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Sammanfattning 
 
Titel: Rea på börsintroduktioner – En kvantitativ undersökning om underprissättning på Aktietorget 

och First North, utifrån företagets perspektiv 

 

Författare: David Henriksen & Jonas Thelander 

 

Handledare: Magnus Willesson 

 

Studien genomfördes med syftet att undersöka varför företag tenderar att vara nöjda med sin 

börsintroduktion trots att den varit underprissatt, vilket bidrar till flertalet negativa konsekvenser. 

Studien undersöker om underprissättningen kan bero på brist av värderingskompetens eller om 

företagen själva har incitament till att underprissätta sin börsintroduktion och har tagit hänsyn till 

handelsplatserna Aktietorget och First North under åren 2013 – 2015.  

 

Studien baseras på en kvantitativ metod och har genomförts med inhämtning av sekundärdata samt 

en enkätundersökning för att undersöka hur företagen resonerar inför en börsintroduktion. 

Enkätfrågorna har kopplats till befintlig teori samt övriga variabler som torde vara viktiga för 

företagen inför en börsintroduktion och har sedan analyserats med hjälp av uni-, bi- och multivariat 

analys. 

 

Slutsatsen är att den viktigaste variabeln för ett företag som står inför en börsintroduktion på 

Aktietorget eller First North är att säkerställa en fulltecknad emission. För att lyckas med det påvisar 

analysen att företag kan ha incitament till att underprissätta sin egen börsintroduktion. Vidare påvisar 

analysen att företagen inte strävar efter studiens nämnda incitamentsteorier i någon stor grad och att 

något signifikant samband mellan teorivariabler och initial avkastning inte finns för studiens 

respondenter. Författarna tolkar därför incitamentsteorierna som positiva sidoeffekter av att en 

underprissättning sker och inte som något företagen eftersträvar i första hand vid en börsintroduktion 

på Aktietorget och First North. 

 

 

Nyckelord: Aktietorget, First North, underprissättning, svenska mikrobolag, incitament, 

värderingskompetens, börsintroduktion, nyemission 

 

 



Abstract 
 
Title: Sale of IPOs – A quantitative study of underpricing at Aktietorget and First North, from the 

corporates perspective 

 

Authors: David Henriksen & Jonas Thelander 

 

Supervisor: Magnus Willesson 

 

This study investigates why corporates tend to be satisfied with their IPO although it has been 

underpriced, which contributes to several negative consequences. The study investigates if this 

depends on the lack of valuation expertise or if the enterprises have incentives to underprice their 

own IPO. This study was conducted on the Swedish Stock Exchanges Aktietorget and First North 

during 2013 – 2015. 

 

This study takes a quantitative approach and was conducted by using secondary data and a survey to 

investigate which variables are the most important for an enterprise that is staging an IPO. The survey 

questions were linked to existing theory and other variables that should be important for an enterprise 

that is staging an IPO. The results was analyzed through a uni-, bi- and multivariate analysis. 

 

The study concludes that the most important variable for an enterprise that is staging an IPO on 

Aktietorget or First North, is to ensure a fully subscribed stock issue. To be able to ensure this, an 

enterprise could have incentives to underprice their own IPO. Furthermore, the study conclude that 

the enterprises does not strive for this study’s described incentive theories in any large extent, and 

that any significant relation between these variables and underpricing do not exist for this study’s 

respondents. The authors of this study therefore interprets these theories as positive side effects of an 

underpricing and not something enterprises that is facing an IPO strive for primarily on Aktietorget 

and First North.  

 

 

Keywords: Aktietorget, First North, underpricing, Swedish penny stocks, incentives, valuation 

expertise, IPO, stock issue  

 

 

 



Innehåll 
1 Inledning ........................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund .................................................................................................................... 1 

1.2 Problemdiskussion ..................................................................................................... 3 

1.3 Syfte ........................................................................................................................... 6 

1.4 Frågeställningar ......................................................................................................... 6 

1.5 Forskningsbidrag ....................................................................................................... 6 

1.6 Avgränsning ............................................................................................................... 6 

2 Teoretisk referensram ...................................................................................................... 7 

2.1 Kompetens .................................................................................................................. 7 

2.2 Företagets perspektiv ................................................................................................ 8 

2.2.1 Kaskadteorin ....................................................................................................... 8 

2.2.2 Ägarspridningsteorin .......................................................................................... 9 

2.2.3 Signalteorin ........................................................................................................ 10 

2.3 Investmentbankens perspektiv ................................................................................ 11 

2.3.1 Agentteorin ........................................................................................................ 11 

3 Metod .............................................................................................................................. 13 

3.1 Val av uppsatsämne .................................................................................................. 13 

3.2 Val av angreppssätt .................................................................................................. 13 

3.3 Urval ......................................................................................................................... 14 

3.4 Insamling av sekundärdata ...................................................................................... 15 

3.5 Enkätundersökning .................................................................................................. 15 

3.5.1 Utformning av enkätfrågor ................................................................................ 15 

3.6 Operationalisering .................................................................................................... 19 

3.6.1 Beroende variabel – Initial avkastning ............................................................. 19 

3.6.2 Oberoende variabler ......................................................................................... 20 

3.6.3 Exkluderande dummyvariabler ......................................................................... 21 

3.7 Bortfallsanalys ......................................................................................................... 22 

3.8 Analys av datainsamling .......................................................................................... 23 

3.8.1 Hypotesprövning .............................................................................................. 24 

3.8.2 Test av multikolliniaritet .................................................................................. 24 

3.9 Validitet ................................................................................................................... 24 

3.10 Reliabilitet ............................................................................................................. 25 

3.11 Forskningsetik ......................................................................................................... 26 

3.12 Källkritik ............................................................................................................... 26 

3.13 Alternativ datainsamling ..................................................................................... 28 

4 Empiri ............................................................................................................................ 29 

4.1 Univariat analys ........................................................................................................ 31 

4.2 Bivariat analys ..........................................................................................................33 



4.3 Multivariat analys .................................................................................................... 34 

4.4 Robusthetstester ....................................................................................................... 35 

5 Analys .............................................................................................................................. 37 

5.1 Hypotesprövning ...................................................................................................... 37 

5.2 Sammanfattning av hypotesprövning ...................................................................... 45 

5.3 Modellens förklaringsgrad ....................................................................................... 45 

6 Slutsats ............................................................................................................................ 47 

6.1 Studiens bidrag och implikationer .......................................................................... 48 

6.2 Förslag till vidare forskning .................................................................................... 48 

7 Referenser ....................................................................................................................... 51 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Definitioner 
 
Börsintroduktion: När ett bolag introduceras till en handelsplats där bolagets aktier tas upp till 

allmän handel för första gången. Kan även kallas för nyintroduktion eller IPO (initial public 

offering). 

 

Svenska mikrobolag: Författarna definierar svenska mikrobolag som de svenskregistrerade bolag 

som är listade på First North eller Aktietorget eftersom bolagen är av mindre karaktär. 

 

Storägare: En aktieägare som äger minst 10 % av bolagets aktier. 

 

Investmentbank: En aktör som hjälper bolag med börsintroduktioner och finansieringsfrågor. Kan 

även kallas för fondkommissionär.  

 

Teckningskurs: Det pris på aktierna som sätts inför börsintroduktionen. Det är det priset 

investerare får köpa aktierna för om de väljer att teckna aktier inför börsintroduktionen. 

 

Prospekt: Dokument som behöver upprättas inför en börsintroduktion. Dokumentet ska innehålla 

all nödvändig information som krävs för att en investerare ska kunna göra en välgrundad 

bedömning om bolaget. 

 

Underprissättning: Den procentuella differensen mellan teckningskurs och stängningskurs under 

bolagets första handelsdag. Är den procentuella differensen positiv definieras det som att en 

underprissättning skett. 

 

Täckningsgrad: Kvoten av hur mycket kapital investerare erbjudit bolaget inför nyintroduktionen 

och hur mycket kapital bolaget ansökte om. 

 

Värderingskompetens: Definieras som att både explicit- och implicit kunskap behöver finnas hos 

individen. Författarna har valt att definiera explicit- och implicit kunskap som att individen behöver 

ha relevant utbildning och arbetslivserfarenhet. För att uppnå kravet om implicit kunskap har 

författarna valt att sätta en minimumgräns om minst fyra års arbetslivserfarenhet kopplad till 

företagsvärdering. 

 



Emission/Nyemission: Definieras som när bolaget emitterar nya aktier, som bolaget sedan säljer 

för att få in kapital. Aktierna köps av intressenter som i utbyte för kapitalet får en ägarandel i 

bolaget. 

 

Aktietorget: Handelsplattform riktad till bolag av mindre karaktär. Kraven och regleringen för 

bolagen är mindre omfattande än för Stockholmsbörsen. Bifirma till Sedermera Fondkommission 

som ägs av ATS Finans. 

 

First North: Handelsplattform riktad till bolag av mindre karaktär. Kraven och regleringen för 

bolagen är mindre omfattande än för Stockholmsbörsen. Ägs av Nasdaq som även äger 

Stockholmsbörsen. 
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1 Inledning 
 
Tänk dig att du väljer att teckna aktier i en börsintroduktion av ett litet bolag. Du känner dig trygg i 

din analys av bolaget och du anser att det finns en möjlighet till god avkastning. Du märker även att 

intresset bland både kända och allmänna investerare varit högt, samt att bolaget diskuteras aktivt på 

sociala medier och forum. Morgonen för den stora dagen är nu här och om en timme ska bolaget 

introduceras till handel för första gången. När öppningen sker rusar kursen 50 %, du har gjort en 

mycket god vinst på endast en handelsdag. Hur känns det? 

 

Tänk dig istället att du är en entreprenör och storägare i ditt bolag som står inför en börsintroduktion. 

Du har valt att gå till börsen på grund av att du vill få in nytt kapital, samt för att öka publiciteten för 

bolaget. Om en timme introduceras ditt bolag till handel för första gången. När öppningen sker rusar 

kursen 50 %, vilket leder till att du har gått miste om potentiellt kapital och tvingats ge bort mer aktier 

av ditt bolag än vad du var tvungen att göra. Hur känns det? 

 

Den känslan har drabbat flertalet entreprenörer och ägare för nyintroducerade mikrobolag och är en 

konsekvens av fenomenet underprissättning av börsintroduktioner som kommer att behandlas i 

studien.  

 

1.1 Bakgrund 
 

Ritter (1998) förklarar en börsintroduktion som en transformering där ett bolag går från privat till 

publikt. Det innebär att bolagets aktier för första gången kan handlas på en likvid marknadsplats.  

De främsta anledningarna till att ett bolag väljer att göra en börsintroduktion är att få tillgång till 

expansionskapital, säkra bolagets fortlevnad och skapa ökad publicitet för bolaget. En konsekvens av 

en börsintroduktion är dock att den förknippas med höga kostnader i form av både engångs- och 

övervakningskostnader (Grundvall, Jakobsson, Thorell, 2004).  

 

För att ett bolag ska få göra en nyintroduktion krävs det att bolaget tar fram ett prospekt. Prospektet 

ska innehålla all information rörande bolaget för att en investerare ska kunna göra en välgrundad 

bedömning av bolagets och en eventuell garants tillgångar och skulder, finansiella ställning, resultat 

och framtidsutsikter. Informationen ska även vara skriven så att den är lätt att förstå och analysera 

(Lag 1991:980, kap 2, 1§ & 11; Riksdagen, 2016). Det är därmed viktigt att prospektet tas fram på 

ett professionellt sätt och därför tar bolaget ofta hjälp av flera mellanhänder som exempelvis jurister 
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och investmentbanker. Under processen ska även emissionen prissättas, vilket oftast görs via de två 

vanligaste värderingsmodellerna som är den diskonterade kassaflödesmodellen och relativvärdering 

(Ritter, 1998; Damodaran, 2012). I den förstnämnda diskonteras företagets framtida prognostiserade 

kassaflöden och i den andra jämförs företagets värde med liknande företags värden. Att värdera 

omogna företag som studien berör är dock problematiskt, eftersom omogna företag har en kort 

historik som kan användas för att upprätta prognoser och saknar oftast jämförande bolag som är i en 

liknande fas (Ritter, 1998; Damodaran, 2012). För att uppfylla en värderingsuppgift på ett omoget 

bolag behöver därför en hög grad av värderingskompetens finnas, vilket erhålls genom utbildning 

och arbetslivserfarenhet (Ellström, 1992; Jonsson, 2012). När värderingen är genomförd följs 

processen av en marknadsföringskampanj för att skapa en ökad efterfrågan på emissionen (Jenkinson 

& Ljunqvist, 2001). 

 

I de flesta nyintroduktioner vill bolaget säkerställa att emissionen blir fulltecknad, vilket kan göras 

med hjälp av en garant. Garanten åtar sig att köpa alla aktier i emissionen som inte blir tecknade och 

lovar därmed bolaget att tillföra det kapital som bolaget eventuellt inte lyckas få av allmänna 

investerare. Att anlita en garant är dock inte gratis, utan garanten tar en avgift som speglar storlek och 

risk i erbjudandet. Avgiften tas ut oavsett om garanten blir tvingad att köpa de återstående aktierna 

eller inte (Jenkinson & Ljunqvist, 2001). Att använda en garant blir således en kostnad för bolaget 

oavsett hur stor andel av emissionen som tecknas av investerare. 

 

Vidare finns två olika avtalsmöjligheter mellan företaget och den anlitade investmentbanken. De två 

olika avtalen berör hur försäljningen av aktierna ska gå till och kallas för Firm commitment och Best 

effort. Den förstnämnda innebär att investmentbanken köper aktierna av företaget för att sedan sälja 

aktierna till marknaden. Risken förskjuts därmed till investmentbanken och deras incitament till deras 

agerande är att de ges möjlighet till att tjäna pengar på en ”spread”, det vill säga att de köper aktierna 

till ett billigare pris än vad de säljer aktierna för. Best effort innebär att investmentbanken inte köper 

några aktier, utan de förmedlar endast erbjudandet. Företaget står därmed för risken att aktierna inte 

blir sålda (Jenkinson & Ljungqvist, 2001; Ross, Westerfield, Jaffe, 2002). Ritter (1988) hänvisar till 

att mindre börsintroduktioner oftast genomförs med Best effort, och större börsintroduktioner med 

Firm commitment. 

 

Tidigare forskning visar på att underprissättning av börsintroduktioner har förekommit under lång 

tid. En av de första studier som gjordes på området var av Ibbotson (1975) som genomfördes på 

nyintroducerade amerikanska bolag under 1970-talet. Studien påvisar att börsintroduktioner under 

tidsperioden hade en initial avkastning om ca 11 %. En senare studie gjord av Ritter och Welch (2002) 
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på den amerikanska marknaden mellan åren 1980-2001 påvisar att det har varit en initial 

medelavkastning om ca 20 %. Vidare visar studier på den svenska marknaden att en så pass hög initial 

avkastning om 34,1 % förekommit under åren 1980-1994 (Loughan, Ritter, Rydqvist, 1994). Med 

hänsyn taget till tidigare forskning har investerare haft möjlighet att göra god avkastning genom att 

endast teckna börsintroduktioner för att sedan sälja de tecknade aktierna under den första 

handelsdagen.  

 

Loughan & Ritter (2002) diskuterar problematiken kring att företag som introduceras till underpris 

tenderar att vara nöjda med börsintroduktionen, trots att underprissättningen leder till flertalet 

negativa konsekvenser. Exempel på de negativa konsekvenserna är att företaget går miste om 

potentiellt kapital och blir utsatta för utspädning (Ljungqvist, 2007; Högholm, 1994). 

Underprissättning av börsintroduktioner är ett väl utforskat område inom den akademiska litteraturen, 

men fenomenet kvarstår fortfarande. Vidare har många av studierna tagit avstamp utifrån 

investerarens perspektiv, vilket leder till att författarna till studien anser det förefalla intressant att 

genomföra en studie utifrån företagets perspektiv. 

