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Sammanfattning 
 

Titel: Varför underprissätts nyintroduktioner? En empirisk utredning av teoretisk diskrepans 

– bevis från Sverige 

Författare: Joachim Gunell och Jonas Kolijn 

Handledare: Magnus Willesson 

 

Bakgrund och problem: Underprissättning har länge studerats, och fenomenet har konstate-

rats förekomma i en absolut majoritet av de studerade länderna. Trots detta råder ingen kon-

sensus kring vilka teorier som förklarar underprissättning. Teorier för underprissättning är i 

huvudsak indelade i teorier baserade på symmetrisk eller asymmetrisk information, och de 

empiriska resultat som presenterats målar en spretig bild med resultat som går både emot och 

ger stöd för flera teorier.  Mot bakgrund av den motstridighet som föreligger för teoretiska 

förklaringar till underprissättning har vi valt att studera ämnet noggrannare. 

 

Syfte: Studiens syfte är att, med utgångspunkt i motsägande empiriska resultat, utreda vilka 

olika teoretiska incitament som kan förklara underprissättning för att skapa en bättre förstå-

else för den komplexitet som föreligger inom teoribildningen för underprissättning. 

 

Metod: Vi applicerar i studien en kvantitativ forskningsmetodik där vi, i linje med internat-

ionella referensstudier, väljer att använda en multipel regressionsanalys med minstakvadrat-

metoden för att kunna testa vilka teorier som är applicerbara för att förklara underprissättning. 

Vi approximerar teorierna via variabler med tillhörande hypoteser för att mäta dess individu-

ella och ackumulerade effekt på underprissättning. Via hypotesprövning möjliggör vi en 

koppling mellan det statistiska resultatet och respektive teori. 

 

Slutsats: Studiens resultat stödjer såväl teorier baserade på symmetrisk som asymmetrisk 

information vilket illustrerar komplexiteten i fenomenet underprissättning. Med utgångspunkt 

i resultaten av den statistiska modellen förs en analys där teorier frikopplats från symmetri 

respektive asymmetri, och istället analyserats simultant. Denna analys presenterar en alterna-

tiv syn på teori kring underprissättning, där teorier tillhörande symmetrisk respektive asym-

metrisk information inte är ömsesidigt uteslutande, vilket introducerar ett nytt sätt att se på 

teoretiska förklaringar för underprissättning. 

 

Nyckelord: IPO, underprissättning, symmetrisk information, asymmetrisk information  



 
 

Abstract 
 

Title: Why are IPOs underpriced? An empirical investigation of theoretical discrepancy – 

Evidence from Sweden 

Authors: Joachim Gunell and Jonas Kolijn 

Supervisor: Magnus Willesson 

 

Background and problem: Underpricing has been subject to studies for many years, and the 

phenomena have been observed on a vast majority of studied countries. Despite the fact that 

studies have been conducted, there is no consensus as to which theories might best explain 

underpricing. Theories explaining underpricing are mainly divided into either symmetric or 

asymmetric information, and the empirical results presented testifies to the theoretical dis-

crepancy, with support for and against several theories. The theoretical discrepancy is the 

main reason as to why we choose to closer examine the phenomena. 

 

Purpose: The purpose of this study is, based upon contradictory empirical results, to investi-

gate as to which different theoretical incentives can explain IPO underpricing in order to cre-

ate a better understanding of the complexity regarding theory for IPO underpricing. 

 

Methodology: In the study we apply a quantitative research method in which we, similar to 

international reference studies, use a multiple regression analysis with an ordinary least 

squares approach in order to test which theories are applicable in order to explain underpric-

ing. We approximate the theories using variables with belonging hypotheses to quantify the 

variables individual and accumulated effect on underpricing. Using hypothesis testing we 

enable a connection between the statistical results and theories explaining underpricing. 

 

Conclusions: The study’s result support both theories based upon symmetric and asymmetric 

information which illustrates the complexity of the phenomenon of underpricing. Based on 

the statistical results the authors conduct an analysis in which theories are discarded from the 

context of symmetric and asymmetric information and are instead analyzed simultaneously. 

This analysis presents an alternative view of underpricing theories, in which theories belong-

ing to symmetric as well as asymmetric information no longer are mutually excluding, which 

introduces a new approach to theoretical explanations for IPO underpricing. 

 

Keywords: IPO, underpricing, symmetric information, asymmetric information 
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Definitioner 
Nyintroduktion på börs – Fenomenet när ett aktiebolag noteras på en börs och således gör 

sina aktier tillgängliga för handel. Även kallat börsnotering samt IPO (initial public offering). 

Utställande bolag – Det bolag som blir föremål för nyintroduktionen efter samtycke av dess 

initiala ägare. Även kallat emitterande bolag i studien. 

Garant - Aktören mellan det utställande bolaget samt investerare. Denna mellanhand, ofta en 

investmentbank, assisterar det utställande bolaget genom nyintroduktionsprocessen. Även 

kallad underwriter. 

Teckningskurs – Det pris per aktie som det utställande bolaget tillsammans med garanten 

sätter på bolaget vid en nyintroduktion. Denna teckningskurs kan antingen anges som ett fast 

pris eller som ett intervall i bolagets prospekt. 

Prospekt – Dokument innehållande nödvändig information för att en investerare ska ha möj-

lighet att genomföra en välgrundad bedömning av bolaget innan denna tar ett beslut om teck-

ning av nyintroduktionen. 

Underprissättning – Fenomenet avser den positiva initiala kursförändring som uppstår under 

den första dagen av handel vid nyintroduktion. Kursförändringen mäts som skillnaden mellan 

aktiens stängningskurs dag ett mot teckningskurs. 

Nasdaq OMX Stockholm Main Market – En av två svenska reglerade marknadsplatser för 

aktiehandel. På denna marknadsplats introduceras större bolag under striktare regler vad gäl-

ler informationsgivning samt redovisningsprinciper.  

First North – Handelsplattformen för aktiehandel med tillväxtbolag som generellt är mindre 

än de bolag som finns på en marknadsplats. Kraven för en nyintroduktion på en handelsplatt-

form är mindre omfattande än vid en notering på en reglerad marknad. 

Primär aktiemarknad – Den marknad där finansiella instrument introduceras för allmänhet-

en. 

Sekundär aktiemarknad – Den marknad som innefattar samtliga transaktioner som sker 

med finansiella instrument efter att de introducerats. 

Ex-ante-osäkerhet – Bolagsspecifik osäkerhet som föreligger en nyintroduktion. 

Insiderägande – Definieras inom ramen för studien som innehavet av aktier i det utställande 

bolaget av personer inom styrelsen samt personer med ledande befattning. 
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1. Inledning 
 

”In our view, there is no single dominant theoretical cause for 

underpricing. Thus, it is not so much a matter of which model is 

right, but more a matter of the relative importance of different 

models. Furthermore, one reason can be of more importance for 

some firms and/or at some times. To date, there has been little 

empirical work attempting to quantify the relative importance of 

different explanations of underpricing.” 

(Ritter & Welch, 2002, s. 1816)  

 

1.1. Bakgrund 

Initialt tenderar bolag att finansiera verksamheten genom kapital från privata investerare på en 

illikvid marknad. När verksamheten tar fart och är i behov av att inbringa ytterligare kapital är 

det vanligt att ledningen vänder sig till allmänhetens investerare och genomför en börsintro-

duktion (Khan et al., 2016). Börsintroduktioner, även kallat börsnotering samt Initial Public 

Offering (IPO) är processen när ett privat bolag beslutar sig för att ställa ut aktier till allmän-

heten på börsen för första gången (ibid.). Utöver nytt kapital finns flera anledningar till varför 

bolag väljer att låta sig noteras på en börs. Incitamenten innefattar möjligheten att kontinuer-

ligt utvärdera bolagets prestation, förbättra bolagets rykte, möjliggöra för ägare att sälja av 

innehav, ge möjlighet till delägarskap och minska kapitalkostnaden för bolaget (Brealey, My-

ers & Allen, 2011; Zingales, 1995).  

När ett bolag börsintroduceras brukar det traditionellt sätt ta hjälp av en garant, ofta en in-

vestmentbank (underwriter) även om introduktionsprocessen inkluderar flertalet andra legala 

och finansiella rådgivare samt revisorer (Brealey, Myers & Allen, 2011; Schwartz, 2016). 

Sammanfattningsvis finns det i denna studies kontext tre huvudsakliga intressenter, bolaget 

som ska börsintroduceras, garanten samt investerarna. 

Nyintroduktionsprocessen initieras genom att det emitterande bolagets ledning för diskussion-

er med börsen, det vill säga en handelsplats. Som en del av processen ska därefter ett prospekt 

framställas (Lindahl, 2013). Prospektet ämnar till att förmedla all relevant information som är 

nödvändig för att en investerare ska ha möjlighet att genomföra en välgrundad värdering av 

bolagets finansiella ställning, framtidsutsikter och till vilken kurs aktien kan tecknas (ibid.). 

Med ett färdigställt prospekt genomför sedan det utställande bolaget tillsammans med garan-

ten presentationer av introduktionen genom så kallade ”road shows” för att attrahera potenti-

ella investerare (Schwartz, 2016). Därefter startar en anmälningsperiod under vilken investe-

rare kan anmäla intresse för att teckna aktier. Om börsintroduktionen sedan lyckas motsvara 

de legala krav som ställs initieras handel på angiven börs (Lindahl, 2013). 

Det utställande bolaget strävar efter att få en så hög teckningskurs på utställda aktier som möj-

ligt för att kunna inbringa maximalt med kapital samtidigt som ett högt pris innebär att bola-
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get minimerar ägarutspädning (Khan et al., 2016). Samtidigt är garanten riskavert och vill 

prissätta teckningsrätterna med intention att minimera risken att börsintroduktionen inte blir 

framgångsrik och fulltecknad, vilket följaktligen indikerar en lägre teckningskurs (Tinic, 

1988). Ur en investerares perspektiv borde det förefalla rimligt att önska en hög avkastning på 

investeringen i det börsintroducerade företaget, vilket möjliggörs vid en teckningskurs som är 

lägre än marknadens värdering på bolaget. 

Underprissättning mäts vanligen som den procentuella skillnaden mellan teckningskurs och 

stängningskurs för aktien under första handelsdagen (Ritter & Welch, 2002). Flertalet studier, 

såväl nationellt som internationellt, använder samma mått för underprissättning (Knopf & 

Teall, 1999; Loughran & Ritter, 2002; Blomsterberg et al, 2015). 

Teckningskursen vid börsintroduktion tenderar att avvika från stängningskursen under den 

första handelsdagen (Ibbotson, 1975). Underprissättning möjliggör att investerare som tecknar 

aktien till teckningskurs har en god möjlighet att generera en snabb och hög avkastning på 

enbart den första handelsdagen, med andra ord erbjuds investerarna att teckna aktier med ra-

batt (ibid.). Ibbotson (1975) är en av de första att studera underprissättning av nyintroduktion-

er och den akademiska litteraturen inom ämnet har sedan dess ökat påtagligt. En ordentlig 

granskning av befintlig litteratur framlägger bevis för att underprissättning av börsintrodukt-

ioner förekommer på finansiella marknader under flera årtionden (Loughran & Ritter, 2004). 

Med bakgrund av de intressenter som presenteras, underprissättningens förekomst samt de 

spridda intressena som föreligger hos intressenterna bör denna studie vara av intresse för såväl 

bolag som önskar genomföra en börsintroduktion som garanter och investerare. 

 

1.2. Problembakgrund 

Fenomenet underprissättning har studerats på många kapitalmarknader, i flera länder, och i en 

absolut majoritet av studerade länder är underprissättning förekommande (Engelen & van 

Essen, 2010). På den svenska marknaden drar flertalet studier slutsatsen att underprissättning 

förekommer på mindre handelsplatser som Aktietorget (Eklund, Larsson & Tullberg, 2009), 

såväl som på större aktörer som Nasdaq OMX Stockholm Main Market (Andersson & Pers-

son, 2005; Lyrebrant & Mallick, 2010). 

Ritter & Welch (2002) menar att underprissättning inte kan förklaras av fundamental felvär-

dering av marknaden eller marknadens riskpremie. Teoribildning för underprissättning förkla-

rar istället fenomenet utifrån två skilda förhållningssätt, symmetrisk och asymmetrisk inform-

ation mellan utställande bolag, garant samt investerare (ibid.).  Inom respektive fält, symmet-

risk såväl som asymmetrisk information, ryms flera underteorier som utifrån olika perspektiv 

ämnar förklara förekomsten av underprissättning. De olika teorierna tar utgångspunkt i de tre 

intressenternas perspektiv, antingen garant, investerare eller bolag. En huvudsaklig anledning 

till att vi intresseras av ämnet, och ämnets egen relevans inom akademin, är just att teorierna 

kring underprissättning bygger på asymmetrisk alternativt symmetrisk information, och att det 

inom ramen för teoretiska förklaringar därmed finns en motsättning. Förefaller informations-

flödet på marknaden som symmetriskt torde inga teorier som baseras på asymmetriskt in-

formation kunna förklara underprissättningen, och vice versa. 
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Inom ramen för denna studie läggs fokus på fem teoretiska förklaringar till underprissättning. 

Bland teorier som baseras på symmetrisk information testar vi i denna studie giltigheten i 

lawsuit avoidance-hypotesen samt teorin ownership dispersion, och de asymmetriska teorier-

na som prövas är winner’s curse, signalling samt principal agent. Alla dessa teorier presente-

ras utförligt i avsnitt 2. Teori. 

Om samtliga intressenter är likvärdigt informerade och det därför råder symmetrisk informat-

ion kommer investerarna enbart att teckna en nyintroduktion om teckningskursen understiger 

deras egen värdering vilket förklarar underprissättning (Ritter & Welch, 2002). Det finns även 

studier med utgångspunkt i asymmetrisk information, där samtliga intressenter i motsats till 

symmetrisk information inte längre är likvärdigt informerade. Dessa studier hävdar istället att 

underprissättning är positivt relaterad till graden av asymmetrisk information där utställande 

bolag, garanten eller investerarna har ett informationsövertag jämfört med någon av parterna 

(ibid.; Baron, 1982). 

Det finns gott om forskning som syftar till att testa tillämpbarheten hos de teorier som förkla-

rar underprissättning, såväl inom det symmetriska som det asymmetriska teorifältet. För de 

teorier som bygger på symmetrisk information presenteras stöd av Tinic (1988), som påvisar 

ett samband mellan underprissättning och legala risker, vilket således stödjer lawsuit 

avoidance. Även Ritter och Welch (2002) hävdar att underprissättning bör minska legala ris-

ker, vilket ger ytterligare stöd för hypotesen. Samtidigt presenterar flera andra studier med 

fokus på lawsuit avoidance bevis som motsäger Tinic (1988). Keloharju (1993), samt Kunz 

och Aggarwal (1994) drar båda slutsatsen att lawsuit avoidance inte är en primär drivare av 

underprissättning. Även forskningen inom teorin ownership dispersion är splittrad. Brennan 

och Franks (1997) drar slutsatsen att det finns incitament för bolag att ha många små ägare 

istället för stora ägare, och att underprissättning ökade med ägarspridningen. Samtidigt pre-

senteras bevis för att ett motsatt förhållande råder, där ökad ägarkoncentration ökar underpris-

sättningen, helt emot Brennan och Franks (1997) slutsats (Stoughton & Zechner, 1998). 

Även bland de teorierna som bygger på asymmetrisk information är de empiriska resultaten 

blandade. Kritik riktas mot att winner’s curse förklarar underprissättning, som främst baseras 

på statistiska argument (Tinic, 1988). Forskning framlägger resultat som stödjer winner’s 

curse (Butler, O’Conner Keefe & Kieschnick, 2014; Sahoo & Rajib, 2011). Även om Leland 

och Pyle (1977) presenterar argument till varför signalling skulle kan förklara underprissätt-

ning riktas kritik mot denna teori av Ritter och Welch (2002), som hävdar att underprissätt-

ning som signal inte kan tänkas vara bättre än många andra kanaler bolag kan använda för att 

signalera, vilket talar emot teorin om signalling. Principal-agent-teorin testas empiriskt i en 

studie av Muscarella och Vetsuypens (1989), som presenterar bevis mot att intressekonflikten 

mellan principal och agent skulle vara en bidragande faktor till underprissättning. Slutsatserna 

från Muscarella och Vetsuypens (1989) studie kritiseras dock av Ritter och Welch (2002) som 

hävdar att även om resultaten inte stödjer att principal-agent-teorin förklarar underprissätt-

ningen, så är det ändock inte ett resultat som dementerar teorin. 
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Även svenska studier som försöker förklara de teoretiska incitamenten till underprissättning 

visar på splittrade empiriska resultat, där flera studier inte kan dra slutsatser på grund av de 

saknar statistisk signifikans (Klevefors & Olsson, 2006; Blomsterberg et al, 2015) 

Nyare studier har gjorts för att förklara underprissättning och samla bevis för vilka teorier 

som bäst förklarar fenomenet underprissättning, där nya förklaringsvariabler introduceras. 

Sahoo och Rajib (2011) kan med statistisk signifikans påvisa att ett antal variabler med kopp-

ling till winner’s curse påverkar underprissättningen. Butler, O’Conner Keefe och Kieschnick 

(2014) genomför en studie i vilken en mängd nya variabler presenteras, med syfte att redogöra 

för vilka variabler som bäst förklarar underprissättningen. De kan statistisk säkerställa att flera 

av deras variabler påverkar underprissättning även om dessa variabler inte primärt testas ur en 

teoretisk kontext (ibid.). 

Sammanfattningsvis finns en mängd forskning på ämnet, men trots detta existerar ingen kon-

sensus gällande vad, och vilka teorier som egentligen förklarar fenomenet underprissättning. 

De möjliga teoretiska förklaringarna till underprissättning är diametralt skilda, då de baseras 

på att antingen symmetrisk eller asymmetrisk information föreligger. I och med att symmet-

risk information utesluter asymmetrisk information, och vice versa, bör alltså endast teorier 

baserade på antingen symmetrisk eller asymmetrisk information vara mest tillämpbara. Ur ett 

akademiskt perspektiv hävdar vi att det är intressant att fortsätta forskningen, med syfte att 

utreda för vilka teorier som verkligen är tillämpbara. Detta motiveras av att forskningsfältet är 

splittrat, med argument och empiriska resultat som både styrker och motsäger flertalet teorier 

(Tinic, 1988; Hughes & Thakor, 1992; Booth & Chua, 1996; Stoughton & Zechner, 1998; 

Muscarella & Vetsuypens, 1980). Att de empiriska resultaten inom forskningen är motstridiga 

intensifierar komplexiteten i teoretiska förklaringar för underprissättning varför denna studie 

ämnar till att skapa bättre förståelse för vilka teoretiska incitament som driver underprissätt-

ning. Sett till den intressekonflikt gällande prissättning av börsintroduktioner som presenteras 

i 1.1 Bakgrund mellan bolag, investerare och garant bör det även finnas ett intresse av studien 

ur ett mer praktiskt perspektiv, för alla intressenter. 
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1.3. Syfte 

Studiens syfte är att, med utgångspunkt i motsägande empiriska resultat, utreda vilka olika 

teoretiska incitament som kan förklara underprissättning för att skapa en bättre förståelse för 

den komplexitet som föreligger inom teoribildningen för underprissättning. 

 

1.4. Forskningsfrågor 

Med utgångspunkt i den teoretiska konflikt och komplexiteten i att förklara underprissättning 

utifrån teoretiska incitament formuleras följande forskningsfrågor: 

1. Kan underprissättning förklaras av teorier som approximeras via variabler kopplat till 

såväl det symmetriska och asymmetriska teorifältet?  

 

2. Med bakgrund i den teoretiska motsättning som föreligger, går det med hjälp av resul-

tatet i forskningsfråga ett att dra slutsatser kring vilken teorisida, symmetrisk respek-

tive asymmetrisk, som studien styrker? 

 

1.5. Avgränsning 

Nyintroduktioner och underprissättning har tidigare studerats utifrån många kontexter. Lough-

ran och Ritter (2004) studerar hur fenomenet underprissättning skiljer sig över tid. Ritter 

(1991) undersöker även hur nyintroduktioner utvecklas över en längre period. Inför denna 

studie görs avgränsningen att endast studera underprissättning ur kontexten förstadagsavkast-

ning, varför endast första handelsdagen på marknaden samt prospektet är fokusområde för 

denna studie. Även om data inhämtas under flera år görs inga anspråk på longitudinella slut-

satser kring fenomenet, utan flera år undersöks i huvudsak för att inkludera tillräckligt många 

objekt och säkerställa att enskilda år av potentiellt snedvrida resultat inte påverkar datamateri-

alet i någon stor utsträckning. 

Inom ramen för denna studie åtskiljs fenomenet nyintroduktion från andra typer av börsnote-

ringar vilket innebär att vi exkluderar bolag som tidigare noterats på utländsk börs, liständ-

ringar, spin-offs, introduktioner som inte erbjuder aktier till allmänheten samt omvända för-

värv. Denna studie avgränsas då dessa typer av noteringar inte innefattar prissättningsproble-

matiken i lika stor utsträckning jämfört med en nyintroduktion. Ett bolag som tidigare varit 

noterat på annan börs, spin-offs samt omvända förvärv har sedan tidigare ett uttalat mark-

nadsvärde varför prissättningen av dessa inte är aktuellt för denna studie. Samtidigt är bolag 

som inte erbjuder aktier till allmänheten inte av intresse för denna studie då dessa bolag inte 

omfattar hela gruppen av intressenter eftersom allmänheten då inte har möjlighet att delta i 

introduktionen. 

  



6 
 

1.6. Forskningsbidrag 

Det finns flera teoretiska förklaringar till varför bolag som nyintroduceras underprissätts, men 

väldigt begränsat med studier som placerar dessa teorier i en relativ kontext mot varandra. 

Litteraturen inom underprissättning innefattar flera teorier som förklarar underprissättning 

utifrån asymmetrisk information (Baron, 1982; Rock, 1986; Beatty och Ritter, 1986; Leland 

& Pyle, 1977). Även om teorier med utgångspunkt inom asymmetrisk information har domi-

nerat forskningsfältet har stöd vuxit fram för teorier utifrån ett symmetriskt förhållningssätt 

(Tinic, 1988; Booth & Chua, 1996). Dock har dessa diametralt motsatta förhållningssätt till 

information ifrågasatts där bland annat Hughes och Thakor (1992) menar att teori som bygger 

på informationssymmetri inte nödvändigtvis måste insinuera underprissättning samtidigt som 

Ritter och Welch (2002) är av åsikten att teorier som bygger på informationsasymmetri inte 

heller fullständigt förklarar underprissättning. 

Som Ritter and Welch (2002) föreslår angriper vi därför i denna studie underprissättningsfe-

nomet utifrån att det inte behöver finnas någon enskilt dominant teoretisk förklaring utan tes-

tar istället den relativa betydelsen av de olika teoretiska incitamenten för underprissättning. 

