multipla linjära regressionerna i presentation av resultaten 

samt analysen. 
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5.3.1 Modellkontroll 

I appendix 1 presenteras en modellkontroll av utförda regressionsanalyser. För de 

multipla regressionerna går det att utesluta både homoskedasticitet och multikollinearitet. 

Däremot existerar det en väldigt svag positiv autokorrelation för regressionerna under 

tidsperiod 5 - och 10 dagar, samt en starkare positiv autokorrelation under dag 1. En 

positiv autokorrelation bryter mot antagandet av slumpmässiga residualer som föreligger 

vid en multipel linjär regressionsmodell (Gujrati & Porter 2009). Detta innebär alltså att 

residualerna är något positivt korrelerade med varandra under nämnda perioder, vilket 

bör finnas i åtanke vid tolkande av studiens resultat. Avkastningens utveckling är alltså 

till viss del beroende av hur den gick under föregående period. Rent statistiskt skulle en 

positiv autokorrelation kunna innebära att modellen utesluter variabler som kan förklara 

avkastningen på en börsnotering. En positiv autokorrelation skulle teoretiskt kunna 

förklaras av bandwagoneffekten. Enligt bandwagonteorin skulle man kunna förklara 

autokorrelationen som en effekt av ett positivt momentum. När investerare observerar 

andras framgång ger det incitament till att själva ge sig in i marknaden. På så sätt blir en 

IPOs avkastning beroende av hur förgående börsnotering utvecklade sig. 

 

5.3.2 Deskriptiv statistik 

Använd data för regressioner är presenterad nedanför. Här har outliers sorterats bort för 

att uppnå en statistiskt bättre normalfördelning i regressionerna, och det slutgitliga urvalet 

landar på totalt 212 stycken. Ett bolag som har uppvisat extremvärden under endast en 

period har blivit helt bortsorterat ur samplet, så att det är samma bolag som återfinns i 

varje period. Urvalets medelvärde, median, högsta och lägsta värde, standardavvikelse, 

skevhet och kurtosis presenteras nedanför. 

 
Tabell 18 Deskriptiv statistik över förklarande variabler 

 

 

 

Vid jämförande av medelvärde och median syns det att distributionen inte är helt 

normalfördelad, vilket även bekräftas av skevheten som bör ligga nära noll och kurtosis 

som bör ligga nära tre. Teckningsgraden har exempelvis ett avstånd på 3850 % mellan 
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medianen och maxvärdet, vilket indikerar att den högra svansen är lång och troligen 

innehåller en del extremvärden. Liknande tendenser syns även för tidsintervall, och 

bolagsstorlek, vilket även återspeglas i höga värden för urvalets standardavvikelse som 

påvisar en hög ojämnhet i distributionen. Regressionsanalysen kräver dock endast att 

residualerna ska vara normalfördelade, inte varje enskild förklarande variabel, så på 

grund av samplets storlek anses normalfördelning ej vara något problem (Gujrati & Porter 

2009). 

 

5.3.3 Presentation av regressionsanalyser 

Gällande den multipla linjära regressionen saknas information kopplat till vissa 

förklaringsvariabler i studien. Då ej komplett överskridande information existerar för 

samtliga variabler kommer därmed det totala antalet observationer för den multipla linjära 

regressionen att reduceras till 128 bolag. För enskilda regressioner varierar antalet bolag 

mellan 140 - 212 beroende på hur mycket av den eftersökta informationen som gjorts 

publik. 

 
Tabell 19 Multipel linjär regression – Dag 1 

 

*** = Signifikant på 99,9 % konfidensnivå 

** = Signifikant på 99 % konfidensnivå 

* = Signifikant på 95 % konfidensnivå 

 

 

Som kan ses i tabellen ovan existerar det tre signifikanta variabler för dag 1 som delvis 

kan förklara en IPOs initiala underprissättning. Dessa variabler är teckningsgrad, 

tidsintervall samt bolagsstorlek. Teckningsgrad uppvisar ett betavärde om 0,024 på 