 

1.2 Problemdiskussion 
 
Forskning kring fenomenet underprissättning av nyintroduktioner har förekommit under flera 

årtionden. Flertalet teorier och hypoteser har utformats för att förklara underprissättningsfenomenet 

med utgångspunkt ifrån investerarnas-, företagens- och investmentbankernas perspektiv. 

 

Utifrån investerarnas perspektiv tar bland annat Aggarwall & Rivoli (1990) samt Durukan (2002) upp 

att underprissättningen uppstår på grund av att investerarna är överoptimistiska vid värderingen av 

bolaget inför börsintroduktionen. De förklarar det genom att den höga aktiekursen under de första 

handelsdagarna oftast justeras ned på längre sikt, och att aktien därmed når ett nytt jämviktspris. 

Vidare menar Ljunqvist (2007) och Ritter (1998) att underprissättning kan förklaras genom 

asymmetrisk information. De förklarar det genom att ett fåtal investerare är bättre informerade än den 

stora massan vilket leder till att de välinformerade investerarna kan urskilja bra och dåliga aktier. Den 

stora massan som inte har den kunskapen investerar därför också i dåliga aktier och kräver därmed 

extra kompensation. 

 

Utifrån företagets perspektiv finns flertalet teorier kring varför underprissättning förekommer. En 

teori är signaleringsteorin där Ritter & Welch (2002) diskuterar att företaget underprissätter sitt 

erbjudande för att visa marknaden att de är av högkvalitativ karaktär. Vidare diskuterar Ritter (1998) 
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att företag väljer att sätta ett underpris på emissionen för att skapa ett efterfrågeöverskott mot 

investerare. Ritter (1998) hävdar att incitamentet från företagets perspektiv är att skapa en stor 

ägarspridning och därmed göra det svårare för investerarna att utmana ledningen genom ett stort 

ägande av bolaget.  

 

Utifrån investmentbankens perspektiv menar Schiller (1990) att investmentbanker har tillgång till 

information som inte finns tillgänglig för investerarna. Schiller (1990) menar att 

informationsövertaget utnyttjas av investmentbankerna genom att underprissätta erbjudandet 

medvetet. Genom att underprissätta erbjudandet ökar efterfrågan från investerare och därmed även 

sannolikheten för att erbjudandet ska bli fulltecknat. Om investmentbanken lyckas med att skapa 

fulltecknade nyintroduktioner under längre tid kommer de då att få ett gott rykte och därmed även 

fler kunder. Ett incitament att underprissätta nyintroduktioner kan därför även finnas för 

investmentbanken (Schiller, 1990).   

 

När ett företag står inför en börsintroduktion tar de flesta hjälp av professionella aktörer i form av 

investmentbanker, eftersom en värdering av bolaget krävs samt att arbetet inför en börsintroduktion 

är komplicerat och tidskrävande (Jenkinson & Ljunqvist, 2001). Tidigare forskning har dock 

ifrågasatt om den professionella värderingen av företaget inför börsintroduktionen är korrekt, då det 

förekommer tydliga incitamentsinslag för en underprissättning från investmentbankerna (Schiller, 

1990). Reaktioner på en för låg värdering torde dock uppkomma från företagets sida, eftersom de 

negativa konsekvenserna på grund av en underprissättning är flera. 

 

För det första krävs det att fler aktier erbjuds till marknaden för att tillgodose det förväntade 

kapitalbehovet företaget väntas ha. Det leder till en utspädning där en större andel av bolaget erbjuds 

eftersom antalet aktier ökar mer än nödvändigt för att täcka företagets kapitalbehov (BFN, 2000). Det 

kan i sin tur öka riskerna till framtida intressekonflikter, då aktieägarna och ledningen kan ha olika 

åsikter om företagets verksamhet och mål (Högholm, 1994). En sådan intressekonflikt kan 

exemplifieras med bolagets finansiella styrning, där ledningen kan ha ett incitament till att inte belåna 

företaget för högt, då den finansiella risken ökar. Ägarna kan dock vilja använda en högre belåning 

för att öka avkastningen på det egna kapitalet (Ljungqvist, 2007).  

För det andra går företaget miste om potentiellt kapital som skulle kunna användas till vidare 

expansion, vilket kan leda till en större sannolikhet för framtida nyemissioner och ytterligare 

utspädning för de ägare som inte deltar i emissionen (Grundvall, et al, 2004; Durukan, 2002).  
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Trots att negativa konsekvenser uppkommer för företag som är underprissatta tenderar bolagen att 

vara nöjda med börsintroduktionen (Loughan & Ritter, 2002). Om det beror på att företagen inte 

innehar den värderingskompetens som krävs för att genomföra en objektiv företagsvärdering av sitt 

egna bolag inför börsintroduktionen, eller om företagen själva har incitament till att underprissätta 

sin börsintroduktion har författarna till studien inte hittat besvarat i tidigare forskning. 

 

Att värdera ett omoget företag är problematiskt eftersom bolaget oftast har kort historik och saknar 

jämförande bolag (Damodaran, 2012). En hög värderingskompetens är därmed nödvändigt för att 

genomföra en värdering av ett omoget företag. En sådan kompetens kan uppnås genom relevant 

utbildning och arbetslivserfarenhet (Ellström, 1992; Jonsson, 2012). Skulle den typen av 

värderingskompetens finnas hos bolagen kan de därmed ifrågasätta investmentbankens värdering mot 

deras egen. Om ovanstående skulle göras torde ingen stor förändring mellan stängnings- och 

teckningskurs ske såvida marknaden är effektiv, och bolagsvärderingarna är korrekta (Fama, 1970). 

Tidigare studier visar dock på att underprissättning förekommit under lång tid och att ovanstående 

troligen inte görs (Ritter & Welch, 2002).  

 

Med utgångspunkt ur Loughan & Ritters (2002) resonemang om varför företag tenderar att vara nöjda 

med börsintroduktionen trots att den varit underprissatt, har den tidigare forskningen delvis försökt 

att förklara genom incitamentsteorier från företagets perspektiv. Förklaringen till varför företagen 

tenderar att vara nöjda med börsintroduktionen trots underprissättningen har förklarats med att 

diverse positiva sidoeffekter uppnås. Exempel på två av dem kan vara att företagen uppnår en stor 

ägarspridning och att de signalerar om att de är av god kvalitet (Booth & Chua, 1996; Allen & 

Faulhaber, 1986). Vad som dock är intressant är att de studierna genomförts med hjälp av 

sidovariabler, matematiska härledningar och är utförda på större bolag. Författarna till studien har 

inte hittat någon tidigare forskning som undersöker hur mikrobolag resonerar inför en 

börsintroduktion och om de eftersträvar de positiva effekter som de befintliga teorierna beskriver. 

 

Med ovanstående diskussion kring underprissättningsproblematiken torde en undersökning av vilka 

faktorer mikrobolag strävar efter inför en börsintroduktion samt om värderingskompetens påverkar 

graden av underprissättning vara unik och intressant. För att undersöka ovanstående har syftet 

formulerats. 
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1.3 Syfte 
 
Studiens syfte är att undersöka om värderingskompetens hos svenska mikrobolag påverkar grad av 

underprissättning vid en börsintroduktion. Vidare är studiens syfte att undersöka om svenska 

mikrobolag har incitament till att underprissätta sin börsintroduktion, och i så fall besvara varför. För 

att besvara syftet har följande frågeställningar utformats. 

 

1.4 Frågeställningar 
 

 Finns värderingskompetens hos svenska bolag listade på Aktietorget och First North? 

 Om det finns, råder det då samband mellan värderingskompetens och initial avkastning? 

 Har svenska mikrobolag incitament att underprissätta sin börsintroduktion, och i så fall 

varför? 

1.5 Forskningsbidrag 
 
Tidigare studier inom underprissättningsområdet har fokuserat på att försöka förklara fenomenet 

genom flertalet sidovariabler (Durukan, 2002; Allen & Faulhaber, 1986; Booth & Chua, 1996). 

Studierna förklarar inte fenomenet fullt ut och frågan som Loughan & Ritter (2002) ställer, om varför 

bolag tenderar att vara nöjda med börsintroduktionen trots att den varit underprissatt kvarstår 

fortfarande. Vidare är ovanstående studier gjorda på stora bolag, vilket bidrar till att 

underprissättningsfenomenet för mindre bolag inte är lika utforskat. 

Att undersöka underprissättningsfenomenet utifrån mikrobolagens perspektiv för att ta reda på hur 

bolagen resonerar inför en börsintroduktion, hur värderingskompetensen förhåller och om det 

påverkar underprissättningen gör därför studien unik. Studien kommer således bidra till en ökad 

förståelse om varför underprissättning förekommer för mindre bolag. 

 

1.6 Avgränsning 
 
Antalet bolag som ska undersökas kommer att begränsas till de bolag som gjort en nyintroduktion på 

Aktietorget och First North under åren 2013-2015 och kommer att resultera i 107 företag. Listbyten, 

omvända förvärv, erbjudande av preferensaktier samt erbjudande till endast kvalificerade investerare 

kommer inte att undersökas. 
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2 Teoretisk referensram 
 

2.1 Kompetens 
 
Med utgångspunkt i studiens problematisering och frågeställningar kring om 

företagsvärderingskompetens har någon påverkan på initial avkastning har hänsyn tagits till Jonsson 

(2012) som beskriver kunskap som en av företagets viktigaste resurser som kan skapa stora 

konkurrensfördelar. Jonsson (2012) motiverar det genom att kunskap är svårt att kopiera för 

utomstående, samt att kunskap leder till kloka beslut inom företaget. Vidare definierar Beynon-

Davies (2009) kunskap som den information som kan skapa värde. Det viktiga i ett företag är dock 

inte att inneha kunskapen, utan att utnyttja kunskapen i praktiken (Fock, 2002). Fock (2002) definierar 

därför kompetens som förmågan att kunna sätta kunskap i arbete. Kompetens har tidigare definierats 

som en individs handlingsförmåga satt i relation till en situation eller uppgift (Ellström, 1992). 

Sammanfattningsvis definieras dock kompetens som individens förmåga att utföra ett arbete (Ibid).  

 

Jonsson (2012) delar in kunskap i två olika områden, explicit- och implicit kunskap. Explicit kunskap 

beskrivs som den kunskap som kan dokumenteras vid exempelvis en tentamen med räkneuppgifter. 

Den explicita kunskapen beskrivs därmed ofta som opersonlig och informationsinsamlande (Jonsson, 

2012). Implicit kunskap beskrivs av forskare som motsatsen till explicit kunskap, och definieras som 

den kunskap som inte går att skriva ned. Den implicita kunskapen beskrivs som personlig och kopplas 

generellt till utförandet av en uppgift. Kunskapen för att utföra en uppgift bygger ofta på individens 

tidigare erfarenheter och lärdomar, exempel på det kan vara kunskapen att cykla (Ibid). Skulle både 

explicit- och implicit kunskap innehas hos en individ bör individen ha den kompetens som krävs för 

att utföra ett arbete (Jonsson, 2012; Ellström, 1992).  

 

Loughan & Ritter (2002) diskuterar problematiken om att företag tenderar att vara nöjda med 

börsintroduktionen, trots att den var underprissatt vilket resulterar i flertalet negativa konsekvenser 

som Högholm (1994) och Ljunqvist (2007) nämner. Om det kan bero på att företagen saknar 

värderingskompetens har författarna inte hittat i tidigare forskning, för att undersöka det har följande 

hypotes utformats. 

 

Hypotes 1: Det finns samband mellan värderingskompetens och initial avkastning 
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2.2 Företagets perspektiv 
 

2.2.1 Kaskadteorin 
 

Bikhchandani, Hirshleifer & Welch (1992) var bland de första med att presentera kaskadteorin. 

Teorin kan kopplas till fenomenet underprissättning av börsintroduktioner, både från investerarens- 

och företagets perspektiv. Det sistnämnda kan appliceras på studiens problematisering av svenska 

mikrobolags incitament till en aktiv underprissättning.  

 

Bikhchandani, et al (1992) menar på att en kaskad kan liknas med ett ”följa John” beteende. ”Följa 

John” beteendet kan företagen skapa på egen hand när de står inför en börsintroduktion. Företaget 

gör det genom att introducera aktiekursen till ett för lågt pris, det vill säga en underprissättning. När 

en underprissättning sker och den positiva avkastningen är stor i tidigt stadie kan en medial 

uppmärksamhet skapas, vilket ökar publiciteten för bolaget. Vidare kan även underprissättningen 

göra så att erbjudandet lockar personer med hög status som kan definieras som välkända 

nyckelinvesterare, vilket förklaras nedan. 

 

När en underprissättning sker är det ofta investerare av hög status och som är välkända från deras 

tidigare prestationer (nyckelinvesterare) som upptäcker underprissättningen först (Bikhchandani, et 

al, 1992). När vissa investerare upptäcker att välkända personer med hög status investerat i bolaget 

kan det uppstå ett ”följa John” beteende, då investerare väljer att följa de välkända investerarna. Det 

kan i sin tur leda till en kedjereaktion där ytterligare investerare grundar sina investeringsbeslut med 

hänsyn till hur andra agerar och en kaskad bildas (Ibid).  

 

Studiens problematisering, har sin utgångspunkt i Loughan & Ritters (2002) resonemang om att 

företag tenderar att vara nöjda med börsintroduktionen trots att den varit underprissatt. Bikhchandani, 

et al (1992) menar att det kan bero på att företag vill skapa en kaskad, genom en aktiv 

underprissättning. Det kan göras när företagen anser att de positiva effekter i form av att välkända 

nyckelinvesterare investerar i bolaget samt att en ökad medial uppmärksamhet uppkommer på grund 

av ett inledande med en hög initial avkastning, överväger de negativa konsekvenser som uppkommer 

vid en underprissättning. För att undersöka om företagen aktivt underprissätter sitt erbjudande för att 

uppnå ovannämnda positiva effekter har följande hypoteser utformats. 

 

Hypotes 2: Det finns samband mellan svenska mikrobolags avsikt att nå ut med erbjudandet till 

välkända nyckelinvesterare och initial avkastning. 
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Hypotes 3: Det finns samband mellan svenska mikrobolags avsikt att inleda med en positiv 

börsuppgång och initial avkastning. 

 

2.2.2 Ägarspridningsteorin 
 
Ägarspridningsteorin är en vanligt förekommande teori kopplad till underprissättning av 

börsintroduktioner. Ägarspridningsteorin diskuterar kring om det föreligger ett incitament från 

företagets perspektiv att underprissätta sitt emissionserbjudande med utgångspunkt från att de vill 

skapa ett stort efterfrågeöverskott, vilket i sin tur leder till en stor ägarspridning. Det kan förklaras 

genom att när efterfrågan är hög för erbjudandet kommer ett stort antal investerare att bli tilldelade 

aktier istället för ett fåtal, vilket leder till en stor ägarspridning (Ritter, 1998; Booth & Chua, 1996). 

 

Booth & Chua (1996) menar att mindre investerare är värdefulla, eftersom de skapar större spridning 

i ägarstrukturen, vilket skiljer sig mot andra teorier som menar att stora och institutionella investerare 

adderar värde. Genom en stor ägarspridning ökar likviditeten för aktien vilket investerare föredrar. 

En ökad likviditet minskar risken i bolaget och därmed även kapitalkostnaden, vilket bidrar till ett 

ökat företagsvärde (Ibbotson & Ritter, 1995). Vidare menar Ritter (1998) och Booth & Chua (1996) 

att en stor ägarspridning minimerar risken för intressekonflikter och förlorande av kontroll inom 

bolaget, eftersom institutionella investerare kan tillges färre aktier när en stor överteckning sker. 

Deras resonemang ligger inte i linje med Stoughton & Zechner (1998) som istället menar på att bolag 

underprissätter sitt erbjudande för att få möjlighet att öka efterfrågan till institutioner och därmed få 

stora ägare. De menar till skillnad från Booth & Chua (1996) att det är stora ägare som maximerar 

bolagsvärdet. 