Genom att kvantifiera denna relativa betydelse av teorier som bygger på symmetrisk och 

asymmetrisk information drar vi slutsatsen, likt tidigare forskning, att det är komplext att för-

klara underprissättning. Vi konstaterar att det finns teoretiska incitament baserade på såväl 

symmetrisk som asymmetrisk information till att underprissätta en börsintroduktion. Då vi 

placerar dessa skilda teoriperspektiv i samma kontext och analyserar dessa simultant presente-

rar vi ett alternativt synsätt på teoretiska incitament till underprissättning där teorier tillhö-

rande symmetrisk respektive asymmetrisk information inte längre är ömsesidigt uteslutande, 

vilket möjliggör för en djupare förståelse för teoretiska förklaringar till underprissättning. 
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Symmetrisk information 

Lawsuit avoidance 

• Garant / Bolaget 

Ownership dispersion 

• Bolaget 

Asymmetrisk information 

Winner's curse 

• Investerare 

Signaling 

• Bolaget 

Principal Agent 

• Garant 

2. Teori 
Figuren nedan presenterar de teorier som inkluderas i studien. Valen av teorier grundar sig i 

det bakomliggande problemet som tidigare presenteras i problemdiskussionen, det vill säga att 

det finns motsättningar mellan de existerande teorierna som ämnar förklara underprissättning-

en. Det finns därför ett intresse att utreda för vilken eller vilka teorier som förefaller vara mest 

relevanta.  

Teorierna som förklarar underprissättning är placerade i antingen ett symmetriskt eller asym-

metriskt fack. Dessa teorier har i vår studie förklaringsvariabler kopplade till sig. Vi ämnar i 

denna studie att testa variabler som approximerar teorier om underprissättning. Genom det 

resultat som uppnås dras sedan slutsatser om respektive teoris tillämpbarhet för att förklara 

underprissättningen. Genom att analysera utfallet för samtliga teoriers approximerande vari-

abler dras slutsatser om det grundläggande problemet, en motsägelsefull teoribildning för för-

klaring av underprissättning som fenomen. 

Teorierna fokuserar på tre huvudsakliga intressenter, och vi hävdar som nämns i problemdis-

kussionen att studiens analys således kommer kunna vara intressant för samtliga av dessa. 

Intressenterna som behandlas under de olika teorierna är 1) bolaget som genomför börsintro-

duktionen, 2) investerare samt 3) garanten som assisterar bolaget med börsintroduktionen. 

 

 

 

 

 

2.1.Symmetrisk eller asymmetrisk information 

Forskningen inom såväl symmetrisk som asymmetrisk information presenterar stöd för re-

spektive teorifält. Dock är de empiriska resultaten samtidigt motstridiga vilket föranleder kri-

tik mot båda förhållningssätten till information, och deras respektive teorier, vilket skapar en 

polarisering inom teoribildningen för underprissättning. Studiens problem om teoretiska mot-

sättningar intensifieras av bristen på konsensus inom forskning, vilket insinuerar att båda teo-

rifält som söker teoretiska incitament till underprissättningen kan göras gällande. Samtidigt 

har inte tidigare forskning parallellt studerat dessa teorifält för att utreda om dessa kan samex-

istera och vilka implikationer det får för teoribildningen inom underprissättning. Emellertid 

kan dock inte symmetrisk information förekomma samtidigt som asymmetrisk information 

vilket indikerar att enbart ett av de två teorifälten kan appliceras.  

Figur 1 Teoretisk referensram för underprissättning av nyintroduktioner 
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Vi presenterar därför nedan de mest framträdande teorierna inom såväl symmetrisk som 

asymmetrisk information med syfte att skapa underlag för en god förståelse kring de splittrade 

teoretiska incitamenten till underprissättning för att sedan föra en heltäckande analys av de 

splittrade teoretiska fälten. 

 

2.2. Symmetrisk information 

2.2.1. Lawsuit avoidance model 

Ibbotson (1975) föreslår att underprissättning av nyintroduktioner kan förklaras av att garan-

ten och det emitterande bolaget använder underprissättning som ett skydd mot potentiella 

stämningar. Felaktigheter i ett prospekt leder sällan till legala följder om aktiens initiala pre-

station är framgångsrik (Ibbotson, 1975). Med liknande antaganden formulerar Tinic (1988) 

”the insurance hypothesis” som påstår att nyintroduktioner är medvetet underprissatta för att 

reducera risken att priset på eftermarknaden faller under teckningskursen. Detta fenomen sker 

som en följd av att garanten samt emitterande bolag är riskaverta och strävar således mot att 

undvika de legala påföljder som kan uppstå om investerare driver en skadeståndstalan vid 

överprissättning av nyintroduktioner. Tinic (1988) bevisar sin hypotes genom att jämföra ny-

introduktioner före samt efter införandet av den omfattande Securities Act of 1933. 

Hughes och Thakor (1992) menar att det kan föreligga incitament för en garant att prissätta 

nyintroduktionen över det fundamentala värdet om garantens ersättning är kopplad till teck-

ningskursen.  Efter att bolaget har introduceras på börsen kan investerare på egen hand vär-

dera bolaget då ytterligare information utöver prospektet finns att tillgå. I de fall när denna 

värdering klart understiger det pris som garanten fastställt på bolaget uppstår en legal risk där 

investerarna kan stämma garanten (ibid).  

Likt Ibbotson (1975) och Tinic (1988) menar Hughes och Thakor (1992) därför att garanten 

väljer att underprissätta teckningskursen för att minimera risken att bli indragen i kostsamma 

rättstvister. Utöver de legala kostnader som uppstår för garanten och det emitterande bolaget 

så riskerar de att få ett dåligt rykte. För att undvika ett sådant scenario väljer därför garanten 

och bolaget att försäkra sig genom att introducera bolaget till en rabatt vilket kan tolkas som 

en försäkringspremie (Ibbotson, 1975; Tinic, 1988; Hughes & Thakor, 1992; Kunz & 

Aggarwal, 1994). 

Den potentiella kopplingen mellan legal risk och underprissättning som initialt Ibbotson 

(1975) föreslår, och som senare empiriskt stöds av Tinic (1988) dementeras dock senare av 

Hughes och Thakor (1992). De menar att legala risker inte nödvändigtvis måste insinuera 

underprissättning. Detta styrks av internationell forskning, bland annat av Keloharju (1993) 

och Kunz och Aggarwal (1994) som antyder att legal risk inte är den primärt avgörande fak-

torn till graden av underprissättning då deras studier visar motsvarande nivåer av underpris-

sättning trots avsaknad av ett rättssystem som liknar det amerikanska. Samtidigt menar Ritter 

och Welch (2002) att det är ett kostnadsineffektivt sätt att undvika potentiella legala risker för 

bolag att lämna pengarna på bordet genom att underprissätta en nyintroduktion. 
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2.2.2. Ownership dispersion 

Booth och Chua (1996) konstruerar en teori som förklarar underprissättning av nyintrodukt-

ioner genom det emitterande bolagets strävan mot en diversifierad ägarspridning samt över-

teckning av introduktionen. Underprissättning skapar ett efterfrågeöverskott hos investerarna 

och tillåter därför bolaget att bestämma till vilka investerare aktier ska allokeras (ibid). 

Till skillnad mot de teorier som menar att institutionella investerare adderar värde anser Booth 

och Chua (1996) att det främst är mindre investerare som är mest värdefulla då dessa skapar 

större spridning i bolagets ägarstruktur. Genom den diversifierade ägarspridningen ökar likvi-

diteten i aktierna på den sekundära marknaden, vilket bolags ägare föredrar. Bolagets ägare 

kan regenerera den kostnad som den initiala underprissättningen innebär för dem då ägarna 

kan sälja sitt innehav på eftermarknaden till en högre kurs skapad av den likviditet som upp-

stått till följd av en diversifierad ägarstruktur. Likviditeten på den sekundära marknaden ökar 

även med nivån av överteckning vilket är en följd av underprissättning (ibid). Överteckning 

samt en bred ägarspridning ökar antalet potentiella investerare som i samband med en ökad 

likviditet på den sekundära marknaden ökar bolagets värde och minskar bolagets kapitalkost-

nad (Ibbotson & Ritter, 1995 återgiven i Bouzouita et al., 2015). Det är av dessa motiv som 

bolaget medvetet underprissätter sina nyintroduktioner (Booth & Chua, 1996).  

Tilldelningen av teckningsrätter har fått ökad akademisk uppmärksamhet till följd av att till-

delningsprocessen uppfattats som orättvis av allmänheten. Den akademiska debatten behand-

lar främst allokering till antingen institutionella investerare eller privata investerare (Ritter & 

Welch, 2002). Likt Booth och Chua (1996) menar Brennan och Franks (1997) att introduce-

rande bolag vill undvika att mista kontroll till block av större institutioner och använder un-

derprissättning för att generera övertäckning av aktier vilket skulle diskriminera större block. I 

kontrast till detta menar istället Stoughton och Zechner (1998) att bolag underprissätts för att 

öka möjligheten för att större block äger bolagen.  

 

2.3. Asymmetrisk information 

2.3.1. Winner’s curse 

Teorin om winner’s curse tar i beaktning både det emitterande bolaget som önskar att introdu-

ceras på en handelsplats, garanten (investmentbanken) samt marknadens intressenter (Rock, 

1986). Ytterligare en viktig komponent i teorin om winner’s curse är det faktum att justering 

för efterfrågeöverskott (övertecknad nyintroduktion) sker genom tilldelning givet utbjuden 

kvantitet, och inte genom en prisanpassning (ibid.). 

Investmentbanken som assisterar bolaget under börsintroduktion antas ha bättre information 

än enskilda investerare, men sämre information än marknaden aggregerat (Rock, 1986). Inve-

sterare delas upp i två olika kategorier, informerade och oinformerade, och dessa grupper har 

således olika mängd information om bolaget som ska introduceras. I förhållande till de infor-

merade investerarna kan en nyintroduktion i huvudsak prissättas bra eller dåligt, det vill säga 

vara en attraktiv investering eller inte (ibid.). Informerade investerare kommer således endast 

teckna aktier i attraktiva nyintroduktioner. Till skillnad från informerade investerare saknar 
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oinformerade investerare informationen som krävs för att särskilja en attraktiv nyintroduktion 

från en annan, vilket leder till att de istället tecknar aktier i alla nyintroduktioner. Givet upp-

delningen av investerare kommer attraktiva nyintroduktioner tecknas av både informerade och 

oinformerade investerare, och tilldelning av tillgängliga aktier sker – givet ett efterfrågeöver-

skott kan alltså inte alla intressenter få önskat antal aktier (ibid.). I de nyintroduktioner som 

givet all information inte är attraktiva väljer däremot endast oinformerade investerare att 

delta, och som resultat av detta tilldelas i genomsnitt de oinformerade investerarna en högre 

andel oattraktiva nyintroduktioner (ibid.). I genomsnitt väntas i linje med teorin en jämvikts-

underprissättning föreligga för att kompensera de oinformerade investerarna. 

Beatty och Ritter (1986) anser att det finns ett positivt samband mellan underprissättning och 

ex-ante-osäkerhet (risken i bolaget inför börsintroduktion) och bildar teorin changing risk-

composition. Denna risk avser osäkerheten att bedöma bolagets framtida förmåga att generera 

kassaflöden (ibid.). Nyintroduktioner som omges av hög ex-ante-osäkerhet underprissätts i 

högre grad enligt changing risk-composition vilket medför att winner’s curse-problematiken 

förvärras ju större underprissättningen är. 

Kritik riktas mot winner’s curse, bland annat att de empiriska undersökningar som gjorts på 

sin höjd presenterar svaga bevis i för teorins riktighet (Tinic, 1988). Tonvikt läggs på att den 

statistiska modell som används för att förklara jämviktsunderprissättningen enligt winner’s 

curse inte med statistisk säkerhet lyckas med detta (ibid.). 

 

2.3.2. Signalling 

Leland och Pyle (1977) presenterar ett teoretiskt ramverk, där asymmetrisk information skap-

ar incitament för de bättre informerade att i handling eller på annat sätt signalera sin kvalitet 

till intressenter i informationsunderläge (ibid.). Satt i kontexten av nyintroduktioner i allmän-

het, och underprissättning i synnerhet, bildas teori som förklarar underprissättningen med 

hjälp av signalering (Allen & Faulhaber, 1989). 

Under förutsättningen att informationsasymmetri föreligger, där bolaget antas vara bättre in-

formerade om sina framtidsutsikter än alla andra intressenter, kan underprissättning signalera 

en positiv bild av bolagets framtid (Allen & Faulhaber, 1989). Att underprissättning av en 

nyintroduktion är en positiv signal kan enkelt förklaras som att den initiala uppgång som in-

vesterarna får ta del av lämnar god eftersmak, men fenomenet kan rationaliseras ytterligare 

(ibid.). Teorin antar nämligen att endast bra bolag (goda framtidsutsikter) kan använda under-

prissättning som signalering, eftersom endast dessa bolag har möjligheten att i framtiden tjäna 

in det kapital som lämnas till investerarna vid underprissättning (ibid.). I teorin presenteras 

underprissättning som en av flera möjliga handlingar med vilka ett bolag kan signalera sin 

kvalitet. Ett argument som presenteras för att underprissättning skulle vara ett effektivt sätt att 

signalera är att handlingen inte kräver någon typ av övervakande från intressenter i informat-

ionsunderläge, utan kan tolkas relativt enkelt (ibid.).  

Även om Allen och Faulhaber (1989) erbjuder en förklaring till varför underprissättning 

skulle vara en effektiv signaleringsmetod ifrågasätts det av bland annat Ritter och Welch 
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(2002) som uttrycker en osäkerhet kring huruvida det verkligen är riktigt. Utöver argument på 

rent teoretiska grunder är stödet empirisk inte heller starkt (Ritter & Welch, 2002). 

 

2.3.3. Principal-agent 

Baron (1982) presenterar en teori grundad i asymmetrisk information som skiljer sig från de 

som tidigare behandlas. Teorin bygger på att investmentbanken har en bättre uppfattning om 

marknadens värdering av bolaget, i jämförelse med bolaget som önskar genomföra en nyin-

troduktion (ibid). I och med att investmentbanken har ett informationsövertag krävs det från 

bolaget kompensation till investmentbanken, vilket görs i form underprissättning av nyintro-

duktionen. Det är viktigt att poängtera att det från det emitterande bolagets sida inte finns ett 

egenintresse i att underprissätta nyintroduktionen, utan att underprissättning sker som en kon-

sekvens av informationsasymmetrin, där investmentbankens egenintresse som agent alltså 

kompenseras av principalen (ibid.).  

Eftersom det i enlighet med Barons (1982) principal-agent-teori är investmentbankens in-

formationsövertag över emitterande bolag som måste kompenseras med underprissättning ter 

det sig logisk att nyintroduktion i vilka ingen investmentbank assisterat det emitterande bolag 

bör underprissättningen vara lägre jämfört med de som använt en investmentbank. Barons 

(1982) teori kritiseras av bland andra Muscarella och Vetsuypens (1989). Med empiriska tes-

ter som undersöker underprissättning av bolag som inte använder en extern investmentbank 

för nyintroduktionen konstaterar de att även dessa är underprissatta, vilket således är resultat 

som inte ligger i linje med Barons (1982) teori. 

 

2.4. Tidigare forskning 

Underprissättning av nyintroduktioner har rapporterats på varje global kapitalmarknad sedan 

1970-talet (Ritter & Welch, 2002; Sahoo & Rajib, 2011). Ibbotson (1975) är en av de första 

som inom litteraturen drar slutsatsen att amerikanska nyintroduktioner är underprissatta. Den 

empiriska litteraturen inom området som fastställer bevis för att underprissättning förekom-

mer är tämligen mogen (Butler, O'Connor Keefe & Kieschnick, 2014).  

Den anmärkningsvärda empiriska regelbundenheten om att underprissättning förekommer 

resulterar i en stor mängd teoretisk litteratur som försöker förklara de underliggande drivarna 

till underprissättning (Sahoo & Rajib, 2011). 

Ibbotson (1975) och Leland och Pyle (1977) är först ut med att identifiera underprissättning 

och försöker förklara fenomenet. Den teoretiska litteraturen skrivs främst under 1980-talet 

med stort fokus på teorier inom asymmetrisk information. Under denna tidsperiod bidrog 

främst följande författare med teorier: Baron (1982), Rock (1986), Beatty och Ritter (1986) 

samt Allen och Faulhaber (1989). Teoribildningen inom det symmetriska fältet påbörjas av 

Tinic (1988) på Ibbotsons (1975) antaganden och byggs senare vidare på av Hughes och Tha-

kor (1992) samt Booth och Chua (1996). 
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Forskningen på underprissättning bestod under 1990-talet främst av empiriska hypotespröv-

ningar där tester om teorier inom främst de asymmetriska samt de symmetriska fälten går att 

applicera på internationella marknader (Keloharju, 1993; Kunz & Aggarwal, 1994; Knopf & 

Teall, 1999). Ritter (1984) bildar the changing risk composition-teorin som förklarar under-

prissättning utifrån ex-ante-osäkerhet, som i denna studie kopplas till asymmetrisk informat-

ion genom winner’s curse, och det är främst changing risk composition som agerar teoretisk 

referensram i de senare studierna som gjorts på olika globala marknader för att testa asymmet-

risk information (Fong & Reber, 2006; Sahoo & Rajib, 2011). 

Tabell 1 Tidigare forskning inom underprissättning av nyintroduktioner 

 

AI = asymmetrisk information 

SI = symmetrisk information 

 

2.5. A review of IPO Activity, Pricing and Alloctions (Ritter & Welch, 2002) 

Vi identifierar artikeln av Ritter och Welch (2002) som särskilt essentiell för vår studie då den 

bidrar till en översikt av komplexiteten som omger teoribildningen för underprissättning. Pub-

likationen av Ritter och Welch (2002) presenterar forskningsfältet och behandlar flera av de 

teorier som finns för förklaring av underprissättning. I relation till de teorier (se figur 1) som 

presenteras i denna studies teoriavsnitt behandlar Ritter och Welch (2002) samtliga inom så-

väl symmetrisk som asymmetrisk information. De belyser även det faktum att det finns en 

teoretisk motsättning mellan teorierna baserade på symmetrisk respektive asymmetrisk in-

formation. Således introducerar Ritter och Welch (2002) denna studies huvudsakliga problem, 

den motsättning som existerar kring teoretiska förklaringar kring underprissättning. 

I sin artikel som utvärderar befintlig teori och forskning kring underprissättning utgår Ritter 

och Welch (2002) ifrån hypoteser. Den första är att fenomenet underprissättning av nyintro-
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Booth & Chua 1996 Journal of Financial Economics SI
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duktioner inte är statiskt (ibid.). Vidare poängteras att teorier baserade på asymmetrisk in-

formation inte är främsta drivare av underprissättning. 

Att fenomenet kring underprissättning av nyintroduktioner är intressant ur ett akademiskt per-

spektiv påvisas då stort intresse, och många studier genomförts, både gällande teoretiska för-

klaringar och empiriska tester (Ritter & Welch, 2002). Det finns inte några undantag till re-

geln att nyintroduktioner i genomsnitt är underprissatta, oavsett vilken marknad som studeras 

(ibid.). En anledning som vidare argumenterar för att det är själva prissättningen av nyintro-

duktionerna som är intressant att studera är att den avkastning som historiskt genereras under 

första dagens handel (underprissättning) inte återfinns dag två (ibid.). På grund av detta påstår 

Ritter och Welch (2002) att underprissättningen inte kan vara kompensation för likviditet eller 

marknadsrisk, eftersom dessa osannolikt skulle kunna hanteras och inte kvarstå dag två 

(ibid.). 

Syftet med artikeln är att behandla de olika teorier som förklarar underprissättning, reflektera 

kring dessa men också att belysa de problem som fortfarande finns kvar (Ritter & Welch, 

2002). De anser att en fundamental felvärdering av nyintroduktionerna inte är en sannolik 

förklaring, eftersom den genomsnittliga dagsavkastningen på marknaderna varit 0,05 procent 

(ibid.) 

Ritter och Welch (2002) behandlar majoriteten av de väletablerade teorierna kring underpris-

sättning, och i många fall är de empiriska bevisen motstridiga eller utan resultat. Slutsatser 

som presenteras är i likhet med inledande hypotes att asymmetrisk information antagligen inte 

är en huvudsaklig förklaring till varför underprissättning sker (ibid.). Vidare presenteras en tro 

om teori med grund i agentkonflikter antagligen är rimligare förklaringar till underprissätt-

ningen (ibid.). 

Vi presenterar artikeln av Ritter och Welch (2002) då den i den genomförda litteraturgenom-

gången varit behjälplig i sammanställningen av teorifältet, pekar i vilken riktning denna studie 

kan använda internationella forskningsstudier och framför allt upplyser den oss om den spre-

tighet som existerar inom teorifältet. 
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3. Empirisk metod 
Internationell forskning om underprissättning som föranleder denna studie använder liknande 

forskningsmetodik. Vi applicerar därför en forskningsmetod som är etablerad inom det inter-

nationella forskningsfältet för underprissättning och som genomgående motiveras av denna 

studies problemdiskussion. 

 

3.1. Ansats och design 

En deduktiv forskningsansats antas och bygger likt Jacobsen (2002) på studiens frågeställ-

ningar presenterade i det inledande kapitlet. Valet av deduktion motiveras också av att teori-

bildning inom forskningsfältet, som presenteras ovan i den teoretiska referensramen, är klar, 

och där hypoteser som baseras i den teoretiska motsättningen som denna studie ämnar utreda 

empirisk kan testas (ibid.). 

Genom att använda kvantitativ data kan slutsatser grundade i statistisk signifikans dras om 

studiens hypoteser. Detta ger oss i denna studie möjlighet att uttala oss om vilka teorier för 

underprissättning som är applicerbara och att således lämna ett bidrag till forskningsfältet 

gällande komplexiteten inom teoribildningen. Kvantitativa metoder används även tidigare i 

internationell forskning vilket ger ytterligare stöd för denna studies metodval (Keloharju 

1993; Kunz & Aggarwal 1994; Fong & Reber, 2006; Gleason, Johnston & Madura, 2008; 

Butler, O'Connor Keefe & Kieschnick, 2014). Vidare möjliggör en kvantitativ metod i större 

utsträckning generaliserbarhet (Holme & Solvang, 1997; Bjereld, Demkes & Hinnfors, 2009; 

Jacobsen, 2002), vilket vi eftersträvar då denna studie genomförs med begränsade medel på 

den svenska marknaden, men som inte endast är relevant för svensk forskning då det kan fin-

nas ett internationellt intresse. Med anledning av metodvalet innefattar undersökningen många 

studieobjekt och är således extensiv i sin utformning (Jacobsen, 2002). Detta ökar även möj-

ligheten att generalisera resultaten till en population från ett stickprov i linje med våra refe-

rensstudier (ibid.; Butler, O'Connor Keefe & Kieschnick, 2014; Sahoo & Rajib, 2011; Fong & 

Reber, 2006). 