99,9% konfidensnivå, vilket betyder att för varje enhet som teckningsgraden ökar ned 
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inför en IPO, kan en investerare förvänta sig 0,024 enheter mer i avkastning under första 

handelsdagen. Den andra variabeln som uppvisar signifikans på 99,9% konfidensnivå är 

tidsintervall. Denna variabels betavärde påvisar ett negativt resultat på -0,004 som 

indikerar att för varje enskild enhet som tidsintervallet mellan sista teckningsdag och 

första handelsdag ökar med, så sjunker avkastningen med -0,004 enheter under första 

handelsdagen. Den tredje och sista variabeln som påvisar signifikans under första 

handelsdagen är bolagsstorlek. På 95 % konfidensnivå går det att urskilja dess betavärde 

om -0,0001, vilket betyder att en ökning av marknadsvärdet med en enhet negativt 

påverkar avkastningen med -0,0001 enheter. Den totala förklaringsgraden för modellen 

uppnår 26,4%, vilket innebär att majoriteten av en IPOs initiala underprissättning (73,6%) 

förklaras av variabler som studien utesluter. 

 
Tabell 20 Multipel linjär regression – Dag 5 

 

*** = Signifikant på 99,9 % konfidensnivå 

** = Signifikant på 99 % konfidensnivå 

* = Signifikant på 95 % konfidensnivå 

 

 

För dag 5 existerar det tre signifikanta variabler som delvis kan förklara en IPOs initiala 

avkastningsutveckling. Även för denna period handlar det om variablerna teckningsgrad 

(0,025) och tidsintervall (-0,005) som båda påvisar signifikans på 99,9 % säkerhetsnivå, 

samt bolagsstorlek (-0,0001) som påvisar signifikans på 95 % konfidensnivå. Betavärdet 

för variablerna teckningsgrad och tidsintervall har ökat med 0,001 enheter respektive 

minskat med -0,001. Modellens förklaringsgrad uppnår 19,5%, vilket är 6,9 

procentenheter lägre än för första handelsdagen. Detta indikerar att vår modell redan efter 

fem handelsdagar förklarar ett företags fortsatta avkastning efter notering i lägre 
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utsträckning. En majoritet av en IPOs avkastningsutveckling (80,5%) förklaras därmed 

av variabler som studien utesluter. 

 
Tabell 21 Multipel linjär regression – Dag 10 

 

*** = Signifikant på 99,9 % konfidensnivå 

** = Signifikant på 99 % konfidensnivå 

* = Signifikant på 95 % konfidensnivå 

 

Efter 10 handelsdagar existerar det två signifikanta variabler som delvis kan förklara en 

IPOs avkastningsutveckling. Variabeln bolagsstorlek som under tidigare perioder varit 

signifikant har här fallit bort och återstår gör enbart variablerna teckningsgrad och 

tidsintervall. Båda påvisar fortfarande signifikans på 99,9 % säkerhetsnivå och deras 

betavärden ligger i linje med tidigare perioder. Modellens förklaringsgrad uppnår 20,9%, 

vilket är något högre än föregående period men fortfarande lägre än förklaringsgraden för 

första handelsdagen (5,5 procentenheter). 
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Tabell 22 Multipel linjär regression – 3 månader 
 

*** = Signifikant på 99,9 % konfidensnivå 

** = Signifikant på 99 % konfidensnivå 

* = Signifikant på 95 % konfidensnivå 

 

Efter 3 månader har variabeln teckninggrad tappat sin signifikans och nu återstår enbart 

en signifikant variabel, tidsintervall. Dess betavärde har minskat från tidigare perioder 

och uppgår nu till -0,007. Tidsintervallet mellan sista teckningsdag och första handelsdag 

har alltså en större inverkan på aktiekursutveckling på längre sikt. Signifikansen är 

fortfarande hög och uppgår till 99 % konfidensnivå. Modellens förklaringsgrad är endast 

13,2% och det är tydligt att ju längre tid det går från noteringsdagen, desto mer relevant 

information offentliggörs som vår modell exkluderar. 
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Tabell 23 Multipel linjär regression – 5 månader 
 

*** = Signifikant på 99,9 % konfidensnivå 

** = Signifikant på 99 % konfidensnivå 

* = Signifikant på 95 % konfidensnivå 

 

 
För vår sista avstämningsdag, 5 månader, existerar det precis som efter 3 månader enbart 

en signifikant variabel. Denna variabel är tidsintervall och uppvisar ett betavärde om 

-0,007 på 99 % konfidenssnivå. Modellens förklaringsgrad fortsätter att sjunka och 

uppgår för denna period endast till 11,4 %, en minskning med 15 procentenheter från 

första handelsdagen. 