 

Utifrån ägarspridningsteori kan det klart identifieras ett tydligt incitament till varför företag väljer att 

underprissätta sitt erbjudande. Ritter (1998), Booth & Chua (1996) menar att ägarspridningsteorin 

kan vara en av anledningarna till att företagen tenderar att vara nöjda med börsintroduktionen trots 

att den är underprissatt, vilket kopplas till studiens problematisering. För att undersöka om företagen 

tar hänsyn till ägarspridningsteorin och gör ett aktivt underprissättningsval har följande hypotes 

formulerats. 

 

Hypotes 4: Det finns samband mellan svenska mikrobolags avsikt att uppnå en stor ägarspridning 

och initial avkastning. 
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2.2.3 Signalteorin 
 
Signalteorin är en annan vanlig incitamentsteori som är kopplad till underprissättning av 

börsintroduktioner utifrån företagets perspektiv och förefaller därför relevant att inkludera i studiens 

referensram. Signalteorin har sin utgångspunkt från att det föreligger en asymmetrisk 

informationsuppdelning på marknaden, där det finns incitament för de välinformerade att signalera 

om sin goda kvalitet till intressenter som inte har tillgång till samma information (Leland & Pyle, 

1977).  

 

Allen & Faulhaber (1986) var bland de första med att applicera signalteorin i kontexten av 

börsintroduktioner. De menar att företag som står inför en börsintroduktion aktivt väljer att 

underprissätta erbjudandet till marknaden för att signalera om att de är av hög kvalitet samt för att 

lämna en ”god smak” till investerarna. Vidare menar Ritter (1998) att förlusten av potentiellt kapital 

kan kompenseras vid senare tillfällen i form av framtida emissioner till ett högre pris. De emitterande 

företagen ser därmed den initiala förlusten som en typ av marknadsföringskostnad som sedan ska 

återbetala sig (Ibid).  Det finns dock kritiker till signalteorin som visar på att underprissättning endast 

har ett litet samband med sannolikheten för en framtida nyemission (Gale & Stiglitz, 1989; Garfinkel 

1993; Espenlaub & Tonks, 1998).   

 

Trots att ovannämnda studier påvisar en stor osäkerhet kring sambandet mellan underprissättning och 

framtida nyemissioner så är signalteorin en av de främst använda teorierna för att förklara fenomenet 

underprissättning av börsintroduktioner. För att företagen ska kunna uppnå en signalering vid sin 

börsintroduktion så krävs det att företagen gör ett val av att underprissätta erbjudandet till marknaden. 

Det kan kopplas till studiens problematisering och frågeställning kring incitament för en aktiv 

underprissättning. Om bolagen strävar efter att uppnå en hög publicitet, krävs det enligt författarna 

till studien att företagen lämnar goda signaler till marknaden, vilket kan kopplas till signalteorin. 

Vidare är det även intressant att undersöka om svenska mikrobolag vill lämna en ”god smak” till 

investerarna och nyttjar börsintroduktionen som en marknadsföringskostnad som sedan ska återbetala 

sig med kommande emissioner till högre pris. För att undersöka om något utav ovanstående 

förekommer och har någon påverkan på initial avkastning har följande hypoteser utformats.  

 

Hypotes 5: Det finns samband mellan svenska mikrobolags avsikt att få en hög publicitet av bolaget 

och initial avkastning. 

Hypotes 6: Det finns samband mellan svenska mikrobolags avsikt att täcka kommande kapitalbehov 

med hjälp av framtida emissioner och initial avkastning. 
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2.3 Investmentbankens perspektiv 
 

2.3.1 Agentteorin 
 
Under början av 1970-talet växte principal- och agentteorin fram ur ekonomisk forskning. Teorin 

utgår från två olika parter, principalen samt agenten och det är intressekonflikten som kan uppstå 

mellan parterna som är grunden i teorin. Förhållandet mellan agenten och principalen, kan beskrivas 

som att principalen delegerar uppgifter till agenten som ska utföras. Intressekonflikten mellan 

parterna uppstår när agenten som fått uppgiften tilldelad till sig inte utför den efter principalens 

önskemål, utan istället utför den efter vad som är bäst utifrån egenintresse (Jensen & Mecking, 1976).   

 

Agentteorin går att applicera ur ett underprissättningsperspektiv vid börsintroduktioner, kopplat till 

studiens frågeställningar. När teorin appliceras för studien så är företaget principalen och 

investmentbanken, agenten. Företaget (principalen) som står inför en börsintroduktion vill samla i 

kapital, till så låg kostnad som möjligt, det vill säga till så låg underprissättning som möjligt. 

Investmentbanken (agenten) ska på företagets begäran värdera bolaget och få in det kapital som 

företaget önskar genom börsintroduktionen samtidigt som agenten ska tillgodose sina egna intressen. 

Agentens intresse i det fallet är att skapa en övertecknad emission, vilket skapar ett gott rykte 

(Schiller, 1990). Intressekonflikten mellan parterna kan leda till att investmentbanken (agenten) väljer 

ett introduktionspris som inte motsvarar företagets förväntningar, men som leder till en övertecknad 

emission (Ritter & Welch, 2002; Baron, 1982).  

 

När intressekonflikten appliceras på studiens problematisering uppkommer frågan om företag 

korrigerar investmentbankens förslag till teckningskurs för att uppnå den effekt som önskas av 

börsintroduktionen, eftersom en hög underprissättning kan leda till flertalet negativa konsekvenser 

(Högholm, 1994; Ljungqvist, 2007). Som tidigare diskuterats kan dock en underprissättning även 

generera positiva effekter i form av exempelvis en stor ägarspridning (Ritter, 1998). Det råder således 

delade meningar med vad bolagen vill uppnå med börsintroduktionen. Det förefaller därför intressant 

att undersöka vilken riktning en korrigering av investmentbankens förslag till teckningskurs får på 

den initiala avkastningen. Resultatet kan förklara både om agentteori förekommer, men även om 

bolagen har incitament till att underprissätta sin egen börsintroduktion, vilket mynnar ut i följande 

hypotes. 

 

Hypotes 7: Det finns samband mellan en korrigerad teckningskurs och initial avkastning. 

 

 



12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

3 Metod 
 

3.1 Val av uppsatsämne 
 
Under de senaste åren har flertalet svenska mikrobolags börsintroduktioner haft en hög initial 

avkastning, vilket genererat hög medial uppmärksamhet och fångat författarnas intresse. Vid 

studiens upprättande inleddes studien med en stor litteraturgenomgång där tidigare forskning för 

fenomenet underprissättning bearbetades genom artiklar och litteratur. Efter litteraturgenomgången 

märkte författarna att majoriteten av den tidigare forskningen undersöker fenomenet 

underprissättning med hjälp av sidovariabler och att det föreligger flertalet teorier kring varför 

underprissättning sker. Vid litteraturgenomgången fann författarna en brist på studier som 

undersökte underprissättningsproblematiken utifrån mikrobolags perspektiv och resonemang, vilket 

föranledde uppkomsten av studien.  

 

3.2 Val av angreppssätt 
 

För att uppnå uppsatsens syfte är det viktigt att insamla data om hur värderingskompetensen förhåller 

sig i svenska mikrobolag, samt undersöka bolags eventuella incitament till underprissättning. För att 

lyckas med att dra generella slutsatser på studiens frågeställningar och hypoteser behöver ett stort 

urval av undersökningsobjekt väljas. Det motiverar ett kvantitativt angreppssätt, vilket även styrks av 

den explorativa karaktären av frågeställningarna (Jacobsen, 2002; Bryman & Bell, 2011).  

Genom att använda en kvantitativ metod ges även möjligheten att dra generella statistiska samband, 

med hjälp av signifikansnivåer kopplade till hypoteser. Det kommer hjälpa författarna att undersöka 

vilka teorier som är mest applicerbara på underprissättningsproblematiken. Kvantitativa metoder har 

även använts av tidigare forskning för att undersöka underprissättning, vilket styrker författarnas val 

av metod (Aggarwal, 1994; Durukan, 2002; Loughan, et al, 1994).  

 

För att undersöka olikheter mellan olika fall är det nödvändigt att ha en standardiserad metod för att 

mäta variationerna (Bryman & Bell, 2011). En studiedesign som är lämplig för det är en 

tvärsnittsdesign där två eller fler variabler används för att undersöka samband under en viss tidpunkt 

(Bryman & Bell, 2011). För att uppnå studiens syfte kommer därför en tvärsnittsdesign att användas, 

vilket även motiveras av tidigare studier inom underprissättningsområdet (Butler, O’Conner Keefe, 

Kieschnick, 2014; Sahoo & Rajib, 2011). För att besvara studiens frågeställningar har författarna valt 

att använda sekundärdata för att undersöka hur underprissättningen förhållit sig, samt en 

enkätundersökning för att undersöka vilka faktorer som var viktiga för bolagen inför deras 
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börsintroduktion. Resultatet kommer att analyseras i en bi- uni och multivariat analys, vilket 

rekommenderas av Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, (2010). 

Studien har både en deduktiv och induktiv ansats då utgångspunkten varit att behandla befintlig teori 

samt undersöka om ytterligare förklaringar finns till varför underprissättning förekommer. Den 

deduktiva ansatsen grundar sig i den del av uppsatsen som våra hypoteser kan kopplas till, det vill 

säga att förstärka tidigare teorier. Till skillnad från den deduktiva ansatsen grundar sig den induktiva 

ansatsen i den del av uppsatsen som försöker identifiera nya förklaringsvariabler som inte finns 

grundad i tidigare forskning (Bryman & Bell, 2011). 

 

3.3 Urval 
 
Studien ämnar att ge ytterligare forskningsbidrag utifrån varför underprissättning förekommer för 

små och omogna företag (mikrobolag). Studiens population består därför av bolag som gjort en 

börsintroduktion på handelsplatserna Aktietorget och First North, eftersom handelsplatserna inriktar 

sig mot mindre företag. Valet av att inte inkludera fler handelsplatser görs på grund av studiens 

tidsram. För att uppfylla studiens tidsram krävdes det även att författarna gjorde ett strategiskt urval, 

där alla bolag som genomfört en börsintroduktion mellan åren 2013 – 2015 på Aktietorget och First 

North inkluderades i studien (Bryman & Bell, 2011). Med hänsyn till tidsramen och handelsplatserna 

inkluderades 200 bolag i studiens totala population. Likt tidigare studier inom fenomenet 

underprissättning krävdes det att författarna exkluderade flertalet bolag som inte uppfyllde kriteriet 

för en börsintroduktion (Sahoo & Rajib, 2011). Bolag som inte uppfyller kriterierna är bolag som 

gjort listbyten, omvända förvärv, notering genom preferensaktier, och erbjudanden som endast är 

riktade till kvalificerade investerare. Det har gjorts på grund av att listbyten och omvända förvärv inte 

kan kategoriseras som en ny börsintroduktion (Starbreeze, 2016). Vidare värderas preferensaktier 

annorlunda än stamaktier och erbjudanden som endast är riktade till kvalificerade investerare skapar 

ingen konkurrens bland allmänna investerare (Damodaran, 2012; Stillfront, 2016). Det leder till att 

hypotesprövningen kring ägarspridning inte går att mäta på ett optimalt sätt, och det är därför de 

exkluderats. 

 

När ovanstående urval skett kvarstod 107 potentiella enkätrespondenter. 
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3.4 Insamling av sekundärdata 
 
Innan de undersökningsmetoder som studien använder kunde genomföras behövde sekundärdata 

inhämtas för respektive undersökningsobjekt. Det genomfördes i två olika steg, där det första steget 

var att inhämta data för respektive undersökningsobjekts teckningskurs, täckningsgrad, val av 

investmentbank samt om någon i ledningen hade värderingskompetens. Värderingskompetensen 

kodades med en binär kodning, där 1 står för värderingskompetens och 0 det motsatta. Författarna till 

studien angav 1 till de bolag som hade någon i ledningen som haft minst fyra år erfarenhet av 

investeringar, på grund av att de personerna torde ha både explicit- och implicit kompetens, (Jonsson, 

2012).  Data för teckningskurs, täckningsgrad och värderingskompetens inom ledning har hämtats 

ifrån respektive bolags prospekt, anslutningsmemorandum, och pressmeddelande vilket är sekundära 

källor (Bryman & Bell, 2011). I de fall täckningsgrad inte presenterats i bolagets pressmeddelanden 

har bolaget kontaktats, och informationen har då angivits på mail eller telefon. Det andra steget var 

att hämta data för respektive undersökningsobjekts stängningskurs under den första handelsdagen, 

vilket inhämtats från Thomson Reuters och Avanza.  

 

3.5 Enkätundersökning 
 
För att besvara studiens tredje frågeställning om bolagen har incitament till att underprissätta sin egen 

börsintroduktion anser författarna att en enkätundersökning är den mest lämpliga 

undersökningsmetoden på grund av att ett stort urval kan väljas samt att frågorna är standardiserade 

(Bryman & Bell, 2011). En enkät är även välkänd bland den stora massan vilket leder till att 

deltagande sällan oroar eller upprör respondenten (Ejlertsson, 2014). 

 

3.5.1 Utformning av enkätfrågor 
 
För att kunna undersöka studiens tredje frågeställning som berör företagens eventuella incitament till 

att underprissätta sin egen börsintroduktion har författarna noga valt ut frågorna i enkäten. Det har 

gjorts med hänsyn till studiens hypoteser och andra eventuella faktorer som kan påverka valet av 

prissättning. Tanken med frågorna och analysen av resultaten är att undersöka om bolagen gör aktiva 

val kring en underprissättning inför börsintroduktionen. Resultaten kommer sedan att kunna visa på 

hur viktigt respektive faktor var för bolaget inför börsintroduktionen, vilket sedan kommer analyseras 

i en bi- uni och multivariat analys. Med resultat och analys kommer författarna kunna undersöka vilka 

teorier som är mest applicerbara på studiens urval, men även kunna undersöka övriga faktorer som är 

viktiga för respondenterna. 
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Nedan kommer respektive fråga att förklaras och motiveras. 

 

Inför börsintroduktionen ansåg styrelsen att den/de viktigaste drivkrafterna inför 
börsintroduktionen var: (Likertskala) 
 

1. Att nå ut med erbjudandet till välkända nyckelinvesterare 

Frågan är kopplad till hypotes 2 och finns med i enkätundersökningen för att undersöka om bolagen 

tar hänsyn till kaskadteorin (Bikhchandani et al, 1992) inför börsintroduktionen. Resultatet kommer 

sedan att jämföras mot initial avkastning i den bi- och multivariata analysen, för att undersöka om 

bolagen underprissätter sin börsintroduktion avsiktligt för att öka chanserna för välkända 

nyckelinvesterare att investera i bolaget.  

 

2. Att sprida aktierna till ett stort antal nya aktieägare 

Frågan är kopplad till hypotes 4 och finns med i enkätundersökningen för att undersöka om bolagen 

tar hänsyn till ägarspridningsteorin (Ritter, 1998; Booth & Chua, 1996) inför börsintroduktionen. 

Resultatet kommer sedan att jämföras mot initial avkastning i den bi- och multivariata analysen, för 

att undersöka om bolagen underprissätter sin börsintroduktion avsiktligt för att skapa en större 

efterfrågan på erbjudandet. 

 

3. Att få in kapital 

Frågan är inte kopplad till någon hypotes men finns ändå med i enkäten på grund av att en 

underprissättning skulle kunna bero på ett starkt incitament till att få in kapital. Om bolaget är i ett 

stadie där de har ett starkt incitament till att få in kapital bör de prissätta emissionen lågt för att 

säkerställa att emissionen blir fulltecknad och att företaget uppnår det kapitalbehov de behöver. En 

likhet med frågan som mäter hur viktigt det var att få emissionen fulltecknad finns därför. Resultatet 

kommer att användas som variabel i den bi- och multivariata analysen för att undersöka om bolagens 

incitament för att få in kapital påverkar graden av initial avkastning. 
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4. Att få möjlighet till att täcka kommande kapitalbehov med ytterligare emissioner 

Frågan är kopplad till hypotes 6 och undersöker en del av signaleringsteorin (Allen & Faulhaber 1986; 

Ritter, 1998). Om bolagen underprissätter erbjudandet för att ge en ”god smak” till investerarna och 

därmed ser underprissättningen som en marknadsföringskostnad som betalar tillbaka sig med 

framtida emissioner vore därför intressant att undersöka. Resultatet kommer att användas i den bi- 

och multivariata analysen. 