Denna studies forskningsdesign skiljer sig från de traditionella designerna som tvärsnitt, tids-

serie eller panelstudie (Bryman, 2008; Jacobsen, 2002). Datamaterialet består dels av bola-

gens prospekt, som publiceras innan introduktionen sker. Underprissättning som fenomen kan 

dock först studeras när introduktionen är genomförd, och aktien tas upp till handel, vilket 

alltså sker senare än publiceringen av prospektet. Vidare genomför bolagen i studiens data-

material nyintroduktioner vid olika tillfällen, varför inte alla introduktioner sker samma da-

tum. Fenomenet studien utreder (underprissättning) undersöks dock i kontexten av förstadags-

avkastning, varför en tvärsnittsdesign bäst beskriver forskningsdesignen. Dessutom motiveras 

val av forskningsdesign utifrån att internationella referensstudier inom ämnet använder tvär-

snittsdata för att undersöka liknande problem som denna studie ämnar att undersöka (Butler, 

O'Connor Keefe & Kieschnick, 2014; Sahoo & Rajib, 2011). 
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3.2. Urval 

Denna studies definition av teoretisk population, i den mening att det avser de objekt som är 

av intresse (Jacobsen, 2002) och som studien ämnar till att ge ett forskningsbidrag till, rym-

mer nyintroduktioner på samtliga globala marknader. Detta motiveras av att underprissättning 

förekommer världen över (Sahoo & Rajib, 2011) samt vår önskan om att generalisera resultat, 

som optimalt kan appliceras på bolag som önskar att genomföra en nyintroduktion, oavsett på 

vilken marknad. Studiens praktiska populationsram består av bolag som genomfört en nyin-

troduktion på den svenska marknaden på marknadsplatsen Main Market samt handelsplatt-

formen First North på Nasdaq OMX Stockholm. Vi väljer att inte inkludera fler marknads-

platser och handelsplattformar på grund av studiens begränsade resurser. Ett strategiskt urval 

genomförs, där studiens stickprov utgörs av nyintroduktioner av svenska bolag mellan 2005-

2015. Likt internationell forskning, väljer vi att enbart inkludera nyintroduktioner varför andra 

nyemissioner samt obligationsutfärdanden exkluderas från studien (Sahoo & Rajib, 2011). 

Till skillnad från Butler, O'Connor Keefe och Kieschnick (2014) undersöks utöver stamaktier 

även introduktioner som omfattar preferensaktier då vi anser att dessa omges av underpris-

sättningsproblematiken i lika stor utsträckning som stamaktierna. 

 

3.3. Variabler 

Under kommande kapitel presenteras de variabler som studien använder för att approximera 

teorierna som förklarar underprissättning. Initialt identifieras kvantifierbara variabler som 

mäter teorierna. Detta ger således möjligheten att indirekt testa teorierna, vilket är nödvändigt 

för att besvara studiens problem om den teoretiska motsättning som föreligger inom teorifältet 

för förklaring av underprissättning. Variablerna hämtas från internationella referensstudier, 

eller deduceras direkt ur teori. Variablerna härrör således från teorierna, och för varje variabel 

redogörs intuitionen bakom kopplingen mellan teori och variabel.  

Till varje variabel hör en separat hypotes som presenteras. Syftet med hypotesen är att möj-

liggöra en tydlig koppling mellan respektive teori och det statistiska resultatet för varje varia-

bel. Från teori, via variabel och hypotes förs således en analys som underlag till studiens pro-

blem, den teoretiska motsättningen mellan förklarande teorier för underprissättning. 

 

3.4. Variabel för underprissättning 

Underprissättning är denna studies beroendevariabel, och studien använder följande mått för 

underprissättning: 

𝑈𝑛𝑑𝑒𝑟𝑝𝑟𝑖𝑠𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡 =
𝑠𝑡ä𝑛𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑢𝑟𝑠 𝑑𝑎𝑔 1 − 𝑡𝑒𝑐𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑢𝑟𝑠

𝑡𝑒𝑐𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑢𝑟𝑠
∗ 100 

Måttet för underprissättning som förstadagsavkastning är utbrett inom forskningsfältet för 

fenomenet kring prissättningen av nyintroduktioner, och studiens mått används i såväl nation-

ella som internationella studier (Knopf & Teall, 1999; Loughran & Ritter, 2002; Blomsterberg 

et al, 2015). 
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3.5. Variabler från det symmetriska teorifältet 

3.5.1. Lawsuit avoidance 

Vi identifierar följande variabler för att testa lawsuit avoidance-hypotesen på svenska nyin-

troduktioner: 

𝑅𝑒𝑔𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 = 1 𝑜𝑚 𝑏𝑜𝑙𝑎𝑔𝑒𝑡 𝑖𝑛𝑡𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑡𝑠 𝑖𝑛𝑛𝑎𝑛 𝑀𝑖𝐹𝐼𝐷 − 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣 

                           0 𝑜𝑚 𝑏𝑜𝑙𝑎𝑔𝑒𝑡 𝑖 𝑖𝑛𝑡𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑡𝑠 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑀𝑖𝐹𝐼𝐷 − 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣 

𝐿𝑖𝑠𝑡𝑎 =  1 𝑜𝑚 𝑏𝑜𝑙𝑎𝑔𝑒𝑡 𝑖𝑛𝑡𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑡𝑠 𝑝å 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠 

                  0 𝑜𝑚 𝑏𝑜𝑙𝑎𝑔𝑒𝑡 𝑖𝑛𝑡𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑡𝑠 𝑝å ℎ𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑡𝑓𝑜𝑟𝑚 

 

Tillsammans med Ibbotson (1975) samt Hughes och Thakor (1992) menar Tinic (1988) att 

underprissättning bör öka till följd av mer omfattande regleringar för nyintroduktioner.  Likt 

den federala Securities Act of 1933 som Tinic (1988) studerar identifierar vi därför att 

MiFID-direktivets påverkan på svenska nyintroduktioner bör undersökas på ett liknande sätt 

som Securities Act of 1933 undersöks för amerikanska nyintroduktioner. Båda regelverken 

har målsättningen att öka transparensen i finansiell rapportering för att skydda investerare 

vilket vi menar, i enlighet med hypotesen om lawsuit avoidance, bör påverka underprissätt-

ningen av nyintroduktioner då såväl garant som utställande bolag vill undvika kostsamma 

legala tvister.  

EU:s ramverk för värdepappershandel är relativt likt det amerikanska inom vilket MiFID 

(Markets in Financial Instruments Directive) är ett direktiv (Boscovic, Cerruti & Noel, 2010). 

Då MiFID är ett EU-direktiv skiljer sig implementeringen i olika medlemsländer trots harmo-

nisering (ibid). MiFID resulterade i en ny lag om värdepappersmarknaden i Sverige som 

trädde i kraft november 2007 med syfte att bland annat samordna värdepappersmarknaden 

samt stärka investerares skydd och tilltro till marknaden (Finansinspektionen, 2009). Av 

denna anledning utreder vi i denna studie prissättningen av nyintroduktioner före samt efter 

att denna lag trädde i kraft för att undersöka om lawsuit avoidance-hypotesen går att applicera 

på den svenska marknaden. 

I tidigare internationella studier drar forskare slutsatsen att lawsuit avoidance-hypotesen är 

utmanande att ge stöd för. Kunz och Aggarwal (1994) menar att hypotesen inte heller kunde 

prövas på den schweiziska marknaden på grund av rättssystemens olikheter. Med liknande 

utgångspunkt anser Keloharju (1993) att bristen av legala förpliktelser förknippade med pro-

cessen att nyintroducera ett bolag i Finland gör det svårt att koppla legala förpliktelser till 

underprissättningen som påvisas. Regelverken är av olika omfattning för bolag beroende på 

om det introduceras på en marknadsplats eller handelsplattform, där noteringar på handels-

plattformer har mindre formella samt lägre krav. Av denna anledning studeras, utöver MiFID-

direktivet, underprissättningen av bolag med olika listningar för att undersöka om lawsuit 

avoidance-hypotesen gäller på den svenska marknaden (Lindahl, 2013). Vi formulerar därför 

följande hypoteser: 
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Hypotes 1 – det föreligger ett positivt samband mellan bolag som introducerats 

efter MiFID-direktivet och underprissättning 

Hypotes 2 – det föreligger ett positivt samband mellan listning på en mer reglerad 

marknad och underprissättning 

Bekräftas hypotes ett innebär detta bevis för att hypotesen om lawsuit avoidance helt, eller till 

viss del kan förklara underprissättning. Att lawsuit avoidance förklarar underprissättning styr-

ker antagandet om att informationen på marknaden är symmetrisk. Vidare innebär hypotesens 

bekräftande indirekt ett dementerande av de teorier som bygger på asymmetrisk information. 

Kan även hypotes två bekräftas tillsammans med hypotes ett stärker detta bevisen för lawsuit 

avoidance-hypotesens riktighet, och talar än mer emot teorierna baserade på asymmetrisk 

information. 

 

3.5.2. Ownership dispersion 

För att pröva Booth och Chuas (1996) hypotes om att ownership dispersion förklarar under-

prissättning formuleras följande variabler: 

𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑎 ä𝑔𝑎𝑟𝑒 =  
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑟 𝑠𝑜𝑚 𝑖𝑛𝑛𝑒ℎ𝑎𝑠 𝑎𝑣 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑎 ä𝑔𝑎𝑟𝑒

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑟
 

𝐿𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡 =  𝑙𝑛 (
ℎ𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑠𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚 𝑑𝑎𝑔 1

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑟
) 

För att utreda om ägarstrukturen i nyintroduktioner bidrar till underprissättning studerar vi hur 

diversifierad ägarstrukturen i bolaget är. Vi skiljer därför på stora aktieägare och mindre ak-

tieägare med hypotesen att ju mer koncentrerad ägarstrukturen är, det vill säga att ju större 

andel stora ägare, desto mer underprissatt kommer nyintroduktionen att vara. Med en större 

andel stora ägare vid prospektets utgivande menar vi att bolaget har större incitament till att 

diversifiera sin ägarstruktur vid nyintroduktion genom att främja att flera mindre investerare 

deltar i teckningen. För att generera en hög efterfrågan från mindre investerare väljer därför 

bolaget att underprissättas. Vi definierar, i enlighet med Nasdaq OMX Nordics (2016), stora 

ägare som innehavare av mer än 5% av aktiekapitalet eller rösträtterna. 

Booth och Chua (1996) anser att underprissättning, utöver en mer diversifierad ägarstruktur, 

resulterar i att bolagets aktie blir mer likvid på den sekundära marknaden. Detta genererar i 

sin tur en lägre kapitalkostnad och möjliggör för bolagets ägare att avyttra sitt innehav till en 

högre kurs på den likvida eftermarknaden, vilket bolaget föredrar. För att granska huruvida 

graden av underprissättning påverkar likviditeten på eftermarknaden väljer vi i denna studie 

att studera likviditeten i handelsvolym av bolagets aktier under introduktionsdagen. Vi väljer 

en kvotvariabel för att mäta likviditeten och öka jämförbarheten mellan de studerade bolagen. 

Kvotens täljare är antalet aktier som handlas under introduktionsdagen varpå nämnaren utgörs 

av det totala antalet aktier bolaget har ställer ut under introduktionsdagen. Vidare applicerar vi 

i studien en naturlig log-transformation på likviditetskvoten för att öka residualernas normal-

fördelning. 
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Vi anser att likviditet i bolagets aktie under introduktionsdagen koncentrerar måttet till vad 

som utgör sambandet till underprissättningen bäst i enlighet med denna studies definition av 

underprissättning (se 3.4. Variabel för underprissättning). Av denna anledning exkluderas 

likviditetsmått i senare eftermarknad då vi är av avsikten att dessa mått i betydande grad in-

kluderar bolagsspecifika skäl till likviditet i handeln som ej härrör ifrån underprissättningen. 

Fong och Reber (2006) använder handelsvolym som förklaringsvariabel till underprissättning. 

De menar istället att ökad handelsvolym är en indikator på att institutioner i större block hand-

lar bolagets aktie till följd av deras sentiment om nyintroduktionens verkliga värde, det vill 

säga underprissättning (ibid.). 

Tidigare internationella studier både styrker och förkastar att ownership dispersion bidrar till 

underprissättning varför det är av intresse att studera detta på den svenska marknaden (Bren-

nan & Franks, 1997; Stoughton & Zechner, 1998). Vi formulerar därför följande hypoteser för 

sambandet mellan ownership dispersion och underprissättning: 

Hypotes 3 – det föreligger ett positivt samband mellan en större andel stora ägare 

vid prospektets utgivande och underprissättning 

Hypotes 4 – det föreligger ett positivt samband mellan en ökad likviditet i han-

deln av aktien och underprissättning 

Bekräftas hypotes tre och fyra är detta ett bevis för att incitamenten till att diversifiera företa-

gets ägarstruktur påverkar underprissättning. Detta innebär således ett stöd för att teorin om 

ownership dispersion förklarar underprissättningen, och att symmetrisk information råder. I 

och med att hypotes tre och fyra ger stöd för symmetrisk information utesluter den inte att 

hypotes ett och två kan bekräftas, utan de skulle mycket väl kunna bekräfta alla fyra. Bekräf-

tas både hypotes ett, två, tre och fyra ges starka bevis för symmetrisk information. 

 

3.6. Variabler från det asymmetriska teorifältet 

3.6.1. Winner’s curse 

Denna studie använder två variabler för att testa teorin om winner’s curse (Rock, 1986), dessa 

är båda mått på ex-ante-osäkerhet, vilket är en förutsättning för Rocks (1986) teori.  

𝑙𝑛 (
𝐻

𝐿
) =  𝑙𝑛 (

ℎö𝑔𝑠𝑡𝑎 𝑘𝑢𝑟𝑠 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑓ö𝑟𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑎𝑔𝑒𝑛𝑠 ℎ𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙

𝑙ä𝑔𝑠𝑡𝑎 𝑘𝑢𝑟𝑠 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑓ö𝑟𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑎𝑔𝑒𝑛𝑠 ℎ𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙
) 

𝑙𝑛 (𝑃𝑟𝑖𝑠/𝑂𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔) =  𝑙𝑛 (
(𝑡𝑒𝑐𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑢𝑟𝑠 ∗ 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑟)

𝑜𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔
) 

Kopplingen mellan ex-ante-risk och winner’s curse förklaras av Beatty och Ritter (1986). I 

enlighet med winner’s curse presenteras att underprissättningen är en direkt postitiv funktion 

av ex-ante-osäkerheten kring värdet på den nyintroducerade aktien. Detta betyder att det finns 

mer, för en enligt winner’s curse oinformerad investerare, att förlora när ex-ante-osäkerheten 

ökar, varför en större underprissättning måste ske som kompensation för detta. (ibid.). 
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Flera studier har genomförts på olika marknader för att utreda vilka variabler som agerar bäst 

approximation för ex-ante-osäkerhet (Loughran & Ritter, 2004; Sahoo & Rajib, 2011; Butler, 

O’Connor Keefe & Kieschnick, 2014). Jämte andra variabler, dras slutsatsen att hög/låg är 

den variabel som bäst approximerar ex-ante-osäkerhet (Loughran & Ritter, 2004; Sahoo & 

Rajib, 2011). I nämnda studier kan författarna med statistisk säkerhet säkerställa att hög/låg 

påverkar underprissättningen (Loughran & Ritter, 2004; Sahoo & Rajib, 2011; Butler, 

O’Connor Keefe & Kieschnick, 2014). I vår studie används den naturliga logaritmen av tidi-

gare nämnd kvot, då den naturliga logaritmen av aktiekurser följer en normalfördelad random 

walk vilket skapar förutsättningar för det bästa estimatet av spreaden mellan hög/låg (Parkin-

son, 1980 återgiven i Knopf & Teall, 1999).   

Pris till omsättning inkluderas då även detta mått har signifikant påverkan på underprissätt-

ning (Butler, O’Connor Keefe & Kieschnick, 2014). Butler, O’Connor Keefe & Kieschnick 

(2014) finner i sin studie att 𝑙𝑛 (𝑃𝑟𝑖𝑠/𝑂𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔) har en negativ riktningskoefficient och 

påvisar således en negativ relation till underprissättning. I enlighet med winner’s curse menar 

vi i denna studie istället att ju högre 𝑙𝑛 (𝑃𝑟𝑖𝑠/𝑂𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔) är desto högre kommer underpris-

sättningen att vara, och att det därför föreligger ett positivt samband, då en lägre omsättning 

indikerar en högre ex-ante-osäkerhet. För att hantera fördelningen av omsättningen mellan 

studieobjekten, då omsättningen kan variera och anta värden från noll till ∞, adderas 1 till 

samtliga studieobjekt för att möjliggöra användandet av den naturliga logaritmen. 

Hypotes 5 – det föreligger ett positivt samband mellan ln (H/L) och underpris-

sättning 

Hypotes 6 – det föreligger ett positivt samband mellan ln (Pris/Omsättning) och 

underprissättning 

Bekräftas hypotes fem eller sex utgör detta bevis för att teorin om winner’s curse förklarar 

underprissättningen. Bekräftas båda hypoteserna ges ett starkt stöd för winner’s curse och att 

asymmetrisk information föreligger, där två bekräftade hypoteser utgör ett tydligare bevis än 

en. Ges bevis som innebär att asymmetrisk information råder motsäger detta symmetrisk in-

formation och således hypotesen om lawsuit avoidance samt ownership dispersion-teorin. 

 

3.6.2. Signalling 

För att dra slutsatser om huruvida signalering är en bidragande faktor till underprissättning 

används insiderägande som förklaringsvariabel, vilken definieras enligt följande: 

𝑖𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟ä𝑔𝑎𝑛𝑑𝑒 =  
𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑟 𝑠𝑜𝑚 𝑖𝑛𝑛𝑒ℎ𝑎𝑠 𝑎𝑣 𝑖𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑠 𝑢𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑝𝑒𝑘𝑡

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑟 𝑢𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑝𝑒𝑘𝑡
 

Variabeln bygger likt Leland och Pyles (1977) variabel på att befintliga ägare med hjälp av att 

tillkännage sitt ägande i bolag kan signalera ett positivt budskap, och ligger således i linje 

med grunden vilken Leland och Pyle (1977) baserar sin teori på. Genom att insiders vid pro-

spektets offentliggörande äger en stor del av utestående aktierna signalerar de enligt oss ett 

positivt budskap om bolaget, varför måttet används för att testa Leland och Pyles (1977) teori.  
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Insiders ägande används i tidigare studier på underprissättning (Kamf, Karlsson & Pietilä, 

2008). Kamf, Karlsson och Pietilä (2008) har en annan inriktning på sin studie, och relaterar 

sina resultat till annan teori (ibid.), men insiders ägande som förklaringsvariabel är i enlighet 

med resonemanget i stycket ovan fortfarande intressant i denna studie, särskilt då den enligt 

Kamf, Karlsson och Pietilä (2008) med statistisk säkerhet påverkar underprissättningen. 

Hypotes 7 – det föreligger ett positivt samband mellan insiderägande och under-

prissättning 

Bekräftas hypotes sju ges stöd åt att bolag väljer att signalera med hjälp av underprissättning, 

där bolag med hög andel insiderägande, som alltså tror mycket på bolaget, i större utsträck-

ning är beredda att underprissätta börsintroduktionen. Bekräftas hypotes sju är detta ett bevis 

för att teorin om signalling förklarar underprissättning, och i förlängningen att asymmetrisk 

information föreligger. Ett bekräftande av hypotes sju utesluter inte hypotes fem eller sex, då 

respektive teori de approximerar tillsammans, i olika stor utsträckning, kan förklara under-

prissättning under asymmetrisk information. Bekräftas hypotes sju motsäger detta symmetrisk 

information och således hypotesen om lawsuit avoidance samt ownership dispersion-teorin. 

 

3.6.3. Principal-agent 

För att testa teorin om principal-agent används två olika mått, dels huruvida nyintroduktionen 

hanteras av en eller flera garanter samt om introduktionen görs till fast pris eller med ett inter-

vall (book-building). 

En eller flera investmentbanker:  

en investmentbank = 1 om sant; 0 om falskt 

två investmentbanker = 1 om sant; 0 om falsk 

tre investmentbanker = 1 om sant; 0 om falskt 

fler än tre investmentbanker = 1 om sant; 0 om falskt 

 

Intervall eller fast pris  

intervall = 1 om sant; 0 om falskt 

En av variablerna som används för att mäta huruvida det emitterande bolaget använder en 

eller flera garanter kopplas till teorin enligt resonemanget Baron (1982) för när han menar att 

investmentbanken har ett informationsövertaget över bolaget. Allt annat lika bör två invest-

mentbanker ha mer relevant marknadsinformation ackumulerat än en investmentbank. I enlig-

het med Baron (1982) är bolaget beredda att betala en större ersättning (i form av underpris-

sättning) om informationsasymmetrin är större. Således bör fler inblandade investmentbanker 

generera en högre underprissättning. 

Variabeln som mäter huruvida nyintroduktionen görs med intervall eller fast pris inkluderas 

då vi hävdar att intervallprissättning jämfört med fast pris indikerar en större osäkerhet i pris-

sättningen av bolaget som ska emitteras, och denna osäkerhet betalar bolaget i enlighet med 

teorin för i form av underprissättning (Baron, 1982). 
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Tidigare forskning har sökt empiriska belägg för att det förekommer en agentkonflikt vid un-

derprissättning i enlighet med Barons (1982) teori. Underprissättning av nyintroduktioner av 

just investmentbanker, som i dessa fall agerar både bolag och garant (principal och agent) 

studeras av Muscarella och Vetsuypens (1989). Även om denna studie hävdar att deras resul-

tat (underprissättning förekommer även när investmentbanker nyintroduceras) talar emot Ba-

rons (1982) teori, finns en opinion om att resultaten varken styrker eller talar emot Baron 

(1982) (Ritter & Welch, 2002). 

Hypotes 8 – det föreligger ett positivt samband mellan antalet investmentbanker 

som är inblandade i nyintroduktionen och underprissättning  

Hypotes 9 – det föreligger ett positivt samband mellan intervallprissättning och 

underprissättning 

Bekräftas hypotes åtta eller nio ges stöd åt att bolaget som genomför börsintroduktionen be-

höver kompensera garanten för ett informationsunderläge, och att teorin om principal agent 

förklarar underprissättningen. Bekräftas båda hypoteserna ges ett starkare stöd för teorins rik-

tighet, vilket motsäger teorierna som baseras på symmetrisk information. Eftersom Barons 

(1982) teori bygger på asymmetrisk information utesluter den inte att någon av de andra teori-

erna inom asymmetrisk information även förklarar underprissättning. Bekräftas hypotes fem, 

sex, sju, åtta och nio tillsammans ger studien starkast möjliga bevis för att asymmetrisk in-

formation råder. 
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3.7. Sammanställning hypoteser för förklaringsvariabler 

Nedan presenteras en sammanställning av varje hypotes indelad efter teoretisk tillhörighet. 