 
Vi kan konstatera att det finns ett tydligt negativt samband mellan förklaringsgraden och 

längd på använd investeringshorisont, vilket är förstående då använda variabler främst 

förklarar en IPOs initiala underprissättning och inte dess fortsatta aktiekursutveckling. 

Prospektet relevans minskar således mer ju längre ifrån noteringsdagen som perioden 

sträcker sig. Trots att förklaringsgraden minskar så existerar det likväl en signifikant 

variabel för alla investeringsperioder. Denna variabels värde håller sig också rimligen 

konstant, och har ungefär samma påverkan på kursutvecklingen för samtliga perioder. 
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5.3.4 Presentation av hypoteser 

 
 

5.3.4.1 Signalering 

H1: Det existerar ett positivt samband mellan teckningsåtaganden och kursutveckling 

(Ej signifikant) 

 
 

Den första forskningsfrågan kommer från Leland & Pyles modell (1977) som menar på 

att bättre informerade personer kan signalera kvalité till mindre informerade personer 

genom olika handlingar. Allen & Faulhaber som vidareutvecklade modellen 1989 menar 

också att endast “bra bolag” har råd att erbjuda en initial rabatt. Variabeln är ej hämtad ur 

referensstudier, vilket medför en risk för att vår subjektiva bedömning vid 

operationalisering av teorin kan vara missvisande. Kopplingen som vi har gjort mellan 

hypotes och teori bygger på att garanter som tecknar sig för åtaganden inför en 

börsnotering, vanligtvis får träffa företagsledningen personligen. Därför går det att 

argumentera för att mötet kan leda till ett informationsövertag mot övriga investerare. 

Även om garanterna ej får tillgång till mer information än vad som existerar i prospektet, 

har de fortfarande möjlighet att avläsa kroppsspråk, tonläge och förtroende hos ledning, 

vilket skulle kunna resultera i ett informationsövertag. 

Hypotesen skulle teoretiskt även kunna kopplas till bandwagoneffekten. Detta eftersom 

teckningsåtaganden vanligtvis publiceras i själva prospektet som övriga investerare har 

tillgång till, därför finns det en möjlighet att utomstående investerare tecknar aktier vid 

ett stort intresse från garanter. 

 
Variabeln är ej signifikant för någon av perioderna, och dess betavärde varierar mellan 

0,017 - 0,202. En anledning till att signifikans inte har uppnåtts kan vara för att variabeln 

teckningsåtagande inte är representativ för teorin. Trots att vi anser att det finns något 

slags informationsövertag mellan garanter och övriga investerare så kan värdet av detta 

informationsövertag ifrågasättas. Icke verbal information kan både vara svårtolkad men 

också irrelevant i sammanhanget. Teorin har påvisats vara signifikant i en tidigare studie 

av Allen och Faulhaber som framlägger bevis för signalering år 1989, dock använder de 

en annan uppskattning av teorin. Anledningen till att vi använder oss av 

teckningsåtaganden istället för insiderägande (i enlighet med Allen och Faulhabers studie 

från 1989) är för att se om teorin även kan påvisa signifikans vid operationalisering av 
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externa intressenter till företaget. Dock kan vår studie ej påvisa bevis för att även externa 

parter kan besitta ett informationsövertag i förhållande till resten av marknaden och på så 

sätt signalera kvalité genom åtaganden i en IPO. 

 

5.3.4.2 Småbolagseffekten 

 
H2: Det existerar ett negativt samband mellan bolagsstorlek och kursutveckling 

(Signifikant under 1:a samt 5:e handelsdagen) 

 
 

Den andra forskningsfrågan kopplas till småbolagseffekten, observerad av Banz och 

Reinganum år 1981. Effekten innebär att småbolag har en systematiskt högre riskjusterad 

avkastning än stora bolag. Hypotesen skulle också kunna förklaras av Rocks (1986) 

modell om ex-ante osäkerhet. Mindre bolag har oftast större osäkerhet angående framtida 

intjäning i förhållande till mer mogna bolag p.g.a. avsaknad från historiska jämförelsetal. 