 

5. Att skapa ökad publicitet för bolaget 

Frågan är kopplad till hypotes 5 och undersöker en annan del av signaleringsteorin (Allen & 

Faulhaber, 1986). Om bolagen underprissätter erbjudandet för att skapa en ökad publicitet för bolaget 

och därmed strävar efter att ge ett gott intryck av bolaget till intressenter genom att underprissätta och 

uppnå en hög initial avkastning vore därför intressant att undersöka. Resultatet kommer att användas 

i den bi- och multivariata analysen. 

 

Värderingen av bolaget inför börsintroduktionen genomfördes av: 
 

 Investmentbank/Fondkommissionär 

 Styrelse 

 Kombination av Investmentbank/Fondkommissionär och Styrelse 

 Annan part 

Frågan finns med för att undersöka vem som genomförde företagsvärderingen inför 

börsintroduktionen och kommer att kopplas till nedanstående frågor. 

 

Styrelsen korrigerade investmentbankens/fondkommissionärens förslag till teckningskurs: 
 

 Ja 

 Nej 

Frågan kommer att användas tillsammans med ovanstående fråga för att undersöka om någon 

korrigering av investmentbankens förslag till teckningskurs gjordes. Skulle endast frågan ställas 

skulle resultatet bli missvisande, eftersom om ingen investmentbank används för värderingen kan 

ingen korrigering göras. När kontroll genomförts kommer frågan att kopplas till agentteorin (Ritter 

& Welch, 2002; Baron, 1982) och hypotes 7 för att undersöka om någon korrigering av teckningskurs 

påverkar initial avkastning. Skulle det förefalla så att det finns ett negativt samband kan det visa på 

att agentproblematik finns mellan företagen och investmentbankerna. Förefaller det så att ett positivt 

samband finns kan det visa på att bolagen har incitament till att underprissätta sin egen 

börsintroduktion. Resultatet kommer att användas i den bi- och multivariata analysen. 



18 
 

Inför börsintroduktionen ansåg styrelsen att värderingskompetens fanns inom bolaget 
 

 Ja 

 Nej 

Frågan finns med för att kunna bidra med djupare analys i analysavsnittet. Det kommer att göras 

genom att jämföra resultat från frågan med intressanta resultat från den bi- och multivariata analysen. 

Frågan kommer således inte att användas som variabel i någon av analysmodellerna, utan kommer 

att kunna bidra med en större diskussion i analysen. 

 

Vid värderingen av bolaget inför börsintroduktionen ansåg styrelsen att den/de viktigaste 
faktorerna var: (Likertskala) 
 

6. Att uppnå positiv avkastning på bolagets aktie under den första handelsdagen 

Frågan är kopplad till hypotes 3 och finns med i enkätundersökningen för att undersöka om bolagen 

tar hänsyn till kaskadteorin (Bikhchandani, et al, 1992) inför börsintroduktionen. Om avkastningen 

är hög i tidigt stadie kan det bidra till medial uppmärksamhet för bolaget och enligt kaskadteorin 

kommer fler investerare att investera i bolaget som i sin tur ökar aktiekursen ytterligare. Det vore 

därför intressant att undersöka om bolagen underprissätter sin börsintroduktion avsiktligt för att 

uppnå en hög avkastning under första handelsdagen. Resultatet kommer att användas i den bi- och 

multivariata analysen. 

 

7. Att skapa minimal utspädning för befintliga aktieägare 

Frågan är inte kopplad till någon hypotes men finns ändå med i enkäten för att undersöka om styrelsen 

vill skapa minimal utspädning för befintliga aktieägare. Frågan undersöker om bolagen vill 

övervärdera bolaget för att minimera en utspädning och kan därför användas för djupare diskussion 

och analys. Resultatet kommer att användas i den bi- och multivariata analysen för att undersöka om 

något samband finns med initial avkastning, om det finns torde korrelationen anta ett negativt värde. 

 

8. Att få full teckning på emissionen 

Om bolaget är i ett stadie där de är i behov att få full teckning på emissionen kan det föreligga ett 

incitament att underprissätta erbjudandet för att öka efterfrågan på erbjudandet. Resultatet kommer 

att användas i den bi- och multivariata analysen för att undersöka om bolagens incitament för att få 

full teckning på emissionen påverkar graden av initial avkastning. 
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3.6 Operationalisering 
 
Under nedanstående avsnitt presenteras vilka variabler som användes för att analysera studiens 

hypoteser och frågeställningar. För att finna samband hos de utformade hypoteserna har en 

korrelationsmatris samt en multipel regressionsanalys använts. Författarna har valt att använda de 

analysmodeller för att undersöka hur studiens oberoende variabler påverkar den beroende variabeln 

som är initial avkastning. Korrelationsmatrisen visar endast sambandet mellan en oberoende variabel 

och beroende variabeln, medan den multipla regressionsanalysen tar hänsyn till alla oberoende 

variabler (Bryman & Bell, 2011; Griffiths & Judge, 2001). Att kombinera de två analysmodellerna 

ger därför en god överblick över sambanden som finns enligt Djurfeldt, et al (2010). Vidare styrks 

valet av en multipel regressionsanalys då tidigare forskning inom underprissättningsområdet använt 

likadan regressionstyp i studierna (Aggarwal, 1994; Durukan, 2002; Loughan, et al, 1994). 

 

Det praktiska genomförandet av analysmodellerna genomfördes med hjälp av programmet Eviews 

där ”Ordinary Least Square (OLS)” användes på grund av att försöka uppnå så låg varians som möjligt 

(Bryman & Bell, 2011; Djurfeldt, et al, 2010). Valet av OLS styrks även av tidigare studier som 

undersökt fenomenet underprissättning (Durukan, 2002; Loughan, et al, 1994). 

 

För att besvara studiens frågeställningar och hypoteser krävdes det att författarna genomförde studien 

med nedanstående variabler. 

 

3.6.1 Beroende variabel – Initial avkastning 
 
Initial avkastning är huvudvariabeln i studien, då det visar på om det har förekommit någon 

underprissättning. Variabeln kommer därför att användas som beroende variabel i analysmodellerna 

för att undersöka studiens hypoteser och frågeställningar. Författarna har beräknat initial avkastning 

utifrån teckningskurs och stängningskurs under den första handelsdagen, enligt följande formel. 

 

𝑆𝑡ä𝑛𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑢𝑟𝑠 𝑑𝑎𝑔 1

𝑇𝑒𝑐𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑢𝑟𝑠
− 1 ∗ 100 

 

Data för variabeln har inhämtats från respektive bolags prospekt samt Thomson Reuters och Avanza.  
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3.6.2 Oberoende variabler 
 

3.6.2.1 Täckningsgrad 

 
Täckningsgrad mäter efterfrågan på erbjudandet och skulle således kunna påverka den initiala 

avkastningen. Variabeln kan även kopplas till ägarspridningsteorin (Booth & Chua, 1996) eftersom 

den mäter efterfrågan på erbjudandet och kan bidra med hjälp till att besvara studiens tredje 

frågeställning. Författarna anser därför att variabeln är väsentlig att ha med i regressionsanalysen, 

trots att den inte hittats i tidigare forskning. 

Täckningsgraden för respektive bolag har inhämtats från bolagens pressmeddelanden gällande 

börsintroduktionens utfall och när variabeln inte funnits att tillgå har författarna kontaktat respektive 

bolag.  Täckningsgraden har beräknats enligt följande formel. 

 

𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑜𝑚 𝑒𝑟𝑏𝑗𝑢𝑑𝑠 𝑎𝑣 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑎𝑟𝑒

𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑜𝑚 𝑏𝑜𝑙𝑎𝑔𝑒𝑡 𝑎𝑛𝑠ö𝑘𝑡𝑒 𝑜𝑚
∗ 100 

 

3.6.2.2 Investmentbank 

 
Med hänsyn till Schillers (1990) teori om att investmentbanken underprissäter börsintroduktioner för 

att få ett gott rykte och därmed fler kunder har författarna valt att inkludera variabeln i 

regressionsanalysen. Resultatet av variabeln kan sedan kopplas till resultatet av hypotes 7 som 

undersöker om någon korrigering av investmentbankens teckningskurs görs. Beroende på åt vilket 

håll koefficienten pekar på för hypotes 7 kan därmed variabeln bidra med en djupare analys, eftersom 

Schiller (1990) och agentteorin (Jensen & Mecking, 1976) menar på att investmentbanken agerar i 

egenintresse. Det skulle visas genom en negativ korrelation mellan korrigering och initial avkastning 

och kan styrkas ytterligare av att investmentbankerna visar på positiv korrelation för de som inte 

korrigerat teckningskursen.  

 

Variabeln kodades med hjälp av dummyvariabler eftersom variationen mellan valet av 

investmentbanker är stort bland studiens urval. Valet av investmentbank inhämtades från respektive 

bolags prospekt. Författarna har tagit hänsyn till att minst fem av bolagen måste ha använt en specifik 

investmentbank för att investmentbanken ska finnas med som dummyvariabel, på grund av att minska 

antalet variabler som tillhör investmentbank. De investmentbanker som kommer att användas som 

dummyvariabler är Sedermera och Aktieinvest och de resterande investmentbankerna kommer att 

kategoriseras in i ”Övriga investmentbanker”.  Vidare kommer ”Övriga investmentbanker” att 

användas som referensgrupp i regressionsanalyserna.  
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3.6.2.3 Värderingskompetens 

 
För att besvara studiens första och andra frågeställning samt hypotes 1 som undersöker om svenska 

mikrobolag innehar värderingskompetens och om något samband finns mellan variabeln och initial 

avkastning förefaller variabeln högst relevant att använda i analysmodellerna.  Författarna till studien 

har dock inte hittat variabeln i någon tidigare studie inom underprissättningsfenomenet, men för att 

besvara studiens syfte och frågeställningarna krävs det att den inkluderas i studien. Vid inhämtning 

av data för variabeln har författarna granskat respektive bolags prospekt för att undersöka om någon 

person i ledning eller styrelse har kompetens inom företagsvärdering. Vid bedömning av 

värderingskompetens har författarna utgått från studiens definition. Data för variabeln har sedan 

kodats med en binär kodning där 1 = värderingskompetens och 0 = ingen värderingskompetens. 

 

3.6.2.4 Oberoende variabler från enkätundersökning 
 
Frågan som undersöker vem som värderade bolaget, och om styrelsen ansåg att bolaget innehade 

värderingskompetens inför börsintroduktionen kommer inte att användas som oberoende variabler. 

Övriga frågor kommer att användas som oberoende variabler i den bi- och multivariata analysen. 

 

3.6.3  Exkluderande dummyvariabler 

 
När flertalet dummyvariabler används i en analys finns det risk att fastna i den så kallade 

dummyvariabelfällan. Dummyvariabelfällan innebär att konstanten antar ett värde om 1 i alla 

regressionsekvationer (Brooks, 2008). För att lösa problemet går det att exkludera en dummyvariabel 

vid genomförandet, vilket leder till att det finns en mindre dummyvariabel än kategori. Den variabeln 

som ska användas som exkluderande dummyvariabel och agera som referenskategori valdes till 

”Övriga investmentbanker” och valet gjordes utifrån ett bekvämlighetssyfte. Eftersom de inkluderade 

dummyvariablerna jämförs mot de exkluderade dummyvariablerna utesluts inte de exkluderande 

dummyvariablerna i sin helhet, och slutresultatet kommer därför inte att påverkas (Brooks, 2008). 
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3.7  Bortfallsanalys 
 
I enlighet med vad som diskuterats i urvalet kvarstod 107 potentiella respondenter. De 107 bolag som 

kvarstod fick ta emot en webbenkät. Av de 107 bolag som tog emot webbenkäten besvarade 42 

respondenter enkäten, vilket är en svarsfrekvens på 39,25%. Vid genomförande av en enkätstudie kan 

det finnas flertalet förklaringar till varför ett bortfall sker. Bortfall kan uppstå i form av både externa- 

och interna bortfall (Patel & Davidsson, 1994). Vid det förstnämnda så består bortfallet av att 

respondenten självmant valde att inte delta i undersökningen, vilket kan bero på flertalet anledningar 

så som förtegspolicy, tidsbrist etc. Inför utskicket av enkäten så strävade författarna efter att nå ut 

med enkäten till VD eller ekonomichef, eftersom de troligtvis var delaktiga vid börsintroduktionen. 

Föreföll det så att det inte fanns några kontaktuppgifter till ovannämnda personer så skickades 

enkäten till berörda företags kontaktadress, med hänvisning till vem enkäten var ämnad för.  

 

Som ovan nämnt uppnåddes en svarsfrekvens på 39,25%. Nivån var avsevärt lägre till en början efter 

att urvalet kontaktades en första gång.  Van der Stede, Young & Chen (2005) rekommenderar att 

skicka ut en påminnelse för att öka svarsfrekvensen. Författarna följde rekommendationerna och 

skickade ut en påminnelse till samtliga respondenter som inte besvarat enkäten efter tre dagar, vilket 

resulterade i en högre svarsfrekvens.  Proceduren upprepades även efter sju respektive tio dagar, med 

ytterligare förbättrad svarsfrekvens som resultat. Vidare kontaktade även författarna de respondenter 

som inte besvarat enkäten via telefon, som en sista påminnelse till att besvara enkäten, vilket 

resulterade i något förbättrad svarsfrekvens.  

 

En anledning till att enkätundersökningar inte uppnår den svarsfrekvens som forskaren önskar, kan 

bero på en hög arbetsbelastning på arbetsplatsen, vilket leder till tidsbrist (Van de Stede, et. al, 2005). 

Det skulle kunna förklara en del av studiens bortfall, eftersom studiens målgrupp är relativt små bolag, 

där medarbetare i form av VD och ekonomichef oftast har flertalet roller och många arbetsuppgifter 

(Bititci, Garengo, Dörfler & Nudurupati, 2011). Det bekräftades även när de respondenter som inte 

svarat kontaktades via telefon, där många angav tidsbrist som anledning till varför de inte besvarat 

enkäten. Vidare så uppkom ytterligare bortfall i form av att de VD:ar och ekonomichefer som enkäten 

riktade sig mot inte längre fanns kvar inom bolaget. 

 

När respondentsvaren sammanställts exkluderades tre respondenter, för att styrelsen värderade 

bolaget inför börsintroduktionen, och att någon korrigering av teckningskursen därmed inte kunde 

genomföras. Skulle de bolagen inkluderats i analysmodellerna kan därför inte korrigeringsvariabeln 

undersökas. När en regressionskörning gjordes med hjälp av de 39 återstående bolagen uppstod 
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endast ett fåtal signifikanta samband. Det gjorde att författarna tog bort tre outsiders som avvek 

kraftigt från studiens genomsnittliga population, vilket Bryman & Bell (2011) rekommenderar för att 

få bättre resultat. 

  

När ovanstående gjorts kvarstod därmed 36 bolag till undersökningen. 

 

3.8  Analys av datainsamling 
 
För att analysera inhämtningen av data som skapat flertalet variabler, har en uni- bi- och multivariat 

analys använts. Den univariata analysen har använts på grund av att undersöka vilka de viktigaste 

variablerna var för företagen.  Bi- och multivariat analys valdes på grund av att studien syftar till att 

undersöka samband mellan oberoende och beroende variabler. Sambanden beräknas matematiskt 

genom analysmodellerna och en objektivitet hålls därför i dataanalysen (Bryman & Bell, 2011; 

Djurfeldt, et al, 2010). 