Tabell 2 Sammanställning av den teoretiska kopplingen till hypoteser för förklaringsvariablerna 

Teorifält 
Förklaring till 

underprissättning 
Hypotes # 

S
y
m

m
et

ri
sk

 i
n

fo
rm

a
ti

o
n

 

lawsuit avoidance-

hypotesen 

 

det föreligger ett positivt samband mellan bolag som introduce-

ras efter MiFID-direktivet och underprissättning 

 

det föreligger ett positivt samband mellan listning på en mer 

reglerad marknad och underprissättning 

1 

2 

ownership dispersion 

 

det föreligger ett positivt samband mellan en större andel stora 

ägare vid prospektets utgivande och underprissättning 

 

det föreligger ett positivt samband mellan ökad likviditet i 

handeln av bolagets aktie och underprissättning 

 

3 

4 

A
sy

m
m

et
ri

sk
 i

n
fo

rm
a
ti

o
n

 winner’s curse 

det föreligger ett positivt samband mellan H/L och underpris-

sättning 

 

det föreligger ett positivt samband mellan pris till omsättning 

och underprissättning 

 

5 

 

6 

signalling 

 
det föreligger ett positivt samband mellan insiders innehav och 

underprissättning 
7 

principal-agent 

 

det föreligger ett positivt samband mellan antalet investment-

banker som är inblandade i nyintroduktionen och underprissätt-

ning 

 

det föreligger ett positivt samband mellan intervallprissättning 

och underprissättning 

 

8 

9 

 

3.8. Data 

Studiens urval består av 205 svenska nyintroduktioner mellan 2005-2015. Urvalet motsvarar 

till antal studieobjekt etablerad internationell forskning som resulterar i statistiskt säkerställda 

ställningstaganden i den teoretiska konflikt som denna studie ämnar utreda (Sahoo & Rajib, 

2011; Fong & Reber, 2006). Studien använder uteslutande sekundärdata, vilket ställer krav på 

datas kvalitet och ett kritiskt förhållningssätt (Jacobsen, 2002; Bryman, 2008). Såväl aktiekur-

serna (och därmed eventuell underprissättning) samt prospekten (ur vilka majoriteten av för-

klaringsvariablerna hämtas) är sekundärdata. Även om sekundärdata är förknippat med nack-

delar (ibid.) bör det även tas i beaktning att det finns flera fördelar (Bryman, 2008). Bryman 

(2008) nämner dels resursaspekten. Samtidigt använder vi sekundärdata från motsvarande 

finansiella databaser som internationell forskning tidigare gjort varpå denna data bedöms vara 

den mest omfattande, precisa och kvalitetssäkrade som finns att tillgå ibland globala finansi-
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ella databaser (Butler, O'Connor Keefe & Kieschnick, 2014). I vårt fall är alternativen högst 

begränsade, eftersom aktiekurser just offentliggörs i sekundärdata. Den information som för 

studiens syfte hämtas ur prospekten kommer från bolaget, där investmentbanken presenterar 

bolagets information i ett omfattande standardiserat dokument som står under tillsyn av fi-

nansinspektionen (Finansinspektionen, 2016). 

 

3.8.1. Insamling av data 

För att kunna genomföra studien inhämtas sekundärdata från flera källor. Vi inhämtar för-

teckningar över svenska nyintroduktioner på såväl Main Market som First North för studiens 

tidsram från Nasdaq OMX Stockholm (Nasdaq OMX Nordics, 2016b). Vidare kompletterar vi 

Nasdaqs egna förteckningar med listor från PwCs IPO Watch samt Finansinspektionens sam-

lingsregister (Finansinspektionen, 2016b) över introduktionsprospekt för att säkerställa att 

datamaterialet återspeglar hela populationen. Detta resulterar i en population av 205 bolag 

som nyintroduceras på Main Market samt First North mellan 2005-2015. 

Såväl kursrelaterad som bolagsspecifik data för samtliga av studiens variabler inhämtas för att 

användas den statistiska modellen. Vi använder den statistiska modellen som ett verktyg för 

oss att i denna studie både analysera och göra ett ställningstagande i den teoretiska problema-

tik som föranleder denna studie. Kursrelaterad data till dessa bolag, så som teckningskurser, 

stängningskurser samt intradagsnoteringar (högsta och lägsta kurs) hämtas alla från Thomson 

Reuters Eikon för de bolag som fortfarande handlas via en börs varpå kurser för de bolag som 

avnoterats från börshandel hämtas från Thomson Reuters Datastream. I de fall där kursrelate-

rad data saknas inhämtas kompletterande kurser från Skatteverket och bolagens pressmed-

delanden i samband med nyintroduktionen. Bolagsspecifik data erhålls från introduktionspro-

spekten och i enskilda fall från bolagens pressmeddelanden. Prospekten inhämtas främst från 

respektive bolags investerarsida eller från Finansinspektionens samlingsregister över intro-

duktionsprospekt. I sällsynta fall inhämtas introduktionsprospekt via extern dokumentsida. 

 

Tabell 3 Sammanställning över datainsamling 

Data Källa 

Förteckning över 

nyintroduktioner 

(1) Nasdaq OMX Nordics, (2) PwC IPO Watch, (3) Finansinspekt-

ionen 

Kursrelaterad data 
(1) Thomson Reuters Eikon, (2) Thomson Reuters Datastream, (3) 

Skatteverket, (4) Bolagens pressmeddelanden 

Bolagsspecifik data (1) Bolagens prospekt, (2) Bolagens pressmeddelanden 
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3.8.2. Bortfall av data 

Under datainsamlingens gång uppmärksammas bortfall av studieobjekt, främst beroende på 

att vi inte lyckas tillgå vissa bolags prospekt. Detta är en utmaning som även präglar internat-

ionell forskning om underprissättning där bland annat Keloharju (1993) samt Fong och Reber 

(2006) fastlägger att prospekt i vissa fall är svåra att tillgå på grund av krav på finansiell rap-

portering samt om bolagen ej längre är verksamma. Totalt uppgår bortfallet till 50 bolag 

(26,8% av urvalet), och antal bolag som i slutändan studeras är således 155 stycken. Flera av 

de bolag vars prospekt inte kan hämtas genomförde börsintroduktionen under 2005, 2006 och 

2007, och är i dagsläget inte längre noterade på någon börs, varför prospektet inte längre är 

tillgängligt. I vissa fall har även bolagen gått i konkurs och upphört med sin verksamhet. 14 

stycken bortfall härleds till bolag introducerade efter 2008. 

Figur 2. nedan presenterar bortfallen kategoriserade efter årtal. Utöver bortfall som beror på 

att prospektet inte kan tillgås finns även bortfall där prospektet finns tillgängligt. I dessa fall 

beror istället bortfallet på att enskild information, till exempel en del av en förklaringsvaria-

bel, inte kan utläsas ur prospektet. I sådana fall kan alltså majoriteten av det data som vi efter-

frågar finnas, men bolaget tvingas oavsett sorteras som ett bortfall eftersom inte alla förkla-

ringsvariabler kan utläsas. 

Som tydligt presenteras i grafen är det svårast att inhämta data för äldre börsintroduktioner. 

Ett alternativ är att inte inkludera börsintroduktioner innan till exempel 2008, med syfte att få 

ett datamaterial som inte karaktäriseras av lika stor andel bortfall.  

Även om en sådan avgränsning är möjlig, väljer vi att studera samtliga år (2005-2015) med 

argumentet att ju fler studieobjekt som omfattas, desto större möjlighet ges till att generalisera 

resultatet och fånga upp eventuella tidsspecifika avvikelser i datamaterialet.  

 

 

Figur 2 Sammanställning av bortfall 
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3.9. Statistisk prövningsmetod 

3.9.1. Hypotesprövning 

Med utgångspunkt i befintlig teoribildning och den konflikt som existerar inom forsknings-

området väljer vi i denna studie att tillämpa hypotesprövning, för att utreda potentiella sam-

band till att underprissättning förekommer, så att vi genom studien kan göra ett ställningsta-

gande kring den teoretiska motsättningen. Vidare möjliggör formuleringen av hypoteser att vi 

genom studiens metodval kan koppla olika förklaringsvariabler till befintliga teorier och däri-

genom föra en analys som täcker samtliga teorier och som kan leda till slutsatser gällande 

motsättningen mellan de olika teorierna. Hypotesprövningen medför att informationen om en 

variabel i studiens stickprovsdata bidrar till slutsatser om huruvida det finns bevis för denna 

teoretiskt kopplade hypotes eller om den kan förkastas (Befring, 1994).   

 

3.9.2. T-test av underprissättning 

En förutsättning för att vi i studien ska ha möjlighet till att göra ett ställningstagande i den 

teoretiska motsättning som föreligger är att underprissättning av studieobjekten faktiskt exi-

sterar. Av denna anledning genomförs ett t-test av studieobjekten för att statistiskt kunna fast-

ställa att underprissättning som fenomen förekommer, vilket validerar studiens datamaterial. 

T-testet som genomförs är av ensidig karaktär där testets nollhypotes utrycker att det ej existe-

rar någon underprissättning varpå alternativhypotesen omfattar samtliga fall där nollhypotesen 

kan förkastas på fem procents signifikansnivå (Gujarati & Porter, 2009).  

𝐻0: 𝜇 = 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑝𝑟𝑖𝑠𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 ≤  0 

𝐻1: 𝜇 ≠  𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑝𝑟𝑖𝑠𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 >  0 

 

3.9.3. Statistisk prövning genom multipel regressionsanalys 

En multipel regressionsanalys används efter det initiala t-testet för att undersöka hur studiens 

förklaringsvariabler, med fäste i de olika teorisidorna, påverkar den beroende variabeln un-

derprissättning. Vi väljer att använda en multipel regressionsanalys då orsakssambandet som 

påverkar underprissättning enligt tidigare forskning är komplext och innehåller flera variabler 

samtidigt (Bryman, 2008; Hill, Griffiths & Judge, 1997). Vidare motiveras valet av en multi-

pel regressionsanalys av att tidigare forskning inom området använder sig av denna regress-

ionstyp i sina tvärsnittsstudier (Keloharju 1993; Kunz & Aggarwal 1994; Fong & Reber, 

2006; Gleason, Johnston & Madura, 2008). Utöver detta menar Butler, O'Connor Keefe och 

Kieschnick (2014) att användandet av multipla linjära regressioner för denna typ av empirisk 

studie ökar generaliserbarheten för framtida forskning. 

I studien tillämpas en multipel linjär regression med minstakvadratmetoden då denna modell 

kan ta hänsyn till de olika teoriernas, genom förklaringsvariablerna, ackumulerade påverkan 

på underprissättning samtidigt som modellen ger en låg snedvriden uppskattning då den mi-

nimerar kvadratsumman av residualerna i en linjär regression. Användandet av 

minstakvadratmetoden möjliggör även att vi kan utläsa den individuella effekten av förkla-
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ringsvariablerna på underprissättningen genom standardiserade koefficienter vilka kommer att 

agera underlag i analysen för vilka teorier vi anser är tillämpbara (Gujarati & Porter, 2009).  

För att ge numeriska värden åt, och således kunna göra en ekonomisk tolkning av, de kvalita-

tiva förklaringsvariablerna som approximerar teori används dummyvariabler i studien (Be-

fring, 1994). Vi strävar efter att enbart inkludera de mest vitala approximeringarna i hypotes-

prövningarna av de olika teorierna i enlighet med Andersson, Jorner och Ågrens (2007) re-

kommendation att inkludera så få förklaringsvariabler med så hög förklaringsgrad som möj-

ligt. Genom att vi använder kvantifierbara variabler med teoretisk koppling kan vi studera 

regressionsmodellens statistika för att analysera studiens hypoteser. Nedan listas variabler 

som kommer att användas samt ekvationen för den statistiska modellen: 

Tabell 4 Sammanställning över operationalisering av teori, hypoteser samt variabler 

Teorifält 
Förklaring till un-

derprisättning 
Hypotes Variabel 

S
y
m

m
et

ri
sk

 i
n

fo
rm

a
ti

o
n

 lawsuit avoidance-

hypotesen 

 

det föreligger ett positivt samband mellan bolag 

som introduceras efter MiFID-direktivet och 

underprissättning 

 

det föreligger ett positivt samband mellan list-

ning på en mer reglerad marknad och underpris-

sättning 

 

𝐷𝑃𝑂𝑆𝑇𝑀𝐼𝐹𝐼𝐷 
 

 

 

𝐷𝑀𝐴𝑅𝐾𝑁𝐴𝐷𝑆𝑃 

ownership dispersion 

 

det föreligger ett positivt samband mellan en 

större andel stora ägare vid prospektets utgivande 

och underprissättning 

 

det föreligger ett positivt samband mellan en 

ökad likviditet i handeln av aktien och underpris-

sättning 

 

𝑆𝑇𝑂𝑅𝐴_𝐴𝐺𝐴𝑅𝐸 

 

 

 

𝐿𝑂𝐺𝐿𝐼𝐾 

A
sy

m
m

et
ri

sk
 i

n
fo

rm
a
ti

o
n

 winner’s curse 

 

det föreligger ett positivt samband mellan ln 

(H/L) och underprissättning 

 

det föreligger ett positivt samband mellan ln 

(Pris/Omsättning) och underprissättning 

 

𝐿𝑂𝐺𝐻𝐿 
 

 

𝑃𝑆 

signalling 

 

 

det föreligger ett positivt samband mellan insi-

derägande och underprissättning 

 

𝐼𝑁𝑆𝐼𝐷𝐸𝑅 

principal-agent 

det föreligger ett positivt samband mellan antalet 

investmentbanker som är inblandade i nyintro-

duktionen och underprissättning 

 

det föreligger ett positivt samband mellan inter-

vallprissättning och underprissättning 

 

𝐷 𝐼𝐵1 𝐷 𝐼𝐵2𝐷 𝐼𝐵3 
 

 

𝐷𝐹𝐴𝑆𝑇 
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𝑈𝑃𝑅𝐼𝑆 =  𝛽1 + (δ1 × 𝐷𝑃𝑂𝑆𝑇𝑀𝐼𝐹𝐼𝐷) + (δ2 × 𝐷𝑀𝐴𝑅𝐾𝑁𝐴𝐷𝑆𝑃) + (𝛽2 × 𝑆𝑇𝑂𝑅𝐴_𝐴𝐺𝐴𝑅𝐸)

+ (𝛽3 × 𝐿𝑂𝐺𝐿𝐼𝐾) + (𝛽4 × 𝐿𝑂𝐺𝐻𝐿 + (𝛽5 ×  𝑃𝑆) + (𝛽6 × 𝐼𝑁𝑆𝐼𝐷𝐸𝑅)

+  (δ3 × 𝐷 𝐼𝐵1) + (δ4 × 𝐷 𝐼𝐵2) + (δ5 × 𝐷 𝐼𝐵3) + (δ6 × 𝐷𝐹𝐴𝑆𝑇) + 휀𝑡 

UPRIS = beroende variabel 

𝛽1= intercept 

𝛽 = regressionskoefficient för respektive förklaringsvariabel 

𝛿 = regressionskoefficient för dummyvariabler 

D = dummyvariabel 

휀 = residual för observationer 

 

För att utreda hur mycket de förklarande variablerna påverkar underprissättning samt hur väl 

dessa speglar urvalsdata beräknas den multipla regressionens förklaringsgrad (R
2
) (Gujarati & 

Porter, 2009; Andersson, Jorner & Ågren, 2007). Då vi använder oss av minstakvadratmeto-

den minimeras kvadratsumman av residualerna i syfte att maximera förklaringsgraden (ibid). 

Ambitionen är att uppnå en hög förklaringsgrad i studiens statistiska modell vilket skulle in-

dikera att variationerna i de oberoende variablerna förklarar variationerna i den beroende va-

riabeln. Dock varierar förklaringsgraden i internationella referensstudier påtagligt vilket indi-

kerar att variationer i underprissättning är komplext att förklara. Först ut med forskningsme-

todik som liknar denna studie är Kunz och Aggarwal (1994) vars modell erhåller en förkla-

ringsgrad på 32%. Knopf och Teall (1999) uppnår en förklaringsgrad på 14,3% i sin statist-

iska modell varpå Fong och Rebers (2006) modell har en förklaringsgrad på 80%. Sahoo och 

Rajib (2011) får ett R
2 

på 56,7% innan slutligen Butler, O’Connor och Keefe och Kieschnick 

(2014) skapar en modell med 45,5% i förklaringsgrad. 

Denna studie ämnar inte generera den statistiska modell som bäst förklarar underprissättning 

utan strävar istället emot att problematisera kring vilka teorier inom de olika fälten som är 

applicerbar i syfte att uttala sig om den spretighet som existerar inom befintlig teori. Detta 

innebär att en modell med låg förklaringsgrad fortfarande kan ha ett betydande tolkningsvärde 

så länge vi kan påvisa statistik signifikans för någon av de teoretiskt förankrade variablerna 

och genom detta föra en diskussion. 

Vi väljer i studien med utgångspunkt i dels tidigare forskning (Keloharju 1993; Kunz & 

Aggarwal 1994; Fong & Reber, 2006; Gleason, Johnston & Madura, 2008) samt statistisk 

tradition (Hill, Griffiths & Judge, 1997; Gujarati & Porter, 2009; Andersson, Jorner & Ågren, 

2007) att använda nivån 5 % i regressionstesterna för att kunna fastställa signifikans för de 

formulerade hypoteserna. 

I och med det konventionella antagandet att distributionen av residualerna ska vara normal-

fördelade för att använda minstakvadratmetoden undersöker vi dataunderlagets residualför-

delning i samband med att studiens modell prövas i empirin (Verbeek, 2012). 
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3.10. Modellkontroll 

3.10.1. Minstakvadratmetodens antaganden 

För att skapa ideala förhållanden att använda minstakvadratsmetoden tar vi utgångspunkt i 

Gauss-Markovs antaganden om en regressionsmodells egenskaper samt datainsamlingspro-

cess (Hill, Griffiths & Judge, 1997). Vi strävar därför efter att möta Gauss-Markovs fem anta-

ganden för att skattningen via minstakvadratmetoden ska bli maximalt applicerbar i studien 

varpå problematisering kring den motsättning av teorier som bygger på symmetrisk och 

asymmetrisk information blir realiserbar (ibid.; Gujarati & Porter, 2009): 

 

Tabell 5 Gauss-Markov-teoremet (Källa: Gujarati & Porter, 2009, sid. 62-73) 

Antagande Beskrivning 

1 

 

Den beroende variabel kan skrivas som en linjär funktion av ett intercept, en 

förklarande variabel, 𝑥𝑖, och en slumpterm 휀𝑖 

 

𝑌1 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑥𝑖 + 휀𝑖 

2 

Det förväntade värdet av slumptermen är lika med noll för samtliga observat-

ioner 

 

𝐸(휀𝑖) = 0 

3 

Variansen i slumptermen är konstant över tid för samtliga förklaringsvariab-

ler 

 

𝑉𝑎𝑟(휀𝑖) = 𝐸(휀𝑖
2) = 𝜎𝜀

2 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 

4 

Slumptermen är självständigt fördelad och kovariansen mellan varje talpar 휀𝑖 

och 휀𝐽 är lika med noll 

 

𝐶𝑜𝑣(휀𝑖 , 휀𝑗) = 𝐸(휀𝑖휀𝑗) = 0, i ≠ j 

5 Den oberoende variabeln 𝑥𝑖 är inte slumpmässig och antar minst två värden. 

 

När den statistiska modellen uppfyller Gauss-Markovs antaganden uppnås BLUE (Best Li-

near Unbiased Estimator) vilket innebär att regressionsmodellen är tillräckligt anpassad för 

att maximera studiens validitet utifrån given data (Hill, Griffiths & Judge, 1997). 
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3.10.2. Multikollinearitet 

En utmaning med att studien använder en multipel regressionsmodell är risken för att det exi-

sterar ett beroende mellan förklaringsvariablerna (Befring, 1994). Inom ramen för denna stu-

die är det svårt att isolera förklaringsvariablerna från varandra då dessa till en betydande del 

består av nyckeltal och information från bolagens prospekt bestående av liknande komponen-

ter. Detta innebär att multikollinearitet sannolikt kan förekomma i denna studie. Ett implicit 

antagande för minstakvadratmetoden är att modellens multikollinearitet inte är för hög då 

detta ökar standardfelen för regressionskoefficienterna vilket kan leda till att icke-signifikanta 

variabler genererar en hög förklaringsgrad (Gujarati & Porter, 2009). För att studien ska gene-

rera tillförlitliga resultat och lämna ett forskningsbidrag till den teoretiska konflikt som existe-

rar är det vitalt att problem med multikollinearitet ej infinner sig i studiens modell då detta 

kan ifrågasätta trovärdigheten i de statistiska skattningarna. Förekomsten av multikollinearitet 

kan således få implikationen att vi inte kan hålla isär de individuella effekterna av hypoteser-

na formulerade utifrån teorin vilket försvårar vårt ställningstagande i den teoretiska konflikten 

som studien ämnar utreda. Av denna anledning utreder vi huruvida regressionsmodellens mul-

tikollinearitet är på en acceptabel nivå. Vi genomför dels ett VIF-test (Variance Inflation 

Factor) för att mäta interkorrelationen mellan förklaringsvariablerna där en högre multikolli-

nearitet genererar ett högre VIF-värde (Hill, Griffiths & Judge, 1997). Acceptansnivån för 

multikollinearitet ligger vid värden lägre än 10 (ibid) varpå förklaringsvariabler med värde 

överstigande 10 exkluderas från modellen.  

Utöver VIF-testet studeras förklaringsvariablerna även i en korrelationsmatris för att utläsa de 

parvisa inbördes korrelationerna i modellen. Gujarati och Porter (2009) anser att 0,9 den 

högsta acceptansnivå för korrelation mellan förklaringsvariabler varför de variabler som gene-

rerar en högre parvis korrelation från regressionen exkluderas.  

 

3.10.3. Heteroskedasticitet 

I enlighet med Gauss-Markovs tredje antagandet för minstakvadratmetoden strävar vi efter att 

variansen för residualerna i modellen är homoskedastisk för samtliga observationer, det vill 

säga att variansen i slumptermen är konstant över tid vilket medför att variablerna blir bättre 

estimatorer i denna studie (Gujarati & Porter, 2009). Det är viktigt att heteroskedasticitet inte 

förekommer i studiens statistiska modell då detta kan medföra avsevärd förvrängning av re-

sultatet och således försvaga analysen kring vilket teoretiskt ställningstagande vi väljer att ta. 

Då vi använder oss av tvärsnittsdata, i linje med tidigare forskning, menar Hill, Griffiths och 

Judge (1997) att heteroskedasticitet mer frekvent förekommer. Av denna anledning används 

Whites test för heteroskedasticitet i studien. Vidare motiveras valet av Whites test som me-

todkontroll då testet har används i internationella referensstudier (Butler, (Sahoo & Rajib, 

2011; Fong & Reber, 2006).  
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3.10.4. Autokorrelation 

Utifrån de antaganden som gäller för minstakvadratroten så strävar vi emot att framställa en 

modell som inte innehar problem med autokorrelation. Autokorrelation försvårar appliceran-

det av minstakvadratmetoden då antalet oberoende observationer reduceras till följd av att 

observationerna, i fall av autokorrelation, influerar varandra (Gujarati & Porter, 2009). För att 

behålla generaliserbarheten och föra en diskussion kring den teoretiska konflikten utifrån in-

ternationell forskning som använt liknande forskningsmetodik är det centralt för studien att 

minstakvadratmetoden appliceras.   