Därför argumenterar vi för, i enlighet med Rocks modell (1986), att det bör existera en 

högre underprissättning gällande dessa som en slags kompensation för ökad osäkerhet. 

Det existerar dock teoretiskt stöd som även talar för att mindre bolag bör ha en lägre 

underprissättning än större bolag. Detta resonemang kommer från Allen och Faulhaber 

(1989) som menar på att endast bolag med bra framtidsutsikter har råd att betala den 

initiala rabatten som tilldelas de nya ägarna. Därför skulle mindre bolag med sämre 

intjäningsförmåga kunna ha svårare att erbjuda en rabatt i samma utsträckning som större 

företag med starka kassaflöden. 

 
Resultaten från regressionen påvisar signifikanta resultat för dag 1 samt dag 5 med en 

konfidensnivå på 95 %. Variabelns betavärde under dag 1 samt dag 5 är svagt negativ och 

uppgår till - 0,0001. Studiens resultat avviker därmed från tidigare forskning, då både 

Ibbotson et al. (1994) och Mercado-Mendez (2011) fann ett signifikant positivt samband 

mellan bolagsstorlek och underprissättning, ett resultat som skulle kunna förklaras av 

Allen och Faulhabers (1989) resonemang. 
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5.3.4.3 Bandwagoneffekten 

 
H3: Det existerar ett positivt samband mellan teckningsgrad och kursutveckling 

(Signifikant under 1:a, 5:e samt 10:e handelsdagen) 

 
 

Den tredje forskningsfrågan härstammar från bandwagoneffekten tolkad av Welch 

(1992). En investerare väger även in andra investerares intresse inför en notering innan 

denne tar ett slutgiltigt beslut själv om investeringen (Welch, 1992). Det uppstår alltså ett 

incitament för det utgivande företaget att underprisätta sig inför noteringen för att skapa 

ett stort intresse och en framgångsrik börsnotering. Variabeln är ej hämtad ur 

referensstudier, vilket medför en risk för att vår subjektiva bedömning vid 

operationalisering av teorin kan vara missvisande. Trots det har variabeln visat sig vara 

signifikant under de tre första perioderna, den 1:a, 5:e samt 10:e handelsdagen på 99,9 % 

konfidensnivå. Dess betavärde varierar mellan 0,024 och 0,025. 

 
Vårt resonemang bakom att underprissättning är högre när det existerar en hög 

teckningsgrad bygger dels på att en större mängd investerare har identifierat en attraktiv 

initial rabatt, och därför valt att teckna aktier i företaget. Dessutom är utbudet av andelar 

konstant, och när efterfrågan för en börsnotering är högre, bör priset på aktiekursen stiga 

för att hitta en ny jämnvikt. Det ska dock tilläggas att teckningsgraden offentliggörs först 

efter att teckningsperioden är avslutad, och är därmed ej observerbar för investerare vid 

tecknandet av aktier. Därför går det att argumentera för att teckningsgraden inte är en bra 

operationalisering av bandwagoneffekten, då andra investerares agerande på marknaden 

ej är tillgänglig information inför ens eget beslutstagande. Dock finns det ändå goda 

chanser för en investerare att uppskatta efterfrågan och andra investerares intresse för en 

börsnotering, under själva teckningsperioden. Det går exempelvis att studera garanters 

intresse i form av teckningsåtaganden. Det finns också forum och digitala medier så som 

Twitter där det publiceras undersökningar om huruvida investerare hade tänkt delta i 

noteringen. Vidare publiceras det ofta köp- och säljrekommendationer i diverse tidskrifter 

som når ut till många läsare, där positiva rekommendationer skulle kunna öka efterfrågan 

på en börsnotering. 
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5.3.4.4 Ex-ante osäkerhet 

Hypotes 4: Det existerar ett negativt samband mellan tidsintervallet från sista 

teckningsdag till första handelsdag och kursutveckling 

(Signifikant för samtliga perioder) 

 

 
Den fjärde forskningsfrågan har sin utgångspunkt i Rocks modell (1986) som menar på 

att det existerar en informationsasymmetri mellan investerare, emittent och utfärdande 

bolag. På grund av osäkerhet om företagets verkliga värde bör bolagen noteras med rabatt 

för att återkommande intressera oinformerade investerare. Variabeln är ej hämtad ur 

referensstudier, vilket medför en risk för att vår subjektiva bedömning vid 

operationalisering av teorin kan vara missvisande. 