 

För att skapa variabler som kan ha en påverkan på initial avkastning har författarna till en början 

iordningsställt den insamlade datan med hjälp av kodning, kategorisering och kontroll. Det gjordes i 

enlighet med den beskrivning som presenteras ovan under rubriken insamling av data. För att uppnå 

studiens syfte och frågeställningar har även en enkät skickats ut till urvalet. Målet med enkäten är att 

den ska besvara företagens eventuella incitament till underprissättning, genom att undersöka vilka 

faktorer som var viktiga inför börsintroduktionen och värderingen av bolaget. Vidare undersöker även 

enkäten vilken part som värderade bolaget inför börsintroduktionen samt om någon korrigering av 

teckningskurs gjorts om en investmentbank genomförde värderingen.  

 

För att göra om svaren av enkätfrågorna som berör likertskalorna till variabler för 

regressionsanalysen, har variablerna kodats med 1 – 5 med avseende på att en likadan skala används 

i enkäten. Enkätfrågorna som endast har Ja/Nej alternativ har kodats med en binär kodning där 1 = Ja 

och 0 = Nej.  
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3.8.1  Hypotesprövning 
 

För att kunna förkasta nollhypotesen behöver sannolikheten vara hög. En tumregel som ofta används 

är att om p-värdet antar ett värde om 5 % eller mindre så definieras sambandet som signifikant. Det 

kan förklaras som att sannolikheten för att nollhypotesen inträffar är 5 % eller mindre, beroende på 

vilket p-värde som anges (Wahlin, 2015). Vid test av studiens hypoteser har hänsyn även tagits till 

en signifikansnivå om 5 – 10 %, vilket definieras som ett svagt signifikant samband. 

Korrelationsanalysen och regressionsmodellen kommer att ange p-värdet per automatik, vilket gör 

undersökningsmodellen optimal för studien.  

 

3.8.2  Test av multikolliniaritet 

 
Vid användning av flertalet variabler i en analysmodell finns det en risk att variablerna korrelerar 

med varandra. Oftast finns det alltid någon korrelation mellan variablerna, och en svag sådan kan 

tolereras utan att resultatet tappar trovärdighet. Det som dock bör tas i beaktande är när det uppstår 

multikollinearitet som innebär att korrelationen mellan de förklarande variablerna är så hög att 

resultatet beror på deras påverkande av varandra. Det finns två typer av multikollinearitet, perfekt 

och nära. Vid perfekt multikollinearitet är variablerna perfekt korrelerade, och vid nära 

multikollinearitet är variablerna så pass korrelerade att resultatet av studien påverkas, en justering bör 

i så fall göras (Brooks, 2008). Författarna har undersökt multikollinearitet med hjälp av ett så kallat 

Variance Inflation Factor test (VIF-test), samt genom en korrelationsmatris. Författarna har valt att 

följa tumregeln för ett VIF-test där det centrerade VIF-värdet för någon variabel inte bör vara högre 

än tio (Stock & Watson, 2011). Vid analys av korrelation i korrelationsmatrisen har författarna strävat 

efter att korrelationen mellan några variabler inte bör anta ett värde om mer än 0,8 eller mindre än -

0,8 vilket rekommenderas av Stock & Watson, 2011. 

 

3.9  Validitet 
 
Validitet innebär att forskare undersöker och mäter det de verkligen vill. Validitet avser således 

relevansen mellan hur insamlad empiri kan besvara undersökningens problemställning (Bryman & 

Bell, 2011). Även Ejlertsson (2014) påpekar relevansen av att frågorna ställs på ett sådant sätt så att 

de verkligen mäter det som avses. Vidare menar Ejlertsson (2014) på att det inte är enkätfrågorna i 

sig som ska valideras utan det är frågorna satta i relation till syftet som är det viktiga. För att göra det 

har författarna till studien noggrant utformat enkäten. 
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När enkäten utformades tog författarna hjälp av Ejlertssons (2014) tips om att enkäten ska vara 

lättförståelig samt att det inte ska ta mer än 15 minuter att besvara den. För att uppnå lättförståelighet 

delades enkäten upp i två delar, för att underlätta överblicken, samt så genomfördes en pilotstudie för 

att undersöka tidsåtgång och hur respondenten tolkar frågorna. Vid genomförandet av pilotstudien 

gavs möjlighet att förbättra enkäten ytterligare och säkerställa validiteten, vilket Bryman & Bell, 

(2011) rekommenderar. 

 

Om respondenten känner att frågorna är av känslig karaktär kan det vara svårt att erhålla 

sanningsenliga svar (Dahmström, 2000). För att försöka undvika det har författarna garanterat 

anonymitet och konfidentiell databehandling för respondenterna, vilket författarna informerat om i 

informationsmailet, enkäten och påminnelserna. 

 

3.10  Reliabilitet 
 
Reliabilitet återspeglar tillförlitligheten i en undersökning och bör därmed eftersträvas enligt Bryman 

& Bell, (2011). För att säkerställa studiens reliabilitet har författarna använt välkända källor för 

inhämtning av sekundärdata, såsom Thomson Reuters, bolagens prospekt och bolagens hemsidor. 

Vid inhämtande av data från ovannämnda källor styrks reliabiliteten av att författarna inte behöver 

göra några egna tolkningar av datamaterialet. Någon skillnad mellan sekundärvariablerna finns inte 

på grund av att författarna gjort likadana beräkningar enligt studiens definitioner för respektive 

variabel. 

 

För att säkerställa att enkäten ska ha en god reliabilitet har författarna utformat enkätfrågorna med 

fokus på att de ska vara lättförståeliga och att respondenten därmed ska svara likadant varje gång. Det 

har gjorts för att minimera slumpvariation i svaren och motiveras av Ejlertsson (2014). För att 

uppehålla en god reliabilitet i studien är det även av stor vikt att rätt person besvarar 

enkätundersökningen (Ibid). I strävan efter en hög reliabilitet har författarna kontaktat respektive 

bolag som inte ger direktmail till VD eller ekonomichef, för att erhålla deras mailadresser, eftersom 

VD och ekonomichef torde kunna ge korrekta och sanningsenliga svar i enkätfrågorna. Vidare har ett 

informationsmail skickats ut till respondenterna ett fåtal arbetsdagar innan enkäten skickades för att 

förbereda respondenterna, vilket rekommenderas av Ejlertsson (2014).  
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3.11  Forskningsetik 
 
Denscombe (2014) nämner att fyra principer bör tas i beaktande för att genomföra en etisk 

undersökning. Den första principen hänvisar till att skydda deltagarnas intressen, i form av att 

respondenten inte ska ta någon personlig skada genom sitt deltagande. För att upprätthålla den första 

principen kommer all data behandlas konfidentiellt samt så kommer inga namn att nämnas i 

uppsatsen. Den andra principen hänvisar till att deltagandet ska vara frivilligt och baserat på ett 

informerat samtycke. Studien upprätthåller det genom att en tydlig förklaring har delgivits 

respondenterna i både informationsmailet samt enkätundersökningen. De två sista principerna 

handlar om att forskningen ska bedrivas på ett ärligt och öppet sätt samt att forskningen ska följa den 

nationella lagstiftningen. För att följa de principerna har information om varför undersökningen 

genomförs samt vilket lärosäte studien tillhör angivits i informationsmail och enkätundersökningen. 

Vidare har även författarna till studien valt att försöka beskriva nyttan med att genomföra studien till 

respondenterna.  

 

3.12  Källkritik 
 
Vid upprättandet av den teoretiska referensramen till studien inhämtades en mängd artiklar, 

studentlitteratur, övriga böcker samt elektroniska källor. Flertalet av de teorier som använts är i form 

av sekundärkällor i form av vetenskapliga artiklar. Hänsyn har dock tagits till citatmängd, vilka 

författare som skrivit artikeln samt var artikeln publicerats. Studier kring underprissättning av 

börsintroduktioner har gjorts under en lång tidsperiod, vilket gör att någon större osäkerhet i 

kvaliteten på valda artiklar inte bör råda. Vidare har endast välkänd studentlitteratur använts för att 

skapa så hög trovärdighet som möjligt. Kritik kan dock riktas mot den litteratur som inte är 

vetenskapligt förankrad samt de elektroniska källorna. Data inhämtad från de källorna är dock 

inhämtad från relativt välkända författare samt hemsidor, vilket bör rendera i att kvaliteten bör 

betraktas som trovärdig. Kritik kan dock riktas mot de tidigare uppsatser som inkluderats i studien, 

någon större vikt vid dem har dock inte gjorts vid studiens upprättande, vilket leder till att de inte 

kommer ha någon inverkan på studiens slutsatser och trovärdighet. 

 
Studiens empiri består av respondenter från svenska mikrobolag som gjort en börsintroduktion mellan 

2013-2015, inhämtande av data från bolagens hemsida samt det prospekt som offentliggjordes inför 

börsintroduktionen. Eftersom endast en respondent per bolag är utvald att svara på enkäten kan det 

leda till att enkätsvaren tappar trovärdighet, eftersom respondenten kan blanda in personliga åsikter 

och därmed inte representerar hur bolaget tänkt och agerat inför börsintroduktionen. Vidare finns 
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risker i de erhållna svaren, på grund av att respondenten missuppfattar frågorna alternativt lämnar 

felaktiga svar på grund av att något intresse inte finns för undersökningen.  

I ett försök att minimera felaktiga svar, samt att rätt person deltar har ett informationsmail skickats ut 

till respektive respondent där undersökningens syfte, samt allmän information rörande enkätens 

utformning och behandling beskrivits. För att öka trovärdigheten och svarsfrekvensen har även 

författarna till studien arbetat aktivt med att kontakta bolagen för att rätt respondent ska motta 

enkäten. Kritik kan dock riktas mot att enkäten skickas till VD eller ekonomichef på grund av att det 

är styrelseordförande som godkänner styrelsens beslut. Att rikta enkäten mot styrelseordförande vore 

därför mest optimalt. Kontaktuppgifter till de personerna är dock mycket svåra att få tag i, vilket har 

gjort att författarna fått rikta sig till ledningen då de också bör ha varit involverade i 

börsintroduktionen. 

 

Kritik behöver även riktas mot resultatet av analysmodellerna på grund av att respondenterna inte 

representerar hela urvalet. Observationerna är 36 stycken vilket diskuterats i bortfallsanalysen och är 

ett relativt lågt antal för att använda i analysmodeller. Konsekvensen är att resultatet kan bli svårt att 

generalisera över en stor population, och en försiktighet vid tolkning av resultaten bör därmed tas 

(Bryman & Bell, 2011).  

 

Sekundärdatan som använts för studien är inhämtad från bolagens prospekt och pressmeddelanden, 

vilket leder till att trovärdigheten för sekundärdatan anses vara hög. Dock bör viss kritik riktas mot 

ett fåtal bolags täckningsgrader då de inte varit offentliga. Författarna till studien har därför kontaktat 

de bolagen och fått täckningsgrad via telefon eller mail, det förefaller därmed en risk i att författarna 

till studien inte har fått rätt information given. Dock anser författarna till studien att eventuellt 

felaktiga täckningsgrader inte kommer ha någon stor påverkan på de generella slutsatser som 

eftersträvas på grund av att antalet bolag som inte offentliggjorde täckningsgraden bestod av en låg 

procentuell andel av urvalet. Vidare bör kritik riktas mot studiens definition av värderingskompetens 

då den utformats av författarna själva med hänsyn taget till Jonsson (2012) och Ellströms (1992) 

studier. Författarna har försökt att hitta en definition på hur lång erfarenhet som behövs för att uppnå 

god kompetens, det varierar dock från person till person och någon exakthet finns inte. Det förefaller 

därmed en risk att författarnas definition av värderingskompetens är felaktig.  
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3.13  Alternativ datainsamling 
 
En alternativ datainsamling hade varit att komplettera studien med kvalitativ data, i form av 

intervjuer, vilket var något författarna övervägde i början för att få möjlighet till följdfrågor och en 

djupare bild av hur företagen resonerar inför en börsintroduktion. Att kombinera kvalitativa och 

kvantitativa data skulle därmed kunnat bidra till att styrka resultatet av hypoteserna ytterligare, 

vilket således skulle öka trovärdigheten för författarnas slutsatser. Att genomföra intervjuer skulle 

även kunna bidra med en bredare infallsvinkel på varför underprissättning förekommer, då 

möjlighet finns att presentera och diskutera teorier med intervjupersonen. Slutsatser kring de teorier 

som använts skulle därmed kunna göras på ett enklare sätt. 

 

Att använda sig av en kvalitativ metod där intervjuer genomförs skulle dock innefattas av en del 

nackdelar. En av nackdelarna är att antalet observationer för intervjuer kommer bli lågt för att 

lyckas uppfylla studiens tidsram. Författarna eftersträvar att kunna generalisera studiens resultat 

över en större population, vilket blir svårt eftersom endast ett fåtal intervjuer blir möjliga att 

genomföra. Det vore dock intressant att inkludera några respondenter som besvarat enkäten för att 

skapa en bredare bild och förståelse samt säkerställa att enkäten uppfattats på ett korrekt sätt. 

 

Slutligen valde författarna att inte genomföra några intervjuer med de respondenter som besvarat 

enkäten. Det hade som ovan diskuterats varit önskvärt, men genomförandet med insamling av data 

samt den statistiska analysen var tidskrävande. Ett kvalitativ kompletterande rymdes därför inte 

inom studiens tidsram. 
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4 Empiri 

För att statistiskt bearbeta insamlad data så har EViews använts. I enlighet med Djurfeldt, et als (2010) 

rekommendationer har resultatbearbetningen genomförts med både uni-, bi-, och multivariat analys. 

Multikollinearitet har ansetts existera om det fanns en korrelation som översteg 0,8 eller understeg – 

0,8 mellan två förklarande variabler (Ibid). Signifikans nivåerna har bestämts med hjälp av p-värden, 

där signifikansnivån har satts till ett, fem respektive tio procent och definieras då som 

signifikanta/svagt signifikanta korrelationer (Johansson & Siverbo, 2009).  

 

Tabell 5.1 Initial avkastning (N = 36)     

    

Post Antal Andel Initial avkastning 

Min (%) - - -40 

Max (%) - - 82,5 

Medelvärde (%) - - 7,1 

Standardavvikelse (%) - - 33,87 

Underprissatta 16 45% - 

Neutralt prissatta 2 5% - 

Överprissatta 18 50% - 

Min (%) - - -73 

Max (%) - - 345 

Medelvärde (%) - - 20 

Standardavvikelse (%) - - 56,44 

Underprissatta 59 55% - 

Neutralt prissatta 6 6% - 

Överprissatta 42 39% - 

 

I Tabell 5.1 visas hur fördelningen av initial avkastning såg ut för respondenterna. Av urvalets 107 

bolag erhöll författarna 42 respondentsvar på enkätundersökningen och efter korrigering för outsiders 

och övriga korrigeringar som beskrivits i bortfallsanalysen i metodavsnittet så kvarstod 36 

respondenter. Av det urvalet som presenteras kan författarna konstatera att 45 % var underprissatta, 

5 % var neutralt prissatta, 50 % var överprissatta och standardavvikelsen var 33,87 %. Att det skiljer 

sig mot det totala urvalet om 107 bolag som hade en fördelning om 55 % underprissatta, 6 % neutralt 

prissatta, 39 % överprissatta och en standardavvikelse om 56,44 % beror på att hänsyn inte tas till 

hela urvalet och att tre outsiders exkluderats. Det går att utläsa genom skillnaderna mellan ”Min”, 

”Max” och ”Medelvärde” för studiens observationer samt studiens totala urval. Studiens medelvärde 

för det totala urvalet är 20 %, och 7 % för studiens respondenter. Resultatet kan jämföras med Butler, 

et al, (2014) studie som är gjord på den amerikanska marknaden under åren 1981 - 2007 och visar på 

ett medelvärde på initial avkastning om 20,1 %, vilket ligger i linje med studiens totala urval som 

presenteras i Tabell 5.1. En medelvärdesskillnad finns dock mellan studiens respondenter (7,1 %) och 
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totala urval (20 %), vilket även skiljer sig från Keefe & Kieschnick (2014) studie (20,1%). Det beror 

på att svar inte erhållits från studiens totala urval, och att tre outsiders exkluderats för att uppnå 

optimala resultat i den multipla regressionsanalysen vilket Bryman & Bell (2011) rekommenderar. 