För att utreda huruvida minstakvadratrotmodellen har problem med autokorrelation används 

det mest erkända autokorrelationstestet inom statistikfältet, Durbin-Watsons d test. Vi strävar 

efter att nå ett d-värde nära två då ett värde nära två indikerar att minstakvadratrotmodellen 

som används i modellen inte har problem med autokorrelation, varken positiv eller negativ i 

linje med Gauss-Markovs antagande beskrivet i 3.10.1. Minstakvadratmetodens antaganden 

(Gujarati & Porter, 2009). 

 

3.11. Hur studiens resultat analyseras 

Initialt behandlar studiens empiriska kapitel huruvida underprissättning föreligger under den 

undersökta perioden. Vi gör detta eftersom det problem som genomgående behandlas under 

studien berör oenigheten kring vilka teorier som förklarar underprissättning. Således är alltså 

underprissättning en förutsättning för att problemet ska kunna lösas. I enlighet med den mul-

tipla regressionsmodell som tidigare presenteras så testas hypoteserna statistiskt med hjälp av 

de variabler som definieras. Med hjälp av resultatet från den multipla regressionen kan vi så-

ledes bekräfta eller förkasta de formulerade hypoteserna. 

I analysen som följer de empiriska resultaten behandlas de hypoteser som presenteras, och 

sätter de empiriska resultaten i relation till hypoteserna. Analysen görs inledningsvis varje 

hypotes för sig, med tillhörande diskussion. Således ges möjlighet att uttala sig kring studiens 

huvudsakliga problem, huruvida respektive teori för underprissättning är tillämplig eller ej. 

Slutligen sätts analysen om respektive teori och hypotes i en bredare kontext där resultaten 

diskuteras i kontexten av symmetrisk respektive asymmetrisk information, och huruvida teo-

rier som bygger på symmetrisk information möjligen kan samexistera och hållas giltiga med 

teorier som bygger på asymmetrisk information. 

 

3.12. Metoddiskussion 

3.12.1. Alternativ datainsamling 

Möjligheten finns att utöver den kvantitativa datainsamlingen komplettera materialet med 

kvalitativ data. Ett alternativ som vi övervägt, men väljer att inte genomföra, är att intervjua 

intressenter i processen till nyintroduktioner (investerare, bolaget som introduceras samt ga-

ranten). Utgångspunkten är i detta fall att intervjuerna utformas med bakgrund i studiens hy-

poteser som testas i den statistiska modellen. De hypoteser som studien styrker med hjälp av 

signifikanta variabler diskuteras med intervjupersoner för att undersöka om intervjupersoner-
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na är av åsikten att den teorin som testas med hypotesen är anledningen till underprissättning-

en.   

Med avseende på studiens problem, där vi önskar uttala oss om vilka befintliga teorier som 

med empiriska stöd kan sägas påverka underprissättningen finns fördelar med att genomföra 

intervjuer. Att styrka bekräftade hypoteser kring teoretiska förklaringar av underprissättning 

med hjälp av uttalanden från bolaget som genomför nyintroduktionen kan öka trovärdigheten 

i våra slutsatser. Vidare kan intervjupersoner bidra med infallsvinklar på prissättningen som 

studiens hypoteser inte lyckas fånga upp, men som ändock är relevant för studiens problem.  

Att genomföra intervjuer är dock förknippat med flera nackdelar. Sett till studiens utformning 

kan ett kvalitativt inslag flytta fokus från studiens huvudmetod, med förlorad kongruens som 

resultat. Vidare eftersträvar vi att uppnå generaliserbarhet, och ställer oss tveksamma till att 

ett fåtal intervjuer nödvändigtvis är representativt för den grupp företag som undersöks. För 

att dra välgrundade slutsatser från intervjuerna är det alltså önskvärt att intervjua en stor andel 

av de bolag som undersöks. Slutligen behöver resursaspekten beaktas. Att genomföra inter-

vjuer utöver de statistiska test som genomförts är tidskrävande, särskilt om en större andel av 

bolagen ska intervjuas.  

Slutligen väljer vi, på grund av de nackdelar som tidigare kopplats till en kompletterande kva-

litativ del, att inte genomföra några intervjuer. Att välja att endast använda kvantitativ data är 

även i linje med de referensstudier som vi inspireras av. 

 

3.12.2. Reliabilitet 

Vi söker i studiens upplägg säkerställa att resultaten är så pass reliabla som möjligt. Tillförlit-

ligheten i informationen som en definition av reliabilitet (Holme & Solvang, 1997; Ejvegård, 

2009 & Jacobsen, 2002) bedöms som hög. Detta motiveras av att aktierelaterad data hämtas 

från välkända källor som exempelvis Datastream, samt att bolagsspecifik data hämtas direkt 

från introduktionsprospektet. Vidare sträcker sig datamaterialet för en lång period, och fångar 

således upp eventuella konjunkturbetingade fluktuationer. Den interna reliabiliteten (Bryman, 

2008 & Jacobsen, 2002) bedöms också som hög, då studiens mått är tydligt definierade och 

likadana för alla bolag. Att den interna reliabiliteten är hög styrks också av det faktum att stu-

dien tack vare sekundärdata av kvantitativ karaktär inte i lika stor utsträckning exponeras mot 

en risk att intervjuobjekten innehar olika kompetens, eller tolkar forskaren på olika vis. Inter-

bedömarreliabiliteten (Bryman, 2008) bedöms som hög då datainsamlingen standardiseras 

och inte kräver tolkning av oss i studien. 
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3.12.3. Validitet 

Den teoretiska validiteten (Bryman, 2008) eller interna giltigheten (Jacobsen, 2002) bedöms 

som hög då majoriteten av de måtten (variabler) vi använder oss av hämtas ur internationella 

referensstudier (Butler, O’Conner Keefe & Kieschnick, 2014; Sahoo & Rajib, 2011). Att måt-

ten används i internationella studier bör enligt oss ge tyngt åt åsikten att måtten bör vara teo-

retiskt valida. Studien nyttjar även variabler som inte använts i tidigare forskning, utan intro-

duceras av oss i denna studie. Relevansen av dessa variabler kan således ifrågasättas. Vi häv-

dar dock att även dessa variabler har god validitet, eftersom de tas fram med befintlig teori 

som grund. Studiens validitet stärks även av att vi t-testar underprissättning för att säkerställa 

att datamaterialet innehåller egenskaper som gör det möjligt för oss att studera den teoretiska 

spretighet som studiens problem tar utgångspunkt i. 

I linje med studiens kvantitativa metod finns en önskan om att kunna generalisera resultaten 

från stickprov till population. På frågan kring generaliserbarhet kan flera faktorer beaktas. Till 

att börja med konstaterar tidigare forskare att underprissättning förekommer internationellt på 

många kapitalmarknader (Engelen & Van Essen, 2010). I och med att fenomenet förekommer 

internationellt bör resultatet av studien i viss mån kunna generaliseras även internationellt. 

Detta styrks också av det faktum att de förklaringsvariabler som används i huvudsak inte är 

specifika för den svenska marknaden. Även om det från oss finns en önskan om att kunna 

generalisera uppnådda resultat internationellt erkänns de uppenbarliga brister som föreligger 

för generalisering. Till att börja med har underprissättningen varit olika stor i olika länder 

(ibid.), något som vi hävdar talar för att kompositionen av variabler som påverkar underpris-

sättning, och varje variabels individuella påverkan, kan skilja sig åt mellan olika länder. Vi-

dare påverkar nationsbetingade parametrar som till exempel kvalitet på rättssystem underpris-

sättningen, vilken även de skiljer sig mellan olika länder (ibid.).  

Det faktum att ett strategiskt urval genomförs istället för ett sannolikhetsurval bör också beto-

nas, särskilt eftersom ett sannolikhetsurval är att föredra för att kunna generalisera (Bryman, 

2008). I studiens fall är det dock inte möjligt att använda ett slumpartat stickprov på grund av 

att antal studieobjekt som skulle kvarstå om studien istället applicerat ett slumpartat stickprov 

av de det slutgiltiga urvalet på 155 bolag anses vara för få. 
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3.12.4. Etiska aspekter 

Gällande studiens genomförande beaktas etiska aspekter utifrån de fyra huvudkriterierna, in-

formationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Bryman, 

2008). Huvudsaklig data inhämtas från publika källor, däribland finansinspektionens pro-

spektregister samt bolagens webbplatser. I de fall då en tredje part förser oss med information 

är vi tydliga med syftet för informationsbehovet, och att informationen kommer användas i 

forskningssammanhang.  Med bakgrund i detta hävdas att informationskravet i all väsentligt 

är uppfyllt. Även samtyckeskravet bedöms vara uppfyllt, då den ytterst begränsade informat-

ionsutlämning från personer har gjorts på frivilligbasis där vi bett om lov att få använda in-

formationen. Vad berör konfidentialitetskravet är insamlad data av publik karaktär (hämtas 

via bolags webbplatser och finansinspektionens hemsida), och inga personuppgifter lagras 

under studiens gång. Slutligen används insamlad data endast inom ramarna för studien, varför 

nyttjandekravet anses vara uppfyllt.  

 

3.12.5. Källkritik 

Att studien endast använder sekundärdata innebär inte att källorna inte behöver granskas kri-

tiskt. Litteratur som används är i första hand internationella forskningsstudier, som också pub-

licerats i välkända tidskrifter. Vidare används välkända läroböcker inom främst statistik och 

metodik, och gällande omnämnd litteratur anses tillförlitligheten vara hög. Aktiedata inhämtas 

först och främst från Thomson Reuters Datastream samt Eikon, två välkända program som 

bör anses ha god tillförlitlighet. Gällande bolagsspecifik data som hämtas ur prospekten pre-

senteras denna av bolaget alternativt investmentbanken, som möjligen kan ha ett egenintresse 

av att presentera sig i en så bra dager som möjligt. Å andra sidan publiceras dessa prospekt av 

finansinspektionen, varför även de bör vara pålitliga. 
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4. Empiriskt resultat 
För att utreda för studiens problem, den teoretiska motsättning som föreligger mellan teorier 

som förklarar underprissättning, samlas data in och testas med en multipel regressionsanalys. 

Då studien operationaliseras med hjälp av hypoteser kring variabler kopplade till respektive 

teori utgör hypoteserna underlag för analys och slutsatser. Syftet med studiens empiriska del 

blir således att generera underlag för att bekräfta alternativt dementera de hypoteser som tidi-

gare formulerats, samt att säkerställa att den statistiska modellen är pålitlig och robust. I det 

fall ett samband i enlighet med hypotesen kan säkerställas på fem procents signifikansnivå 

bekräftas hypotesen, i annat fall förkastas den. 

Det empiriska kapitlet inleds med ett t-test av huruvida underprissättning förekommer, följt av 

förklaring av regressionsvariablerna. Därefter följer en genomgång av deskriptiv statistik över 

insamlad data, efter vilken den multipla regressionen presenteras, följt av ett robusthetstest. 

De modellkontroller som genomförs återfinns i appendix. Slutligen presenteras en samman-

ställning över utfallen för respektive hypotes som formuleras i metodavsnittet. 

 

4.1. T-test av underprissättning 

Inom studiens tidsram 2005-2015 genomförs 205 nyintroduktioner på Nasdaq OMX Stock-

holm Main Market samt First North. Från dessa identifierar vi 50 bortfall vilket resulterar i ett 

urval av 155 bolag som motsvarar våra kriterier för studieobjekt (se 3.8.2. Bortfall av data). 

För att utreda om underprissättning av svenska bolag förekommer utgår vi ifrån hur stick-

provsfördelningen för underprissättning ser ut. Om stickprovets medelvärde för underprissätt-

ning antar ett värde större än noll kan vi fastställa att underprissättning som fenomen före-

kommer i linje med t-testet formulerat i 3.9.2. T-test av underprissättning:  

𝐻0: 𝜇 = 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑝𝑟𝑖𝑠𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 ≤  0 

𝐻𝑎: 𝜇 ≠  𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑝𝑟𝑖𝑠𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 >  0 

Tabell 6 T-test av studiens initiala stickprov, 155 bolag 

 

 

För studiens initiala stickprov om 155 studieobjekt går att utläsa ur tabell 6 att underprissätt-

ningen har en standardavvikelse om 24,82%. Medelvärdet av underprissättningen för detta 

stickprov är 6,49%. Som går att tyda från tabell 6 resulterar detta i att t-testet av studiens be-

roendevariabel uppnår en konfidensnivå på 99,93% vilket är avsevärt högre än de 95% som 

eftersträvas i studien samtidigt som signifikansnivån, α, är lägre än 5%. Av denna anledning 

kan vi med tillräckliga bevis utgå ifrån att stickprovets medelvärde för underprissättning är 

Ensidigt t-test Testvärde = 0

n Medelvärde Standardavvikelse t Konfidensnivå

Underprissättning 155 6,4890% 24,8223% 3,2546 99,9303%

Skevhet: 1,80 Kurtosis: 9,10
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större än 0. Nollhypotesen för t-testet av den beroende variabeln förkastas därför varpå vi 

fastställer att underprissättning förekommer i vårt stickprov av 155 nyintroduktioner. 

Stickprovsvariabelfördelningen i detta urval innehar ett skevhetsvärde på 1,8 samt ett kurto-

sisvärde på 9,1. Gujarati (2004) menar att lämpliga värden för en normalfördelad variabel är 0 

för skevhet respektive 3 för kurtosis. Följaktligen korrigerar vi data inför körning av den stat-

istiska modellen med hänsyn till outliers. Utifrån antagandet om att residualtermen ska vara 

normalfördelad i den fullständiga regressionen identifieras sju outliers, vars residualterm kraf-

tigt avviker från normalfördelningen. Genom exkluderingen av outliers kan studien närma sig 

antagandet om normalfördelning och således applicera ämnad statistisk modell beskrivet i 

3.9.3. Statistisk prövning genom multipel regressionsanalys för att optimalt utreda för den 

teoretiska konflikt som föranleder denna studie. Efter att ouliers exkluderas ur stickprovet 

fastställdes studiens slutgiltiga urval om 148 bolag med följande t-teststatistika: 

Tabell 7 T-test av studiens slutgiltiga stickprov – korrigerat för outliers, 148 bolag 

 

 

Exkluderingen av outliers genererar en mer normalfördelad slutgiltig modell med ett skev-

hetsvärde som närmar sig noll, -0,17 (1,80) samt kurtosisvärde närmare tre, 4,90 (9,10). Vi-

dare minskar standardavvikelsen för underprissättning till 16,60% (24,82%). Att utesluta out-

liers medför att medelvärdet för underprissättning minskar till 2,52% (6,49%). Utifrån det 

enkelsidiga t-testet, se ovan i tabell 7, kan dock vi på nytt förkasta nollhypotesen och således 

identifiera tillräckliga bevis för att medelvärdet för underprissättning i det slutgiltiga stickpro-

vets är större än noll med en konfidensnivå på 96,67%. Signifikansnivån, α, är därför lägre än 

de 5% vi eftersträvar. Återigen fastställer därför vi att underprissättning som fenomen före-

kommer i det slutgiltiga stickprovet varpå studiens relevans ytterligare bekräftas. 

 

4.2. Definition av regressionsvariabler 

Tabell 8 presenterar respektive teoris förklaringsvariabel, samt deras namn i studiens statist-

iska körning. För de förklaringsvariabler som är av typen dummys inkluderas endast ett av de 

möjliga utfallen i modellen. För variabeln ”en eller flera investmentbanker”, inkluderas tre 

dummyvariabler (𝐷 𝐼𝐵1 𝐷 𝐼𝐵2𝐷 𝐼𝐵3) och i det fall ingen av dessa ges värdet ett har börsintro-

duktionen således genomförts med fler än tre investmentbanker, varför denna variabel är refe-

rensvariabel och inkluderas således inte i regressionen. På samma sätt hanteras studies samt-

liga dummyvariabler. 

 

Ensidigt t-test Testvärde = 0

n Medelvärde Standardavvikelse t Konfidensnivå

Underprissättning 148 2,5211% 16,5970% 1,8480 96,6698%

Skevhet: -0,17 Kurtosis: 4,90



36 
 

Tabell 8 Definition av regressionsvariabler inför statistisk körning 

Teorifält 
Förklaringar till 

underprissättning 
Hypotes Variabel 

S
y

m
m

et
ri

sk
 i

n
fo

rm
a

ti
o

n
 lawsuit avoidance-

hypotesen 

 

det föreligger ett positivt samband mellan bolag 

som introduceras efter MiFID-direktivet och 

underprissättning 

 

det föreligger ett positivt samband mellan list-

ning på en mer reglerad marknad och underpris-

sättning 

 

𝐷𝑃𝑂𝑆𝑇𝑀𝐼𝐹𝐼𝐷 
 

 

 

𝐷𝑀𝐴𝑅𝐾𝑁𝐴𝐷𝑆𝑃 

ownership dispersion 

 

det föreligger ett positivt samband mellan en 

större andel stora ägare vid prospektets utgivande 

och underprissättning 

 

det föreligger ett positivt samband mellan en 

ökad likviditet i handeln av aktien och underpris-

sättning 

 

𝑆𝑇𝑂𝑅𝐴_𝐴𝐺𝐴𝑅𝐸 

 

 

 

𝐿𝑂𝐺𝐿𝐼𝐾 

A
sy

m
m

et
ri

sk
 i

n
fo

rm
a
ti

o
n

 winner’s curse 

 

det föreligger ett positivt samband mellan ln 

(H/L) och underprissättning 

 

det föreligger ett positivt samband mellan ln 

(Pris/Omsättning) och underprissättning 

 

𝐿𝑂𝐺𝐻𝐿 
 

 

𝑃𝑆 

signalling 

 

 

det föreligger ett positivt samband mellan insi-

derägande och underprissättning 

 

𝐼𝑁𝑆𝐼𝐷𝐸𝑅 

principal-agent 

det föreligger ett positivt samband mellan antalet 

investmentbanker som är inblandade i nyintro-

duktionen och underprissättning 

 

det föreligger ett positivt samband mellan inter-

vallprissättning och underprissättning 

 

𝐷 𝐼𝐵1 𝐷 𝐼𝐵2𝐷 𝐼𝐵3 
 

 

𝐷𝐹𝐴𝑆𝑇 

 

4.3. Deskriptiv statistik 

En sammanställning över deskriptiv statistik för studiens slutgiltiga urval av 148 nyintrodukt-

ioner under perioden 2005-2015 presenteras nedan i tabell 9 för ickebinära regressorer samt 

tabell 10 för binära regressioner. Regressorernas medelvärde, median, maximumvärde, mini-

mumvärde, standardavvikelse samt kurtosis för studiens stickprov rapporteras. 

Som presenteras i tabell 7 konstaterar vi att underprissättning av svenska nyintroduktioner 

inom studiens tidsram förekommer med en genomsnittlig underprissättning på 2,52%. Studi-

ens grad underprissättningen skiljer sig således från den internationell forskning som utgör 

denna studies referensram. Knopf och Teall (1999) framlägger bevis för att underprissättning 

på den amerikanska marknaden mellan 1986-1989 existerade med ett medelvärde om 4,54%. 

Fong och Reber (2006) studerar nyintroduktioner i Singapore mellan 1998-2000 och menar 

att underprissättning förekommit till medelvärdet 17,99%. Senare påvisar Sahoo och Rajib 



37 
 

(2011) att indiska nyintroduktioner under perioden 2002-2007 genomsnittligen underprissatt-

tes med 35,61%. Vidare konstaterar Butler, O'Connor Keefe och Kieschnick (2014) att under-

prissättning på den amerikanska marknaden under perioden 1981-2007 existerat med ett me-

delvärde på 20,10%. Att denna studies medelvärde för underprissättning (2,52%) avviker från 

internationell forskning härrör sig ifrån att vi i denna studie väljer att exkludera outliers med 

extremvärden av hög underprissättning, i syfte att skapa förutsättningar för att utföra en OLS-

regression, genom att säkerställa residualernas normalfördelning. 

Tabell 9 Deskriptiv statistik för studiens ickebinära regressorer, n = 148 

 

 

Variabeln för stora ägare (STORA_AGARE) antar värden mellan 18,9% till 100% med ett 

medel- samt medianvärde om 81,38% samt 87,90% respektive. Standardavvikelsen uppgår till 

19,31% vilket indikerar att ägarstrukturen bland stickprovet är varierande, men då variabeln 

antar lämpliga skevhet samt kurtosisvärden anses variabeln vara normalfördelad. Standardav-

vikelsen för att mäta spreaden i första dagens handel (LOGHL) är något lägre, 15,79%, då 

variabelns värden sträcker sig från 0 till 1,39. Trots den minimala skillnaden mellan medel 

och median-värden för LOGHL anses variabeln inte vara helt normalfördelad till följd av 

höga skevhets- och kurtosisvärden. 

Värden för variabeln av den naturliga logaritmen av pris genom omsättning (PS) har ett max-

imumvärde på 20,51 samt ett minimumvärde på -1,71. Samtidigt är medel- och medianvärdet 

3 respektive 1,39 vilket medför en standardavvikelse på 514,2%. Variabeln har en hög stan-

dardavvikelse till följd av att studieobjektens omsättning kraftigt varierar då det inom stick-

provet finns bolag som vid tidpunkt för nyintroduktion saknar omsättning. 

Medelvärdet för insiderägande (INSIDER) vid nyintroduktion uppgår till 39,68% med en me-

dian på 26,93 varpå standardavvikelsen är 37,07%. Att variabeln antar låga värden för skevhet 

och kurtosis indikerar en likformig fördelning variabeln för insiderägande. Variabeln för lik-

viditet (LOGLIK) har relativt hög standardavvikelse vilket antyder att handeln under intro-

duktionsdagen var relativt ojämn för studieobjekten. 

Regressor Medel Median Max. Värde Min. Värde St. Avvikelse Skevhet Kurtosis

UP 2,52% 2,00% 50,63% -58,52% 16,60% -0,18 4,90

STORA_AGARE 81,38% 87,90% 100,00% 18,90% 19,31% -1,25 4,00

LOGHL 0,14 0,10 1,39 0,00 15,79% 4,07 28,51

PS 3,00 1,39 20,51 -1,71 514,20% 2,26 7,44

INSIDER 39,68% 26,93% 100,00% 0,00% 37,07% 0,48 1,68

LOGLIK -3,78 -3,47 -1,38 -8,93 166,87% -0,98 3,58
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Tabell 10 Deskriptiv statistik för studiens binära regressorer, n=148 

 

 

För studiens binära regressorer som således agerar dummyvariabler i OLS-regressionen illu-

streras ovan i tabell 10. samt fördelningen av variablerna. I enlighet med resonemanget för i 

3.8.2. Bortfall av data är antalet studieobjekt som nyintroduceras PREMIFID avsevärt färre 

till följd av bristfällig tillgång till prospekt och finansiell data för bolag som noteras före no-

vember 2007. Gällande vilken lista nyintroduktionerna noteras på framgår av tabell 10 att 

35,14% av studieobjekten noteras på handelsplattformen First North istället för marknadsplat-

sen OMX Stockholm Main Market där 64,86% noteras. Följaktligen anlitas enbart en IB (in-

vestmentbank) av 62,84% av studieobjekten. Fördelningen mellan prissättningsmetod liknar 

den för listning då 51 bolag använder INTERVALL samt 97 bolag använder en FAST teck-

ningskurs. 