Trots det har variabeln visat sig vara signifikant genomgående under alla tidsperioder. 

Variabeln har alltså en negativ påverkan på en IPOs underprissättning och 

aktiekursutveckling. Dess betavärde varierar mellan - 0,004 till - 0,007, och det finns ett 

positivt samband mellan variabelns påverkan och tidsperiodens längd. Dock minskar 

signifikansen från 99,9 % till 99 % under horisonterna 3 och 5 månader, men är ändå hög. 

 
Vårt resonemang bakom att ex-ante osäkerhet ökar i takt med att tidsintervallet mellan 

sista teckningsdag och första handelsdag ökar, ligger i att det då finns en större möjlighet 

att signifikant information om företaget eller om marknaden offentliggörs innan handel 

av aktier möjliggörs. Genom att vara exponerade mot dold information under en längre 

period, tar investerare således en högre risk. Resultatet ligger i linje med Beatty and 

Ritters resonemang från 1986 som menar på att underprissättning är en signifikant 

funktion av ex-ante osäkerhet. Dock använde Beatty och Ritter (1986) en annan 

uppskattning av teorin. Anledningen till att vi använder oss av underprissättning som en 

funktion av tidsintervallet mellan sista teckningsdag och första handelsdag är för att 

undersöka nya operationaliseringar för ex-ante osäkerhet. Teorin är väldigt omfattande 

och vi anser att framtida osäkerhet kan härledas till många olika förklarande variabler, 

vilket stärks genom påvisad signifikans för variabeln i denna studie. 
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5.3.4.5 Eftermarknadsstöd 

 
H5: Det existerar ett positivt samband mellan emittenter som innehar en egen 

handelsplattform och kursutveckling 

(Ej signifikant) 

 
 

Den femte forskningsfrågan härstammar från teorin eftermarknadsstöd, formulerad av 

Ruud (1993), som framlägger bevis för att eftermarknadsstödet är en signifikant 

inkomstkälla för emittenter. Variabeln uppvisar betavärden mellan intervallet -0,141 - 

0,020 men påvisar ingen signifikans för någon av perioderna, och avviker därmed från 

tidigare studie av Ruud (1993). Kopplingen mellan teori och hypotes bygger på att 

emittenter som innehar en handelsplattform har möjlighet att stabilisera aktiekurser och 

därmed förvärva inkomster genom eftermarknadsstöd. Eftersom det finns en relation av 

graden underprissättning och inkomster föreligger det också incitament att ge en hög 

initial rabatt. Det finns flera potentiella anledningar till varför signifikans ej har uppnåtts 

på denna variabel. En anledning skulle kunna vara att det inte har gjorts lika omfattande 

studier angående dokumenterade inkomster från svenska emittenter genom 

eftermarknadsstöd. Därför anser vi att det inte finns lika starka bevis för att 

eftermarknadshandel är lönsam för svenska emittenter, och behöver alltså inte vara ett 

incitament till underprissättning av börsnoteringar i Sverige. Det finns alltså en möjlighet 

att teorin inte är applicerbar på den svenska IPO-marknaden mellan åren 2012-2017. 
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6. Slutsats 
 

Studiens problemformulering har upprättats för att undersöka hur den svenska IPO- 

marknaden förhåller sig till internationell forskning inom samma område. IPO- 

marknadens beteende i form av underprissättning och aktiekursutveckling är ett relativt 

utforskat område men det råder fortfarande starka skiljaktigheter i empiriska resultat från 

akademiska teorier. Därför blev syftet att undersöka huruvida det existerar en abnormal 

avkastning på den svenska IPO-marknaden, samt utreda vilka potentiella drivare som 

påverkar underprissättning och aktiekursutveckling av en IPO. 