Bryman & Bell (2011) menar på att beroende variabeln blir mer normalfördelad när exkludering av 

observationer som avviker för mycket mot populationens medelvärde genomförs, och det är därför 

författarna gjort det valet.  
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4.1 Univariat analys 

I den univariata analysen visas variation, fördelning och spridning för de undersökta variablerna 

(Djurfeldt, et al, 2010). Det har gjorts för att få en överblick av hur viktig varje faktor var för 

respondenterna inför deras börsintroduktion och därmed ge författarna möjlighet att analysera 

teorierna utöver sambandsanalyserna. Dummyvariabeln samt de variabler som kodats med 

binärkodning (nominal- och ordinalvariabler) beskrivs med hjälp av typvärde och andelar. Kvot- och 

intervallvariablerna beskrivs med minimumvärde, maximumvärde, medelvärde och 

standardavvikelse. I Tabell 5.2 nedan sammanställs deskriptiv statistik för de oberoende variablerna. 

 

Tabell 5.2 Deskriptiv statistik för variabler (N = 36)     
              

Variabel   Antal (n)     Frekvens (f) Andel (%) 

Investmentbank   36         
Aktieinvest         5 14% 
Sedermera         5 14% 
Övriga IB         26 72% 
Värderingskompetens enl. studie   36         
Ja (1)         24 67% 
Nej (0)         12 33% 
Värderingskompetens enl. respondent 36         
Ja (1)         30 83% 

Nej (0)         6 17% 
Genomförd värdering   36         
Investmentbank         8 22% 
Kombination av investmentbank & styrelse     28 78% 
Korrigering   36         

Ja (1)         13 36% 
Nej (0)         23 64% 
              
Variabel   Antal (n) Min Max Medelvärde Standardavvikelse 

Oberoende variabler            
Täckningsgrad (%)   36 48,6 756 207 189 % 
Nyckelinvesterare (intervall)   36 1 5 2,72 1,34 

Ägarspridning (intervall)   36 1 5 3,64 1,27 
Kommande kapitalbehov (intervall) 36 1 5 3,56 1,18 
Ökad publicitet (intervall)   36 1 5 3,3 1,31 
Positiv avkastning, dag 1 (intervall)   36 1 5 2,41 1,00 
Minimal utspädning (intervall)   36 1 5 2,58 0,84 
Full täckning på emission (intervall) 36 3 5 4,61 0,55 
Få in kapital (intervall)   36 1 5 4,47 1,13 
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Tabell 5.2 visar att Aktieinvest och Sedermera är de investmentbanker som använts mest med en 

frekvens om 5 och andel om 14 % vardera. Övriga investmentbanker som använts av bolagen har 

kategoriserats in kategorin ”Övriga IB”, där flertalet investmentbanker endast använts av ett 

respondentbolag. Totalt innehar kategorin en frekvens om 26 bolag och en andel om 72 %. 

Studiens definition av värderingskompetens skiljer sig mot hur respondenterna definierar 

värderingskompetens, eftersom 67 % av respondenterna hade värderingskompetens enligt studiens 

definition, och 83 % hade det enligt respondenterna själva. Värderingen av bolaget inför 

börsintroduktionen genomfördes oftast med en kombination av investmentbank och styrelse, och 

visas med en frekvens om 28 och en andel om 78 %. Vidare genomförde en investmentbank 

bolagsvärderingen i endast 8 utav fallen (22 %). 

 

Resultatet av enkätundersökningen påvisar även att styrelsen korrigerade investmentbankens förslag 

till teckningskurs i 36 % utav fallen. Samtliga av bolagen hade värderingskompetens enligt 

respondenterna, och 67 % enligt studiens definition. Vidare har täckningsgraden ett minimumvärde 

om 48,6 %, ett maximumvärde om 756 %, ett medelvärde om 207 %, och en standardavvikelse om 

189 %. Det tyder på att variationen av täckningsgraden varit stor för studiens observationer.  

 

Att få in kapital och att få full täckning på emissionen visar på de högsta medelvärdena om 4,47 

respektive 4,61, där en fulltecknad emission var den viktigaste variabeln för respondenterna. Vidare 

visar tre av variablerna ett medelvärde mellan 3 – 4. De variablerna är ägarspridning (3,64), 

kommande kapitalbehov (3,56) och ökad publicitet (3,3) och kan kategoriseras in som ganska 

viktiga/viktiga variabler för respondenterna enligt likertskalan.  De variabler respondenterna inte 

ansåg viktiga påvisade ett medelvärde under 3,0. De variablerna är nyckelinvesterare (2,72), positiv 

avkastning dag ett (2,41) och minimal utspädning (2,58).  
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4.2 Bivariat analys 

 
Syftet med den bivariata analysen är att undersöka samband mellan två variabler (Djurfeldt, et al, 

2010). För att göra det har Spearmans korrelationstest genomförts för initial avkastning och de 

oberoende variablerna, där Y = initial avkastning och X1 – X12 = respektive nummer för varje 

variabel. 

 

Initial avkastning visar en signifikant korrelation med fyra av tretton oberoende variabler som studien 

tagit hänsyn till. Av de fyra är två variabler kopplade till studiens hypoteser, vilka är Aktieinvest 

(0,298) och korrigering av teckningskurs (0,307). Täckningsgrad (0,60) påvisar ett signifikant 

samband på 1 % - nivån och variabeln om att få full täckning på emissionen (0,358) som frågats i 

enkäten påvisar ett signifikant samband på 5 % - nivån. Aktieinvest (0,298) samt korrigering av 

teckningskurs (0,307) visar ett signifikant samband på 10 % - nivån.  

 

Tabell 5.3  Spearmans korrelationsmatris (N = 36)     

                

Nr Variabel Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 

1 Täckningsgrad 0,608***       

2 Nyckelinvesterare -0,136 0,098      

3 Ägarspridning 0,107 0,257 0,224     

4 Kommande kapitalbehov -0,159 -0,027 0,075 -0,312*    

5 Ökad publicitet 0,176 0,128 0,153 0,067 -0,047   

6 Positiv avkastning, dag 1 -0,034 0,079 0,312* -0,037 0,353** -0,167  
7 Minimal utspädning 0,194 -0,023 -0,144 -0,062 -0,204 -0,093 0,163 
8 Full täckning på emission 0,358** 0,216 -0,040 0,034 -0,087 0,276 0,029 
9 Få in kapital -0,153 -0,109 0,300* 0,131 0,279 * -0,075 -0,025 
10 Aktieinvest 0,298* 0,004 0,040 -0,088 -0,033 0,032 0,281* 
11 Sedermera 0,104 0,035 0,119 0,104 -0,291* 0,088 -0,253 
12 Värderingskompetens -0,057 0,082 0,041 0,242 0,183 -0,287* 0,245 
13 Korrigering 0,307* -0,011 -0,281 -0,196 0,197 -0,122 0,031 
                  

Nr Variabel X7 X8 X9 X10 X11 X12   

8 Full täckning på emission 0,104       

9 Få in kapital -0,084 0,275      

10 Aktieinvest 0,092 0,138 0,031     

11 Sedermera -0,285* -0,023 -0,153 -0,161    

12 Värderingskompetens 0,224 -0,054 0,101 0,114 -0,397**   

13 Korrigering 0,087 0,064 -0,007 0,287* -0,198 0,040   

Y = beroende variabel (initial avkastning)      

* Korrelationen är signifikant på 10 % nivå      

** Korrelationen är signifikant på 5 % nivå      

*** Korrelationen är signifikant på 1 % nivå      
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Eftersom ingen av variablerna korrelerar mer än 0,8 eller mindre än – 0,8 påvisar korrelationsmatrisen 

ingen risk för multikollinearitet. Den starkaste signifikansen finns mellan täckningsgrad och initial 

avkastning där korrelationen är 0,6. Resultatet föreligger inte onaturligt, eftersom en hög 

täckningsgrad tyder på att efterfrågan är hög för erbjudandet och att det kan bero på att investerare 

anser att erbjudandet är underprissatt. 

 

4.3 Multivariat analys 

För att finna samband hos de utformade hypoteserna har även en multipel regressionsanalys använts. 

Det praktiska genomförandet av regressionerna genomfördes med hjälp av programmet Eviews där 

”Ordinary Least Square (OLS)” användes på grund av att försöka uppnå så låg varians som möjligt 

(Djurfeldt, et al, 2010). I Tabell 5.4 nedan visas resultatet av regressionsmodellen, där initial 

avkastning är den beroende variabeln. 

Tabell 5.4 Multipel regressionsanalys (N = 36) 
   
Variabel Koefficient, (standardavvikelse) 

C -0,750 (0,446) 
Täckningsgrad *** 0,094 (0,026) 
Nyckelinvesterare -0,022 (0,043) 
Ägarspridning -0,034 (0,041) 
Kommande kapitalbehov 0,006 (0,061) 

Ökad publicitet 0,019 (0,039) 
Positiv avkastning, dag 1 -0,052 (0,062) 
Minimal utspädning 0,055 (0,059) 
Full täckning på emission 0,133 (0,095) 
Få in kapital -0,011 (0,061) 

Aktieinvest ** 0,294 (0,141) 
Sedermera * 0,260 (0,151) 
Värderingserfarenhet -0,022 (0,114) 
Korrigering * 0,182 (0,095) 

* = signifikans på 10 % nivå   
** = signifikans på 5 % nivå   
*** = signifikans på 1 % nivå   

R2 = 0,660 Prob (F-stat) = 0,0068 
Adj R2 = 0,459 Durbin-Watson = 1,055 
F-stat = 3,285 Akaike = 0,343 

 

Likt Spearmans korrelationsmatris, visar även regressionsmodellen på fyra signifikanta variabler. De 

variablerna är täckningsgrad (0,094) med signifikans på 1 % - nivån, Aktieinvest (0,294) med 

signifikans på 5 % - nivån och Sedermera (0,260) samt korrigering av teckningskurs (0,182) med 

signifikans på 10 % - nivån. Resultatet är jämfört mot referenskategorin ”Övriga investmentbanker”, 
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som diskuterats i metodavsnittet, vilket skiljer sig mot Spearmans korrelationsmatris som påvisade 

att Sedermera inte var signifikant, men att få full täckning på emissionen var signifikant. Vidare 

skiljer sig även signifikansnivåerna på Aktieinvest mellan de två analysmodellerna. Det beror på att 

Spearmans korrelationsmatris endast tar hänsyn till korrelation mellan två variabler, och den multipla 

regressionsanalysen tar hänsyn till flera variabler (Djurfeldt, et al, 2010). Sammantaget är dock tre av 

variablerna signifikanta i båda modellerna. Vidare har den multipla regressionsmodellen en justerad 

förklaringsgrad på 45,9 % vilket är högt, men tyder fortfarande på att modellen inte förklarar 

underprissättning i sin helhet (Ibid). Antalet frihetsgrader för modellen är 23 och har beräknats genom 

att subtrahera antalet variabler (13) från antalet observationer (36). Det är låga frihetsgrader och en 

försiktighet bör därmed tas till modellens resultat (Ibid). Modellen påvisar dock signifikans i likhet 

med korrelationsmatrisen som endast tar hänsyn till sambandet mellan två variabler. En 

generalisering av en stor population med resultatet från modellen blir dock svår att göra, på grund av 

det antalet låga frihetsgrader som finns. 

 

4.4 Robusthetstester 

För att säkerställa att resultaten av regressionsanalysen är valida och att modellen kan användas har 

robusthetstester gjorts. VIF-testet visar likt Spearmans korrelationsmatris att någon multikollinearitet 

inte förefaller, eftersom alla värden är under tio. Ingen justering av de använda variablerna krävdes 

därför (Stock & Watson, 2011). Resultatet för VIF-testet visas nedan i Tabell 5.5. 

Tabell 5.5 VIF-test (N = 36) 
  

Variabel Centrerat VIF-värde 

Täckningsgrad 1,366 
Nyckelinvesterare 1,922 
Ägarspridning 1,504 
Kommande kapitalbehov 2,905 
Ökad publicitet 1,469 
Positiv avkastning, dag 1 2,203 
Minimal utspädning 1,372 

Full täckning på emission 1,537 
Få in kapital 2,736 
Aktieinvest 1,374 
Sedermera 1,577 
Värderingserfarenhet 1,678 
Korrigering 1,285 

 

Vidare har även ett Durbin-Watson test (1,055) gjorts i regressionsanalysen. Visar ett Durbin-Watson 

test på ett värde nära 0 tyder det på en positiv autokorrelation och visar testet ett värde nära 4 tyder 
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det på en negativ autokorrelation. Resultatet av Durbin-Watson testet visar ett värde på 1,055 vilket 

indikerar på att ingen stark autokorrelation förefaller (Andersson, Jorner & Ågren, 1994).  
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5 Analys 
 

5.1 Hypotesprövning 

Med utgångspunkt i studiens syfte att undersöka om värderingskompetens påverkar graden av 

underprissättning samt att undersöka om bolag har incitament till att underprissätta sin egen 

börsintroduktion formulerades hypoteserna i teoriavsnittet. Resultat från insamlad data har behandlats 

i enlighet med metoden för att styrka respektive inte styrka studiens hypoteser. 

 

Hypotes 1: Det finns samband mellan värderingskompetens och initial avkastning 

 

Hypotes 1 har sin utgångspunkt i frågeställning två som ämnar att undersöka om 

värderingskompetens har något samband med initial avkastning. Frågan uppkom vid upprättandet av 

studiens problematisering, där Loughan & Ritter (2002) nämner att företag tenderar att vara nöjda 

med börsintroduktionen trots att den varit underprissatt. Det jämfördes sedan med Högholm (1994) 

och Ljunqvist (2007) som nämner de negativa konsekvenser som uppstår vid en underprissättning. 

Vid tidigare studier har det inte kunnat påvisas något säkert samband om varför företagen tenderar 

att vara nöjda med en underprissatt börsintroduktion. Det har försökts att förklaras genom olika 

incitamentsteorier som delvis presenteras i studiens teoretiska referensram. Författarna ställde sig 

dock frågan om Loughan & Ritters (2002) resonemang kan bero på brist av värderingskompetens hos 

bolagen. Någon tidigare studie som undersökt det har inte hittats, varav författarna valde att utforma 

hypotes 1.  

 

Med ovanstående resonemang antog författarna att det skulle finnas en låg korrelation mellan 

värderingskompetens och initial avkastning på grund av att företag med värderingskompetens inte 

torde underprissätta sin börsintroduktion, med avseende på de negativa konsekvenser som 

uppkommer (Högholm, 1994; Ljungqvist, 2007). Författarna kan dock inte styrka det resonemanget 

då varken korrelationsmatrisen (-0,057) eller regressionsanalysen (-0,022) visar på något signifikant 

samband. 

 

Ett indirekt samband mellan värderingskompetens och initial avkastning kan dock finnas. Det kan 

tydas utifrån den inhämtade empirin som påvisar att värderingskompetens innehas av majoriteten av 

bolagen och att de två viktigaste variablerna för respondenterna är att få en fulltecknad emission och 

att få in kapital (Tabell 5.2). För att säkerställa det krävs det att en aktiv prissättning genomförs inför 

börsintroduktionen, vilket torde betyda att kompetens behövs. Vidare kan det indirekta sambandet 
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styrkas genom att fulltecknad emission påvisar ett positivt signifikant samband i korrelationsmatrisen, 

vilket tyder på att när ett bolag vill säkerställa att en emission blir fulltecknad så tenderar bolaget att 

underprissätta sin egen börsintroduktion.  Antagandet kan styrkas ytterligare, med bakgrund av att 

det föreligger ett positivt signifikant samband mellan korrigering av teckningskurs och initial 

avkastning. Resultatet tyder därmed på att företag som valt att korrigera teckningskursen väljer att 

korrigera ned den, vilket kan kopplas till att de viktigaste drivkrafterna var att säkerställa en 

fulltecknad emission och att få in kapital. Ovanstående diskussion leder till att författarna anser att 

det kan finnas ett samband mellan värderingskompetens och en kontrollerad prissättning. 