  

Teori Regressor n Andel Teori Regressor n Andel

PREMIFID 39 26,35% IB1 93 62,84%

POSTMIFID 109 73,65% IB2 28 18,92%

IB3 10 6,76%

IB4 17 11,49%

MARKNADSP 52 35,14% INTERVALL 51 34,46%

HANDELSP 96 64,86% FAST 97 65,54%

L
a
w

su
it

 A
v
o
id

a
n

ce

P
ri

n
ci

p
a
l 
A

g
en

t
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4.4. Presentation av studiens multipla regression 

Nedan presenteras den regression som genomförs på stickprovet om 148 observationer, som 

justeras för det sju outliers som tidigare presenteras i 4.1. T-test av underprissättning: 

Tabell 11 Multipel linjär regression  

 

 

Studiens OLS presenterar tre signifikanta variabler utav de nio som testats. LOGHL samt 

LOGLIK påverkar underprissättningen på en procents signifikansnivå, medan INSIDER på-

verkar på fem procents signifikansnivå. Värt att notera är att riktningskoefficienten för variab-

lerna INSIDER och LOGLIK överensstämmer med studiens hypoteser medan sambandet 

mellan LOGHL och UP istället är motsatt tidigare ställd hypotes.  

Method: Least Squares

Included observations: 148

Variable CoefficientStd, Error t-Statistic Prob,  

C 0,030 0,104 0,290 0,772

FAST 0,019 0,040 0,466 0,642

LOGHL -0,489 0,085 -5,761 0,000 ***

IB1 0,047 0,057 0,816 0,416

IB2 -0,002 0,048 -0,036 0,972

IB3 0,039 0,057 0,674 0,502

INSIDER 0,082 0,039 2,116 0,036 **

MARKNADSP 0,019 0,046 0,425 0,672

POSTMIFID 0,031 0,028 1,112 0,268

PS 0,002 0,002 0,645 0,520

STORA_AGARE 0,077 0,073 1,055 0,293

LOGLIK 0,029 0,009 3,292 0,001 ***

R-squared 0,310     Mean dependent var 0,025

Adjusted R-squared 0,254     S,D, dependent var 0,166

S,E, of regression 0,143     Durbin-Watson stat 2,052

* = Signifikant på 90% konfidensnivå

** = Signifikant på 95% kondidensnivå

*** = Signifikant på 99% konfidensnivå

I enlighet med avsnitt 3.6.3 modellkontroll  anpassas studiens OLS för uppfylla kraven för 

användande av minstakvadratmetoden. Den statistiska modellen testas följaktligen för 

multikollinearitet, heteroskedasticitet, autokorrelation samt normalfördelning. Dessa kontrolltester 

återfinns i Appendix 1.

Dependent Variable: UP



40 
 

LOGHL påverkar underprissättningen negativt, där en ökning i kvoten LOGHL med en pro-

cent innebär en minskning av underprissättningen om 48,9 procentenheter. Detta resultat mot-

säger tidigare forskning, där både Sahoo och Rajib (2011) samt Knopf och Teall (1999) iden-

tifierar ett positivt samband mellan kvoten av högsta pris och lägsta pris och underprissätt-

ningen.  

Variabeln INSIDER har ett positivt samband med underprissättning, där en ökning av insider-

ägandet med en procentenhet innebär en ökning av underprissättningen med 0,082 procenten-

heter. Studiens variabel INSIDER skiljer sig från tidigare forskningsvariabler som istället 

mäter kvarhållande av ägarskap. Resultatet för variabeln INSIDER skiljer sig dock från tidi-

gare forskning, där Fong och Reber (2006) framställer bevis för att kvarhållande av ägarskap 

påverkar underprissättningen negativt. Måttet som jämför huruvida börsintroduktionen är ge-

nomförd innan eller efter MiFID (POSTMIFID) påverkar i studiens modell inte signifikant 

underprissättning, och inga direkta slutsatser kan således baseras på denna variabel. Detta 

resultat skiljer sig Tinic (1988) som konstaterar att bolag introducerade efter regelinförseln 

underprissätts i högre utsträckning, och att skillnaden innan jämte efter ett nytt regelverk är 

signifikant. PS är inte signifikant, till skillnad från internationell forskning där Butler, 

O’Conner Keefe och Kieschnick (2014) finner ett negativt samband mellan PS och underpris-

sättning. Likviditetsmåttet, som relaterar handelsvolymen i antal aktier under första dagen till 

antalet totala aktier påverkar underprissättningen positivt. En ökning av LOGLIK med en pro-

cent bör således resultera i en ökning av underprissättning med 2,9 procentenheter. Fong och 

Reber (2006) använder ett liknande mått som inspirerat oss, där de mäter handelsvolymen i 

antal aktier i relation till antalet utbjudna aktier i börsintroduktioner. Även Fong och Reber 

(2006) presenterar ett resultat där denna variabel med signifikans påverkar underprissättning 

med en positiv koefficient. 

Studiens dummyvariabel som mäter prissättningsmetoden, det vill säga huruvida börsintro-

duktionen genomförs till fast pris eller inom ett intervall (FAST) är inte signifikant. Prissätt-

ningsmetod testas tidigare i internationell forskning, där Engelen och van Essen (2010)  pre-

senterar tudelade resultat (signifikant såväl som ickesignifikant påverkan beroende på använd 

regressionsmodell) för huruvida prissättningsmetoden påverkar underprissättningen. 

Variablerna som mäter andelen stora ägare, huruvida en eller flera investmentbanker assiste-

rar vid börsintroduktion samt huruvida introduktionen genomförs på marknads- eller handels-

plats är inte signifikanta i modellen. Dessa variabler deducerar vi ur de teorier om underpris-

sättning som vi testar i vår statistiska modell. 

Regressionens förklaringsgrad är 31 % (justerad förklaringsgrad är 25,4 %), vilket innebär att 

en majoritet (69 %) av variansen i underprissättningen förklaras av andra variabler än de som 

studiens hypoteser inkluderar. Det faktum att studiens modell inte förklarar majoriteten av 

underprissättningen behandlas i analysen framgent. 
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4.5. Robusthetstest av modellen 

Tabellen nedan illustrerar det robusthetstest vi genomför. Genom att succesivt rensa studiens 

modell för de förklaringsvariabler som har lägst signifikans (i.e. högst p-värde) erhålls en ren-

sad modell med endast signifikanta variabler. Syftet med att robusthetstesta modellen är att 

säkerställa de slutsatser som dras från tidigare presenterad regression (se tabell 11). Tabellen 

presenterar respektive variabels riktningskoefficient samt signifikansnivå. Som tydligt fram-

går av tabellen skiljer sig inte slutsatserna (i termer av signifikanta förklaringsvariabler) mel-

lan modellkörningar med få respektive många variabler. Att modellens resultat är konsistent 

bör således vara ett bevis att studiens modell i sig är stabil. 
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LOGHL -0,489 *** -0,489 *** -0,497 *** -0,496 *** -0,490 *** -0,489 *** -0,512 *** -0,486 *** -0,479 ***

LOGLIK 0,029 *** 0,029 *** 0,030 *** 0,029 *** 0,029 *** 0,030 *** 0,030 *** 0,026 *** 0,026 ***

INSIDER 0,082 ** 0,082 ** 0,080 ** 0,081 ** 0,078 ** 0,076 ** 0,090 ** 0,104 *** 0,099 ***

POSTMIFID 0,031 0,031 0,031 0,032 0,030 0,033 0,035 0,032

IB1 0,047 0,048 0,043 0,048 0,050 0,044 0,034

STORA_AGARE 0,077 0,077 0,075 0,073 0,068 0,075

IB3 0,039 0,040 0,042 0,041 0,043

PS 0,002 0,002 0,001 0,002

FAST 0,019 0,019 0,011

MARKNADSP 0,019 0,020

IB2 -0,002

* = Signifikant på 90% konfidensnivå

** = Signifikant på 95% kondidensnivå

*** = Signifikant på 99% konfidensnivå

Robusthetstest av modellen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tabell 12 Robusthetstest av statistisk körning 
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4.6. Sammanfattning empiri och sammanställning hypoteser  

Vi studerar hur nio förklaringsvariabler med teoretisk anknytning till motsättningen inom te-

oribildningen påverkar underprissättningen av nyintroduktioner på den svenska marknaden 

mellan 2005-2015. Studiens initiala hypotesprövning avser huruvida fenomenet underpris-

sättningen förekommer för bolag som noteras på Nasdaq OMX Stockholm Main Market samt 

First North. Vi fastställer att nollhypotesen kan förkastas vilket innebär att underprissättning 

förekommer under studieperioden.  

Utifrån denna initiala hypotesprövning testar vi hur ovan nämna förklaringsvariabler påverkar 

underprissättning och fastställer följande om hypoteserna formulerade i metodkapitlet: 

Tabell 13 Sammanställning av hypotesprövningar med utfall, signifikanta resultat markerat i fetstil 

Teorifält 
Förklaring till 

underprissättning 
Hypotes # Utfall 

S
y
m

m
et

ri
sk

 i
n

fo
rm

a
ti

o
n

 

lawsuit avoidance-

hypotesen 

det föreligger ett positivt samband mellan 

bolag som introduceras efter MiFID-

direktivet och underprissättning 

 

det föreligger ett positivt samband mellan 

listning på en mer reglerad marknad och 

underprissättning 

1 Förkastas 

2 Förkastas 

ownership dispersion 

det föreligger ett positivt samband mellan 

en större andel stora ägare vid prospektets 

utgivande och underprissättning 

 

3 Förkastas 

det föreligger ett positivt samband mel-

lan ökad likviditet i handeln av bolagets 

aktie och underprissättning 

4 Bekräftas 

A
sy

m
m

et
ri

sk
 i

n
fo

rm
a
ti

o
n

 

winner’s curse 

det föreligger ett positivt samband mel-

lan H/L och underprissättning 

 

det föreligger ett positivt samband mellan 

pris till omsättning och underprissättning 

 

5 
 

Förkastas 

6 Förkastas 

signalling 

 

det föreligger ett positivt samband mel-

lan insiders innehav och underprissätt-

ning 

7 Bekräftas 

principal agent 

det föreligger ett positivt samband mellan 

antalet garanter som är inblandade i nyin-

troduktionen och underprissättning 

 

det föreligger ett positivt samband mellan 

intervallprissättning och underprissättning 

8 Förkastas 

9 Förkastas 
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5. Analys 
I och med att studiens problem fokuserar på att ingen konsensus råder gällande vilken, eller 

vilka teorier som förklarar underprissättning delas analysen upp efter varje teori.  Inom varje 

teoridel ryms de hypoteser som används för att testa respektive teori. Resultaten används i 

enlighet med metoden för att bekräfta eller förkasta studiens hypoteser. I de fall som hypote-

ser kan bekräftas problematiserar vi kring de implikationer som resultaten innebär för de tre 

huvudintressenterna vid en börsintroduktion, bolag, investerare och garant. Efter att varje te-

ori behandlas för sig följs analysen upp med en summerande del där bevisen för respektive 

hypotes behandlas, och dess innebörd för de teorier som ämnar förklara underprissättning. 

Resultatens betydelse för studiens problem analyseras, och således ges möjlighet att analysera 

såväl praktiska implikationer av resultaten för studiens intressenter, samt skapa underlag för 

slutsatser kring den teoretiska motsättningen mellan förklarande teorier för underprissättning, 

satt i relation till symmetrisk och asymmetrisk information. Slutligen presenteras en analys 

där teorierna som förklarar underprissättning frikopplas från symmetri och asymmetri, med 

förslag på hur teorier från såväl det symmetriska som det asymmetriska fältet kan samexistera 

och förklara underprissättning. 

 

5.1. Lawsuit Avoidance  

Hypotes 1 - det föreligger ett positivt samband mellan bolag som introducerats efter 

MiFID-direktivet och underprissättning 

I enlighet med hypotesen om lawsuit avoidance, som approximeras med bland annat huruvida 

börsintroduktionen genomförs innan eller efter MiFID-direktivet bör introduktioner efter 

MiFID ha en högre underprissättning. Detta beror enligt lawsuit avoidance på att det finns 

incitament för det introducerade företaget att försäkra sig mot stämningar genom att erbjuda 

aktien till ett rabatterat pris. När en lagförändring genomförs, som resulterar i hårdare krav, 

ökar således risken för att bli stämd, och då även underprissättningen. Variabeln POSTMIFID 

är inte signifikant i studiens modell, och hypotesen som formuleras förkastas således. Resulta-

tet går emot Tinic (1988) som påvisar en signifikant skillnad bland börsintroduktioner som 

genomförs innan respektive efter införandet av Securities Act of 1933, och således stödja 

lawsuit avoidance. Denna studies resultat går i linje med de resultat som Hughes och Thakor 

(1992) framställer när de drar slutsatsen att legala risker inte behöver leda till underprissätt-

ning. Då studiens variabel inte är signifikant finns inga faktiska belägg för att kunna påstå att 

huruvida ett bolag introduceras innan eller efter MiFID skulle påverka underprissättningen. I 

och med att hypotesen förkastas genereras i detta fall inget underlag för att uttala sig huruvida 

hypotesen om lawsuit avoidance kan anses förklara underprissättningen på de börsintrodukt-

ioner som studerats. En anledning till varför variabeln inte är signifikant skulle kunna vara 

likt hur Keloharju (1993) i sin studie menar att rättssystemet i Finland (och samma bör gälla i 

Sverige) inte fungerar på samma sätt som det i USA, vilket är den marknad som Tinic (1988) 

undersöker. Ytterligare en möjlighet till varför variabeln inte är signifikant, och att hypotesen 

således förkastas, kan vara att den reglering som mäts skiljer sig åt från den reglering Tinic 

(1988) mäter varför det således är möjligt att denna studies variabel inte fångar upp effekten 
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av en strängare reglering. Även om MiFID-direktivet delar likheter med Securities Act of 

1933, är det svårt att påstå att resultaten på kapitalmarknaden är identiska. Det bör också po-

ängteras att direktivet om MiFID är generellt för EU, och inte specifikt framtaget för Sverige, 

varför effekterna av införandet ur ett legalt perspektiv inte behöver vara desamma som vid 

Securities Act of 1933.  I relation till studiens problem med två delade teorisidor för förkla-

ring av underprissättning, och motstridiga empiriska resultat som ämnat utreda vilken teori 

som är tillämpbar är resultatet för hypotes ett ändock intressant. Eftersom vi inte utifrån hypo-

tes ett med säkerhet kan uttala oss om huruvida hypotesen om lawsuit avoidance är studiens 

problem, vilken belyser svårigheten i att förklara underprissättningen, fortfarande aktuellt. Att 

hypotesen förkastas möjliggör en tolkning likt Hughes och Takor (1992), att hypotesen om 

lawsuit avoidance möjligen kan, men inte måste förklara underprissättning.  Sammanfatt-

ningsvis kan hypotes ett inte användas som bevis för att lawsuit avoidance-hypotesen förkla-

rar underprissättning, men bidrar alltjämt via analysen till ett hypotetiskt resonemang med 

teoretisk relevans, om att lawsuit avoidance kan, men inte måste påverka underprissättning. 

 

Hypotes 2 - det föreligger ett positivt samband mellan listning på en mer reglerad 

marknad och underprissättning 

Som tidigare presenteras i ovanstående stycke sker underprissättning enligt lawsuit avoidance 

som en försäkring mot stämning. Vi använder en variabel som mäter huruvida börsintrodukt-

ion sker på en handelsplattform eller marknadsplats. Intuitionen bakom variabeln, och kopp-

lingen till hypotesen bygger på att en handelsplattform är mindre reglerad jämfört med en 

marknadsplats, varför den legala risken bör vara större om en börsintroduktion genomförs på 

en marknadsplats. Utifrån detta förväntas det således i enlighet med hypotesen att underpris-

sättningen bör vara högre för börsintroduktioner som genomförs på en marknadsplats, då bo-

laget som introduceras önskar försäkra sig mot de legala risker som kan uppkomma (stäm-

ningar). Studiens variabel MARKNADSP är inte signifikant och hypotesen förkastas således. 

Det är värt att notera att MARKNADSP inte hämtas ur referensstudier, och att det således är 

möjligt att variabeln inte på önskvärt sätt lyckas fånga den legala risken som lawsuit 

avoidance menar leder till underprissättning. Likt variabeln för börsintroduktioner genom-

förda innan eller efter införandet av MiFID-direktivet (POSTMIFID) kan skillnaden mellan 

legala system i Sverige och USA vara en bidragande faktor till varför hypotesen om lawsuit 

avoidance inte förklarar underprissättning av nyintroduktioner på den svenska marknaden. 

Likt hypotes ett om ett positivt samband mellan bolag som introduceras efter MiFID-

direktivet och underprissättning kan hypotes två, trots att den förkastas, fortfarande vara in-

tressant för studien. Kopplingen mellan att vi förkastar hypotes ett och studiens problem gäl-

ler även för hypotes två om sambandet mellan listning på en mer reglerad marknad och un-

derprissättning. Således har hypotes två, trots att den förkastas, ett visst tolkningsvärde och 

ger stöd för att underprissättning som fenomen är komplext att förklara. 
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5.2. Ownership dispersion 

Hypotes 3 - det föreligger ett positivt samband mellan större andel stora ägare vid pro-

spektets utgivande och underprissättning 

Enligt Booth och Chuas (1996) teori om ownership dispersion finns det incitament för det 

introducerade bolaget att förändra sin ägarstruktur. Att gå från en koncentrerad ägarbas med 

få stora ägare, till en diversifierad bas med flera små ägare, resulterar enligt Booth och Chua 

(1996) i ökad likviditet i bolagets aktie. Likviditeten är eftersträvansvärd eftersom den möj-

liggör för flera potentiella investerare att köpa aktien, vilket kan leda till ökat värde på bola-

get. Givet ett mål om en mer diversifierad ägarbas väljer således bolaget att underprissätta 

börsintroduktionen. Vi väljer att approximera teorin om ownership dispersion bland annat 

med hjälp av variabeln andel stora ägare (STORA_AGARE). Intuitionen är att om företag 

önskar förändra sin ägarstruktur till en som kännetecknas av flera små ägare skulle bolag med 

en större andel stora ägare innan börsintroduktionen ha större incitament till att underprissätta 

för att diversifiera ägarskapet. I och med att variabeln STORA_AGARE inte är signifikant i 

studiens statistiska modell förkastas hypotesen om ett samband mellan en större andel stora 

ägare och underprissättning.  

Det finns flera potentiella anledningar till varför variabeln inte är signifikant, och inte utgör 

något styrkande bevis för ownership dispersion. Å ena sidan skulle det kunna bero på varia-

beln i sig, som vi själva tar fram. Även om det i vår mening finns en tydlig koppling till teorin 

om ownership dispersion skulle det kunna vara så variabeln inte fångar upp en bolagets öns-

kan om diversifierat ägarskap i enlighet med teorin. Det är också möjligt att spridningen i 

datamaterialet, vad angår stora ägare, skulle vara för lågt för att fångas upp i modellen. Det är 

även möjligt att det inte är variabeln som studien approximerar teorin med som är anledning-

en till att ingen signifikans uppnås. Istället skulle det kunna vara så att det är teorin i sig som 

inte går att applicera på den svenska marknaden, åtminstone inte under den tidsperiod som 

studeras (2005-2015). Studiens resultat gällande STORA_AGARE är i linje med Bouzouita, 

Gajewski och Gresse (2015), som inte heller de lyckas bevisa Booth och Chuas (1996) teori. 

Kopplat till problemet gällande den motsättning som föreligger inom teorier som förklarar 

underprissättning, och de delade empiriska resultaten som uppnåtts för att testa teorier kan 

dock förkastandet av hypotesen fortfarande vara intressant. Att vi förkastar hypotesen ger vikt 

till problemet som vår studie belyser, att det är komplext att förklara underprissättning. Att 

underprissättning är svårt att förklara stöds då vi inte heller med säkerhet kan uttala oss om att 

teorin om ownership dispersion inte kan förklara underprissättning. Sammanfattningsvis utgör 

hypotes tre inget bevis för teorin om ownership dispersion, men det är fortfarande möjligt att 

teorin förklarar underprissättning. Således bidrar analysen av resultatet för denna hypotes fort-

farande med värdefull insikt kopplat till studiens problem. 
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Hypotes 4 - det föreligger ett positivt samband mellan ökad likviditet i handeln av bola-

gets aktie och underprissättning 

Likt vad som tidigare presenteras under analysavsnittet för variabeln STORA_AGARE finns 

en koppling mellan diversifierat ägarskap och likviditet i eftermarknaden enligt Booth och 

Chua (1996). I slutändan är det således bland annat likviditet i aktien som önskas i och med 

diversifieringen av ägarskapet i bolaget som börsintroduceras. Med bakgrund av detta vill vi 

testa huruvida det finns ett samband mellan likviditeten som genereras direkt i och med börs-

introduktionen (det vill säga den första handelsdagen) och underprissättning. Hypotesen som 

deduceras ur teorin är att det bör finnas ett positivt samband mellan underprissättning och 

likviditet. Intuitionen är att om det ur bolagets perspektiv finns incitament till att underpris-

sätta för att uppnå likviditet, borde de börsintroduktioner som underprissätter i högre grad 

karaktäriseras av hög likviditet under första handelsdagen. Även Fong och Reber (2006) väl-

jer att studera förstadagslikviditeten i bolag som börsintroduceras. Variabeln LOGLIK är sig-

nifikant på 99% konfidensnivå, både i modellen som inkluderar alla variabler, men även i de 

kompletterande körningar som genomförs för att robusthetstesta studiens modell. Variabeln 

påverkar underprissättningen positivt, och hypotesen som formuleras kan således bekräftas. 