Studiens resultat visar på att det existerar en abnormal avkastning för svenska 

börsnoteringar mellan åren 2012-2017 på upp till fem månaders investeringshorisont, 

resultat som avviker från den effektiva marknadshypotesen. Vidare bekräftas att 

investeringsstrategin “Buy and Hold” är mer överlägsen strategin “Teckna-Sälj” på fem 

månaders investeringshorisont. Det finns dock inga signifikanta skillnader i resultaten 

från strategierna vid användande av marknadsmodellen istället för BHAR-modellen. 

Vidare så kan vi bekräfta att det existerar en underprissättning av börsnoteringar inom 

den ovan nämnda perioden. Av de fem variabler som undersöktes för att testa teorier 

angående prissättning av IPOs visade sig tre vara signifikanta. Dessa variabler behandlar 

teorierna bandwagoneffekten, småbolagseffekten samt ex-ante osäkerhet. 

Operationaliseringen av dessa teorier påvisade signifikans dels under den första 

handelsdagen, och dels under de längre perioderna. Det negativa sambandet mellan vår 

modells förklaringsgrad och längd på investeringshorisont bekräftar dock att dessa teorier 

främst är relevanta för att uppmäta underprissättning, och inte aktiekursutveckling. Att 

endast tre av fem variabler påvisar signifikans visar på att studiens syfte är aktuellt och 

att underprissättning av börsnoteringar och dess drivare är ett svårtolkat fenomen. 

Resultat från operationalisering av teorier kan uppenbarligen skilja sig åt länder emellan 

och (eller) även mellan olika tidsperioder. 
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7. Förslag på vidare forskning 
 

Gällande eventstudier med börsintroduktioner skulle ett huvudområde för vidare 

forskning kunna bestå av en eventstudie av abnormal avkastning byggd på statistiska 

betavärden istället för bottom-up betas vid användande av marknadsmodellen. Det skulle 

visserligen begränsa urvalet en aning då fyra till fem års aktiekurshistorik skulle behövas 

för att derivera dessa ur en regression. Vidare skulle flera års underlag samt flera länder 

kunna adderas till undersökningen för att få ett större statistiskt underlag och 

generaliserbarhet av studien. Dessutom skulle tidshorisonten för själva eventstudien 

kunna förlängas till runt 500 dagar för att ställa undersökningen i relation till liknande 

internationella undersökningar på medellång sikt. 

 
Gällande underprissättning av en börsnotering skulle flera variabler kunna adderas till vår 

modell för att förhöja dess förklaringsgrad. Även här skulle det vara av intresse att addera 

flera år till studien, och även flera länder, för att få ett bredare empiriskt underlag. 
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Bilaga - Modellkontroll för regressioner 

 

Multikollinearitet 

Nedan presenteras en korrelationsmatris av studiens använda förklaringsvariabler. Enligt 

vedertagen statistisk praxis bör det inte föreligga en högre (lägre) korrelation än 0,9 (-0,9) 

för att antagandet av att det ej existerar multikollinearitet i modellen. Den högsta 

korrelationen ligger på 0,505 varpå risken för multikollinearitet utesluts. 

 

 

 
 

Heteroskedasticitet 
 

Nedan presenteras en tabeller där det går att utläsa att det ej förekommer någon 

homoskedasticitet för modellen under någon av perioderna. Gränsvärdena Prob. Chi- 

Square(19) är större än 0,05 för samtliga perioder. 

 
 

Dag 1 
 



 

Dag 5 
 

 

 
Dag 10 

 

 
3 Månader 

 



 

5 Månader 
 

 
 
 

Autokorrelation 

Däremot föreligger det en svagt positiv autokorrelation på 1 % signifikansnivå för dag 5 

samt dag 10, och en starkare för dag 1, då Durbin-Watson värdet ligger utanför 

intervallet 1,441 - 1,647. 

 
Dag 1 

 



 

Dag 5 
 
 

 
Dag 10 

 



 

3 Månader 

 

 
5 Månader 

 
 



 

Normalfördelning av residualer 
 

Ett antagande vid genomförande av multipla regressioner är att det föreligger en 

normalfördelning. För att utreda detta användes Normal Probability Plot. Vad som 

indikerar normalfördelning vid användandet av denna är en rak diagonal linje. Som kan 

ses i tabellerna nedan följer residualerna för samtliga perioder detta mönster visuellt. 

 

 

 