 

Med ovanstående resultat kan Loughan & Ritters (2002) ifrågasättande om varför bolag tenderar att 

vara nöjda med börsintroduktionen trots att den varit underprissatt ses från ett annat perspektiv. Den 

viktigaste faktorn behöver inte vara att introducera bolaget till rätt pris, utan de viktigaste faktorerna 

för mikrobolag är att säkerställa bolagets fortlevnad och expansion genom en fulltecknad emission. 

För att göra det är värderingskompetens en viktig faktor vilket ligger i linje med Malmström & 

Wincents (2012) studie som menar på att företag behöver inneha kompetens för att uppnå maximala 

resultat. Det kan kopplas till att mikrobolag generellt är i stort behov av kapital för att säkerställa 

fortlevnad och expansion, mikrobolag fokuserar därför på det vid en börsintroduktion genom att 

säkerställa en fulltecknad emission (Johansson & Runsten, 2005; Tabell 5.2).  

 

Hypotes 2: Det finns samband mellan svenska mikrobolags avsikt att nå ut med erbjudandet till 

välkända nyckelinvesterare och initial avkastning. 

Hypotes 3: Det finns samband mellan svenska mikrobolags avsikt att inleda med en positiv 

börsuppgång och initial avkastning. 

 

Hypotes 2 och 3 har sin utgångspunkt från kaskadteorin som presenterats av Bikhchandani, et al 

(1992).  Med hänsyn till författarnas tolkning av kaskadteorin kan ett företag ha incitament att 

underprissätta sitt erbjudande för att skapa en egen kaskad genom att erbjudandet når välkända 

nyckelinvesterare, alternativt uppnå en ökad medial uppmärksamhet på grund av en hög initial 

avkastning. För att undersöka hypoteserna har en fråga som mäter hur viktig respektive faktor var 

inför börsintroduktionen ställts i enkätundersökningen, vilket beskrivits i metodavsnittet.  

 

Vid analys av variabeln som mäter hur viktigt det var att nå ut med erbjudandet till välkända 

nyckelinvesterare var påvisas inget signifikant samband i varken korrelationsmatrisen (-0,136) eller 

den multipla regressionsmodellen (-0,022) mellan variabeln och initial avkastning. Vidare är även 
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medelvärdet för frågan 2,72 av 5 vilket indikerar att variabeln inte är viktig för majoriteten av 

respondenterna. Det leder till att hypotes 2 inte kan styrkas för studiens urval.  

Vid analys av variabeln som mäter hur viktigt det var att inleda med en positiv börsuppgång påvisar 

varken korrelationsmatrisen (-0,034) eller den multipla regressionsmodellen (-0,052) något 

signifikant samband för viljan att inleda med en positiv börsuppgång och initial avkastning. Vidare 

är medelvärdet för frågan 2,41 av 5, vilket tyder på att variabeln inte är prioriterad för respondenterna. 

Det leder till att hypotes 3 inte heller kan styrkas för studiens urval.  

 

Variablerna undersöktes genom en enkätundersökning och någon sådan tidigare studie har författarna 

inte hittat inom underprissättningsområdet. Tidigare studier har främst kopplat kaskadteorin mot 

investerarnas perspektiv, och använt diverse sidovariabler som grund för teorin (Eliasson, Olsson, 

Sandell, 2013; Hegestam, Jakobsson, Kastensson, 2006), en jämförelse mot tidigare studier blir därför 

svår att göra. Att undersöka kaskadteorin utifrån företagets perspektiv ansåg författarna dock vara 

intressant, eftersom författarna menar att företagen kan skapa en kaskad på egen hand i enlighet med 

Bikhchandani, et als (1992) resonemang för att uppnå diverse positiva effekter. 

 

Utifrån resultaten som ovan presenterats kan författarna inte styrka att svenska mikrobolag 

underprissätter sin börsintroduktion för att öka efterfrågan från välkända nyckelinvesterare eller för 

att inleda med en positiv börsuppgång. Författarna kan konstatera att bolagen främst strävar efter att 

säkerställa bolagets fortsatta fortlevnad och expansion, genom att emissionen ska bli fulltecknad. För 

att få en fulltecknad emission är det inte nödvändigt att välkända nyckelinvesterare tecknar 

erbjudandet och är troligtvis förklaringen till resultatet för variabeln. Vidare menar författarna till 

studien att företagen uppnår de positiva effekter som förknippas med en positiv börsuppgång per 

automatik när en underprissättning sker för att säkerställa övriga faktorer som ovan nämnts.  

Författarna till studien anser dock att teorin inte kan avfärdas för studien eftersom en kaskad 

fortfarande kan bildas, trots att företaget inte tagit hänsyn till teorin inför börsintroduktionen. 

Kaskadteorin kan förekomma som en sidoeffekt av att bolaget underprissätter börsintroduktionen för 

att uppnå övriga faktorer, som exempelvis ett säkerställande om att få en fulltecknad emission. När 

det sker flyttas kaskadbildandet till investerarna trots att bolaget inte eftersträvat den effekten, vilket 

ligger i linje med Bikhchandani, et als (1992) resonemang om att det är investerarna som är de som 

driver kaskaden genom ett ”följa John” beteende.  

 

Sammanfattningsvis kan författarna styrka att kaskadteorin inte är något svenska mikrobolag strävar 

efter vid en börsintroduktion eftersom övriga faktorer som säkerställer bolagets fortlevnad och 

expansion är det centrala. Författarna kan dock inte utesluta att kaskadteorin (Bikhchandani, et al, 
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1992) förekommer eftersom en kaskad kan bildas i samband med en underprissättning genom 

investerarna, trots att bolaget inte eftersträvat det vid börsintroduktionen. 

 

Hypotes 4: Det finns samband mellan svenska mikrobolags avsikt att uppnå en stor ägarspridning 

och initial avkastning. 

 

Hypotes 4 har sin utgångspunkt från Ritter (1998) och Booth & Chua (1996) som diskuterar 

underprissättning utifrån att uppnå en stor ägarspridning. De menar att företag kan ha incitament att 

undeprissätta sitt erbjudande för att skapa en stor ägarspridning, vilket bidrar till ett ökat företagsvärde 

på grund av en ökad likviditet samt riskminimering av framtida intressekonflikter. För att undersöka 

om det förekommer har en fråga som mäter hur viktigt det var att uppnå en stor ägarspridning ställts 

i enkäten. När analys för frågan genomförts påvisar varken korrelationsmatrisen (0,107) eller den 

multipla regressionsanalysen (-0,034) någon signifikant korrelation. Vidare är medelvärdet för 

variabeln 3,64 av 5 vilket indikerar på att variabeln är ganska viktig för respondenterna. Eftersom att 

varken korrelationsmatrisen (0,107) eller regressionsanalysen (-0,034) påvisar någon signifikant 

korrelation kan dock inte hypotesen styrkas för studien. 

 

Studiens resultat skiljer sig från Booth & Chuas (1996) slutsats som menar på att ägarspridning har 

en positiv korrelation med initial avkastning. Varför studierna skiljer sig kan bero på flertalet 

anledningar. En anledning kan vara att Booth & Chuas (1996) studie är gjord på den amerikanska 

marknaden mellan åren 1977 – 1988 samt att förklaringen till deras slutsats grundar sig i flertalet 

variabler. Författarna till studien har endast frågat respondenterna hur viktigt det var att uppnå en stor 

ägarspridning inför börsintroduktionen, undersökningsvariablerna skiljer sig således i stor grad vilket 

leder till att en jämförelse blir svår att göra.  

 

Vid analys av variabeln som är kopplad till ägarspridning kan författarna inte styrka hypotesen, men 

medelvärdet från enkätundersökningen indikerar på att respondenterna anser att variabeln är av vikt. 

Det leder till att det är relevant att ta hänsyn till övriga variabler som kan påverka ägarspridningen. 

Som tidigare diskuterats är ett säkerställande om en fulltecknad emission den viktigaste variabeln och 

variabeln har ett signifikant samband med initial avkastning i korrelationsmatrisen (0,358). Vidare 

påvisar variabeln täckningsgrad ett positivt signifikant samband med initial avkastning. När hänsyn 

tas till de variablerna tyder resultatet på att bolagen indirekt strävar efter en god ägarspridning genom 

en aktiv underprissättning. Det görs dock främst för att säkerställa att emissionen blir fulltecknad och 

att bolaget därmed tillhandahålls det kapital som behövs för fortsatt överlevnad och expansion, och 

inte för de incitament som Booth & Chua (1996) och Ritter (1998) diskuterar. De effekter som Ritter 
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(1998) och Booth & Chua (1996) diskuterar blir således positiva sidoeffekter som bolagen inte strävar 

efter i någon stor grad och ägarspridningsteorin kan därmed ses från ett annat perspektiv för svenska 

mikrobolag. När ovanstående resultat kopplas till ägarspridningsteorin (Ritter, 1998; Booth & Chua, 

1996) tyder det på att svenska mikrobolag vill uppnå en stor ägarspridning. Incitamenten som finns 

är dock inte de positiva effekter som minskad risk för intressekonflikter, ökad likviditet och ett lägre 

avkastningskrav som Ritter (1998) och Booth & Chua (1996) nämner. Incitamentet som finns för 

svenska mikrobolag är istället att uppnå en stor ägarspridning för att säkerställa bolagets fortlevnad 

och expansion, och de effekter som Ritter (1998) och Booth & Chua (1996) diskuterar blir således 

positiva sidoeffekter. Vidare pekar studiens resultat på att svenska mikrobolag har ett kortsiktigt 

perspektiv vid en börsintroduktion då deras främsta fokus ligger på att säkerställa bolagets 

kapitalbehov för kommande tid. De effekter som Booth & Chua (1996) och Ritter (1998) nämner är 

dock långsiktiga effekter, vilket inte ligger i linje med hur svenska mikrobolag agerar vid en 

börsintroduktion. Med hänsyn till ovanstående diskussion torde det därmed finnas utrymme att 

utveckla ägarspridningsteorin utifrån ett mikrobolags perspektiv och kan göras genom att ta hänsyn 

till de kortsiktiga effekterna som en underprissättning bidrar med. 

 

Hypotes 5: Det finns samband mellan svenska mikrobolags avsikt att få en hög publicitet av bolaget 

och initial avkastning. 

Hypotes 6: Det finns samband mellan svenska mikrobolags avsikt att täcka kommande kapitalbehov 

med hjälp av framtida emissioner och initial avkastning. 

 

Hypotes 5 och 6 har sin utgångspunkt från Allen & Faulhaber (1986), Ritter & Welch (2002) och 

Ritter (1998) som menar på att företag vill skicka goda signaler till marknaden när de genomför sin 

börsintroduktion. De menar att det görs genom att företagen visar att de är av god kvalitet genom att 

”lämna pengar på bordet”, det vill säga att de underprissätter erbjudandet. När en underprissättning 

sker lämnas en ”god smak” till investerare och förlusten av det potentiella kapitalet ses därmed som 

en marknadsföringskostnad som sedan ska återbetala sig genom framtida emissioner till högre 

aktiepris.  

 

Kopplingen mellan hypotes 5 och signalteorin sker på sådant sätt att för att få en hög publicitet 

behöver goda signaler skickas ut till marknaden. För att undersöka om signalteorin och kopplingen 

går att applicera på underprissättning, har en fråga som mäter hur viktigt det var för bolagen att uppnå 

en hög publicitet av bolaget inför börsintroduktionen ställts i enkätundersökningen. När inhämtad 

data för frågan analyserats påvisar varken korrelationsmatrisen (0,176) eller den multipla 

regressionsmodellen (0,019) något signifikant samband mot initial avkastning. Vidare visar 



42 
 

likertskalan från enkätundersökningen ett medelvärde om 3,3 av 5, vilket indikerar att variabeln är 

ganska viktig för respondenterna. Eftersom varken korrelationsmatrisen (0,176) eller 

regressionsanalysen (0,019) påvisar någon signifikant korrelation kan dock inte hypotesen styrkas.  

 

Hypotes 6 har sin grund i Ritters (1998) resonemang om att företag kompenserar förlusten av 

potentiellt kapital som uppkommer vid en underprissättning vid senare tillfällen, i form av framtida 

emissioner till ett högre pris. För att undersöka det incitamentet till underprissättning har en fråga 

som mäter hur viktigt det var att göra börsintroduktionen för att täcka kommande kapitalbehov ställts 

till respondenterna. Vid analys av frågan kan författarna konstatera att varken korrelationsmatrisen (-

0,159) eller den multipla regressionsmodellen (0,006) påvisar något signifikant samband med 

variabeln och initial avkastning. Vidare visar likertskalan från enkätundersökningen ett medelvärde 

om 3,56 av 5, vilket indikerar att variabeln är ganska viktig för respondenterna. Eftersom varken 

korrelationsmatrisen (-0,159) eller regressionsanalysen (0,006) påvisar någon signifikant korrelation 

kan hypotes 6 dock inte styrkas för studien. 

 

Att koppla studiens resultat som inte visar några signifikanta samband mot tidigare studier blir svårt 

att göra eftersom de är genomförda med hjälp av andra metoder samt infallsvinklar (Ritter, 1998; 

Allen & Faulhaber, 1986). Studiens resultat ligger dock i linje med de kritiker som finns till 

signalteorin som menar på att inga samband mellan framtida emissioner och underprissättning finns 

(Gale & Stiglitz, 1989; Garfinkel, 1993; Espenlaub & Tonks, 1998).  

 

Med ovanstående resultat kan författarna till studien inte styrka förekomsten av signalteorin för 

studiens urval. Resultatet styrker således inte att mikrobolag underprissätter erbjudandet för att uppnå 

de effekter som signalteorin presenterar. Enkätundersökningens resultat visar dock att respondenterna 

anser att det är ganska viktigt att uppnå en hög publicitet och att få möjlighet att täcka kommande 

kapitalbehov genom framtida emissioner. Att studien erhållit det resultatet kan bero på flertalet 

faktorer. Som tidigare diskuterats är de två viktigaste variablerna att få en fulltecknad emission och 

att få in kapital. Om företag säkerställer det genom en underprissättning lämnas en ”god smak” till 

investerarna som en sidoeffekt, vilket kan härledas till Allen & Faulhabers (1989) och Ritters (1998) 

diskussion kring signalteorin. Det primära för studiens respondenter är dock inte att uppnå 

signalteorins effekter men ovan presenterade resultat kan tyda på att det föreligger ett sekundärt 

incitament till att ge ”goda signaler” till marknaden. Det är dock viktigt att poängtera att två av de 

främsta anledningarna till att företag väljer att gå till börsen är att få möjlighet att täcka kommande 

kapitalbehov och att skapa ökad publicitet för bolaget (Högholm, 1994). Det kan leda till missvisande 
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resultat i enkätundersökningen, eftersom respondenterna kan ha tolkat frågorna på ett annorlunda sätt 

än vad författarna eftersträvade. 

 

Att applicera signalteorin för svenska mikrobolag går inte att göra med säkerhet. Studiens resultat 

tyder istället på att det viktigaste för bolagen är att säkerställa bolagets fortlevnad och expansion för 

kommande tid. En underprissättning sker således inte för att öka publiciteten eller för att täcka 

kommande kapitalbehov till ett högre pris och att börsintroduktionen därmed ses som en 

marknadsföringskostnad. Det beror troligtvis på att respondenterna främst tar hänsyn till att 

säkerställa bolagets fortlevnad och expansion vid börsintroduktionen, svenska mikrobolags beteende 

skiljer sig därmed mot vad signalteorin diskuterar. 

 

Hypotes 7: Det finns samband mellan en korrigerad teckningskurs och initial avkastning. 