Resultatet som erhålls gällande sambandet mellan likviditet och underprissättning ligger i 

linje med tidigare empirisk forskning, där även Fong och Reber (2006) kan konstatera ett sig-

nifikant positivt samband mellan handelsvolymen under första dagen (vilket vi i denna studie 

mäter med variabeln LOGLIK) och underprissättning. Det bör dock noteras att variabeln 

LOGLIK inte direkt säger någonting om ägarstrukturen i bolaget, vilket primärt adresseras i 

teorin av Booth och Chua (1996). Eftersom likviditeten väntas vara ett resultat av ägarstruk-

turen är det snarare ett indirekt mått på teorin om ownership dispersion. Resultatet att under-

prissättning ökar med ökad likviditet är dock fortfarande i linje med teorin om ownership dis-

persion. Denna studies resultat ligger också i linje med Brennan och Franks (1997) som påstår 

att underprissättning används för att uppnå en diversifiering av ägarskap med fler små ägare 

jämfört med få stora. Värt att notera är dock att det finns en teoretisk motsättning mellan 

huruvida det är färre stora ägare eller fler små som generar den efterfrågade likviditeten. Lik-

viditetsmåttet kan således tänkas generera ett resultat som antingen används för att stödja teo-

rin ownership dispersion, eller motsäga den. Bland de som hävdar att det snarare är storägare 

(institutionella ägare) som genererar likviditet finns Stoughton och Zechner (1998) vars slut-

sats är att bolag underprissätter börsintroduktioner för att få fler stora ägare, helt emot Booth 

och Chuas (1996). Likt Ritter och Welch (2002) menar vi att underprissättning inte förekom-

mer som en kompensation för den likviditetsrisk som investerare bär. Om underprissättning 

sker som kompensation för likviditetsrisk skulle ökad förväntad likviditet på eftermarknaden 

indikera en lägre underprissättning. Istället underprissätts bolag enligt denna studie med moti-

vet att likviditeten på eftermarknaden ska öka. Sammantaget kan vår hypotes om ett positivt 

samband mellan underprissättning och likviditet bekräftas, och utgör således ett stöd för att 

teorin om ownership dispersion förklarar underprissättning.  

Att underprissättningen leder till likviditet i aktien har flera möjliga implikationer än de som 

enligt teorin påverkar bolaget. För garanten torde ökad likviditet i ett värdepapper innebära en 

möjlighet till ökat courtage vid löpande handel i bolagets aktier. För garanten bör det i sådana 
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fall likt för bolaget, finnas incitament till att underprissätta introduktionen. För investerare bör 

ökad likviditet generera ett större intresse i att handla i bolaget, eftersom risken för att inte 

kunna sälja av sitt innehav borde minska med ökat likviditet. Av de möjliga praktiska impli-

kationer som vi ovan redogör för gäller dock att likviditeten i bolagets värdepapper behöver 

vara bestående för att fördelar ska kunna dras av garanten och investerarna. Studiens mått på 

likviditet stödjer teorin, som presenterar fördelar med likviditeten ur bolagets perspektiv, men 

det förblir osäkert i vilken utsträckning fördelar kan åtnjutas även av garant och investerare på 

längre sikt, eftersom måttet inte fångar upp likviditet ur ett längre perspektiv. Sett till studiens 

problem gällande motsättningen som föreligger bland teorier som förklarar underprissättning-

en är resultatet intressant på flera sätt. Det möjliggör för att uttala sig om att teorin om 

ownership dispersion faktiskt förklarar underprissättning. I och med att ownership dispersion 

förklarar underprissättning kan således argument föras för att det finns incitament oberoende 

av asymmetrisk information som påverkar underprissättningen. Sett till teorifältet, som karak-

täriseras av teorier baserade på symmetrisk respektive asymmetrisk information kan således 

bevis presenteras som bidrar med klarhet inte bara till vad som påverkar underprissättningen, 

utan dessutom huruvida dessa incitament grundar sig symmetrisk eller asymmetrisk informat-

ion. Sett i kontexten av den teoretiska motsättning som finns, och de splittrade empiriska re-

sultaten som erhållits i tidigare studier innebär vårt resultat för hypotesen om ett positivt sam-

band mellan underprissättning och likviditet att vi kan bidra med klarhet sett till vilken teori 

som faktiskt är tillämpbar, och öka förståelsen för underprissättning. 

 

5.3. Winner’s curse 

Hypotes 5 - det föreligger ett positivt samband mellan H/L och underprissättning 

I teorin om winner’s curse menar Rock (1986) att underprissättning är resultatet av den risk-

kompensation som uppstår när informerade investerare har ett informationsövertag över oin-

formerade investerare. I denna studie väljer vi att följa Beatty & Ritters (1986) komplette-

rande av Rocks (1986) modell inom vilken underprissättning är en funktion av ex-ante-

osäkerheten som omger nyintroduktionen. Teorin demonstrerar hur ökad ex-ante-osäkerhet 

(risk) bidrar till att oinformerade investerare har mer att förlora då winner’s curse intensifieras 

varför oinformerade investerare kompenseras genom underprissättning. Ex-ante-osäkerheten 

approximeras i denna studie med dels hur stor spreaden i bolagets aktiekurs är genom att mäta 

kvoten av högsta mot lägsta aktiekurs under den första dagens handel (LOGHL). Utifrån win-

ners’ curse teorin bör följaktligen en hög H/L-spread indikera att underprissättning förekom-

mer i högre grad eftersom variansen i aktiekursen likställs med risk. 

Vi finner i denna studie att variabeln LOGHL är signifikant på 99% konfidensnivå och såle-

des påverkar underprissättningen vilket stämmer överens med tidigare empiriska test av kvo-

ten av H/L (Loughran & Ritter, 2004; Sahoo & Rajib, 2011; Butler, O’Connor Keefe & 

Kieschnick, 2014). Tidigare studier framlägger bevis för variabelns signifikans och bekräftar 

winner’s curse-teorins antagande om att underprissättning ökar med högre ex-ante-osäkerhet. 

Denna studies resultat går dock emot internationella studier då riktningskoefficienten för 

LOGHL är negativ (-0,489) vilket indikerar ett diametralt motsatt förhållande mellan ex-ante-
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osäkerhet och underprissättning varför denna studies hypotes förkastas. Studiens resultat indi-

kerar alltså att underprissättning minskar till följd av ökad ex-ante-osäkerhet, och därmed risk, 

på 99% konfidensnivå. Då författarna av denna studie finner empiriska bevis för att LOGHL 

bör minska underprissättning, vilket är inkonsekvent med studiens hypotes om winner’s 

curse, skapas underlag för en vidare diskussion kring validiteten hos variabeln LOGHL. 

Även om Tinic (1988) menar att Beatty och Ritters (1986) vidareutveckling av winner’s curse 

och dess koppling till ex-ante-osäkerhet är statistiskt svag stöds denna teoretiska koppling av 

internationell forskning (Knopf & Teall, 1999; Loughran & Ritter, 2004; Sahoo & Rajib, 

2011; Butler, O’Connor Keefe & Kieschnick, 2014). Det empiriska stödet kommer från stu-

dier som använder en liknande definition av variabeln för att mäta H/L-spreaden genom att 

använda dess kvot i motsvarande statistiska modeller som denna studie använder, varför re-

sultaten bör överensstämma med internationell forskning. Att författarna av denna studie ska 

motsätta sig resonemanget som winner’s curse bygger på, som internationell forskning fast-

ställer, och hävda att säkra nyintroduktioner omges av högre underprissättning varpå risk-

fyllda nyintroduktioner har en överprissättning är tvivelaktigt. Ett sådant fastställande skulle 

vara ifrågasättbart då det indirekt betyder att riskfria investeringar i börsintroduktioner gene-

rerar högst förstadagsavkastning.  Att dra slutsatser som baseras på ett negativt samband mel-

lan LOGHL och underprissättning och risk, och i förlängningen mellan avkastning och risk i 

kontexten av underprissättning får konsekvenser för studiens problem, då det går rakt emot 

teorin om winner’s curse, och således sätter teorin i helt nytt ljus.  

Att sambandet mellan LOGHL och underprissättning är negativt kan bero på det faktum att 

denna studie görs på den svenska marknaden. Det empiriska stöd för ett positivt samband ge-

nereras i huvudsak från internationella studier, varför det är möjligt att sambandet inte ser 

likadant ut, alternativt inte är lika tydligt på den svenska marknaden. Det bör också noteras att 

av de variabler som denna studie testar har LOGHL högst andel extremfall, vilket påvisas 

med ett kurtosisvärde som är flera gånger högre än de andra variablernas. Således kan kombi-

nationen av negativ underprissättning och ett extremvärde för variabeln LOGHL bidra till det 

negativa sambandet. Mot bakgrund av de statistiska egenskaperna hos LOGHL kan vissa ob-

servationer med extrema värden rensas bort. Vi väljer dock att inte utöka bortfallet utöver de 

sju bolag som identifieras med hänsyn till residualfördelningen. Vi väljer att inte utöka bort-

fallet då vi önskar att inte manipulera datamaterialet och reducera antalet studieobjekt. I och 

med att hypotesen för sambandet mellan LOGHL och underprissättning förkastas, och de stat-

istiska brister som presenteras i måttet, väljer vi i denna studie att iaktta försiktighet gällande 

resultatets tolkningsvärde.  
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Hypotes 6 - det föreligger ett positivt samband mellan pris till omsättning och under-

prissättning 

I enlighet med teorin som tidigare beskrivs om winner’s curse och att ex-ante-osäkerhet ökar 

teorins problematik har författarna i denna studie identifierat ytterligare en variabel för att 

approximera den bolagsspecifika risk som föreligger en nyintroduktion. Vi använder multi-

peln för pris till omsättning som variabel för att approximera risk då variabelns teoretiska 

koppling till ex-ante-säkerhet explicit mäter osäkerheten i bolagets förmåga att generera fram-

tida kassaflöden. Utifrån teoribildningen bör därför underprissättningen vara högre för nyin-

troduktioner som har en högre P/S-multipel. En hög P/S-multipel insinuerar att bolaget som 

ska introduceras har en låg omsättning relativt bolaget värde. Då intjäningsförmågan relativt 

sätt är låg ökar även risken i bolagets förmåga att generera framtida kassaflöden. Vidare moti-

veras denna variabel utifrån den empiriska regelbundenheten i att mindre bolag, med lägre 

omsättning, anses vara mer spekulativa och således omges av en större osäkerhet än större 

bolag med högre omsättning (Knopf & Teall, 1999). 

Variabeln PS är i den statistiska modellen inte signifikant varför hypotes sex förkastas. Då 

denna studie inte kan fastställa signifikans för PS och således genom denna variabel finna 

stöd för att winner’s curse påverkar underprissättning medger författarna av denna studie att 

det är tänkbart att variabeln PS ej korrekt innefattar den ex-ante-osäkerhet som föreligger ny-

introduktionen. Samtidigt är mätning av ex-ante-risk för nyintroduktioner uttalat svårt att im-

plementera i avsaknad av omfattande historisk finansiell data (Knopf & Teall, 1999).  Mot 

bakgrund av den delning som finns för teorier som förklarar underprissättning, antingen base-

rat på symmetrisk eller asymmetrisk information kan resultatet ändock analyseras. Att ingen 

signifikans uppnås i vårt statistiska test, och att hypotesen således förkastas, innebär inte per 

automatik att teorin om winner’s curse inte kan förklara underprissättning. Att hypotesen för-

kastas kan tolkas som ett stöd för att vår studies problematik är aktuell, då resultaten visar på 

att underprissättning är ett komplext fenomen att förklara. Summerat kan inga garanterade 

slutsatser dras från hypotes sex gällande ett samband mellan underprissättning och pris till 

omsättning, men resultatet kan ändock anses vara intressent enligt tidigare fört resonemang 

om komplexiteten i underprissättning som fenomen. 

 

5.4. Signalling 

Hypotes 7 - det föreligger ett positivt samband mellan insiders innehav och underpris-

sättning 

För att undersöka huruvida signalering påverkar underprissättning av nyintroduktioner ap-

proximerar vi signaleringsteorin med kvoten av insiderägande i utställande bolag, där bolag 

med större andel insiderägande bör underprissättas mer än andra nyintroduktioner. Den teore-

tiska kopplingen tar utgångspunkt i att det utställande bolaget vill skicka positiva signaler till 

investerarna genom att indikera att bolaget har goda framtidsutsikter. Vi menar att styrelsen 

och anställda i ledande befattningar känner till bolagets verkliga värde varpå aktieinnehav 

visar att de tror på bolaget då enbart bolag av kvalitet har möjlighet att i framtiden inbringa 
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det kapital som lämnas till investerarna genom underprissättning vid nyintroduktion (Allen & 

Faulhaber, 1989). 

Variabeln INSIDER är signifikant i studien och påverkar underprissättningen i enlighet med 

formulerad hypotes om ett positivt samband varför denna bekräftas. INSIDER är signifikant 

på 95% konfidensnivå vilket är i linje med det bevis för signaleringsteorin som framläggs av 

Leland och Pyle (1977). 

Att vi kan framlägga bevis för att insiderägande påverkar underprissättning ger stöd åt reso-

nemanget om att ett större insiderägande före nyintroduktionen resulterar i höga kostnader för 

insiders i form av ett inbringat kapital vid börsintroduktionen som understiger marknadsvär-

det. Bolag med hög kvalitet är alltså villiga att underprissätta nyintroduktionen då insiders 

förväntar sig att bolaget har möjlighet att generera tillbaka kostnaden efter nyintroduktionen. I 

kontrast till detta tolkar vi att bolag med lågt insiderägande, med andra ord bolag av sämre 

kvalitet, ej förväntar sig att återvinna denna kostnad från ytterligare finansieringsrundor på 

kapitalmarknaden eller via framtida kursuppgångar. Av denna anledning menar vi att insiders 

i sämre bolag ej är villiga att underprissätta nyintroduktionen utan strävar istället efter att ge-

nerera maximalt med kapital vid nyintroduktionen för att sedan möjligen avyttra sitt innehav. 

Detta ger underlag för att vidare anse att insiders i bolag av sämre kvalitet, som anser att bo-

laget därför har svaga framtidsutsikter, för att minimera sin förmögenhetsförlust, ej är villiga 

att inneha ett stort insiderinnehav innan börsintroduktionen, om det blott fungerar som positiv 

signalering till investerare om bolagets kvalitet före nyintroduktionen. Följaktligen, i linje 

med signaleringsteorin, kommer alltså enbart bolag av hög kvalitet att underprissätta nyintro-

duktionen för att sända positiva signaler till investerare. 

Att denna studie påvisar att en högre andel insiderägande har ett positivt samband med under-

prissättning innebär inte enbart att insiders lämnar pengarna på bordet åt investerare. Det bör 

också beaktas att om insiders önskar signalera kvalitet med underprissättning, för att i framti-

den återfå det kapital som lämnas åt investerarna, så bör en långsiktig värdeökning av nyin-

troducerade bolag kunna identifieras. Denna studie fångar inte upp några långsiktiga konse-

kvenser av underprissättning, men då teorin om signalering styrks vore en koppling till lång-

siktig prestation i de studerade bolagen intressant. 

Börsnoteringen innebär att insiders befintliga ägande späds ut. Att insiders således är beredda 

att uppoffra kapital genom att sälja sina aktier till ett värde som understiger marknadsvärdet 

samtidigt som deras ägarandel minskar kan anses irrationellt. Då signaleringsteorin bekräftas i 

denna studie anser vi dock att insiders möjligen betraktar underprissättning som ett kostnads-

effektivt sätt att signalera ett tydligt budskap till investerare. Även om insiders saknar för-

måga att förutspå säkra framtidsutsikter menar vi att de fortfarande innehar ett informations-

övertag över investerare varför deras uppfattning om ägarskap av bolagets aktie signalerar en 

tydlig åsikt om bolagets framtida prognoser, opportunistiska eller inte. 

Med hänsyn till studiens problem gällande huruvida det är teorier baserade på symmetrisk 

eller asymmetrisk information som förklarar underprissättning kan fortsatt analys göras för 

hypotes sju. I och med att hypotesen kan bekräftas kan stöd ges för att teorin om signalering 

förklarar underprissättning. I motsats till hypotes fyra, som vi tidigare bekräftar, ger denna 
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hypotes stöd för att det finns incitament baserad på asymmetrisk information som driver un-

derprissättning. Med hjälp av hypotesen kan således slutsatser dras både om signaleringste-

orins riktighet, men även att fältet för teorier baserade på asymmetrisk information förklarar 

underprissättning, och således skapa bättre förståelse för fenomenet underprissättning. 

 

5.5. Principal-Agent 

Hypotes 8 - det föreligger ett positivt samband mellan antal garanter som är inblandade 

i nyintroduktionen och underprissättning 

Barons (1982) teori om principal-agent bygger på att informationsasymmetri föreligger, där 

investmentbanken har en fördel och vet mer om marknadens värde på bolaget som ska börsin-

troduceras, jämfört med bolaget självt. Underprissättning av introduktionen sker som ett sätt 

för bolaget att kompensera investmentbanken för den information som företaget saknar. I en-

lighet med Barons (1982) teori bör således kompensationen som det introducerande bolaget 

behöver ge investmentbanken öka när informationsunderläget från bolagets sida ökar. Följakt-

ligen borde alltså underprissättningen vara högre i de fall där investmentbankens informat-

ionsövertag jämte bolaget är större. Variabeln antalet investmentbanker deduceras ur teorin 

enligt logiken att när fler investmentbanker är inblandade i en börsintroduktion, bör de aggre-

gerat ha ett större informationsövertag mot bolaget, vilket leder till högre underprissättning, 

jämfört med om endast en investmentbank assisterar vid introduktionen.  

Variablerna som mäter antalet investmentbanker, IB1, IB2 och IB3 är inte signifikanta i 

denna studies modell och således kan principal-agent-teorin inte bekräftas med vårt statistiska 

resultat. Det bör noteras att variabeln deduceras rakt ur teorin som Baron (1982) presenterade, 

och att den alltså inte hämtas ur referensstudier. Det är möjligt att variabeln som vi skapar inte 

speglar det informationsunderläge som teorin porträtterar att det introducerande bolaget be-

finner sig i. Att variabeln inte blir signifikant behöver emellertid inte innebära att det inte likt 

teorin finns en informationsasymmetri som behöver kompenseras med hjälp av underprissätt-

ning. En alternativ förklaring är istället att antalet investmentbanker inte fångar upp nämnda 

informationsasymmetri, som i verkligheten kanske inte har ett samband med hur många in-

vestmentbanker som assisterat vid börsintroduktionen. Istället kan det påstådda informations-

övertaget vara hänförbart till kvalitativa aspekter som kvalitet eller kompetens hos invest-

mentbanken, snarare än hur många investmentbanker som använts. Sammanfattat är variab-

lerna IB1, IB2 och IB3 inga bevis för den teori som studien med hjälp av variablerna önskat 

pröva om att fler investmentbanker resulterar i en högre underprissättning. 

Trots att hypotesen förkastas kan resultatet analyseras. I förhållande till studiens problem, 

som berör den motsättning som finns mellan teorier som förklarar underprissättning, antingen 

baserat på symmetrisk eller asymmetrisk information är resultatet intressant att beakta. Vårt 

resultat för hypotes åtta påvisar inte att teorin om principal-agent kan förklara underprissätt-

ning, och således kan ingen direkt slutsats angående huruvida det är symmetriska eller asym-

metrisk teorier som förklarar underprissättning dras utifrån hypotes åtta. Att inget signifikant 

resultat uppnås, och hypotesen således förkastas kan tolkas som att den problematik som vi 

presenterar är aktuell, och att underprissättning är svårt att förklara. Trots att vi inte kan be-
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visa teorin om principal-agent med hjälp av hypotes åtta, kan vi inte heller med säkerhet påstå 

att den inte kan förklara underprissättning. Att underprissättning i kontexten av teorin om 

principal agent är ett komplext fenomen hävdar vi styrks ytterligare av tidigare studier på teo-

rin, där åsikterna kring huruvida teorin om principal-agent förklarar underprissättning är de-

lade (Muscarella & Vetsuypens, 1989; Ritter & Welch, 2002). Sammanfattningsvis innebär de 

resultat som uppnås för hypotes åtta inget underlag för att hävda att teorin om principal-agent 

påverkar underprissättning, men sett i relation till tidigare studier och vår studies problem 

bidrar hypotesen ändå med en nyansering av komplexiteten i fenomenet underprissättning. 

 

Hypotes 9 - det föreligger ett positivt samband mellan intervallprissättning och under-

prissättning 

Som tidigare presenteras i avsnittet om variabeln som mäter antal investmentbanker förutspår 

Barons (1982) teori om principal-agent underprissättning som kompensation för ett informat-

ionsunderläge som föreligger där bolaget som genomför börsintroduktionen vet mindre om 

marknadens värdering av dem än investmentbanken. När informationsunderläget ökar borde 

således även underprissättningen öka. Eftersom Barons (1982) teori om principal-agent byg-

ger på att det är osäkerheten i bolagets värde som utgör det informationsunderläge som det 

introducerade bolaget kompenserar för med underprissättning försöker vi approximera denna 

osäkerhet med hjälp av en mätbar variabel. Logiken kring valet att mäta prissättningsmetoden, 

det vill säga huruvida börsintroduktionen genomförs med fast pris eller med intervall är att 

osäkerheten kring bolagets värde bör vara högre om intervallprissättning används. Hypotesen 

som togs fram var alltså att bolag som genomför en börsintroduktion med prissättning med 

intervall i högre grad bör underprissättas, jämfört med bolag som introduceras med ett fast 

pris.  

Variabeln som mäter prissättningsmetod, FAST, är inte signifikant i studiens modell, och kan 

således inte agera bevis för Barons (1982) teori om principal-agent. Prissättningsmetod som 

förklaring för underprissättning testades tidigare av Engelen och van Essen (2010) som pre-

senterar blandade resultat beroende på vilken statistisk modell som används. Variabeln FAST 

återfinns i tre av de körningarna som vi genomför, men är inte signifikant i någon av dem. 

Vår studies resultat är således delvis i linje med den tidigare forskning som gjorts på ämnet. 

Engelen och van Essen (2010) testar i sin studie fyra olika prissättningsmetoder med hjälp av 

tre dummys, varav fast och intervall är två. Detta är en möjlig anledning till varför denna stu-

dies variabel inte är signifikant i någon av de statistiska modellerna.  

Precis som hypotes åtta om ett positivt samband mellan flera investmentbanker och underpris-

sättning kan hypotes nio vara intressant för vår studie, trots att vi förkastar den. Kopplingen 

mellan att vi förkastar hypotes åtta och studiens problem och tidigare forskning gäller även 

för hypotes nio om sambandet mellan intervallprissättning och underprissättning. Hypotes nio 

kan hävdas ha, trots att den förkastas, ett visst tolkningsvärde genom att belysa underprissätt-

ning som ett komplext fenomen vars förklaring är komplicerad. 
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Symmetrisk information 

Lawsuit avoidance 

• Stöd saknas 

Ownership dispersion 

• Stöds empiriskt av studien 

Asymmetrisk information 

Winner's curse 

• Stöd saknas 

Signalling 

• Stöds empiriskt av studien 

Principal Agent 

• Stöd saknas 

5.6. Hypoteserna i relation till respektive teori om underprissättning. 

I tidigare stycken analyseras resultatet för varje hypotes under den teori som hypotesen avser 

att testa. De teorier och hypoteser som testas är lawsuit avoidance, ownership dispersion, 

winner’s curse, signalling samt principal-agent. Vi finner inget stöd för lawsuit avoidance. 