 

Enligt Schiller (1990) har investmentbanken incitament att underprissätta erbjudandet inför en 

börsintroduktion för att skapa ett gott rykte genom en övertecknad emission. Hypotes 7 har därför 

framtagits, vilken kan kopplas till Jensen & Meckings (1976) diskussion om agentteori. Skulle 

värderingskompetens finnas inom bolaget torde investmentbankens förslag till teckningskurs 

korrigeras om bolaget ansåg den vara för låg, eftersom flertalet negativa konsekvenser uppkommer 

för företaget när en underprissättning sker (Högholm, 1994; Ljungqvist, 2007). En fråga i 

enkätundersökningen undersökte därför om bolaget korrigerade investmentbankens förslag till 

teckningskurs. Både korrelationsmatrisen (0,307) och den multipla regressionsanalysen (0,182) 

påvisar ett signifikant samband på 10 % - nivån. Det är en svag signifikans, men eftersom båda 

modellerna visar på ett signifikant samband kan hypotesen styrkas med svag säkerhet.  

 

En intressant aspekt är dock att författarna till studien trodde att en korrigering skulle ge en negativ 

korrelation, i och med antagandet att företagen inte ville underprissätta sitt erbjudande med avseende 

till de negativa konsekvenser som uppkommer (Högholm, 1994; Ljungqvist, 2007). Båda 

analysmodellerna påvisar dock ett positivt samband, vilket tyder på att företagen kan ha incitament 

till att underprissätta sitt erbjudande inför börsintroduktionen. Vidare kan författarna till studien även 

konstatera att värderingskompetens fanns hos majoriteten av bolagen inför börsintroduktionen vilket 

styrker antagandet. Enligt korrelationsmatrisen och den multipla regressionsanalysen är korrigering 

av teckningskurs en svagt signifikant förklaringsvariabel och hypotesen kan därmed styrkas. Studiens 

resultat skiljer sig dock mot Schillers (1990) studie som menar på att det är investmentbankerna som 

underprissätter börsintroduktioner för att uppnå ett gott rykte och därmed fler kunder, vilket 

författarna kopplat till agentteorin (Jensen & Mecking, 1976).  
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Ovanstående resultat visar på att företag kan ha incitament till att underprissätta sin börsintroduktion. 

Resultatet kan kopplas till variabeln fulltecknad emission som påvisar ett positivt signifikant samband 

i korrelationsmatrisen och även var den viktigaste variabeln för respondenterna. En nedkorrigering 

av teckningskursen görs därmed med största sannolikhet för att säkerställa att emissionen ska bli 

fulltecknad. Antagandet styrks ytterligare av att få in kapital var det näst viktigaste för studiens 

respondenter. Sammantaget betyder respondenternas beteende att mikrobolag kan ha incitament att 

underprissätta sitt erbjudande för att i första hand säkerställa bolaget fortlevnad och expansion.  

 

Att Aktieinvest (0,294) och Sedermera (0,260) påvisar positiva signifikanta samband behöver inte 

betyda att Schillers (1990) och Jensen & Meckings (1976) resonemang om att investmentbanken har 

incitament till att underprissätta börsintroduktioner. De resultat som är motsägelsefulla mot deras 

resonemang är att 78 % av bolagen genomförde värderingen tillsammans med investmentbanken och 

att en majoritet av bolagen har värderingskompetens (Tabell 5.2). Vidare påvisas ett positivt 

signifikant samband med korrigering av teckningskurs och initial avkastning, vilket diskuterats ovan. 

Det finns således fler faktorer som kan påverka det signifikanta resultatet för investmentbankerna. 

Med avseende till de faktorerna anser författarna till studien att underprissättning inte kan förklaras 

med säkerhet genom investmentbankens incitament som Schiller (1990) och Jensen & Mecking 

(1976) nämner. Det föreligger därför en stor osäkerhet med att applicera agentteorin som förklaring 

till att underprissättning förekommer, eftersom studiens övriga resultat pekar på att mikrobolag kan 

ha incitament till att underprissätta sitt eget erbjudande. 

 

Sammanfattningsvis kan hypotesen styrkas med hjälp av svagt signifikanta samband i 

korrelationsmatrisen och regressionsanalysen. Sambandet visar dock på positiv korrelation vilket 

leder till att slutsatsen blir att företagen korrigerar ner teckningskursen istället för upp som författarna 

antog från början. Det går således emot Schillers (1990) och Jensen & Meckings (1976) resonemang 

som hänvisar till att agenten underprissätter börsintroduktioner för att gynna sitt egenintresse. När 

hänsyn även tas till övriga faktorer som undersökts pekar resultatet på att bolag kan ha incitament till 

att underprissätta sin börsintroduktion självmant för att säkerställa bolagets fortlevnad och expansion. 

Författarna till studien anser således inte att agentteorin kan appliceras för svenska mikrobolag. 
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5.2 Sammanfattning av hypotesprövning 
 
Studien undersöker sju hypoteser som är kopplade till teori för underprissättning av 

börsintroduktioner, på den svenska mikrobolagsmarknaden under åren 2013 - 2015. Resultaten för 

hypoteserna har diskuterats och presenterats ovan och för att klargöra resultatet har Tabell 5.6 

utformats. 

Tabell 5.6: Sammanfattning av hypotesprövning 

Nr Hypotes Utfall 

1 Det finns samband mellan värderingskompetens och initial avkastning Kan inte styrkas 

2 
Det finns samband mellan svenska mikrobolags avsikt att nå ut till välkända 

nyckelinvesterare och initial avkastning 
Kan inte styrkas 

3 
Det finns samband mellan svenska mikrobolags avsikt att inleda med en positiv 

börsuppgång och initial avkastning 
Kan inte styrkas 

4 
Det finns samband mellan svenska mikrobolags avsikt att uppnå en stor 

ägarspridning och initial avkastning 
Kan inte styrkas 

5 
Det finns samband mellan svenska mikrobolags avsikt att få en hög publicitet av 

bolaget och initial avkastning 
Kan inte styrkas 

6 
Det finns samband mellan svenska mikrobolags avsikt att täcka kommande 

kapitalbehov med hjälp av framtida emissioner och initial avkastning 
Kan inte styrkas 

7 Det finns samband mellan en korrigerad teckningskurs och initial avkastning Kan styrkas 

 

5.3 Modellens förklaringsgrad 
 
Den justerade förklaringsgraden i modellen är cirka 46 %, vilket innebär att 54 % av variansen kan 

förklaras av övriga variabler. De variabler som använts i regressionsanalysen kan således inte själva 

förklara hela underprisättningsproblematiken. Det bör dock beaktas att författarna använt variabler 

utifrån företagets perspektiv samt en teori utifrån investmentbankens perspektiv. Det leder till att flera 

variabler från investerarnas och investmentbankens perspektiv inte tagits i beaktande. Teorier som är 

knutna till de intressenterna är bland annat Winner’s Curse (Rock, 1986; Ritter, 1998), Nyckteorin 

(Aggarwall & Rivoli, 1990; Ritter, 1991) och Lawsuit Avoidance (Ibbotson, 1975; Tinic; 1988). Att 

använda variabler som är kopplade till de teorierna skulle möjligtvis kunna höja modellens 

förklaringsgrad.  

 

Ritter & Welch (2002) menar på att fenomenet underprissättning är komplext och troligtvis påverkas 

av flera faktorer och intressenter. Det visas även i tidigare studier som inte heller lyckas uppnå en 

maximal förklaringsgrad. Exempel på tidigare studiers förklaringsgrader är 32 % (Kunz & Aggarwall, 
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1994) samt 14 % (Knopf & Teall, 1999). Författarna kan således konstatera att studiens 

förklaringsgrad är högre än vad de nämnda studierna uppnått. Att inkludera variabler från hur bolagen 

ser på börsintroduktionen kan därmed addera mervärde i form av högre förklaringsgrad. 

 

Sammantaget bör flertalet variabler inkluderas för att förklara fenomenet underprissättning eftersom 

studien endast inriktat sig mot företagets perspektiv. Det kan även vara så att författarna inte lyckats 

att utforma optimala frågor till respondenterna för att undersöka vald teori. Vidare bör även kritik 

riktas till modellen på grund av det låga antalet observationer, eftersom när antalet frihetsgrader inte 

är tillräckligt stora kan slumpen ha en stor inverkan på resultatet (Stock & Watson, 2011). Författarna 

har därför valt att även inkludera en bi- och univariat analys, för att stärka studiens analys och slutsats. 
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6 Slutsats 

Vid upprättandet av studiens problematisering ställde författarna i enlighet med Loughan & Ritter 

(2002) sig frågan om varför bolag tenderar att vara nöjda med sin börsintroduktion trots att den varit 

underprissatt. Det mynnade ut i studiens syfte som ämnade att undersöka om underprissättningen 

beror på avsaknad av värderingskompetens inom bolagen eller om bolagen själva underprissätter sin 

börsintroduktion för att uppnå olika faktorer.  

 

Studiens resultat påvisar att värderingskompetens inte har något signifikant samband med initial 

avkastning och författarna kan därmed inte styrka resonemanget. Som diskuterats i källkritiken kan 

det dock förefalla så att studiens definition av värderingskompetens är felaktig, och att det är orsaken 

till att inget signifikant samband påvisas. Författarna kan dock konstatera att någon avsaknad av 

värderingskompetens inte finns i någon stor grad, då majoriteten innehar värderingskompetens enligt 

studiens definition samt respondenternas egen uppfattning. Som diskuterats i analysen kan det 

föreligga ett indirekt samband mellan värderingskompetens och initial avkastning. Det indirekta 

sambandet kan finnas eftersom de företag som innehar värderingskompetens kan kontrollera utfallet 

av börsintroduktionen genom en aktiv prissättning för att uppnå önskade effekter. 

 

Författarna har inte lyckats styrka förekomsten för de teorier som är kopplade till företagets 

perspektiv. Studiens resultat visar dock på att agentteorin inte är applicerbar för studiens urval 

eftersom en korrigering av investmentbankens förslag till teckningskurs ger en positiv signifikant 

relation med initial avkastning. Det betyder således att de respondenter som korrigerat 

investmentbankens förslag till teckningskurs, korrigerat ned den istället för upp som författarna antog 

när de applicerade agentteorin i studien. Det positiva sambandet mellan en korrigering av 

teckningskursen styrks även av att de två viktigaste faktorerna för bolagen var att få en fulltecknad 

emission och att få in kapital. Vidare har även variabeln fulltecknad emission ett positivt signifikant 

samband mot initial avkastning i korrelationsmatrisen och var den viktigaste variabeln för 

respondenterna. Resultatet för de variablerna tyder på att svenska mikrobolag kan ha incitament till 

att underprissätta sin börsintroduktion.  

 

Författarna antar att det slutgiltiga resultatet förklaras av att bolagen som undersökts är små och 

befinner sig i ett tillväxtstadie. Det leder till att de är i stort beroende av kapital för att säkerställa 

vidare expansion och fortlevnad (Johansson & Runsten, 2005). Vidare har samtliga bolag som 

undersökts i studiens gjort en nyemission i samband med börsintroduktionen, vilket styrker 

resonemanget. Det leder till att författarna anser att de incitamentsteorier som presenterats i studien 
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inte är något bolagen strävar efter i någon stor grad. Teorierna kan istället ses som positiva 

sidoeffekter som uppkommer när en underprissättning sker för att säkerställa att emissionen blir 

fulltecknad och att företagets fortlevnad därmed är säkerställd för en kommande tid.  

 

Sammanfattningsvis påvisar studiens resultat att de bolag som varit underprissatta själva påverkat 

prissättningen inför börsintroduktionen och att underprissättningen därför inte beror på avsaknaden 

av kompetens. Studiens resultat påvisar istället att företagen själva kan ha incitament att 

underprissätta börsintroduktionen för att säkerställa en fulltecknad emission och därmed även 

bolagets fortlevnad. Att applicera resultatet på en större population får dock göras med försiktighet 

eftersom antalet observationer är lågt. 

 

 

6.1 Studiens bidrag och implikationer 
 
Studien påvisar att svenska mikrobolag har incitament till att underprissätta sin egen börsintroduktion 

för att säkerställa en fulltecknad emission. Vidare visar studiens resultat att företagen inte strävar efter 

de incitamentsteorier som diskuterats i teoriavsnittet i någon stor grad och tyder på att det viktiga för 

svenska mikrobolag är att säkerställa bolagets fortlevnad och möjlighet till vidare expansion. Med 

studiens resultat kan således de incitamentsteorier som finns vidareutvecklas när hänsyn tas till 

mikrobolag. Det är dock viktigt att poängtera att resultatet kan skilja sig kraftigt om större bolag hade 

inkluderats i studien, eftersom de nödvändigtvis inte är i lika stort behov av att få in kapital. Vidare 

påvisar studien att majoriteten av svenska mikrobolag innehar värderingskompetens och att något 

signifikant direkt samband inte föreligger mellan värderingskompetens och initial avkastning.  

 

 

6.2 Förslag till vidare forskning 
 
Ju längre tid som studien fortlöpt har fler och fler intressanta förslag till vidare forskning uppkommit. 

Fenomenet underprissättning är fortfarande ett fenomen som innehar kunskapsluckor och därmed inte 

är fullt förklarat. Studien har inriktat sig mot företagets perspektiv och därför finns fler intressenter 

och variabler att ta hänsyn till.  

 

Ett förslag till vidare forskning skulle således kunna vara att rikta en enkät till företag, 

investmentbanker och investerare för att inkludera alla tre intressenters perspektiv och inblick i hur 

de tre intressenterna resonerar inför en börsintroduktion. Genom en kombination av alla tre 

intressenters perspektiv kan därmed en djupare analys och förståelse göras för fenomenet 

underprissättning. Tidigare forskning har genomförts inom området, men där har sidovariabler 
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använts för att försöka förklara underprissättningen (Kunz & Aggarwall, 1994; Knopf & Teall, 1999). 

Studier som undersöker hur alla tre intressenterna resonerar inför en börsintroduktion skulle därför 

förefalla intressant.  

 

Ett ytterligare förslag till vidare forskning är att genomföra intervjuer med en kvalitativ design istället 

för att genomföra en enkätundersökning och skulle ge möjligheten att ställa följdfrågor, vilket kan 

leda till djupare förståelse kring hur företag agerar inför en börsintroduktion. En nackdel med en 

kvalitativ design är att urvalet behöver begränsas eftersom intervjuer är tidskrävande. En kombination 

av en enkätundersökning och intervjuer kan dock förefalla lämplig. 
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Bilaga 1 – Informationsbrev 
 
Informationsbrev för en kommande undersökning om börsintroduktioner på Aktietorget och 

First North 

 

Hej! 

Vi är två civilekonomstudenter på Linköpings Universitet som för tillfället arbetar med vår 

magisteruppsats med inriktning mot börsintroduktioner på Aktietorget och First North. Studiens urval 

baseras på de tre senaste åren (2013 - 2015), och ert bolag har därför blivit utvalda till att delta i denna 

undersökning. Enkäten kommer att skickas inom några dagar och med detta brev vill vi endast 

informera er om detta.  

 

Undersökningen är testad på ett fåtal respondenter och tiden det tar att besvara enkäten varierar mellan 

endast 5-7 minuter. Vi vore oerhört tacksamma om ni kunde avsätta denna tid till att delta i vår 

undersökning, då svaren kommer att hjälpa oss att slutföra vår magisteruppsats. 

 

OBS! Alla svar kommer att behandlas konfidentiellt och inga bolags- eller privata namn 

kommer att nämnas i uppsatsen. 

 

Har ni några frågor rörande den kommande enkäten eller undersökningen är ni välkomna att kontakta 

oss via mail på davhe146@student.liu.se och/eller jonth832@student.liu.se 

Vi ser fram emot era svar och tackar er på förhand för ert deltagande! 

 

Med vänliga hälsningar 

David Henriksen & Jonas Thelander 
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Bilaga 2 – Enkätundersökning 
 