För teorin om ownership dispersion är resultaten delade med en variabel utan signifikanta 

resultat och en som är signifikant med förväntad riktningskoefficient. Således presenteras 

ändock resultat som styrker teorin om att ownership dispersion är tillämpbar på de undersökta 

studieobjekten. Winner’s curse approximeras med hjälp av två hypoteser, där den ena, PS är 

insignifikant och den andra, LOGHL, är signifikant. Värt att notera är att riktningen för den 

signifikanta variabeln är omvänt vad som förväntats, och att hypotesen om ett positivt sam-

band mellan LOGHL och underprissättning således förkastas. Sammantaget ges inget un-

derlag för att bekräfta att teorin om winner’s curse faktiskt förklarar underprissättning under 

studerad period. Hypotesen som ämnar testa teorin om signalling bekräftas och således pre-

senteras bevis för att teorin faktiskt förklarar delar av underprissättningen. Ingen av hypote-

serna som testar teorin principal-agent bekräftas och således finns inget underlag för att hävda 

att teorin om principal-agent förklarar underprissättning. Sammantaget finns således med 

hjälp av hypoteserna bevis för en teori som bygger på symmetrisk information (ownership 

dispersion) och en teori som bygger på asymmetrisk information (signalling). Resultatens 

betydelse för teorierna, som kommer att agera underlag för senare analys, finns illustrerade 

nedan i figur 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7. Teoretiska förklaringar till underprissättning, ett gränsöverskridande per-

spektiv. 

I tidigare avsnitt analyseras resultaten utifrån respektive hypotes i relation till de teorier som 

hypoteserna ämnar testa. Analysen görs individuellt för varje hypotes. Med anledning av stu-

diens resultat finns det dock anledning att analysera resultatet ur en gränsöverskridande kon-

text, oberoende av huruvida teorierna bygger på symmetrisk eller asymmetrisk information. 

Detta motiveras av det faktum att de statistiska resultaten som analyseras presenterar stöd för 

teori som baseras på såväl symmetrisk som asymmetrisk information. Teorin om ownership 

dispersion, approximerat med variabeln likviditet, kan stödjas av studiens empiriska resultat. 

Figur 3 Ställningstagande av till hypoteser förankrade i teoretisk referensram 
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Denna teori bygger på symmetrisk information, och förutsatt att perfekt symmetrisk informat-

ion råder borde således inte någon teori baserad på asymmetrisk information kunna förklara 

underprissättning. Studiens resultat går däremot emot detta antagande, eftersom även signal-

ling från det asymmetriska teorifältet, approximerat med insiders ägande, stöds av resultaten. 

Med detta i beaktande hävdar vi därför att det vore intressant att analysera resultaten utanför 

den givna kontexten av motsättningen mellan symmetrisk respektive asymmetrisk informat-

ion. Att en kombination av teori, som baseras på såväl symmetrisk som asymmetrisk inform-

ation kan förklara underprissättning styrks ytterligare av de slutsatser som Ritter och Welch 

(2002) drar, där de påpekar att det inte är frågan om vilken teori som ”rätt”, utan snarare indi-

viduella teoriers relativa betydelse för underprissättning som bör undersökas. 

I och med att det teoretiska fältet är polariserat, skiljt på teorier baserade på symmetrisk re-

spektive asymmetrisk information utformas denna studie initialt utifrån övertygelsen om att 

antingen symmetriska eller asymmetriska teorier förklarar underprissättningen, och att mot-

sättningen således är ömsesidigt uteslutande. Studiens resultat motsäger dock antagandet om 

att teorissidorna är motsägande. Frågan om huruvida teorierna baserat på symmetrisk och 

asymmetrisk information är ömsesidigt exkluderande är således högst aktuell. 

Givet att perfekt symmetrisk information föreligger, och underprissättningens intressenter alla 

innehar exakt samma information bör inga förklarande teorier baserade på asymmetrisk in-

formation göras gällande, eftersom dessa utgår ifrån att underprissättningen görs för att kom-

pensera för ett informationsövertag, antingen mellan investerare, bolag och investmentbank. 

Finns inget informationsövertag skulle således ingen underprissättning behöva ske, eftersom 

inga signaler kan fylla ett syfte om alla har samma information.  

Att omvänt förhållande gäller, det vill säga att inga teorier som bygger på symmetrisk inform-

ation kan gälla på en asymmetrisk marknad behöver emellertid inte vara sant. Om informat-

ionsläget är asymmetriskt skulle ett bolag kunna underprissätta för att kompensera för ett in-

formationsövertag, i linje teorin om signalling (vilket resultaten stödjer). Samtidigt kan det 

dock tänkas att det finns motiv som presenteras i teorier som baseras på symmetrisk informat-

ion som fortfarande kan leda till underprissättning, till exempel viljan att via spridning i ägar-

skap uppnå ökad likviditet (ownership dispersion), vilket stöds av resultaten. Således skulle 

incitament från både teorin om signalling och ownership dispersion kunna påverka underpris-

sättningen simultant i ett asymmetriskt informationsklimat. Denna förklaring frikopplar teori-

erna från huruvida symmetrisk respektive asymmetrisk information råder, men ligger i linje 

med studiens empiriska resultat. 

I praktiken skulle en marknad där både signalling och ownership dispersion påverkar under-

prissättning simultant (i linje med studiens resultat), i ett asymmetriskt informationsklimat 

kunna fungera som följer. 

Ett första scenario är att teorin om ownership dispersion är tillämpbar, och företaget som 

börsintroduceras har incitament att minska koncentrationen av stora ägare. Detta kan göras 

genom att emittera nya aktier, med förhoppning om att dessa tecknas av nya, mindre ägare, 

som således sprider ägarskapet vilket i enlighet med teorin om ownership dispersion bör leda 

till ökad likviditet. Samtidigt som ownership dispersion är tillämpbar förklarar även incita-
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menten bakom teorin om signalling underprissättning, vilket innebär att företaget kan sända 

signaler om kvalitet med hjälp av underprissättningen. I enlighet med denna studies resultat 

bör således kvalitativa bolag ha en hög andel insiderägande. I detta fall finns det sett ur per-

spektivet för ownership dispersion incitament till underprissättning för att uppnå spridning i 

ägande. Samtidigt finns även incitament att underprissätta börsintroduktionen som en signal 

till investerare. Sammantaget uppstår således en situation som motiverar underprissättning 

både ur perspektivet av ownership dispersion och signalling.  

I motsats till tidigare presenterat scenario, där ingen konflikt föreligger mellan de teoretiska 

incitamenten som motiverar underprissättning, har vi även identifierat ett scenario i vilket en 

konflikt uppstår. 

Likt scenario ett som tidigare presenteras, antas här i scenario två, i enlighet med studiens 

resultat, att både teorierna om ownership dispersion och signalling förklarar underprissättning. 

Det finns således incitament för företaget som ska introduceras att underprissätta för att uppnå 

ett mer diversifierat ägarskap, vilket enligt teorin bör leda till ökad likviditet på eftermark-

naden. För att uppnå ett diversifierat ägarskap antas att bolaget väljer att endast erbjuda be-

fintliga aktier till allmänheten, alternativt en kombination av nya aktier och befintliga aktier. 

Befintliga aktier kan antingen ägas av stora eller små ägare, som antingen är insiders eller 

inte. För att uppnå ägarspridning krävs det att dessa aktier köps av nya ägare. Samtidigt finns 

med bakgrund i teorin om signalling incitament att underprissätta för att skicka positiva signa-

ler till marknaden, vilket i linje med teorin och vår hypotes innebär att bolag av bra kvalitet 

har en högre grad av insiderägande. 

I de fall då insiders och stora ägare är samma person uppstår ett dilemma. Sett ur kontexten av 

ownership dispersion torde det finnas incitament att splittra detta ägande för att uppnå en 

mindre andel stora ägare, som i enlighet med teorin leder till högre likviditet, vilket motiverar 

underprissättning. Samtidigt kan bolaget med hjälp av insiderägande signalera kvalitet i en-

lighet med teorin om signalling. I det fall då alla insiders är stora ägare innebär alltså en 

minskning av ägarkoncentrationen (önskvärt sett ur perspektivet av ownership dispersion) 

också en minskning av insiders ägande, vilket sänder en negativ signal om bolaget enligt teo-

rin om signalling. Vidare innebär ett högt insiderägande (och därmed en stark tro på bolaget) 

att likviditeten som eftersöks enligt ownership dispersion, allt annat lika bör minska, eftersom 

insiders inte kan sälja aktier utan att sända en negativ signal om bolagets kvalitet. I den mån 

som underprissättning förklaras av ownership dispersion och signalling i scenario två finns 

således en avvägning mellan att uppnå ägarspridning och att skicka positiva signaler för bola-

get. 

Studiens genomgående problem behandlar den uppdelning som finns gällande teorier som 

förklarar underprissättning, antingen med symmetrisk eller asymmetrisk information som 

grund, samt de splittrade empiriska resultat som tidigare forskning presenterar. Sett till pro-

blemet bidrar analysen om samexisterande teoretiska incitament från både fältet för symmet-

risk och asymmetrisk information med nytt ljus på fenomenet underprissättning. Genom vår 

analys presenterar våra resultat ett alternativt sätt att se på underprissättning, där distinktionen 

mellan symmetriska och asymmetriska teorier inte längre är tydlig. En gränsöverskridande 
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analys underminerar inte de individuella teorierna som förklarar underprissättning, utan bidrar 

i huvudsak med ett nytt sätt att förhålla sig till huruvida teorier från symmetrisk och asymmet-

risk information är ömsesidigt uteslutande. Studiens resultat motsäger således vår initiala tro 

om att det antingen är teorier baserade på symmetrisk eller asymmetrisk information som för-

klarar underprissättning. 

 

5.8. Modellens förklaringsgrad. 

Förklaringsgraden i vår studies modell är cirka 31%, vilket innebär att en majoritet (69%) av 

variansen förklaras av andra saker än det som vi lyckas fånga upp i använda variabler. Det bör 

noteras att den låga förklaringsgraden inte direkt talar emot teorierna för underprissättning, 

utan endast påvisar att de variabler som använts inte ensamt kan förklara fenomenet. Det är 

möjligt att alternativa variabler, som även de approximerar respektive teori, skulle kunna höja 

förklaringsgraden. Fenomenets komplexitet, att de variabler som använts inte ensamt kan för-

klara underprissättning ligger i linje med tidigare empiriska tester av underprissättning där 

förklaringsgraden i Kunz och Aggarwal (1994) är 32%, i Knopf och Teall (1999) cirka 14% 

samt i studien genomförd av Butler O’Connor Keefe och Kieschnick (2014) cirka 46 %. Att 

förklaringsgraden är relativt låg i modeller som försöker förklara underprissättning stöds av 

de resonemang som läggs fram av Beatty och Ritter (1986). Ur ett winner’s curse-perspektiv 

hävdar de att det faller sig naturligt att förklaringsgraden är låg, eftersom en hög förklarings-

grad skulle indikera att en börsintroduktions förstadagsavkastning är relativt förutsägbar, nå-

got som går emot själva grundproblematiken med fenomenet underprissättning. Resone-

manget som presenteras av Beatty och Ritter (1986) gällande förklaringsgraden ger således 

stöd för att vår studies problem är aktuellt, att underprissättning är ett komplicerat fenomen 

med många teoretiskt möjliga förklaringar, inom såväl symmetrisk som asymmetrisk inform-

ation. 

Sammantaget insinuerar förklaringsgraden flera egenskaper hos fenomenet underprissättning 

som bör beaktas. Å ena sidan kan det finnas fler relevanta variabler som på ett bättre sätt ap-

proximerar respektive teori som presenteras. I detta fall skulle alltså mer data behövas för att 

kunna förklara en större andel av variansen i underprissättningen. Å andra sida kan alternativa 

teorier till de som presenterats i denna studie egentligen vara det som förklarar underprissätt-

ningen, varför de variabler som författarna använt för att mäta respektive teori i så fall inte 

fångar upp alla teoretiska förklaringar till underprissättning. Slutligen är det även möjligt att 

en kombination av vad som nyss nämnts gäller. Det är möjligt att modellens förklaringsgrad i 

studien kan öka om såväl nya variabler för redan presenterade teorier, samt nya variabler som 

approximerar nya teorier, introduceras. 
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6. Slutsats 
Studiens delar har genomgående utformats för att svara på det problemet, den teoretiska mot-

sättning som finns inom fältet för teorier som förklarar underprissättning, och de spretiga re-

sultat som uppnåtts genom empiriska tester av teorier. Underprissättning av nyintroduktioner 

har varit föremål för en teoretisk utredning som pågått i decennier. Tidigare forskning är mot-

stridig, med resultat som pekar i olika riktningar, med stöd för och emot flera teoretiska för-

klaringar för underprissättning. Mot bakgrund av detta förefaller det intressant att behandla 

flera teorier, baserade på både symmetrisk och asymmetrisk teori, i samma studie för att 

kunna utreda för vilka teorier som är tillämpbara för att förklara underprissättning. 

Till att börja med kan vår studie bekräfta att underprissättning förekommer mellan 2005 och 

2015 på Nasdaq OMX Stockholm Main Market samt First North. Av de nio variabler som 

används för att testa teorierna för underprissättning kan två med signifikans bekräftas ha ett 

samband med underprissättning i linje med förväntat resultat för teorierna. Dessa teorier är 

ownership dispersion inom fältet för symmetriska teorier, och signalling baserat på asymmet-

risk information. Att inte en teori ensamt kan förklara underprissättning ligger i linje med ti-

digare forskning som också funnit stöd för flera teorier.  

Slutligen dras slutsatsen att fenomenet underprissättning i linje med studiens problem är ett 

komplext fenomen som är svårt att förklara. Att underprissättning är svårt att förklara stöds 

ytterligare av det faktum att sju av de hypoteserna som testades förkastas, och kan således inte 

användas som underlag för slutsatser om vilka teorier som förklarar underprissättning. Med 

hjälp av de två hypoteser som bekräftas konstaterar vi att det finns teoretiska incitament base-

rade på såväl symmetrisk som asymmetrisk information till att underprissätta en börsintro-

duktion. Med bakgrund i resultaten förs en analys där teorier frikopplas från symmetri respek-

tive asymmetri, och istället analyseras simultant. I denna analys presenteras en alternativ syn 

på teori kring underprissättning, där teorier tillhörande symmetrisk respektive asymmetrisk 

information inte är ömsesidigt uteslutande, vilket introducerar ett nytt sätt att se på teoretiska 

förklaringar för underprissättning. 

Slutsatserna som dras har flera implikationer för den problematik som presenteras gällande 

förklarandet av underprissättning. Utöver att generera empiriskt stöd för de teorier som be-

kräftas påverka underprissättning ges möjlighet att belysa svårigheten med att förklara under-

prissättningen ur ett nytt perspektiv. Att inte se teorier inom symmetrisk respektive asymmet-

risk information som ömsesidigt uteslutande ger möjlighet att simultant analysera olika teore-

tiska incitament för underprissättning och således få en bättre förståelse för fenomenet under-

prissättning. 
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7. Förslag till vidare forskning 
Även om vår studie genererar underlag för slutsatser relaterade till studiens problem finns det, 

med bakgrund av de resultat som uppnås, anledning att fortsätta undersöka ämnet. Med ut-

gångspunkt i de statistiska resultat som uppnås dras slutsatser om två teorier som förklarar 

underprissättning, ownership dispersion samt signalling. Mot bakgrund av detta, i kombinat-

ion med den förklaringsgrad som erhålls för den statistiska modellen, finns plats för alterna-

tiva förklaringar till varför underprissättning sker, som möjligen tillhör någon av de teorier 

som vår studie inte kunnat bevisa. 

Framgent föreslår vi tre huvudsakliga områden för fortsatt forskning om underprissättning. 

Till att börja med problematiserar studien kring de variabler som används för att approximera 

respektive teorier. För fortsatta studier finns möjligheten att inkludera fler, alternativt andra 

variabler för att säkerställa det inte är valet av variabler som påverkar resultaten, och i för-

längningen slutsatserna kring de teorier som behandlas. Vidare finns möjligheten att utöka 

omfånget av studieobjekt, där fler år, och även flera länders börsintroduktioner skulle kunna 

undersökas. Genom att utöka stickprovet ges möjligheten att i högre grad generalisera resultat 

och med säkerhet kunna uttala sig om vilka teorier som faktiskt förklarar underprissättning. 

Studiens resultat tolkas som om teorier för underprissättning inom både symmetrisk och 

asymmetrisk information förklarar underprissättning, något vi inte hade räknat med på för-

hand. Mot bakgrund av detta finns anledning att i fortsatt forskning säkerställa att samexiste-

rande av teorier för underprissättning inom såväl symmetrisks om asymmetrisk information 

faktiskt förklarar fenomenet underprissättning. 
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PREMIFID POSTMIFID MARKNADSP LOGLIK LOGHL INTERVALL INSIDER IB4 IB3 IB2 IB1 HANDELSP FAST STORA_AGARE PS

PREMIFID 1,000 -1,000 -0,055 -0,032 -0,062 -0,046 0,123 -0,167 -0,161 0,103 0,111 0,055 0,046 -0,037 0,060

POSTMIFID -1,000 1,000 0,055 0,032 0,062 0,046 -0,123 0,167 0,161 -0,103 -0,111 -0,055 -0,046 0,037 -0,060

MARKNADSP -0,055 0,055 1,000 0,523 -0,320 0,747 -0,365 0,489 0,309 0,295 -0,723 -1,000 -0,747 0,247 -0,206

LOGLIK -0,032 0,032 0,523 1,000 -0,004 0,460 -0,222 0,330 0,189 0,160 -0,445 -0,523 -0,460 0,133 0,000

LOGHL -0,062 0,062 -0,320 -0,004 1,000 -0,227 0,091 -0,185 -0,098 -0,131 0,280 0,320 0,227 -0,320 0,179

INTERVALL -0,046 0,046 0,747 0,460 -0,227 1,000 -0,313 0,408 0,258 0,339 -0,678 -0,747 -1,000 0,284 -0,194

INSIDER 0,123 -0,123 -0,365 -0,222 0,091 -0,313 1,000 -0,273 -0,173 -0,204 0,435 0,365 0,313 0,149 -0,104

IB4 -0,167 0,167 0,489 0,330 -0,185 0,408 -0,273 1,000 -0,097 -0,174 -0,468 -0,489 -0,408 0,228 -0,106

IB3 -0,161 0,161 0,309 0,189 -0,098 0,258 -0,173 -0,097 1,000 -0,130 -0,350 -0,309 -0,258 0,189 0,001

IB2 0,103 -0,103 0,295 0,160 -0,131 0,339 -0,204 -0,174 -0,130 1,000 -0,628 -0,295 -0,339 0,063 -0,064

IB1 0,111 -0,111 -0,723 -0,445 0,280 -0,678 0,435 -0,468 -0,350 -0,628 1,000 0,723 0,678 -0,300 0,121

HANDELSP 0,055 -0,055 -1,000 -0,523 0,320 -0,747 0,365 -0,489 -0,309 -0,295 0,723 1,000 0,747 -0,247 0,206

FAST 0,046 -0,046 -0,747 -0,460 0,227 -1,000 0,313 -0,408 -0,258 -0,339 0,678 0,747 1,000 -0,284 0,194

STORA_AGARE -0,037 0,037 0,247 0,133 -0,320 0,284 0,149 0,228 0,189 0,063 -0,300 -0,247 -0,284 1,000 -0,207

PS 0,060 -0,060 -0,206 0,000 0,179 -0,194 -0,104 -0,106 0,001 -0,064 0,121 0,206 0,194 -0,207 1,000

Included observations: 148

Variable 0 C FAST LOGHL IB1 IB2 IB3 INSIDER MARKNADSP POSTMIFID PS STORA_AGARE LOGLIK

VIF 0,000  NA 5,189 1,399 5,298 2,679 1,490 1,509 4,095 1,267 1,227 1,451 2,881

Korrelationsmatris Förklaringsvariabler

Variance Inflation Factors

Appendix 1 – Modellkontroller 

Multikollinearitet 

För korrelationen mellan förklaringsvariablerna används i enlighet med det som presenteras i metodkapitlet gränsvärdet 0,9. De enda förkla-

ringsvariabler med en korrelationskoefficient högre än 0,9 är dummyvariabler, som naturligt har en korrelation på -1. Således krävs ingen juste-

ring av variabler med avseende på multikollinearritet.  

Förklaringsvariabler med VIF-värde högre än 10 exkluderas ur studiens statistiska modell. Likt den tabell över VIF-värden som presenteras ne-

dan har ingen variabel ett värde över 10, varför ingen justering av modellen behövts genomföras heller med avseende på VIF. 
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F-statistic 1.164974     Prob. F(66,81) 0.2552

Obs*R-squared 72.07289     Prob. Chi-Square(66) 0.2841

Scaled explained SS 87.64798     Prob. Chi-Square(66) 0.0386

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Sample: 1 148

Heteroskedasticity Test: White

Heteroskedasticitet 

I tabellen nedan presenteras ett utdrag ur studiens test för heteroskedasticitet, och i och med 

att nollhypotesen om att modellen är homoskedastisk, ej kan förkastas enligt tidigare förd 

metodik konstateras således att heteroskedasticitet ej förekommer i den presenterade mo-

dellen. Således genomförs ingen korrigering för heteroskedasticitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autokorrelation 

I tabell 11 presenteras studien statistiska modell. Durbin-Watson-statistiskan jämförs med 

målvärdet två. Studiens modell har ett Durbin-Watson värde på 2,05, varför det konstateras att 

ingen autokorrelation föreligger. 
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Normalfördelning av residualer 

Residualerna i studiens statistiska modell är inte normalfördelade, vilket bör beaktas när stu-

diens resultat tolkas. Särskilt relevant blir detta faktum i och med att det är ett grundantagande 

för multipla regressioner, i enlighet med vad som presenteras i vårt metodkapitel. I vår strävan 

efter normalfördelade residualer rensas de mest utmärkande observationerna bort som outli-

ers. Faktum kvarstår dock att trots hanteringen av datamaterialet så uppnås inte den önskvärda 

fördelningen av residualerna. I samband med rensningen av outliers finns givetvis möjlighet-

en att välja bort fler företag, med syfte att således uppnå en mer normalfördelad spridning av 

residualerna. Vi försökte välja bort fler bolag, men i och med residualfördelningen i data-

materialet upptäckte vi att antalet observationer skulle bli kraftigt reducerat om rensning av 

bolag pågick tills en perfekt normalfördelning uppnåtts. Detta beror på att avvikande obser-

vationer snarare är en standard i datamaterialet, som således är komplext och relativt svårtol-

kat. Det är viktigt att ändå beakta den brist som finns i avsaknaden av normalfördelade resi-

dualer, och våra slutsatser bör av denna anledning beaktas med försiktighet. Nedan presente-

ras en grafisk sammanställning över residualerna: 

 

 

 

 

 

 

 

 


